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GEODETICKY A KAR/TOGRAFICKY. OBZOR
SVAZEK 4/46 - čís. 11 - STR. 201 - 220 - PRAHA, LISTOPAD 1958

Se S01)ětským svazem na věčné časy
Měsíc listopad je v ČSR tradičním měsícem če;koslovensko-sovětského přátelství, ve kterém si všechen náš lid při-

pomíná veliké zásluhy a veliké oběti Rudé armády za osvobození naší vlasti a vyjadřuje lásku k bratrským národům
Sovětského svazu. ~a letošní rok připadá 41. výročí Velké říjnové socialistické revoluce (7.11. 1917), 40. výročí
vzniku ČSR (28. 10. 1918),20. výročí Mnichovské zrady (30.9.1938) a 15. výročí podepsání Ceskoslovensko-
sovětské smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci (12. 12. 1943). Všechna tato výročí jsou
našemu lidu příležitostí, aby s dostatečným časovým odstupem hodnotil všechny tyto historické udál.osti a připomněl
si utrpení a hrůzy poslední světové války, její příčiny, nespočetné oběti na lidských životeCh, hrdinství sovětského
lidu a Rudé a.rmády, která v boji proti hitler6vskému fašismu přinesla nesmírné oběti, jimiž byla vykoupena
i svoboda českého a slovenského národa.

Věčné přátelství československého a sovětského lidu spolu s přátelskými vztahy našeho lidu k lidu ostatních
zemí velikého tábora socialismu, mohutný rozmach mezinárodního dělnického hnutí a národně osvobozenecké hnutí
koloniálních a polokoloniálních asijských a afrických zemí jsou pro nás velikou vmateriální a morální záštitou,
pod kterou náš pracující lid nastupuje do'boje za dovršení socialistické výstavby v. CSR a do boje za mír a přátelství
mezt národy celého světa. V tomto boji půjde v odvětví geodesie a kartogra.fie o to; abychom více, lépe a levněji
vyráběli, tépe sloužjJiveřejnosti a pro dovršení výstavby socialismu zajišťovali ..lépe, včas a levněji mapové pod-
klady pro hospodářskou výstavbu, mapy a l!tlasy pro školy a veřejnost a v neposlední řadě mapy pro obranu vlasti.
Při(om bqdeme neustále čerpat ze zkuš-eností sovětské geaďesie a kartogra.fie, která ve svém vývoji zaujímá přední
místo na světě .. Výsledky vědeckého výzkumu iprakt~cké zkušenosti sovětských geodetů; fotogrcimmetrůa kartografů
spolu s výsledky prací geodetů, fotogrammetrů a kartografů lidově demokratických států pomáhají ve~mi podstatně
i rozvoji československé geodesie, fotogrammetrie a kartogra.fie; Vzájemná bratrská pomoc i na tomto úseku hospo-
dářslfé činnosti přináší všestranný vzájemně výhodný materiální užitek a upevňuje 'nerozborný svazek přátelství
československého lidu s lidem Sovětského svazu a zemí lidových demokracií. _ -... '

U příležitosti těchto výročí a měsíce československo:
sovětského přátelství nemůžeme nepřipomenout úspě-
chy sovětské geodetické vědy a·praxe, z nichž nyní
stále více čerpá nejen geodesie naše, ale začíná čerpat
i geodetická věda mnohých států západních. Již ně· /
kolikrát jsme v našem časopisu podávali informace
o velikém vzestupu v oblasti geodesie v SSSR, který
nastal v důsledku zavedení a rozvoje socialistické
soustavy v hospodářství. Dnes připomeňme jen ně-
kolik zajímavých faktů z nejnovější doby. -
Velice poučné je např. porovnat stav sověiské

geodesie se stavem v tomto oboru v jiných geodeticky
vyspělých státech na základě jednání na XI. valném
shromáždění Mezinárodní unie geodetické a geofy-
sikální CMUGG)v Torontu i. 1957. Podle opubliko-
vaných podrobných zpráv totiž docházfme k závěru;
že mnohé problémy, které na jednánícp MUGG byly
označeny jako dosud nerozřešené, byly sovětskými
geodety vyřešeny již přeď několika nebo dokonce
mnoha (10-20) lety a jejich řešení jsou dnes dokonce
aplikována i v sovětské geodetické praxi; takové
,otázky ..nejsou již dnes ani v SSSR za vědecké pro-
blémy po:važovány.
. Tak např. tzv. "redukční. plllJPlém" byl v SSSR
exaktně vyřešen ještě za. života F:- N: Krasovského,
zabývali se jím před mnoha lety mnozí význační so-
větští geodeti - jako A. A. Izotov, V. V. Daooov aj.
Řešení je dávno již aplikováno i v sovětské geode-
tické praxi - tj. astronomicko-geodetické sítě se
převádějí zcela běžně na Krasovského elipsoid jedno-
značnou, zcela. exaktní metod'ou (tzv. metQdou pró-
mítací). Nepřesná, tzv. rozvinovací metoda, při níž
se astronomicko-geodetické \sítě převádějí na refe-
renční plbchu rozvinutím, je pro sovětskou geodesii

dávno překonanou etapou. - Přesto však ~a jedná-
ních MUGG r.1957 byla tato otázka označena jako.
"teoreticky neřešený problém". Tomuto označení
ostatně odpovídá i obsah celé řady prací mnohých
západních geodetů.
Obdob:qě je tomu např. i v otázce rozmístění zá-

kladen a LQ.placeo:výchbodů tázimutů) - s hlediska
souboruého vyrovnání astronomicko-geodetických sítí
resp. oslabení vlivu refrakčnÍch polí. Tyto problémy,
o nichž se rovněž hodně diskutovalo v MUGG, byly .
též sovětskými geodety již rozřešeny (F. N. Krasov-
skij, A, A. Izotov, B. N. Rahinovič). Výsledky teore-
tických řešení jsou plně respektovány v sovětské
geodetické praxi - při vytváření astronomicko-
geodetických sítí. .
Rovněž v oblasti vyrovnání rozsáhlých astrono-

micko-geodeti~kých sítí má sovětská geodesie před
geodesií západní značný předstih. Zatím co se v sítích
západních států stále ještě používá takových "ře-
meslných" metod (.nazýváme je řemeslnými proto,
že v nich dochází k čistě formálnímu, mechanickému
rozdělení odchylek), jako je např. metoda Bowie-ho •
nebo její modifikace, v SSSR byly vyvinuty a v praxi
aplikovány daleko vědečtější; exaktnější metody"
jako je metoda Krasovského, Urmajeva, Larina,
Pranis-Praněviče. Na jednáních MUGG v Torontu
bylo sovětskou delegací právem ktitisováno souborné
vyrovnání hloku západoevropských tri'llbgulací. Dílo
takového rozsahu a druhuby mělo být provedeno
tak, aby mohlo vyhovět svými výsledky i požadav-
. kům vědeckým. Ovšem v daném případě, v důsledku
použití nevědeckých postupů, výsledky mohou a
budou moci sloužit jen potřebám čistě praktického
mapování a účelům vojenským. Jak je známo, nyní

1958/201



Geodetický obzor
sv.4/46 (1958)č. 11

sézamýšlí provést vyrovnání uvedeného bloku znovu,
což bude ovšem spojeno opět s velice značným množ-
stvím výpočetních prací.
Značný předstih má sovětská geodesie ve' srovnání

s geodesiemi západních států i v oboru přesné nive-
lace, a to hlavně v oblasti teorie výškových sousta:v
a vlivu refrakce v nivelaci. V sovětské geodetické
praxi byla zavedena nová výšková soustava (tzv.
soustava normálních výšek), která je teoreticky zcela
exaktní, může dobře' sloužit pro řešení všech dnes
známých vědeckých problémů, na nichž se nivelace
podílí, a přitom zcela vyhovuje i potřebám geodetické
praxe. Takový stav není v geodesii ani jediného zá-
padního státu. A na posledním zasedání MUGG jed-
nání v tomto směru vyústilo až přílIŠ skepticky; .
Mimořádně vynikajících úspěchů dosáhla v po-

sledních letech sovětská škola geodetické gravimetrie
a teorie tvaru Země, vedená dopisujícím členem Aka-
demie věd SSSR, dlouholetým pracovníkem Centrál-
~ího vědecko-výzkumného ústavu geodetického a
Ustavu fysiky Země, M. S. Moloděnským. Základní
problémy tohoto vědního oboru řešila a v současné
době řeší tato škola zcela originálním postupem, v zá-
sadě odlišným od postupů, jaký volili geodeti v jiných
státech. Zcela odpovědně lze uvést, že v oblasti geo-
detické gravimetrie a teorie tvaru Země má sovětská
geodetická věda předstih velice značný. Sovětš~í geo-
deti zcela opustili klasické teorie urČení tvaru zemské-
ho tělesa, jejichž aplikace, jak známo, naráží na nepře-
konatelné obtíže principiálního charakteru. Hlavnízá-

..' sadou sovětské geodetické školy v teorii tvaru Země je,
že předmětem studia musí být vnější tíhové pole Země
a skutečná, reálná Země, nikoliv geoid. Je-li úloha
takto nově formulována; pak zcela odpadne j ednoznač-
ně dnes prakticky neřešitelný problém regularisace
Země, tj. v podstatě prohlém redukcí tíhového zrych-

lení (resp.jinýchzměřených veličin) na geoid. Úloha se
potom teoreťicky i prakticky přesně řeší na základě
veličin, změřených v bodech fysického povrchu Země,
tj. k řešení nejsou vůbec zapotřebí geologické ani
geofysikální údaje o stavbě zemské kůry. (Tyto údaje,
které mají charakter hypotetický, právě nutně vy-
ža9uje stará, klasická teorie, kterou, jak bylo řečeno,
sovetší geodeti opustili.)
Rovněž v oboru čisté gravimetrie bylo v SSSR vy-

konáno v 'Posledních letech velmi mnoho - a to jak
v teorii tak i v praxi. Především byla ve velmi krátké
době vybudována základní gravimetrická síť, pokrý-
vající celé území SSSR včetně ostrovů v Severním
ledovém moři. Velikou předností této sítě je vysoký
stupeň stejnořódosti (při reálné přesnosti jednotlivého
tíhového spoje asi 0,1 mgl) a skutečnost, že její tíhové
údaje jsou prakticky v absolutní soustavě fysikální
CGS (odchýlení od absolutní soustavy činí jen asi
1-2.10-4, tj. 0,1 mgl na 1 gal). Taková síť nemá
zatím nikde obdoby. Zmíněnou kvalitu sítě bylo lze
dosáhnout proto, že při jejím zaměřování bylo po-
užito jedinečných gravimetrů typu GAE-2 a GAE-3
(tzv. "gravimetry aerogravimetričeskoj ek~pediciji"
sovětské konstrukce), které poskyťUjí výsledky prak-
ticky v soustavě CGS (tedy nikoliv v nějaké soustavě
relativní, jak tomu je u všech jiných gravimetrů, do
dnešní doby vyvinutých); je zř~jmé, že z tohoto hle-
diska jmenované gravimetrymohou plně zamě:Q.it
v relativních tíhových 'měřeních kyvadla.
Nemůžeme @ev tomto krátkém úvodníku zmínit

o všech odvětvích sovětské geodesie ani podat infor-
mace hlouběji a podrobněji. Chtěli jsme jen při jmeno-
vaných příležitostech informativně poukázat na někte-
ré novější a méně snad známé výsledky tvůrčí a solidní
pr.áce kolektivu sovětských geodetů, z nichž ~ůžeme
získat mnohem více než kdekoliv jinde. St. a B.

Teorie početní aerotriangwace .. . ~
Ing. 'Karel Tomsa, VÚGTK, Praha '

Podle zkušeností'a teoretického rozboru vzniku
chyb v určování polohy bodu při aerotriangulaci dají
se .jednotlivé vlivy rozdělit do tří skupin, a to na
vlivy plynoucí z geometrických vztahů, fysikálních
ylastností pomůcek (komory, fotografického mate-
riálu,proměřovacích přístrojů) a konečně' kartogra-
fického zobrazení. Geometrické závislosti jsou zá-
kladem a při daném konstrukčním systému se nedá
na nich ničeho měnit. Naopak ostatní vlivy lze upra-
vovat, případně vůbec vyloučit. S poslední alter-
'nativou se setkáváme při početním řešení aero-
"iriangull;LCe.Tato vychází z délek (~ouřadnic) zjišťo-
vaných ze snímku přímým měřením komparátorem,
který je natolik jednoduchým a dokonalým přístro-
jem, že zaručuje měřickou přesnost vyššího řádu,
než jakou může poskytnout kresba na snímku a
mimo to lze za jistých okolností ještě upravovat na-
měřené hodnqfry s ohledem na deformace fotografic-
. kého materiálu. Potíže působí ale vlastní počítání,
neboť formule pro prostorové řešení aerotriangulač-
ních pořadů jsou složité a dají se zvládnout jen do-
konalo:u organisaCÍ práce ať již při použití jednoduš-
ších početních pomůcek" nebo i velkých moderních
automátů.

V .tomto referátě bude' podáno řešení aerotrian-
gulace z hlediska aplikace kinematických pouček a se
zřetelem na možnosti různých početních pomůcek
podle ,zásad z publikací [3, 8, 9, 10]. .

I. Symbolika a souřa~nicoyé systémy.

Během posledních asi 100 let, kdy se u nás foto-
grammetrie prakticky a teoreticky pěstuje, vyvinula
se určitá symbolika a typy souřadnicových systémů
a v' zájmu srozumitelnosti budou tyto dodržovány
i při značení nových vztahů v početníaerotriangu-
laci. V textu jsou učiněny některé menší odchylky od
směrných norem doporučujících používání určitých
matematických zna., aby mohla býti lépe vy-'
jádřena spojitost mezi vysvětlovanými početními'
úkony ..
Pro volbu ;ouřadnicových soustav a symboliky

budeme rozeznávat (obr. 1):
1~ prostor snímku,
2. prostor modelu, případně autografu a
3. prostor terénu, případne mapy,
J ednotlive prvky v prostoru snímku označíme zá-

sadně malými písmeny, v prostoru terénu a mapy
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písmeny velkými. Prvky v prostoru modelu označíme
malými písmeny v závor?e, hyly-li odvozeny z prvků
snímku a velkými písmeny v závorce po odvození
z prostoru terénu.

_ + x
.-....--.----

Ve fotogramme!pcké praxi se hlavně používá
pravoúhlá souřadI)icová soustava, pro některá teore-
tická od,vozování soujadnic křiyočarých a ve zcela
výjimečných případech též hi- až tetrametrických
souřadnic homogenních. •
Naše úvahy přizpůsohíme pravoúhlému cartezián-

skému systému. . ,
Stalo ,se zvykem označovat + x na snímku ve

směru na pravý sousední snímek. Podle analogie
s pozemními a šikmými snímky dáme osu + Y
v pravotočivém smyslu (protipohyhu ručiček hodi-
nových) od osy + x (ohr. 1). Osu + z proložíme
ye směru nahoru. Při přesně svislém snímku splyne
tato s tzv. ohrazovou osou a současně s osou ko-
~()ry. Pro označení ohrazové vzdálénosti, čili podle
-~dnešního názvu:,konstanty kom.0ry" ponecháme dří-
vější písmeno "f",protože nemůže dojít k záměně
s významem "J" pro ohniskovou dálku, a že do-
poručenou značku "c" hudeme potřehovat v aheced-
ním sledu pro jiné veličiny. V prostoru terénu o~na-
číme jednotlivé hody Pi a jejich souřadnice Xi'
Y" Z,. Souřadnice odvozené z těchto nějakou -trans':
formací označíme (X)" (Y)i' (Z)i' Délky. hudou Si
resp. (S,). i Je-Ii třeha vyznačit, že některý hodneho
délka přísluší k určitému snímku, ;učiní se připoje-
ním indexu vlevo nahoře, např. '/Ip, ('IIXi' '/IY" '/IZ,).

, ,

I

Směrové cosiny nějakého paprsku v prostoru terénu
hudou '/IAi' 'IIMi' 'IIN,.
Počátek soustavy. souřadnic prostoru snímku vlo-

žíme do předního hlavního hodu ohjektivu komory,
osu + x ve směru k pravému (přiřazovanému) snímku,
osu + Y v· pravotočivém smyslu od + x, osu + z
nahoru. Délky v prostoru snímku označíme nSi• Středy
promítání označíme no S indexem vlevo nahoře. Tako-
;výmto indexem poznamenáme také jednotlivé hody
a délky prostoru snímku, ahy se dalo poznat, kterému

+ x trsu prvek přísluší. Nějaký hod, např. pátého snímku,
hude mít tedy symholiku: 5P'i (5X" 5yi, Z = - f) ..
Směrové kosiny os souřadn~.ovéhosystému pro-

storu snímku hudou podle schematu:

I Ox I Oy I Oz

ox ,
a b c

OY a' b' c'
.,

OZ a" b" cfr

Sfuěrové kosiny nějakého paprsku trsu v prostoru
snímku

nA" '/1ft" nv, •
Vzdálenost dvou středů promítání čili základna

ve skutečné velikosti hude označena B a její složky
Bx, '.Bil' Bz• V měřítku a prostoru snímku b a její
složky bx, bil' bz•
Přímky (paprsky) hudeme zpravidla vyjadřovat

parametricky. Např~ v prostoru geodetické ,sítě papr-
sek ns, procházející hodem O hude mít rovnice:

. nx, = nxo + ns,nAi, '/IYi = nyo + '/IStM"
/'/IZi = '/IZo + nSi'/lNi

a tentýž paprsek v prostoru snímku
nx - ns '111 ny - '/Is nlJ. nz - 1'Is '/Iv - Ji - ,11.", '-. i ri' i - i i - - .

Matematické vztahy hudeme vyjadřovat determi-
nanty, jelikož poskytují jasný přehled o jednotlivých
operacích a umožňují snadné sestavování vzorců pr?
početní automaty. Jen některá základní odvození
,vysvětlíme pomocí vektorů.

II. Transformace.
Fotografická komora ,unášena pohyhujícím se leúl-

dlem opisuje ohecný pohyh šrouhový [3]. Jednotlivé
snímky regi~trují její polohu v~hleaem k terénu a pro"
střednictvím vlícovaeích hodů vzhledem ke geo-
detické souřadnicové soustavě v okamžicích osvitů.
Pro rekonstrukční proces potřebuje~e znát projek-.
tivní resp. korelativní vztahy mezi snímkem a geo-
detickou soustavo'Q. a určíme. je tím' způsohem,· že
paprskovÝ trs daný snímkem a vnitřní orientací
komory budeme pokládat za tuhé těles.o a tímto pohy-
hovat tak, ahy nabylo polohy, jakou !,rs měl v oka-
mžiku exposice. Toto pojet},umožňuje pracovat s nej-
jednodušší formou projektivních a korelativních
transformací s tzv. pohybovou. grupou, případně
někdy ve spojení s podohností a jednoduše vyjadřovat
polohové změny trsu pomocí kinematických pouček.
Určení polohy trsu pohybovými složkami podle
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Eulera [1] a Somova [2] zjednoduŠí se výpočty, pro-
tože odpadnou podmínky ortogonality a dále pak je
možné při aerotriangulaci lineárně opravit polohu
jednotlivých trsů a nikoliv polohu již vypočtených
bodů terénu, V kterémžto případě nelze zavádět
lineární rozdělování odchylek. Mimo to může být trs
uvažován jako svazek, určitým způsobem definova-
ných křivek a lze jím pohybovat za podobným účelem
jako Usem přímkovým; tento případ prakticky na-

o stává přj uvažování refrakčníúh vlivů. ,
Tuhé těleso dané trsem nahradíme ortogonálním

trojhranem o počátku O a osách souřadnic x, y, z,
ke kterým vztahujeme polohu všech bodů, resp.
v našem případě paprsků a budeme ho nazývat

~- pohyblivým trojhranem nebo systémem. Znalost jeho
polol!Y v prostoru~ nám současně udává polohu trs:u,
Poloha trojhranu vzhledem ke geodetické soustavě,
které budeme říkat také pevná, na rozdíl od předchózí
pohyblivé, bude dána souřadnicemi počátku no
(nxo' nYo, nzo) a směrovými kosiny (s. k.) os x, y, z.
Směrové kosiny v tabulce (1) musí vyhovovat pod-
mínkám ortogonality, to znamená, že determinant
sestavený z s. k. musí se rovnat 1.

a b c;
a' b' b' = 1 . (2)
a" b,/I c"

Provede-li těleso ~měnu své polohy. v diferenciálních
. ,mezích, dá se tato podle Somova stanovii složkami
ve směrech os pohyblivého trojhranu,. při čemž do-
'staneme 3 složky rotace, které jsou vlastně úhly
měřené na točných osách kardanu a 3 složky trans-
lace: Takovéto určení polohy tělesa je velmi výhodné,

" néboť obsahuje již v sobě podmínky ortogonality a
počet určovacích prvků se redukuje z devíti na tři.
rrransformační vztahy mezi s. k. a složkami rota~
Ve směrech pohyblivých 0.8 jsou tyto [2, 3, 10]:

d,,= b. da ±b'. da' + b". da" = - (a. db + a'db'+
+ a"db")

dep - .a . dc + a' . dc' + a" dc" = - (c • da + c' . da' +
+ c" . da") . (3)

dw == c. db + č' • db' + c"db" - -,- (b. dc + b' .dc' +
+ b"; dc'),

kde u, ep, w jsou pootočení, podélný a příčný sklon
snímku. .~ .'

Potřebujer~e-li z předchozích složek vypočítat.s. k.,
postupujeme _podle následujících vzorců inversních.

da = b , clu - c . dep, db = c . dw - a oe du, dc =
= a . ,dep- b'. dw ,

da' = h' . du - c' . dep, db' = c' . dw- a' • d,,~
dc' ' a', dep -,-b' . dw , (4)

d" b" d "d' db" "d "d ~a = ." ~ C • ep, - ~c • w- a u,
dc" = a" , dep - b" dw .

Převod tÍ'anslačních složek do pevné soustavy:

Bz= (a • b~+b . b~+ c, b;) 8, ~

BlI=(a' . b~+ b'. b~+ c' . b;) s, (5)
BIf;= (a" .b~+ b" .b~+ c" .b;) Q;

b~, h~, b; jsou slo.žky ve směrech p~~hyblivých os
o okamžitých s. k. a, b, •.. , c". 8 je koeficient po-
dobnosti.

III. Výpočetní vzorce.
a) P:r:o~torová transformace bodových skupin

Jsou dány' souřadnice Pi (Xi' Yi, Zi) a Pi (Xi' Yi,
Zi) (obr. 2) a•platí

-:- .:

Pi (Xi' Yi, Zi) = T Pi (Xi' Yi' Zi) . '(6)
Transformace T je podobnost a pohyb a vyjádříme
ji následujícími třemi rovni~emi:

Xi = Xo + (a. Xi + b 'Yi + c. Zi) ..8
Yi = Yo +, (a' . Xi +b'Yi +c' . Zi) . 8
Ze = Zo + (a" . Xi +~"'Yi +~".Zi) .8 (7)

Máme zde 13 neznámych (a, b, , .. , c", ~Xo' Yo,Z:, 8) a K jejich eliminaci potřebujeme znát stejný
počet podmínek. .

Ty jsou dány jednak ortogonalitou soustav (6 pod-
mínek) a zbytek souřadnicemi konjugovaných bodů,
nejlépe dvěma body' všemi ~třemi souřadnicemi a
souřadnicí Z od bodu třetího.
Transformační rovnice pak zní: -

\ -

8. a. Xl + 8, b 'Yl + 8. C. Zl + Xo - Xl = O
8, a' . Xl+ 8 . b' .Yl+ 8 . C' • Zl+ Yo - Yl = O
8. a" 'Xl+ 8. b"'Yl + 8~c" ,Zl+ Z() -~Zl = O~ . -'_8. a. X2 + 8 .b 'Y2 + 8 . C • Z2 +. Xo - X2-:-0 (8)
8. a' . X2+ 8. b' 'Y2 + 8. C' ,Z2 + Yo - Y2 = O
. " + bl' + ," + Z . Z ~- O8.a . X2. 8. . Y2 .e • c • Z2 o - _2-

8 ',a". Xa+ 8. b" .Ya+ 8', c" 'Za + Za :- Z3 ='0
a b c
a' b' c' = ľ.
a" b" c"

Výpočet v diferenciální formě.
Diferencované rovnice 7 zní:

dXi = dXo + 8duxt + 8dbYt + 8dCZi.+ d8 (axi +
+ bYi + cZi)

dYi == dYo +.8 da'xi + 8 db'Yi + 8dc'Zi +d8 (a'xi
.+ b'Yi + c'Zi) (9)

dZi = dZo + 8da"xt + 'e db"Yi + 8dc"zi +d_8(a"xi +
+ b"Yi + c"Zi)

V praktických případech můžeme mít počáteční
polohu os pohyblivého trojhranu shodnou s polohou
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os trojhranu pevného,
7':/2 a jejich kosiny

a = 1
a' = O
a" = O

b - O
b' = 1
b" = O

c = O
c' :- O
c" = 1

dK-da' = - db
d<P= dc = - da"
dQ = db" • - dc'
e=1

Rovnice (9) nabudou pak tvaru

dX1= x1de + dXo- y1dK + zld<P
dYl= Ylde + d Yo + x1dK - zldD
dZ1- zlde + dZo - x1<l<P+ y1dD
dX2= x2de + dXo - Y2dK -F Z2drp
dY2= Y2de + dYo + x2dK - z2dD
dz2 = Z2de + dZo ~ x2d<P+ Y2dD
dZa=zade + dZo - xad<P-k YadQ
K)~šení potř~ujeme 2 body určené všemi třemi

souřaulI.icemi a 1 bod jeú výškou. Tímto způsobem
.můžeme provést vzájemné přizpůsobení dvou" sítí
i ve směru' Z, neni-li požadována jiná podmínka než
podobnost, a natočení jedné soustavy vůči druhé.
Jiné podJllínky než podobnost mohou být vyjádřeny
zvláštními vztahy.
Rovnice (lOLmohou být vzaty za z,áklad ksesta-

vení rovnic oprav.v případě, že by přiéházelo v.úvahu
vyrovnání z přeurčenýchveličin [6].
Koeficienty při neznámých vyplynou z rovnic (10)

a absolutní čMhy z rovnic (8):

A: xi" Yf,
B: 1
C:'
D:
E:
F:
G:
L:

- Xi

- Zt' - I: + Yt
(Xo -Xt)+ (a Xi + b Yi+ c Zt) e
(Yo - Yt) + (a' ~i + b' Yi + c' Zi) e
(Zo ~ Zt) + (a"Xt + b"Yt + C"Zt) e

Následující normální rovnice jsou sestaveny zná;
Dlým již zpusobem .
[AA]dB+ [AB}dXo ---b [AC]dYo + [AD]dZo +

[AE] dK + [AF]d<P + [AG]dQ + [AL] = O
[BB]dXo + [BC]dYo + l'BD]dZo + [BE]dK +

+ [BF]d<P + [~G]dQ + [BL] -:- O
[CC]dYo+ [CD]dZo+[CE]dK+ [(jF]d<P+
, + [CG]dQ + [CL] = O
[DD] dZo + [DEJ dK + [DF] d<P+ [Dq]dQ+

. + [DL] O
[EE]dK + [EF]d<P + [EG]dQ + [ÉLf=.O

[FF]d<P + [FG]d.Q + [Ft] = O
[GG]dQ + [DL] = O

[LL] = O

b) Prostorové protínání zpětné.
Úkolem je určit polohu leteckého snímku v ~ka.

mžiku osvitu čili jeho vnější orientaci. +Nahradíme
snímek a jeho příslušný přední hlavní bod zase tuhým
paprskovým' trsem, který vložíme do pravoúhlého

trojhranu a tímto pak bud_eme pohybovat tak, aby
jednotlivé paprsky trsu procházely body, jejichž
obrazy vytváří. (Obr. 3.)

Paprsek trsu budiž dán parametricky

X= Xo+ SA
Y=;Yo+ SM
Z:- Zo + SN

. Aby hod lež,el na paprsku, musí vyhovovat rovnicjm
(13), ,které po vyloučení S mají tvar

b 'I A M IDy == x- X
o

, Y'- Y
o

:- O (14a, b)

bDz='I'xA_ X Z NZ I= O .
, o' o

V případ.ě, že deúrminanty se nule neroVnají, bod
neleží na paprsku a je-li odchylka od nuly malá,
můžeme psát

dbD + bD = O (15)
Volíme-li počáteční polohu trs,u tak, aby s. k. os

I trojhrauu vyhovovaly předpokladu (la),lzenahradit
~-S. k .. pevné soustavy s. k. soustavy pohyblivé

A = /1., M = p" N = v •
Nastan~-li jako v předchozím případě

dbD + bD -:- O,
dávájí ~elace (14) hodnoty absolu'tníchčlenů při vy-,
jádření podmínek v následující diferenciální formě.

Z rovnice 14a: • '
~,

dbDy = + dXoM - dYoA+dA (Y - Yo)-
(12) " ' - dM (X - Xo)

Po transforDlaci s. k .. a se zření~ .J-:. předpokladům
, (la) a (3a)dostall.eme

s. dbDy= + dX,l/(+ y) + dYo (- x) 4- dK[x(Xo-
-~) +Y(Yo - Y)] + d!P[f(Yo - Y)] + dQ[f(Xo-

'- X)] (16a) .,
Podobně po diferencování a úprav~ rovnic (14b):

s . dbDz = + dXo( -'j) + d-?o (- x) + dK[y (Zo-
"'- Z)] + d<P[f(Zo - Z) -'- x(Xo - X)] +dD[y(Xo- ,

- X)] , (16b)
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Absolutní členy' z rovnic (14J s ohledem na před-
poklady (la) a (15) jsou:

s. Ly= x(Y - Yo) - y (X - Xo)
s. Lz = x (Z - Zo) + f(X - Xo)

Po připojení rovnic (16) se délka s vykrátí a rovnice
mvže~e napsat ve tvaru:

+dXo'(+Y) \'+ dYo .t- x)
+ dK . [x (Xo - X) + y (Yo - Y)] - O'+ dw . [f(Yo - Y)] -+ dQ . [f (Xo - X)] I+ ly (Xo - ~) - x (Yo - Y)}
" .
+ dXo .(- i) I+ dZo • (- x)
+dK . [y (Zo - f:)] = O+ dw . [f(Zo - Z) - x (Xo '\ X)] "+ dtJ . [y(Xo - X)]
+ [- x (Zo - Z) -'f(~ -X)]

Jeden hod s jedním l'aprskem vy.plňují podmínky
pro sestavení dvojice rovnic (17a, h). Je proto třeba
tří bodů ~ tří jimi procházejících paprsků k sesta-
vení 6 rovnic, aby se dalo eliminovat 6 neznámých.

V případě, přeurěení možno diferenciální rovnice
" (17a, b) pokládat za rovnice oprava vypočítat vy-
lCovnané,hodnoty podobně, jak je uvedeno u trans-
.forrp.ace bopových skupin.

c) Vzáj emná Qriell;tace dvou snímků.

V <lerotriangulaci přiřazujeme jeden !nímek k jiné-
mu, jehož vnější orientace je známa. Dlohou tedy je
uvést paprskový trs daný snímkem a vnitřní orientací
do relativní polohy vzhledem k jinému trsu, jaká byla
v/okamžiku osvitu. Trs, jehož poloh •• je již dána,
vložíme do pev:dého pravoúhlého trojhranu a při-
řazovaný do trojhranu pohyblivého. Ten~o uvedeme
do takové polohy, aby se sdružené paprsky protínaly,
což nastane, když determinant sestavený z určovacích
p,rvků obou paprsků se rovná nule. (()tjr. 1.)

Parametrické rovnice paprsku pevného trsu v pev-
, né souřadnicové soustavě.

X = sX y- SM, Z= SN.
Parametrické' rovnice, paprsku pohyhlivého trsu
v pevné souřadnicové soustavě.

, Para1hetrické rovnice paprsku pohyblivého trsu
v pohyblivé souřadnicové soustavě

x = SA, Y " s. p., z = SV •
I,

Průs€k,- sdruže:tlých paprsků. nastane, když tyto
určují rovinu, čili když

Ba; By Bz
CD= A M N

A M N

1 B' B'
=O=Ai1fl'Í

AMN,
kde B~ = By/Ba;, B~ = Bz/Ba;.
Nerovná-li ,se determinant (18) nule a je-li jeho

hodnota přiměřeně mala, můžeme předpokládat, že

-'Když počáteční hodnoty By = O,Bz = Oa BI& =1=O,
je i B~ a B~ rovno nule a determinant (18) jest

Jsou-li pak ještě v počáteční poloze osy pohyblivého
systému rovnoběžny s osami pevného systému, takže
s. k. jsou postupně rovny 1,D, O; 0,1, O; O, 0,1 můžeme
s. k. paprsku v pevné soustavě nahradit s. k. soustavy
pohyblivé a

cD = I ~ ~ I = I~j~ - fj~ Ip. v yjs - fjs

Pro pozdější upotřebení napíšeme si již nyní za
předpokladu

• z=-f
š • s. CD = f(y - y).

DiferencujeDl,P nyní rovnici (18b) podle B~, B~,
A, M, N.

~" .
dcD = -dB~ I~ ~ I+ dB; I~ Z.I +

+dM.M-dN.N.

Zde jsme pokládali, že počáteční hodnoty

B~= O, B; = O •
• I

Nyni proveďme transformaci s. k.

A = XjS _ ax + by+ c;
s

•
, M = YjS= a'x +b'y + c'z.

s . ",

a"""x + b"y + c"z
N=ZjS= t ., s

"

Nahraďme s. k. v pevné soustavě s. k. v soustavě
pohyblivé za předpokladu, že osy trojhranů jsou
v\ p~čáteční poloze rovnoběžné a násobme celou

, .' • v· -rovnIcI soucInem s . s.
, \, " ,

I
dB~(xf - xi)+ dB; (xy - xy)

- 'dcD +du(-fx)
s • s • = + dl}? (xy) •

+ dm (+ f) (- i)
- dm (yy) , ,

Rovnice upravíme a srovnáme s výrazem (19)•
••Zde se nám součin s . s vykrátí.

du (- f. x)
+ d~ (x .j)+ d(u[- (J2 + yy)]
+ dB~f(x - x)+ dB~(xY - xy)+ j-(y - y)

d) Přiorientování snímku se současným urče-
ním měřítka modelu.

Pro řešení této úlohy musí být dán alespoň 1 hod
na jednom paprsku levého trsu, kterým má procházet
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konjugovaný paprsek trsu' pravého. Tató podmínka
je vyjádřena ~ovnicemi (17a, h). Průseky ostatních
sdružených paprsků hudou zajištěny anulovanými
determinanty (18a), ve kterých are musíme ponechat
Bz v plné hodnotě, neboť toto je vázáno podmínkami
(17a, h) a nehudeme moci s. k. paprsků levého trsu
upravit podle předpokladu (Ia). Provedeme-li dife-
rencováni rovnice I8a a příslušnou úpravu jako dříve,
dostaneme tuto podmínkovou rovnici:

+ dXo • (yN + fM) 1
+ ~Yo' [- (xN + fA)]
+ dZo • (xM - yA) I+ d?, . [x (Xo - ~o)N] . . O (22)
+ dl}? . [x (Xo - Xo)M]
+ dw . [f(Xo - Xo)N - y (Xo - Xo)]
+ (X - Xo)(yN+fM) j'
Rovnice (17a, h) a 22 jsou řešením dané úlohy a jsou
současně rovnicemi oprav pro vyrovnání z nadhyteč-
ných pozorování.

e) Výpočet s. k. v pevné soustavě ze složek
rotace ve směrech ospohyhlivého trojhranu.

A = X/S ~ (x)/s = X - y. d" - f· dl}?Vx2+y2+Z2

M = Y/S = (y)/s = y + x . d"+f· dw (23)
, VX2+y2+Z2

N = Z/S = (z)/s = - f - x . d<jJ+ y . db>
VX2+y2+Z2 .

f) Výpočet 1. základn.y vedle hodu určeného
prostorovým protínáMm zpětným.

Reiativnim přiřazením ~nímku k sousednímu, jehož
poloh, je známa, dostaneme určovací prvky v poměr-
ných číslech a 'musíme zjistit skutečné velikosti
složek'Bz, By a Bz, ahychom mohli prostorovým
protínáním vpřed počítat souřadnice nových hod:Ů.

V trojúhelníku (ohr. 4) známe vektory
-+ -+
B (B, AB, MB, NB'f".a 1St (1St, lAt, lMt, lNt)
Platí:

-+ -+ -+
B + 2Si,+ 1St, O

Velikost základ:q.y B:

B _I (2Xi,_1.Xi,) 2Ai,I" AB 2At I
- (2Y. -:- 1Yi,) 2M. ;. MB2Mj

AB = 1/ VI + B~2 + B;2
M - B' / VI + Br2 + B'2B- y y z

NB = B; J VI+ B~ 2 + B?
Složky základny:'

Bz=B.AB, By=B.MB, Bz=B.NB

g) Výpočet měřítka- následujícího modelu.

O vektorových trojúhelnících v ohr. 4 platí:
-+ -+ -+
ISi, + 2St + 1,2B ....:..O
-+ -+ -+ (28)•.
3Si,+ 2S,+ 2,3B = O

Koeficient e měřítka se rovná poměru identických
styčných stran.

. 2S, z předchozího modelu
e = 2Si, z následujícího mod~lu

11,~~:~~ÝI·1:1: ::: I
e= 13.:~::~y1·1 ~1:~::I

11.~~::~Bz1·1 :2: :Z:I
I 3A,3Ni\ 11A, IN, I
3.2Bz3.2Bz· 2A,2JYt

h) Výpočet souřadnic no'Vých hodů.
Z ohr. 4 plyne:

Xi -- lXo + lSlA, = 2Xo + 2So ~A,
Y,= lYo + lSlMt = 2Yo + 2S02Mi,
Zf= lZo + lSlNt = 2Zo + 2S02Nt, ,

Strany S dostaneme z rovnic (28) a s. k. ze vzorců
(23). , • '

(X, Y, Z), = l(X, Y, Z)o +

1
(2Xo - lXo), (2Yo - 1Yo)1

2Ai, 2Mi, 1

+ 11A,lM'I' (A, M, N)t
2A,2M,
= 2(X, Y, Z~o +

I lA,lM, I
+' (2Xo - lXo), (2Yo - 1Yo)

1

1A 1 I .2(A, M, N)i
2A: 2:; '.

Délky stran' ~ těchto vzorcích můžeme počítat
také tak, že místo (2Yo - 1Yo) -dáme (2Zo - lZo)
a místo směrových cosinů M dosadíme N.

IV. Sled výpočtů.
Výpočet aerotriangulačních pořadů můž~ se pro-

'Vádět .různým komhinováním vzorců odvozených
suh IIIa~h, jak je uvedeno vtahulce I.

V. Závěr.

~24)
,

Volba početního postupu závisí na hóqnotě a roz-
místění vlícovacích hodů, proměřovacím přístroji a
počítacích pomůckách. Prostorové protínání zpětné
můž~me uapř. použít jen, jsou-li vlícovací hody přesně
idepiifikovatelné a můžeme-li odměřovat souřadnice
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Provedení
(sledpodle

čísel)

a I TBS/ 10, U,
12

-b-I PPZ 17 a,

-, -c- ---va- 21,~22)
-d-I~ 17ab,-

22
-e-~ 23

Transformace bodových
skupin
Prostorové protínání
zpětné
Vzájemná orient,ace
Přiřazení snímku v'žá-
daném měřítku modelu
Směrové kosiny v pe~é
soustavě
1. základna vycházející
z bodu určeného prosto-
rovým protínáním zpět
Měřítko následujícího
modelu
Souřadnice nových bodů

-f-m- 25,26,
27

-g-~ 29

-h- XYZ 30

snímkových h9dů takovým komparátorem, ahy dK
hylo malé. Rychlost výpočtu závisí na použitém stroji.
Automaty s přiměřeným systémem paměti umožňují
spojování více výpočetních typů, čímž se dosáhne
značné rychlosti a jednoduchofltimanipulace. Např.
'řešení prostorového protínání zpětného vyrovnáním
ze 16 rovnic trVá za jistých okolností na l--alkulačním
dě~ovači Aritm\,- asi 35..min. (podle dr. Války _
VUG:TK). Výpočet vzájemné orientace, na počítači

I SAPO fy Aritma trvá asi ,4 min. (podle dr., Pokorné
z Výzkumného ústavu matemat. strojů) .. Všechna
řešení provádíme vyrpvnáním po případě průměrem
několika prostých výsledků,kteréžto práce nečiní
na automatech potíže. Nevyrovnáváme-li z nějakého
,důvodu, je třeha, ahy manipulační hody byly na
sní.mku--gprávně rozvrženy. Pro výpočetní typy PP Z
a TBS-musí 3 hody dávat co největší rovnostranný
trojúhelník. Pro vzájemnou orientaci js&u nejvhod-
ri~jší 4 hody v rozích a 1 ve středu dvojice, ne tedy
u hlavních hodů (ohr. 5); toto rozdělení hylo kontrolo-

3 8 4
,

levý
7

pravý
snímek 1 Z snímek

5 9 6

.váno výpočty a shledáno, že pole s 1 hodem ve středu
(tento typ značíme'V07) dává orientační prvkyv!llmi
blízké prv,kům získaným vyrovnáním, což u jiných
komhinnací nehylo. .
.'Ohrazy lze Proměřovat na jednosnímkových i více-

snímkovýeh komparátorech i konečně. na radiálním
'triangulátoru po jednOduc~é úpravě kóeficientů rov-
nic. Metoda se hodí i pro hornatý terén: Jednotlivých
výpočetních typů lze použít také pro jiné účely,.
jako např. zjišťování zhytkovýchparalax na auto-o
grafech, nehokontrole deform,ace filmů p0.flocí zjed-
nodušených rovnic vzájemné onentace.
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1752.
[2] J. Somov, Theoretische mechanik, 1878.
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[8] K. Tomsa, Prostorové protínání zpětné, 1930.
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1956.
[U] K. Rinner, Zur analytischen BehandIung photogram-
, metrischer _Aufgaben, 1956.

Résumé
Die T-heorie der rechnerischen Aerotriangulation

Ing. K. Tomsa
Die Theorie der rechnerischen Aerotriangulation

wurde auf Grund von kinematischen LehrsaiZen von
Euler (Berlin 1752) und Somov (Leipzig 1878) ent-
wickelt. Die Moglichkeit dieser Applikation fiir
photogrammetrische Zwecke hat Tomsa in den Ah-
handlungen "Zum Prohlem der Lufthildtriangula-
tion" (Prag 1950) und "Die kinematische Auffassung
der gegenseitigen Orientierung von Aufnahmen"
(Prag 1956) heschriehen. Die korrelativen Beziehun-
gen zwischen. der Aufnahme und der Terrainflache
werden so festgesetzt, daG das durch das Bild und
die innere Orientierung der Aufnahmekammer gege-
bene und als ein starrer Korper hetrachtete Strahlen-
hiischel durch dieBewegungen in eine ahnliche Lage,
welche das Biischel in dem Belichtungsaugenhlick
einnahm, gehracht wird. Die Lage des Biischels wird
mittels Komponenten in den Richtungtm der Achsen
des Koordinatensystemes des heweglichen· Raumes
ausgedriickt, wodurch die 6 Bedingungen der Áchsen.
rechtwinkligkeit wegfallen. Die Gleichungssysteme
sind in linearer differentialer Form gelOst. Die Er-
gehnisse treten als Verhesserungen der gewahlten An-
~~ngslage des, Biischels auf. Das Biischel kann auch
unter Umstanden von irgendwie definierten Kurven

Tafel I.
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a, I:!
21,
(22)
17a,b

22
-d-~

.

j-f- m- ~5, 26;
27
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-h- XYZ 30

Umwandluugder
Punktgruppen
RaumIiches Riickwarts-
einschneÍden .
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Zuorientieren des Bildes
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stabe
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Durch-
fiihrung u.
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zusammengelegt werden, welches ahnlich wie das
geradlinige verschohen und gedreht wird, um heson-
dere konforme Ahhildungsverhaltnisse herucksichti-
gen zu konnen. Die SchluBahweichungen des Aero-
triangulationszuges sind entweder linear auf die ein-
zelnen Standpunkte oder mit Rucksicht auf das Ent-
stehen der zu triangulierenden Punkte· zu vetteilen.

I. Symholik und Koordinatensysteme. Fur
den Bildraum wtirden kleine Buchs'tahen undfiir
das Terrain groBe 'Buchstahen eingefuhrt(Bild 1).
Die Berechnungen sind fur rechtwinklige Koordi-

naten ahgeleitet. Die Lage der Strahlen ist para-
metrisch ausgedruckt.

II.Umwandlungen. Ein Raum wird in einen
anderen durch das Verschiehen und Drehen so um·
gewandelt, daB die Orthogonalitiit (2) heider Systeme
eingehalten werden muB. Mit den Formeln (3) und

(4) sind die Differentialdrehkomponenten aus Rich-
tungscosinen und verkehrt berechnet.

~ III. Berechnungstypen. Die Berechungsarten,
welche die Tabelle des Absatzes IV. enthalt, sind
hier abgeleitet.
IV. Reihenfolge. Die Berechnungen der Aero-

triangulationszuge konnen durch verschiedene Kom-
hinationen der suh III. entwickelten Formeln durch-
gefuhrt werden. Siehe Tafel I.

V. SchluLL Die ·Wahl des Berechnungsfortganges
ist von dem Wert und der Yerteilung derPaBpunkte,
dem BildmeBgerat und der Rechenanlage abhangig.
Die Bilder konnen mit einem Ein- oder Mehrplatten-
komparator, bzw. auch mit einem Radialtriangulator
vermessen werden. Die Gleichungen gelten fur he-
liebiges Gelande. Einzelne Rechentypen konnen auch
fur das Losen yon anderen Aufgahen (Berechnung
der Restparallaxen nach Kasper'schem Fortgang,
Nachprufen der BildschrulI].pfung) verwendet werden.

Optimální způsob měření vodorovných úhlů v polygonových pořadech
vedených v osách kolejí

Ing. Dr. Erich Šesták, Státní ústav dopravního projektování v Brně 526.913.15:625.143

Rozbor chyb v jednotlivých úkonech při měření polygonových úhlů v pořadech, vedených vosách kolejí. Rozborem
chyb je prokázána mož~ost snížit počet úkonů a zrychlit a zhospl)dárnit měření. Dvojnitkový· :způsob měření úhlů.

1. Poznámky o polygonových poř~dech

V polygonových pořadech ohvyklého(katastrál-
ního) typu jsou strany dlouhé pruměrně asi 150 m,
polygonové body se stabilisují zpravidla kamennými
nebo betonovými hranoly s křížkem a signalisace se
provádí výtyčkami. Vodorovné úhly seměří v jedné
skupině (tj. ve dvou řadách), měří-li se theodolitem
s odečítáním alespoň na lc resp. 20H

• Výjimečně lze
měřit polygonové úhly· theodolity s nonickou dife-
rencí 1'; v těchto případech se měření provádí ve
dvou skupinách.
Při zaměřování železničních oblouku zakládá se

polygonový pořad zpravidla vose koleje. Jeho strany
jsou dlouhé pruměrně asi 50 m, polygonové body se
stabilisují hřehíčky zpravidla v pražcích neb'o v kolí-
cích mezi pražci ve vzdálenosti 72 cm od pojízdné
hrany vnějšího kolejového pásu. Signalisace se pro-
vádí hřebíkem, tužkou nebo olovnicí, zavěšenou nad
hlavou stahilisačního hře,bíČku. Vodorovné úhly jsou
hlízké 200g a měří se v jedné nebo ve dvou skupinách,
obvykle the.odolity typu Wild T2 nebo Wild '.p.
Při měření železničních ohlouku se vyžaduje· zvý-

šená přesnost a spolehlivost, neboť měření je pod-
kladem pro určení středového úhlu oblouku a jeho
poloměru, návrhu nového stavu, příčných posunu
apod. Měření úhlu v osových kolejových polygonech
je však obtížnější, protože polygonové strany jsou
velmi krátké, protože theodolit se staví na štěrku mezi
pražci ohtížně a protože jedoucí vlaky (i kolem jedoucí
vlaky) znemožňují, resp. ruší měření. Při práci se
musí· dbát na hezpečnost měřičské čety a na ochranu
theodolitu před vlaky.
Za daných okolností je třeba provést především

rozhor jednotlivých pracovních úkonu z hlediska

přesnosti, spolehlivosti, hospodárnosti a bezpečnosti
práce. Počet úkonů je závislý na kvalitě theodolitu,
stativu a signalisačních pomucek a na pracovním
postupu.

2. Centrace (dostředění) theodolitu

Vliv chyhné centrace na měřený úhel je vyjádřen
výrazem

L: = (}"~ [sin y - sin (y + w')] , (1)
w s

kde e a y vyjadřuje velikost excentricity a její smět
(ohl'. 1), s je pruměrná délka sousedních polygonových- ,

••...••.. .•...
......•.. -.,

s .•....•...

.stran a w' měřený úhel na excentrickém stanovisku.I)
Chyba L1: je maximální pro y = R, resp. pro y =

= 3R, neboť v těchto případech dosahuje liodnoty_

e
max. L1c = ± 2 (}"- . (2)

w s

Vliv excentricity theodolitu na měřený úhel je uve-
den v tahulkách 1 a 2, vypočtených pro nejobvyklejší
polygonové délky v osovém kolejovém polygonu.

1) Odvození je uvedeno v knize Akademik Josef Ryšavý,
Geodesie I, Praha, 1955 (str. 250).
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~ e I 0,2 mm 11mml2mml3mml4mml5mm~
s ~

40 m 6cc 32cc I 64cc 95cc 127cc 159cC
-- -- -- --

'50 m 5cc 25cc 51cc 76cc 102cc 127cC~-- --- -- --
60 m 4cc 21cc -42cc 64cc 85cc 106cc

-- -- -- --
70 m 4cc 18cC 36cc 55cc ncc 91cC

~I 0,2 mm 11 mm ~2 mm 13 mm 14 mm 15 mm

4·0m 2" 10" 21" 31" 41" 52"-- --~ -- --
..sOm 2" 8" 17" 25" 33" 41"-- --- -- -- --
60 m 1" 7" 14" 21" 28" 34"._- -- -- --
70 m 1" 6" 12" 18" 24". 29",

Tabulky 1 a 2 udávají velikost chyby ve vodorovném
úhlu z nesprávné .centrace theodolitu, jde-li směr
vychýlení theodolitu kolmo na polygonové strany,
tedy přibližně ve směru pražců. Z rovnice (1) vyplývá,
že eventuální vychýlení theodolitu ve směru osy koleje
nemá prakticky vliv na přesnost měření vodorovných
úhlů. Při centraci theodolitu rozhoduje tedy jen veli-
kost excentricity theodolitu, měřená ve směru pražců!

I .

Přesnost s jakou lze provést centráci theodolitu,
o.dvisí od způsohu provádění centrace. Nejvhodnější
je optická centrace, jíž lz~ centrovat s chyhou, která
nepřesahuje ± 0,2 mm. Při použití centra ční tyče
je třeba provádět centra ci velmi opatrně, nehoť chyba
v dostřeďování může dosáhnout až asi ± 0,5 mm.
Ct;ntrace olovničkou je nevhodná, nehoť chyba
v ~centraci dosáhne lehce hodnoty 3 až 5 mm, za
silného větru i více.
Centraci theodolitu urychluje použití stativus vy-

sunovacími nohami.

3. Horizontace theodolitu

Je-li theodolit nesprávně horizontován, odchýlí se
osa alhidády od přesně svislého směru o úhel v a
čtení na vodorovném kruhu se změní o hodnotu

AV = v tg e sin IX, (3)

kde e Je svislý úhel záměry, měřený od vodorovné
roviny a IXje úhel mezi roviuou záměrnou a svislou
rovinou, v níž došlo k odklonu alhidádové osy od
svislice2) •
Z rovnice (3) vyplývá, že chyha Llv je velmi malá,

je-li velmi malý alespoň jeden z faktorů v, e, IX.
V praxi se uvažuje jen snížení hodnoty faktoru v;
provádí se totiž pečlivá horizontace theodolitu ve
dvou k' sohě kolmých směrech, a to hez ohledu na
vztah těchto směrů ke směru koleje. Faktory e a IX
se v praxi neuvažují, ačkoliv jsou právě v osových
kolejových polygonech velmi zajímavé a důležité.
. SvlMy<uhel e. je totiž vždy mJlý! Je-li např. střední
výŠka theodolitu 1,40 m: li' délka polygonové strany
40Ill < s < 70 ~, je na vodorovných kolejích

1'..) Odvóz~ní je uvedeno v knize Akademik J. Ryšavý, Vyšší
geodesie, Praha, 1947 (str. lOS).

~~o > tg e > 1~~0 neholi 0,035 > tg e > 0,020.

Při klesání koleje 20%0 je tg e v mezích

2~~0 > tg e > 2~~0 neboli 0,055 > tg e > 0,040.

Podohně při stoupání koleje 20%0 je tg e v mezích

°4~0 > tg e > 0,00, neholi 0,015 > tg e > 0,00.

Činitel tg e snižuje tedy podstatně v rovnici (3)
svou malou hodnotou velikost chyby Llv. Tato chyba
sedá však snížit ještě tím, že měříme tak, ahychom.
dosáhli malou hodnotu úhlu IX!Toho dosáhneme
přesnou horizon tací theodolitu ve směru osy poly-
gonového úhlu, neholi ve směru pražců. Přesnou
horizontaci provedeme proto pomocí dvou stavěcích
šroubů, postavených ve směru pražců. Nad nimi
urovnáme přesně alhidádovou libelu, zatím co ve
směru kolmém k pražci postačí lihelu urovnat pomocí
třetího stavěcího šrouhu jen přibližně. Eventuální
. chyha v horizontaci theodolitu ve směru kolmém
k pražci určuje směr svislé roviny, v níž došlo k od-
klonu alhidádové osy a od níž se určuje velikost
úhlu IXy Z obr. 2 je patrno, že ú4el cc je malý a činí

Směr flřesné horizontace
theodolitu

ma:x;imálnějen několik málo grádů (stupňů). I v pří-
padě, že CCA - lOg (9°), je sin IXA < 0,16. Podobně
pro CCe = 200g+ lOg je rovněž sin IXe < 0,16. Pro-
vedeme-li tedy přesnou horizontaci přibližně ve směru
pražců, je hodnota součinu tg e • sin cc v rovnici (3)
i ve velmi nepříznivých případech menší než
0,055 . 0,16.= 0,0088.
Měření polygonového úhlu w pozůstává ze zaměření

vzad se čtením na kruhu oA' ze zaměření' vpřed se
čtením na kruhu oe a z výpočtu hodnoty polygono-
vého úhlu w _ Oe - oA.Chyba z nesprávné horizon-
tace ve směru kolmém k pražci se projeví v polygo-
novém úhlu hodnotou

LI~= LI: - AA = v (tgeesinIXe- tgeA sinccA)' (4)

kde e~ a CCc přísluší směru na polygonový hod C
(vpřed) a eA a CCA na polygonový hod A (vzad).
Součet IXA + CCc - 200g se rovná polovině středo-
vého úhlu odpovídajícího ohlouku. Dvojčlen v zá-
vorce má proto maximální hodnotu v případě, že
jeden z úhlů cc se hlíží hodnotě poloviny středového
úhlu. Tím automaticky se hlíží hodnota druhého
úhlu nule. Maximální hodnota dvojčlenu v závorce
je tedy za velmi nepříznivých poměrů prakticky
rovna nahoře uve~né hodnotě 0,0088. Je tedy max.
LI v < 0,0088 v a ohráceně, nemá-li přestoupit chyha

O)

LI v určitou maximální hodnotu, musíhýt max.
O)

v < 114. max. LI·.
O)
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Zvolíme-li např. maximální chybu L1~= I", vyjde
max. v = 114". Tato hodnota platí jen při velmi ne-
příznivých okolnostech, jako je malý poloměr oblouku
R = 250 m, krátké strany s = 40 m, velký spád koleje
20 0/00, při čemž přesná horizontace je provedena
kolmo na jednu polygonovou stranu (místo napříč
koleje). Za příznivějších okolností (větší R, s, menší
spád) je hodnota max. li daleko včtší.
Protože theodolity se skleněnými kruhy mají alhi-

dádové libely s dílky 20"12 mm nebo 30"12 mm,
postačí, provede-li se horizontace theodolitu ve směru
kolmém k pražci s přesností tří dílků! Není tedy třeba
se zdržovat přesnou horizontací theodolitu ve směru
kolmém k pražci!
Popsaným způsobem je theodolit horizontován

s dostatečnou přesností asi o 20 až 30 vteřin dříve
než podle dosavadní<;:h7.plisobi'lzbytečnč přesné hori-
zontace ve dvou k sobě kolmÝch směrech.

Hrubá horizontace theodolitu se urychluje po-
užitím stativu s vysunovacími nohami. Obzvlášť
rychle se theodolit h"orizontuje pomocí Kernova sta-
tivu s naklánčcím talířem a pomocí stavěcích vaček,
používaných u Kernových thcodolitlL Úspora času
činí víc než 10 vteřin.

4. Signalisace polygonovýeh bodů

Signalisace polygonových bodů musí být tím přes-
nější, čím kratší jsou polygonové strany. V osových
kolejových polygonech se stranami 40 m až 70 m
lze použít jen takové signalisace, která zaručuje
přesnou centraci ostře viditelné signalisační značky.
Excentricita signálu způsobuje totiž chybu v měře-
ném úhlu o velikosti

kdc z je velikost excentricity signálu (měřeno kolmo
na polygonovou stranu) a s délka polygonové strany.
Velikost chyby L1 s je uvedena v tabulkách 3 a 4.

(J) •

" I I

Ir

~', z
o" 0,1- mIn I nuu 2 nllll
s"'-"~~ I
40 m (,ee I (,ec 3200

------ ---- ____ o

50 m 5('(' 13cc 25<'<'
--_._--~ -~----_._. _.__ .--

(,0 \ ,1,('(' IIcc 21 ('em
----- -- .--- ---- ---- ...-

70 Ul 'tcc I 9('('
I 13""

~I 0,4 mm I I mm I 2 mm
I I

40 m 2" I S" 10"
----- ----

50 m 2" 4" 8"
---

60 m I" 3" 7"
-~--- -~--

70 m I" 3" I 6/1

Ideální signalisací by byla trojpodstavcová sou-
prava, které se však nedá použít pro krátké časové
intervaly mezi jedoucími vlaky. V praxi se proto
používá pozemních signalisačních značek, zejména:

a) hlav polygonových hřebíků, které se proto při
zatloukání nechají asi 10 mm venku;

b) pomocného hřebíku, který je postaven figurantem
svisle na polygonový hřebík;

c) pomocného hřebíku, který je trochu zatlučen do
pražce těsně za polygonovým hřebíkem;

d) Balážovy signalisační značky, vytvořené volně vi-
sícím hřebíkem (nebo olovničkou) ve středu dna
papírového kelímku, obráceného dnem vzhůru,
v němž je z jedné strany vyříznut lichobě7.níkový
otvor (obr. 3 a 4).

Z uvedených způsobů nejlépe vyhovuje Balážova
značka, protože ji lze přesně a rychle postavit nad
polygonový hřebík, je automaticky a trvale ve svislé
poloze a je výborně viditelná za všech okolností.
Její výborná viditelnost je rozhodující výhodou, neboť
drobné překážky mezi kolejemi ji nezakrývají, jako
je tomu v případě značky a), a špatné osvětlení ne·
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způsobuje její neviditelnost, jako např. v případě h).
Je výborně viditelná i na vzdálenost 200 li a lze jí
skvěle použít v tunelu i při slabším osvětlení, kdy
totéž osvětlení jiných značek je prakticky na:prosto
nevhodné. Přesnost a svislost, s nimiž lze Balážovu
značku postavit, zajišťují jí přednost před značkou
b) a c). Další výhodou proti značce b) je úspora
jednoho figuranta, protože jediI!Ý figurant stačí po-
stavit obě Ba:lážovy značky na polygony v dqbě,
kdy se centruje a horizontuje theodolit. Odpadají
také pokyny od. theodolitu' k opravě nesvislé polohy
hřebíku, jako tomu bývá v případě značky b) a .c).
Po postavení Balážových značek vystoupí figurant
z koleje a hlídá měřiče; tím zvyšuje bezpečnost celé
prlice. Balážovu značku!ze J?ostavit nad polygono-
vyJnhřebíkem s chybou menší než asi 0,4 mm. Po-
známka: volně visící hřebík Balážovy značky se
připraví předem tak, že se mu uštípne hlaviČka, roz-
klepe tupý kQnec a prorazí v něm otvor pro zavěšení
na nit.

5. Kvalita theodolitů

.Theodolity, používané obecně pro polygonisaci, lze
rozdělit podle přesnosti do tří skupin:
A, Theodolity setinné padesátivteřinové, resp. minu-
tové (5"Occ,F) a theodolity šedesátinné dvaceti a
třicetivteřinové (20", 30"). Patří k nim např ..Meopta
TH30x, Kern DK1, WildTO, Zeiss Th III bez
D,1.Íkrometrua některé starší theodolity s kovovými
kruhy.

B.'Theodolity setinné dvacetivteřinové (20CC)atheo-
dolity šedesátinné šestivteřinov:é (6"). Patří k nim

;~n!ipř. Wild TI, Zeiss Th III s mikroIŮetrem,
Theo 030 a Dahlta, KerÍl DK2 a sovětský Ae~o-
geopribor or 10.

C)Theodolity' vteřinové (u některých se mohou ode-
čítat i zlomky vteřin). K těmto přesným theodo-
litům patří Wild T2, Zeiss Th II, Th 40 a Theo 010,
Kern DKMl a DKM2, Freiberger' Prazisions -
Mechanik 2 a sovětský Aerogeopribor TB1.

Pro měření V osových kolejových polygonech jsou
theodoliiy 'Skupiny A nevhodné pro svou malou
vnitřní přesnost a protože mají převážně jen centraci
olovničkou. Nejvýhodnější jsou theodolity skupiny C,
které dávají velmi dobré výsledky i při jednom měření
úhlů v obou polohách dalekohledu. Střední chyba
v měření jednoho úhlu (na kratších vzdálenostech)
činí asi± ncc---=-. ± 3,6" ..(maximální chyba se vy-
jadřuje trojnásobkem střední chyby; v tomto případě
činí ± 33cc, ± 10,7"}. Theodolity skupinyB dá-
vají při jednom měření úhlu výsledky Se střední
chybou asi ±20cC ---=-. ± 6,5". Pro zvýšení přesnosti
se opakuje měření úhlu; tím klesne st,řední chyba
asi na ± 20cc: V:2 ± 14cC= ± 4,5". !

. 6. Přesnost v zacílen~ a přesnost a spolehlivost ve
čtení úhlových hodnot

Dalším pramenem chyb v měření polygonových
úhlů je chyba ze zacílení a chyba v odečtení úhlových
hodnot. Chyba ze zacílení představuje v osových
kolejových polygonech s krátkými stranami značnou
část celkové chyby'v měření úhlu. Její hodnota je
vyjádřena vzorcem (5), v němž hodnotou z je třeba
(pro tento případ) rozumět chybu v zacílení, měřenou

v místě signálu. Velikost této chyby je totožná s hod-
notami, uvedenými v tabulkách Č. 3 a4.
Chyba v odečtení úhlových hodnot je odvislá od

druhu použitého theodolitu. U theodolitu typu C
dovoluje optický mikrometr .odečíst na stupnici
úhlové hodnoty se střední chybou asi ± lcc. U iheo-
dolitů typu B je střední chyba v ó.dečtení různá;
pohybuje se kolem ± 5CC.
-Spolehlivost v odečtení optickým mikrometrem je

poněkud menší než u. starých theodolitů s kovovými
kruhy, protože' vystředěnéúhlové hodnoty se čtou
v každé poloze dalekohledu jen jedenkrát (u theo-
dolitů s kovovými kruhy dvakrát). .

V praxi se zvyšuje přesnost v zacílení a přesnost a
spolehlivost V' odečtení opakoyáním celého měření
úhlů, a to i při použití theodólitů typu C!

7. Optimální způsob zacílení li" odečtení úhlových
ho.dnot

Při měření· úhlů theodolity typu B se doporučuje
zvýšit kvalitu měření opakov.áním celého měřenÍ. Při
měření theodolity typu C je opakování měření z hle-
diska přesnosti zbytečné.' Provádí-li se však, pak
hlavně pro zvýšení spolehlivosti celého měřenÍ. Opa-
kování.m měření roste ovšem počet úkonů u theodolitu
a zvětšuje se pracovní doba, v níž je theodolit po-
staven uprostřed koleje.
Nový způsob měření úhlů podstatl;lě snižuje počet.

úkonů. Spočívá v tom, že se při měření vodorovných
úhlů používá ;nejen svislé nitě (rysky), ale i jedné
boční! Rozdíl ve čtení činí 31,83c = 17'11:', neboli
zaokrouhleně 32c, resp. 17': TentQ rozdíl je patrný
na prvý pohled, bez výpočtů, již při měření. Nový
způsob měření úhlů - nazývám ho ,.,dvojnitko-
vým" na rozdíl od dosavadního způsobu - zvyšuje
přesnost v zacílení a přesnost a spolehlivos.t
v odečtení úhlových hodnot při podstatně sní žen ém
počtu úkonů u theodolitu. Spolehlivost je zvýšena tím,
že čtení úhlových hodnot při zacílení boční nití se
provádí v jiných jednotkách a desítkách minqt. Tím
je vyloučena hrubá chyba ve čtení, která se zpravidla
opakuje i po proložení dalekohledu, kdy se čtení
provádí ve stejných úhlových hodnotách.
Při měření úhlů může dojít ke dvěma možnostem:

oe) Potřebujeme zvýšit přesnost v nastavení a přes-
nost a spolehlivost v. odečtení úhlových hodnot,
anebo

tJ) potřebujeme zvýšit jen spolehlivost v odečtení
úhlových hodnot.

a) Měření úhlů s vyšší přesností a spoleh-
livostÍ.

Postup práce při měření:
1. poloha dalekohledu, cíl A (zpět), střední nit,

pravá nit, cíl C (vpřed), střední nit, pravá nit.
U. poloha dalekoledu, cíl C, pravá nit, střední

nit, cíl A, pravá nit, střední nit.
Sled úkonů je zvolen tak, aby otáčení dalekohledu,

se provádělo stále .stejným směrem. Příklad měření .
je uveden v zápisníku 1.
Proti normálnímu, dosud užívanému způsobu

dvojnásobného měření úhlu ušetří se tyto úkony:
a) posunutí vodorovného kruhu pastorkem nebo

rep~ticí tak, aby se čtení neopakovalo na stejném
místě;
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Směr Poloha dalekohledu Redukovaný
Stano- Průměr
visko na hod I I - II průměr Poznámka

čís. I I " I I " I ! " I ,
I "° , ° , ° , °.

(Měřeno theodolitem Wild TI - 360°) , Použita nit:

15 14 41 39 00 221 39 12 41 39 06 O 00 00 střední
-- -- -- -- -- -- -- --

16 ; 229 41 18 49 41 48 229 41 33 188 02 27 střední, -- -- -- -- -- -- -- -- ._---
14 41 56 12 221 56 18 41 56 15 O 00 00 pravá-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
16 229 58 .30 49 59 00 229 58 45 188 02- 30 pravá -

-- -- ---- --- -- -- -- -- -- --
16 15 100---43 42 280 43 36 100 43 39 O 00 00 střední-- -- -- -- --.- -- -- -- -- --.-17 284 53 30 104 54 18 2'84 53 54 184 10 15 střední

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
15 101 -00 48 281 00 42 101 00 45 O 00 00 pravá-- -- -- -- -- -- -- -- -- ._o_.t.17 285 10 42 105 U 36 .285 U 09 184 10 24 pravá

(Měřeno theodolitem Freiherger Priizisions-Mechanik 2 - 400g) .
g c cc --g- c cc g c cc g c cc-- -- -- -- -- -- --2 1 100 40 55 300 40 -61- 100 40 58 O 00 00 střední-- -- -- -- -- -- -- -- --3 301 56 35 101 56 38 301 56 36 201 15 78 střední-- -- -- ---- -- -- -- -- _._- --

"1 100 72 47 300 72 45 100 72 46 O 00 00 pravá-- 1-;-------" -- -- -- -- --.- 1- -- --
3 301 88 17 101 88 ..- 16 301 88 16 201 15 70 pravá-- -- -- -- -- -- --3 2 95 22 10 295 22 35 95 22 22 O 00 00 střední--

301/ 4 301 09 86 101 10 02 09 _ 94 205 87 72 střední'-- -- -- -- -- -- -----+- -- -- -- --2 95 53 99 295 54 09 95 54 04 O 00 00 pravá
-- -- -- -- -- -- -- I--- -- -----,-- --4 301 41 76 101 41 83 301 41 80 205 87 76 pravá

Směr
Poloha dalekqWedu

Průměr Redukovaný
Stano-
visko ; na hod . I I -II průměr Poznámka.

čís. I I I I I I I I. g c ·cc g c cc .g c cc g c cc

(Měřeno theodolitem Freiherger Priizisions-Mechanik 2) Použita nit:

6 5 3.61 37 03 161 36 72 361 36 88 O 09 00 střednl
-- -- ~._--- ------"'----- -- -- -- -- --7 168 44 54 368 44 54 168 44 54 207 07 66 střední-- -- -- -- -- -- -- --- -- --- -- •5 361 68 94 pravli
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

7 '168 76 35 - ..pravá
-- -- -- --.- -- -- --7 6 218 33 24 18 -33 35 218 33 30 O 00 00 střední

-- -- -- -- -- --
8 25 40 81 225 40_ 8S 25 40 83 207 07 53 střední-- -- -- -- --6 218 65 23 pravá

-- -- -- -- -- -- -- -- __ o --
8 25 72 68· pravá

h) vyhledání cíle pomocí záměrných _značek při mě·
ření (hruhé zacílení), celkem 4 X ; .

c) zaostřeni dalekohledu, 2 X;
d) natočení zrcátka pro osvětlení stupnic, 4 X ;
e) obejití theodolitu a otočení dalekohledu, 2 X;
f) proložení dalek,?hledu, 2\X.

Dvojnitkovým měřením "úhlů se tedy ušetří 15
úkonů ze 47 úkonů, potřehných pfi normálním dvoj-
Jlásohném měření úhlů. Pracovní doha uvnitř koleje
se tím zkrátí asi o 16 % (zjietěrio rozhorem časů jed.
notlivých úkonů).

Oj

tJ) Měření úhld se zvýšenou spolehlivostí.
(Dvoj~itková kont~ola měření vodorovných úhlů.)

Póstup práce při měření:
I. poloha dalekohledu, cíl .!, střední pit, pravá nit,

cíl C, střední nit, pravá nit;

U. poloha-dalekohledu, cíl C, střední nit, cíl A,
střední nit.
Příklad měření je uveden v zápisníku 2.
Próti dosud užívanému způsohu půldruhanásoh.

nému měření úhlu (druhé měření je provedeno jen
v I. poloze dalekohledu) ušetří se tyto úkony:

lil) jako oe, a),
h) jako oe, h), avšak jen 2 úkony,
c) jako oe, c), avšak jen 1 úkon,
d) jako 0:, 'd), avšak jen 2 úkony,
e) ~ako oe, e), avšak len 1 úkon,
f) jako oe, f), avšak jen 1úkon.

_Dvojnitkovou kontrolou měření úhlu se tedy ušetří'
ff úkonů ze 36 úkonů, potřehných při dosavadním
způsohu měření s kontrolou. Pracovní doh~uvnitř
kolejí se tím zkrátí asi o 10 %. -
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8. Závěr ření úhlů se zvýší použitím d voj nit k ov éh o způsobu
měření úhlů.Měření vodorovných úhlů v osových kolejových

. polygonech lze tedy provést optimálním způsobem Uvedený optimální způsob měření je hospodárný.
takto: Použitím Balážových signalisačních značek se ušetří

při úplném zajištění bezpečnosti skupiny nejméně
a) Sesta va sku piny. Nejvýhodnější sestavu tvoří 1 figurant a ~rychlí a zpřesní se měřenÍ. Zapisovatel

1 inženýr, 1 zapisovatel a 1 figurant. Zapisovatel zrychlí práci celé skupiny asi o 12 %. Zjednodušená
.. zrychluje práci asi o 12 % a zajišťuje bezpečnost ceutrace a horizontace theodolitu přináší časovou
v době, kdy figurant staví Balážovy značky. Pak úsporu asi 20 až 30 vteřin, tj. asi 5 % času. Dvoj-
zajišťuje bezpečnost skupiny figurant. nitkové měření úhlů zrychluje práci asi o 10 % u theo-
br Vybavení skupiny. Nejvýhodnější je theo- dolitů typu C a jlsi 16 % u theodolitů typu B. Na-

dolit typu C, stativ s vysunovacími nohami a 2 vržený způsob měření je vhodný pro kR'Ždéměření
Balážovy signalisační značky. _ úhlů v osových polygonech, zejména však na tratích
c) Centraci a horizontaci theodolitu a cen- s velkým provozem a v tunelích. Při "'dosavadním

tracisignalisačních značek je třeba provést co způsobu měření stojí theodolit v. koleji asi 5 až
nejpřesněji ve směru pražců! Přesnost měření Re- 10 minut. Na tratích s velkÝlll provozem bývají
utrpí, jestliže centrace theodolitu a signalisačních časové intervaly mezi jedoucími vlaky (na všech
značek provedeme s chybou 1 mtn ve směru osy kolejích) často menší. Pro chybějících několik desítek
,koleje a horizontaci theodolitu s chybou tří dílků vteřin se musí theodolit odstranit z koleje a celé.
~ alhidádové libele ve směru osy koleje. měření se musí provést znovu. Nový způsob měření
d) Přesnost, spolehlivost a rychlost v mě· sníží počet těchto případů.

,
Na další cestu specialisáci HTUP na zeměměřické fakultě v Praze

V roce 1957jtomu bylo 100 let, kdy bylo provedeno hájeny přednášky a cvičení o "Agrárních operacích"
první scelovlui pozemKů v českých zemích -na v rozsahu 3/4 hod. a r. 1911 další přednášky o "Plá.
, Mj)ravěv obci Záhlinice. Byla to tehdy prvá "hospo- ,nechupravovacích a zastavovacích" v rozsahu
dářsko-technická úprava pozemků" kdežto vlastní 2/2 hodin.
scelovací zákon pochází teprve z r. 1884. Lze tedy. J!okládat r. 1906 za počátek 'výuky
Dne 27. ledna 1957 byla ve staroslavné aule v oboru HTUP (hospodářskotechnické úpravy po-

Kltrlovy university, v Karolinu malá slavnost, ob- zemků) na zeměměřické fakultě. Odchovancem teh·
vyklé slavnostní předávání inženýrských diplomů dejšího profesora ing. J. Petříka je je~o asistent,
novým zeměměřickým inženýrům. Mezi nimi bylo nynější vedoucí katedry mapování a HTUP poslanec
též 48 ~nženýrů, prvých apsolventů naší nO'yéspecia- NS prof. Ing. Dr. Pavel Potužák.
lis.ace pro hospodářskm:echnické úpravy pozemků. Zá~~nem ze dne 14; července 1927, č~115 Sb. bylo
Byli to první zeměměřičtí inženýři-projektanti u nás. dvouleté studium přetvořeno na 31eté inženýrství.
Uplynuto tedy sto let· od doby prvního scelování Místo dosavadních "geometrů" odcházeli do praxe

v českých zemích a nyní odešli do našich vesnic na absolventi s osvědčením "zeměměřičtí inženýři".
tyt~ práce první zeměměřičtí inženýři projektanti, V osnově tohoto studia je již řada nových předmětů
tentokráte do socialisované. vesnice. Tito inženýři a některé dosavadní jsou obsahově rozšířeny. Po
mají svá pracoviště v krajských státních lústavech roce 1945 dostává zeměměřictví nové velmi rozsáhlé
pro projektování zemědělsk'é a lesnické výstavby (dt. úkoly ve výstavbě průmyslu, v přestavbě zemědělství.
Agroprojekt), avšak uplatňují se stejně dobře i u ob- Bylo třeba pro budování národního hospodářství za-
lastních ústavů geodesie a kartografie. Zaměřením jistit výuku lépe přizpůsobenou n~vým podmínkám.
svého Studia mají všechny předp1oklady, aby mohli Tak bylo zákonell} ze dne 12. dubna 1946, č. 87/Sb.
vyhotovovat nejen plány "scelovací a složité krajinné tříleté studium rozšířeno na 41eté. Současně byl roz-
projekty", ale áby mohli provádět i normální geo"/ ,šířen i učitelský sbor. Vl. nař. ze dne 27. listppadu
detické práce všech druhů. 'Vraťme se však je~tě do 1953, č. 98/Sb. byla zFÍzena fakulta jakožto studium
hiStorie a sledujme vývoj ~zeměměřického studia až pětileté. Zřízeny dvě specialisace: geodeticko-hospo-
k nynější speéialisaci HTUP. dářská a geodeticko-kartografiéká. V r. 1954 (poč.
Celé zeměměřické inženýrství má svůj počátek III. roč.) byly vytvořeny 3 specialisace - jedna

asi v r. 1852, kdy zahájil prof. rytíř Karel Kořistka z nich pro "pozemkové úpravy". Vládním usnesením
na pražské polytechnice geodetické přednášky ve z 11. 11. 1952 byle umožněno) dálkové studium pro
dvo\lilJčástech. Samostatné studium bylo zřízeno až pracující i ve specialisaci I!TUP. Pozemkové úpravy

.4. září 1896 jako učební dvouletý běh. V obsahu to- (či dnešní specialisace ~TUP) mají tedy svou tradici
hoto studia se ještě nevyskytovala naUka o scelování ve výuce v zeměměřictví sahající až k r. 1906.
pouze přednášky prof. Fiedlera. "Zákony km;na- Vznik specialisace se datuje právě V' době probí-
sační". "Nauka o katastru" a "Zhotovování plánů hajících převratných změn na ve1nicích, v době kdy ~
situaě,ních a polohopisných" přednášel soukromý do- se tehdy nedostávalo odborníků, zvláště zeměměřic-
cent ing. Fr. Novotný v rozsahu 6 hogin přednášek kých inženýrů pro řešení problémů vesnic. Tento
a\ 6 hodin cvičení.· Po r. 1900 kdy začal přednášet prudk~ vývoj byl příčinou, že bylo velmi obtížné
"Rakollský katastr" ing. Josef Petřík, nastal většíj, dát výuce od začátku vše to, co praxe potřebovala .
.rozvoj zeměměřického studia. Roku 1906 byly za-!IJlJíDocházelok častým úpravám v předmětech, jejich
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\•
rozsahu i ohsahu. Hledala se cesta jak nejlépe sklouhit
požadavky geodetické s projektantskými. Ukázalo se
také, že tato specialisace hude vyžadovat od studentů
velikého úsilí zvládnout všechny discipliny; je po
stránce ohtížnosti náročná. vývoj h)rl nutně ovlivňo-
ván vývojetn praxe. Dnes máme v této specialisaci
(ve všech ročnících) celkem ....34 předmětů; z toho
9 předmětů zemědělsko-technických (projekčních) a
ostatní pak geodetické p:i:iměřeně shodné se specia-
lisací geodetickou. Naši zeměměřiči se podíleli dosud
na všech druzích pozemkových úprava celá jejich
praxe, hohaté a důležité zkušenosti jsou dílem dlou-
hého vývoje. Nyní, jak již hylo ,zmíněno, plánovaná
a již prováděná přestavha zemědělství na racionali·
sovanou velkovýrohu si vyžádala úplné přetvoření
podmínek na vesnicích. Potřehy socialisti&ých zá~
vodů, státních statků a jednotných zemědělských
družstev si vyžádaly proved~ní úprav pozemkového
fondu pro možnost nejvyššího využití' mechanisace
zemědělské výrohy polní i statkové. Tím hyly dány
zeměměřičům, zemědělcům a dalším odhorníkům
velké úkoly - provést přestavbu vesnice a celé
zemědělské výrohy. Ho~podářskotechnické úpravy
pozemků pochopitelně poruší celý hospodářský i hio-
.logický život v krajině. Scelování polí, rušení mezí,
,cest a hudování nových cest, P9!ních celků, vyžaduje
veliké péče a pozornosti projektantů. Je samozřejmé,
že řešení těchto otázek technických, biologických a
ekonomických klade na znalosti projektantů veliké
nároky. Jedním z prostředků nutných k zajištěllí
takového vývoje, je správně- zaměřené školení od-
horníků. Takto zaměřené školení S() koná na země-
měřické fakultě ČVUT v Praze a na zeměměřickém
oddělení fakMty inženýrského stavitelství Slovenské
vysoké školy technické v 'Bratislavě.
Při zakládání: tohoto studiahyly použity mnohé

odborné i organisační zkušenosti ze SSSR, kde tento
ohor hyl založen již v r. 1930. Zde školí speciální

_ pracovníky .:- zemleustroitele - v moskevském
In,stitutu inženýrů zemleustroistva a obdohně na dal-
ších fakuhácn jako např. voroněžské, oděsské aj.
Institut vznikl z původního/ústavu Moskovskij Me-
ževoj Jnstitut - MM!. Délka studia činí 4 roky a
10 měa. Studium se ukončuje diplomovou prací.
N~še studijní osnova se -od sovětské. poněkud liší

(viz "Geodetický a kartograf. obzor" r. 1955,str. 25),
se zřetelem na poměry v ČSR, třebaže má struktu-
rálně mnoho shodného. Není to jen jiné uspořádání
předmětů, ale i jejich obsahová skladba. Rozdíly

. (bvšem jen idánlivé) jsou v rozsahu některých před-
mětů. Týdenní-počet hodin zůstává shodný. jako
u nás - 31 hod; Jistou odchylností I).aší osnovy je,
že nepočítáme s tak velkou specialisovaností, 'takže
náš. ahsolvent má tak velký základ geodetický, že
může -ko~at práce nejen projektantské, ale i geo-
detické. Je to přirozel'tě ovlivněn~potřehami a po-
měry u nás, které jsou odchylné od poměrů v SSSR.
Tam odchází ročIÍě asi 150 ahsolventů ze škol; kdežto
u ná~ počítáme s ustáleným průměrem asi 20~25
ahsolventů. SSSR si při tak velké potřehě ahsolventů
může dovolit úpl!lou specialisaci, neboť podmínky
v praktické potřehě pro tojsou. U nás musíme počítat
nadále s potřl;lbou, ahy projektant mohl' přípladně
konat práce~mapovací i geodetické. Se. západními
státy nemůžeme naše studium srovnávat, jednak pro
zcelaodliš.pé pod~ínky politické a pro značně od-

"

lišnou formu organisační. Je však možno poznamenat,
že se ve většině zemí vyučují pozemkové úpravy pro
účely územního plánování a scelování pozemků podle
soukromokapitalistických zásad. Všech těchto úkolů
se účastní zeměměřiči podohně, jako u,nás. Redaktor
francouzského z,eměměřického časopisu René Danger
upozornil (již v přednášce při VII. mez~národním
zeměměřickém k,ongresu v Lausanne ve Svýcarsku
r. 1949) na /různé hlasy, jež upírají zeměměřičům
právo na účasti v urbanismu, při stavhách komuni·
kačních a v zemědělských expertisách. Dovodil, že
získá-li zeměměřič studiem takové vědomosti, jaké
jsou při podolfných úkolech potřehné, může hýt právě
tak dohrým urhanistou, jalw jiný odhorník (Země-
měř. Ohzor 1949, str. 167). Skutečně, sledujeme-li
poměry v různých státech na Západě, zjistíme, že se
zeměměřiči podílejí na ohdohném projektování (při~
měřeném ovšemta~l.llím podmínkám) jako u nás."
Lze tak jmenovat Anglii, Austrálii, Dá~sko, Itálii,
Kanadu, N. Zéland, Rakousko, Recko, Svédsko aj.
Ahsolventi z· pražské specialis~lCe HTÚP fakulty

zeměměřické pracují již v projekčních ústavech~·Po-
dílejí se na různých úkolech speciálně geodetických
v pl'Ůmyslu, na stavhách a v zemědělství, na praco-,
vištích ústavů geodesiea kartografie a u Agropro-
jektul.) Zajímavou je skutečnost, že asi třetina jich
pracuje přÍJ;nov úseku inženýrského projektováni.
V dalším uvedu několik údajů o výsledcích těchto

prvních ahsolventů. ,
Z celkového počtu 48 se podrobili státní zkoušce

všichni s úspěchem. Předdiplomní (přípravnou) praxi
trvající 1 měsíc Konali přimona vemicích pod vede-
ním odhorníků Agroprojektu. Pracovali jednak na
vlastních úkolech Agroprojektu, jednak si připravo-
vali podklady pro diplomnípráci, ve! které měli
vypracovat samostatný projekt HTÚP. Zpracování
projektu prováděli v následujících 6 týdnech přímo
ve škole. Některé výsledné projekty hyly použity
i praxí. Vlastní téma hylo doplněno jednoduchými
prvky z ohoru územního plánu. Po ukončení: hyly
práce posouzeny školou'a nezávisle odhorníky z praxe.
Hodnocení školy hylo: 7 prací výhorně, 29 ve~i
'dohře, 12 dohře; hodnocení praxe: 6 prací výhorně;
31 velmi 40hře, 11 dohře.
Státní závěrečnou ústní zkoušku konali diplomanti

před komisí složenou ze zástupců praxe a školy.
Předmětem byla ohhajoba dipl. práce. Výsledky byly:
4 vyznamenaní; 10 výborně, 22 velmi dobře; 12
dohře. Pro srovnání uvádím výsledky dosažené ve
specialisaci geodetické a kartografické (společně):
klasifikováno bylo s vyznamenáním 12' ahsolventů;

vý!?orně 16, yelmi dohře 24 adobř,e 4.
Císlaukazují, že ve spec. HTUP jsou poněkud

slahší výsledky. Má to.-svůj původ již v dohě volhy
specialisace u posluchačů. Během dohy se potvrdilo,
že studium HTÚ;P je též velmi náročné. Dosažené
výsledky hyly dosaženy soustavnou péčí a sledová-
ním studijní práce studentů ,ij,kolou. Potvrzuje to
též další skutečnost: provedeme-li rozhor otázek při
ústních závěrečných zkouškách a rozdělíme-li si tyto
do skupin - geodeticko-technické a zemědělsko-
projektantské - shledáme tyto výsledky: celkem
hylo položeno členy komise 246 otázek geod.-tech-

l)'Agroprojekt byl r. 1958přeměněn na Krajské státní ústavy'
pro projektování zemědělské a lesnické výstavby.
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nických a 219 otázek zeměděl. projektantských. Zod-
pověděny hyly: geodet. techp.: výhorně 29,3%, velmi
dohře 50,0' 0/0, dohře 20,7 %; zeměd. proj.: výhorně
40,2 %, velmi dohře 51,1 %, dohře 8,7.%. Výsledky
potvrzují, že d.iplomanti měli vyšší úroveň v ohoru
zeměděl. projekčním. Ahy přehledy hyly úplné, je
třeha doplnit je též studijními výsledkyhěhe:rp. studia
(nejlepší prospěch se rovná 1,0): spec. HTUP měla
výsledky v rozmezí 1,20-2,44 (při 48 posluchačích)
průměr 1,82; spec. geodeticko-kartograf.: 1,09-2,41

• (při 56 posluchačích), prům'ěr 1,75.
U ahsolventů spec. HTÚP se jeví již. hěhem studia

mírně slahší výsledky. Škola hude proto pokračovat
ve zdokonalování a prohluhování výuky HTÚP. Zku-
šenosti, kterých jsme tímto prvým ročníkem ahsol-
ventů získali ve spolupráci s praxí, využijeme·k dal-
šímu zlepšení výuky. Styk s praxí a zkušenosti jsou
důležitým činitelem pro udržení výuky na vysoké
úrovni, je to základ socialistické školské organisace.
Je to velmi důležité proto, že tato specialisace podléhá
stálému vývoji ja'ko vlastní praxe. Proto škola
udduje stálý styk s hospodářskými orgány, studuje
zkušenosti zahraniční a vlástní a promítá je ihned
-do.výuky. Jedině tak lze zajistit, že-výuka se udpžuje
stále na úrovni současné doby a jejích potřeh. Dosa-
vadní zkušenosti můžeme rozdělit do tří skupin:
1. z předdiplomních praxí, 2. ze státních z~věrečných
zkoušek, 3. z průhěhu vlastní výuky.

1. a) Ve spolupráci s praxí hude nhtno zajistit dů-
slednější vedení studentů na pracovišti;

\ h) bude nutno.lépe sledovat úkoly, jež má student
splnit na' pracovišti ja~ pro praxi, tak pro
školu; dosud hyla někde snaha zaměstnat Stu-
denty pouze mechanickou prací a nikoliv vý-
cvikem;

c) v souvislostj. s hodem h) je nutno studenta posu-.
zovat jako pomocníka hez normativního úvazku;
dohrý výcvikstudenta je přípravou najeho lepš~
zapojení při příc~odu do stálého zaměstnání;
studium v praxi nelze pokládat za nutné zlo
půsohené školou, ale za přínos ke zvýšení kvality
studenta. .

2. a) Studentům je nutno věnovat stálou, přísnou
pozornost v grafické způsohilosti (kresličské a
rýsovací); technik vysokoškolák musí umět hez-
podmínečně úhledně a přesně rýsovat i popiso-
vat; zvláště u zeměměřiče je tato podmínka
závažnou; praxe si právem v mnoha případech
stěžuje na tento nedostatek; ovšem solidní zá-
klad musí však mít studenti již ze střední školy
- a tomu tak není; zvláště trapné jsou kvality
rukopisů, zřejmě zaviňované časným používá-
ním plnicích per při výuce (nehledě k pravo-
pisu!);

h) přísněji kontrolovat schopnost studenta apli-
kovat teorii geodetickou na praktické úkoly,
tzn. přísnější do~led ve cvičeních a větší samo-
statnost a odpovědnost za práci· v terénu při
školních praxích.

3. a) Někteří jednotlivci projevují často snahu vyhý-
hat se různými způsohy povinnostem, zvláště
ve cvičeních,' neho ahsencí .při přednáškách
(i mimořádně důležitých); zde musí všichni
učitelé posuzovat tyto snahy přísně, nehoť zpra-

'vidla vedou k špatným výsledkům, nejen K po-
křivení charakteru (lajdáctví); líhivou politik6
"zavírání očí" je nutno oumítnout; studenti
sami po ahsolutoriu přiznávají, že jim ne-
prospěla; .

h) zvýšit celkovou disciplinovanost studentů; pro-
míjení nesprávností v nižších ročnících se pře-
náší do vyšších ročníků a nepříznivě ovlivňuje
vztah k učitelům a výsledky výuky;

c) stále a důsledně prověřovat ohsah výuky, ahy
tato nezaostávala za vývojem; dále, ahy ne-
vznikaly případy duplicity a konečně. ahy se
do výuky nevkládaly věci již překonané;

. d) požadovat, ahy přednášející promítali výklady.
do praxe vhodnými příklady, ahy student měl
stále živý ohraz užitečnosti přednášené látky
v praxi;

e) sledovat potřehu vyhavení školy vhodnými učeh-
ními texty jak pro přednášky, tak praktickými
pomůckami pro cvičení (jako jsou mapové pod.
klady, zápisníky, vzory apod.);

f) výuku doplnit encyklopedickým výkladem
o ohsahu a významu scelovacích projektů dří-
vější formy, kt~ré dnešním pracovníkům velmi
chyhí.

. Z uvedeného je zřejmé, že nováspecialisace HTÚP
hy se měla správně jmenovat "pozemkové úpravy a
územní plánování", nehoť jediná dává v zeměměřic-
kém studiu nejširší přehled o všech formách pozem-
kových úprava' o územním plánování .. O dohrém
plnění úkolů svědčí výsledky dosažené nejen na škole
(studijní a dipl. zkoušky), ale i zájem praxe o nové
ahsolven!y. Jak hylo již zmíněno, asi třetinu jich
získala Ustřední správa geódesie a kartografie, ač-
koliv Agroprojekt žádal pro své účely větší počet,
než hyl celkový stav ahsolventů. O dohrých výsled-
cích svědčí také zájem a uznání zahraničních hostí
z Bulharska, Jugoslávie, Něm. dem. repuhliky. Zdejší
diplomní práce hudou také platnou pomůckou pro
přípravu výuky na sesterské fakultě v Bratislavě.

K dosaženým výsle~kům je však nutno dodat, že
dohré výsledky nejsou ~n ~ásluhou školy či jed-
notlivců, ale kolektivu školy na jedné straně a pra-
covníkůpraxe na druhé straně, kteří škole poskytují
cenné podklady a informace. A nyní krátkol,l po-
známku o výsledcích hodnocení praktických "prací
nových projektantů-zeměměřičů z pracovišť Agro...•
projektu po půl roce činnosti:

Ze 48 ahsolventů je hodnoceno jen 31 pracujících
v Agróprojektech takto: v lihereckém kraji hyl jeden
vyhlášen za nejlepšího pracovníka tamního kolektivu
HTÚP; v pražském kraji je jeden označen za vzor-
ného pracovníka; v olomouckém kraji je jeden hod-
nocen jako "jeden z nejschopnějších projektantů".
V hudějovickém yaji hodnotí naše ahsolventy jako
výho:rné a samostatné pracovníky, jejichž schopností
nemůže hýt ještě plně využito. I ostatními pracovišti
jsou hodnoceni ahsolventi jako s~ědomití a velmi
dohří odhorníci, kteří především již pracují s-amo-
statně (v '18 případech), neho pracují dohře (v.5
případech), .neho mají jen počáteční ohtíže (ve 3
případech). Jen u dvou pracovníků (Parduhice a
Olomouc) je posudek nepříznivý a odpovídá i vý-
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\ sledkůní.na škole. Zde je třeba, aby praxe věnovala
slabším pracovníků.m zvýšenou pozornost, při čemž
oní sami musí vyvin.out úsilí po Zlepšení své úrovně.
Uvedené hodnoc'ení potvrzuje vcelku dobře vpředu

uvedené údaje. Pro školu vyplývá z toho jeden důle-
žitý poznatek - ještě přísněji dbát a nepropustit
ze školy do praxe takové absolventy, kteří ,projeví
ještě v závěrečném období slabou pilía schopnosti.
Naše specialisace vstupuje 80 další práce s. nový~i

úkoly, zkušenostmi a uvítá každou diskusi a připo-
mínky pro zlepšení své práce. Tak to vyžaduje mo-
derní socialístická škola, budování hospodářských
základů naší vlasti, důležitost tohoto nového směru
zeměměřické práce v územním plánování státu, právě
též na velmi důležitém úseku - zemědělstvÍ. Naše
fakulta tím dokazuje; že i na tomto novém závažném
polí zeměměřické činnosti je schopna se p,ostavít
mezí nejvyspělejší učilíště zahraniční,'

Nomogramy pre niektorévzťahy Z teórie chýh
InK. Juraj Šiitti, odb. as. katedry banskéhomeračstva a geofyziky, banícke fakulty Vysokej školy technickej
v Košiciach . " 526.5:518.3

Popi'S a sposob užívania nomogramu pre výpočet poradníc Gaussovej krivky a nomogramu pre vypočet teoretickej
četnosti chýb. Niektoré aalšie dvojstupnice použitel'né pri rozbore súborov chýb.

V Gaussovskom súbore elementárnych chýh platí
zákon rozdelenia četnosti rozne vefkých ehýb

( ) h -h'.'
cp e = V~ e (1) ,

ktorého grafické vyjadrenie cp(e) . y dáva známu
Gaussovú krivku. Pri analýze súhorov chýb, často
sa z radu bodov o pravouhlých súradníciach ~ , e
a 'fJ y táto ideálna krivka četností zostrojuje.

• Ak v (1) položímeh = mV"2 a e = k. m (k - 0,1;

... _3), t. j. vefkosť chýb vyjadrime k-násohkami
strednej chyby m, dosta~neme

. 1 k'
Y = p( e) ~ V e - -'2 (2)
, m 2n

ktorý vzťah sa všeohecnepoužíva pre ,:,ýpočet po-
radníc hodov Gaussovej krivky;
Tento vzťah riešispojnícový'nomogram - obr. 1 -

s -rozsahom premenných k (0,1; 3,~), m(O,I; 10),
pomoc ou ktorého pre grafickú k()nštrukcíu krivky
snadno získáme v~fkosť poradníc v míestach e = km
.(~= 0,1; ... o 3) na súradnej osi ~o Pre,e -O hude
k = O a potom (2) udává vefkosť poradnice krivky
v počiatku súradnicovej súštavy, t. j.

, 1
Yo = m V2n (3L

Nakofko uvedený nomogram nemože riešiť (2)pre
k = O (logaritmická stupnica), je pre riešenie(3) ,
udaná dvofstupnica.
Ak ~tredná chyha dané.h~ súboru chýb je vačšia

ako rozsah stupnÍi:e m, t.j.m > 10, (2) sa riešipre m'

I ov I 'm I b v o' 10100a y , prlCom m, = -, y = yc a o ycaJne~ = , ,
c

resp~ 0,1. Analogicky to, platí afpre (3). ~
Príklad:~ Pre súbor chýh s6 strednou chyhou-

m = ± 26,4" krivka sa zostrojí z radu hodov, kto-
rých poradníce y pie k = 0,4; 0,8; 1,2; 1,6;2,0 atď.

a m = ±26,4" získame z nomogramu. Pre m' = 1~0
, . #' .' ,

sú y' : 1,39; 1,1; 0,7g5; (1,418; 0,204 a skutočné hód·
noty poradníc·y sú:O,0l39; O,OU; 0,00735; 0,00418;
0,00204. -
, Poradnicu pre k -,...O,t. j o Yozískáme z dvojstupnice;

napr. pre m' = ±2,64" hudeyo' = 0,151 a skutočná

poradnicayo = ~~== 0,()l51

Ďalej je zmáme, že pravdepodobnosť výskytu (lny-
by e v medzíach lal je daná:

2 f -t'P + 0:= --= e dt = <P(ha)
-o; Vn '
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1 2 f _,I 1
P: =2 .v- e dt =2 ,W(,ha)

, TI: ,
/0

1 ,
P: = 2' W(he) , (5)

a ďalej, že teoretický počet chýb v intervale (O, km)
je

Tento vzťah.sa často používá pri porovnávaní počtu
chýb daných a vypočítan.ých podfa (7) v intervaloch
'(0, km) (k = 0,1; ... 3), kde n je počet chýb v danom
'súbore. Uvedený vzťah rieši nomogram - obr. 2 -
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s rozsahom premenných k (0,1; 3). Stupnica pre
násobky strednej chyby, t. j. pre k je upravená sLa-
placeovou transcedentou (ktorého integrál je funk·
ciou k), v dvojstuP!1icu,pre prípadné riešeniep~t::-
, W,( ;2) . Pre rieš,enie(6) ~ad:ojstupnica použije

na základe vzťahu

Pkm P:!t::
o = --2--

Stupnica k je ďalej rozdvojená, a síce v intervale
(1,5; 3), v ktorom premenná k rýchlo konverguje,
je zostrojeuá zvlášť, so zvačšeným modulom. V do-
sledku toho aj pre 1{m sú. dve stupnice, jedna pre
k (0,1; 1,5), druhá pre k (1,5; 3)., Stupnica n je
v jednotkách j, v ktorých je aj v:m• Používanie no-
mogramu vysvetruje kfÚč., '

Príklad:, v súbore n = 285 chýb so strednou
chybou m - ± 5,3":

1. Aká je pravdepodobnosť, že chyba neprekročí
medzu e'= ± 9"?

Z nomogramu na obr. 3vyplýva, žepri m - ±5,3"
bude pre 9" k = 1,7 a z dvojstupnice prek = 1,7
J'e pI.7m.= 09107

1.7m Lo. '
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2. Treha vyšetriť počet chýh v intervaloch <0, k)
pre k = 0,5; 1; 1,5; 2.

Z no.mogramu pre n' = 1~0 = 2,85 plynie

v' = (0,55; 0,97; 1,23; 1,36)teda v = (55, 97, 123,
136) aleho: v intervale O - 0,5 je počet chýh 55,
v intervale 0,5 - l; je ich 97 - 55 = 42, v intervale
3 - 1,5 je 1~3 - 97 = 26, v intervale 1,5 - 2 je
116 - 123 = 13.
Na ohr.3 &Ú zohrazené niektor~ dvojstupnice a no-

mogram pre vzťah 8 = km (k - 0,1; ... 3), ktorý
sa užívá v spejitosti s prvými dvomi nomogramami
ako ich vhodný doplňok. Pomocou neho zisťujeme
totiž pre určité udané k rozsah 8, resp. pri udanom
8, násohok strednej chyhy k, ako to vyplývá z predo-
šlého príkladu. Rozsah stupníc m, 8 umožňuje použí-
vať nomogramu pre hodnoty ma 8 v medziach dosť
širokých na základe vzťahu c . m, c . 8, kde ohyčajne
c = 0,1; 10; 100.
K nemu sú ďalej priradené dvojstupnice pre

vzťahy: m = Vl- =-1,2533 . s = 1,4826. r, po-
k 2

mocou ktorých zišťujeme mieru presnosti k, pravde-
podohnú chyhu ri a priemernú chyhu s. ako určitý
násohok strednej chyhy m. Pre rozsahy jednotlivých
stupníc platí v plnej miere to, čo holo povedané
o stupniciach pre 8 am nomogramu 8 = km.
Ďalej je tam dvojstupnica riešiaca vzťah

1
n = 1_ p+km (9)

-km

t. j. počet prípadov, pri ktorých sa dá očakávat jedna
chyha prekračujúca určitú vefkosť.

Príklad: 1. P~e m = - 5,3" je k = 0,1334, r = 3,58
a s = 4,23.
. 2. V kofkých prípadoch sa .dá očakávat, že raz hude
prekročená chyha vefkosti 2m.
Z dvojstupnice na ohr. 2 plynie pre k = 2 Pi~:::=

= 0,954 a z dvojstupnice na ohr. 3 n = 22.

Literatúra:
[1] Čuřík: Počet vyrovnávací, Praha 1936.
[2] Pleskot: Spojnicové nomogramy, JČMF 1946.
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Bezpečnostní opatření při zaměřování železničních tratí

.
Y květnu 1958 prohěhla akce nazvaná Mě sí c h e z-

peiČnosti práce. Touto akcí se mělo dosáhnout toho,
, ahy se v našich závodech dhalo na dodržování všech
předpisů o hezpečnosti práce, neh<;>ťhezpečnostní
podmínky ua pracovištích nejsou vždy nejlepší. Je
<,proto hezpodmínečně nutno, ahy této otázce věnovali
náležitou pozornost jak hospodářští a odhoroví orgá-
nové, tak i pracující a ahy se úsilí o snížení úrazovosti
stalo věcí všech pracujících.

Bezpečnostní opatření při práci u ěSD

Za účelem snížení úrazovosti u ČSD hyl vydán
předpis S-31, který pojednává o hezpečnosti při práci
na tratích v provozu. S ohsahem tohoto předpisu jsou
zaměstnanci neustále sezhamováni, a to .při každé
výrobní poradě. Za dodržování hezpečnostního před-
pisu při práci se strany; zaměstnanců odpovídá ve-
doucí práce a dodržování tohoto přédpisu hěhem
práce kontroluje inspektor práce.

Bezpečnostní opatře~í při výkonu měřic-
kých prací uČSD

Nás zeměmerlCe pnrózeně neJvlce zajímá, jakým
způs'ohem je postaráno o hezpečnost zaměstnanců
při pracích měřických na železničním tělese. Nehoť
zde v důsledku neustálého železničního provozu je •
hezpečnost zeměměřické skupiny mnohem více ohro-
žena než při pracích ve volném terénu. I na to hez-
pečnostní železniční předpis S-31 pamatuje a po-
j"ednává o této otázce v kap. IV. odstavce 149-164.
Bezpečnostní předpis říká: Výkonem měřické práce
na trati nesmí hýti ohrožena hezpečnost zaměstnanců
ani hezpečnost a pravidelnost železničního .provozu.
Proto vedoucí práce musí před započetím práce na

trati oznámit výpravčím sousedních stanic, ve kterém
traťovém úseku ay které dohě se hude konat měření,
ahy výpravčí mohli dávat příslušné pokyny stroj-
. vedoucím. Dále vedoucí práce má mít jízdní řád
osohních a nákladních vlaků a dohře jdoucí kapesní
hodinky a neustále sledovat průhěh vlakové dopravy,
ahy m~hl zavčas před příjezdem vlaku zastavit
měřické práce. a dát rozkaz k odstranění ,všech měřic-
kých pomůcek z průjezdného profilu.
Před započetím měřických prací vedoucí měřické

skupiny musí seznámit své pomocníky e jejich úloha-
mi a poučit je, jak si mají při práci počínat, ahy se

I vyvarovali úrazu a poškození měřických pomůcek.
Na tratích silně frekventovaných neho v ohloucích

s malou přehlednosií (zářez) apod., stanoví vedoucí
práce hezpečnostní hlídku. Bezpečnostní hlídka
musí stát~a vyvýšeném stanovišti s dohrým roz-
hledem na ohě strany železniční tratě a musí mít
seznam vlaků, dvojhlásnou truhku, návěstllÍ praporek
a dohře jdoucí kapesní hddinky. Bezpečnostní hlídka
musí ovládat příslušné železničJÍí předpisy a je stano-
vena za tím účelem, ahy zaměstnanci, kteří se věnují
měření, mohli hýti zavčas upozorněni, když je třeba
oqstoupit s kolejiště a odstranit měřické pomůcky
mimo průjezdný ,,·profil.
Další část hezpečnoetního předpisu pojednává o mě-

ření ocelovým pásmem na železničnim tělese. Říká
se zde: Při měření ocelovým pásmem po kolejnici
je nutno rozvinuté pásmo přenášet zpola napnuté,
ahy se nezachycovalo o kolejnicové podložky, spojky,
"upevňovadla apod. Odkládat rozvinuté pásmo mezi
koleje se nedoporučuje, protože hy mohlo hýt za-
chytnuté jedoucím vlakem a ohrozit tak hezpečnost
osoh. Blíží-li se tedy vlak, je nutno pásmo z kolejiště '
odstranit a položit na postranní chodník. Též je nutno
s pásmem opatrně zacházet v hlízko sti izolované
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koleje, ahy nedošlo ke spojení proudokruhu. V hlíz-
kosti vedení s vysokým elektrickým napětím není
dovoleno pracovat s kovovými pásmy hez vypnutí
proudu. Totéž platí na elektrifikovaných tratích.Vy-
soké napětí je nehezpečné i při přihlížení se - hez
dotyku!
V takovéll.l případě s ohledem na h tJ zp ečn ost a

hospndár!10st Pt:áce je nejlépe všechna měření
v rámci JZP neho rektifikace železničních ohlouků
provésti opticky, ovšem při zachování určitých
vhodně přizpůsohených pracovních postupů. 'S ohle-
dem na požadovanou přesnost je možno zde použít
dálkoměrů diagramových (Zeissova Dahlta 020, Wil·
dův dálkoměr RDS) nebo' dálkoměrů dvojohrazo-
vých (Zeiss: Dimesskeil 002, Lotakeil 004 ve spojení
s logaritmickou latí, Wild DM-I) nebo dvojohrazo-
vých autoredukčních dálkoměrÍl (Zeissova Redta
002, Wildův RDH) apod.
Posléze hezpečnostní předpis sezahývá otázkou

osazování výškových a směrových značek a kolíků.
V posunovacím obvodě je třeha osadit výškové a
,směrové značky (kolíky) tak, aby zaměstnanci, kteří
provádí posun, nemohli ,při zakop~utí o ně přijíti

k úrazu. To znamená,..že je nutno je osadit do úrovn~
ho~ní plochy pražců, pokud se osazují přímo ve
štěrkovém loži. Totéž platí u kolíků na širé trati.
Při zatloukání značek (kolíků) musí stát zaměstna-

nec, provádějící zatloukání, v-pravém úhlu k zaměst-
nanci, který kolík přidržuje.

, Z výše uvedeného stručného citování hezpečnost-
ního železničního předpisu je zřejmo, že železniční
správa dhá o hezpečnost svých pracující5P na praco-
višti. Je zde však nutno též konstatovat, že v ně-
kterých případech určitá ustanovení tohoto předpisu
nejsou přesně dodržována. Mánr na mysli zejména
ustanovení o bezpečnostních hlídkách. Omluvou zde
je to, že u železnice je značný nedostatek školených
pómocných sil, ze kterých hy se daly stavět tyto hez-
pečnostní hlídky a též otázka finanční zde hraje
značnou roli. Doufejme však, že všechny tyto ne-
snáze budou v nejbližší hudoucnosti odstraněny a že
Měsíc hezpečnosti práce se stane signálem k vše-
strannému zvýšení péče o bezpečnost v práci.

Literární hlídka
" ,

681.l4:526 Válka, O.
Metodika počítání strojem v'lJraktické geometrii. Edice vý-

zkumného ústavu géodetického, topografického a' kartografic-
kého, svazek II, vydalo Státní nakladatel~tví 'technické litera-

, tury, Praha 1957, 192 stran, 65 obrázků, 92 tabulek. Cena
'Kčs 15,30, -
"Výpočty jsou nedílnou a značně rozsáhlou č>!§tígeodetických
prl!éí. Některé z těchto výpočtů jsou poměrně jédnoduché,
v praxi se však počítá často velk6množství stejných úloh
(určování bodu protínáním, výpočty bodů polygonových, trans-
formace rovinných souřadnic aj.). V současné době se výpočty
v geodesii konají převážně na kalkulačních strojích. Moderní I
stroje na děrné štítky a sain,očinnépočítače počítají nesrovnatel-
ně rychleji než mechanické počítací stroje. Jsou to však stroje
velmi-nákladné, .!!proto' v pěžné praxi zůstává kalkulační stroj
hlavní pomůékou počtáře.
Při hromadných a rozsáhlých výpočtech je třeba zvláŠtě

dbát na to', aby se počítalo hospodárně a. při tom sj;!rávně.
Tento požadavek vedl k tomu, že se :v geodesii počítá téměř
'výhradně ve formulářích. Každé zlepšení výpočetního postupu
znamená - jde-li o velké množství výpočtů - značnou časovou
úsporu. V řadě složitějších výpočtů se opakují určité základní
úlohy. Při výpočtu souřadnic bodů,určených prolínáním, se
napHklad opakuje základní úloha: výpočet souřadnic bodu"
který je určen délkou a směrníkem z daného bodu apod. Formu-
láře, které se v praxi používají, nejsou vypracovány jednotně;
často se zapisují údaje, které není třeba zachovávat; nevyužívá
se vždy všec,hmožností počítacího stroje. To všeť;hnoprodlužuje
dobu potřebnou pro výpočty a zvyšuje pracovní náklady.
Ing. Dr. Oldřích Válka ve své knize rozepisuje vzorce meto-

dicky jednotně, a to pro převážnou většinu všech geodetických
výpočtů. V kapitole I uvádí v 1. části stručný popis a funkcí
kalkulačních strojů, ve 2. části metodiku pro počítání strojem.
Tato metodika počítání je původnÍ' prací autora. Svědčí o tom,
že Dr. Válka dokonale ovládá všechny finesy počítání na kal-
kulačních strojích, a o jeho bohatých prllktických zkušenostech.
Zavádí zde 6 symbolů (a, b, e, A, B, E), které mají stálý operační
význam a sestavuje vzorové (kanonické) tvary, na které je
třeba upravovat výpočetní vzorce, aby výpočet mohl být meto-
dicky jednptně rozepsán. Je to řešení vtipné a elegantní.
V kapitole II jsou probrány aplikace jedťJ.otnémetodiky

v geodésii. Autor uvádí všechny obvyklé způsoby výpočtu sou-
řadnic bodů, určených p~otínáním, polygonovými'pořady adél-

\ kami, výpočet souřadnii: průsečíků čar i výpočet ploch. Dále
probírá výpočty při' řešení vytyčovacích úloh, výpočetnepří-
stupné vzdálenosti, výpočet nez'Q.ámých'při řešení, SO)lstav
lineá,rníchrovnic, transformaci souřadmc a lípkterč další úlohy.

výpočty jsou uspořádány ve formulářích, kde je uveden přesnÝ
postup pro počtáře i konkrétní číselné údaje (dané hodnoty
a výpočetní záznam).
Kniha je zpracována velmi svědomitě. Její studium je dost

nď'točnéproto, že k dokonalému pochopení věcí je třeba sledovat
současněúkony na počítacím stroji, a dále proto, že autor někdy
používá méně vhodné terminologie. Například číslům kladným
a záporným říká čísla relativní, na str. 18 mluví o "přenášení
znaménka relativního smyslu n,aobrátkové počitadlo" (znamén-
ko se zřejmě nepřenáší, ,ale'kladná nebo záporná hodnota čísla
se nastavuje určitým poStupem), na začátku kapitoly II je
nadpis "Symbolika označování hodnot" (symbolika sama zna-
mená označování hodnot) apod.

V anotaci knihy je uvedeno, že je "určena pracovník&m,orga-
nisujícím masově prováděné geodetické výpočty". S tím lze
plně souhlasit, neboť .výpočty podle Válkovy metodiky jsou
hospodárné a využívají všech možností kalkulačních strojů.
Po každé fá!i:ivýpočtu je ,číselná ho<bIotazpravidla v tom počí-
tadle, kde je jí třeba pro další výpočťtní fázi; tak odpadá zápis
mezivýpočtů a podstatně se zmenšuje možnost chyb; nastavo-
vání čísel doAroje se omezuje na nejmenší míru. Při hromad-
ných výpočtech je tento způS'8b určitě efektivnější. Autor
bohužel neuvádí časovou úsporu proti dosavadním běžným
způsobům; Praxe bude jistě novou metodiku srovnávat s tím,
co je ,dnes zavedeno a učiní příslušné závěry.
V Úvodu autot doporučuje' knihu pro zeměměřické školy a

zeměměřiče všeobecně. O této, otázce je možno diskutovat;
domnívám se totiž, že knížku může s úspěchem studovat jeli
ten, kdo dobře o'vládá geodetické vÝP<vltya má delší praxi.
Knížka také nem psána tak přístupně, jako bývají napsány
učebnice, a proto se spíšehodí pro učitele škol,nežpro posluchače,
kteří často zápasí i s jednoduchými výpočty.
Metodika ge.odetických výpočtů a výpočetní formuláře se

vyvíjely dlouhou dobu a budou se i dále vyvíjet, vždy směrem
k větší hospodárnosti prací a zamezení chyb. Zdatní počtáři
sami přišli na to, které mezivýpočty není třeba psát a jak nejlépe
,využít počítacího stroje a ponechávali některé rubriky ve formu-
láříchprázdné. Velká hodnota práce Dr. Války je v -tom, že
přináší do problematiky geodetických výpočtů pevnou zákoni-

~ tost; vylučuje, pokud je to možné, zbytečné nastavování čísel
nebo jejich opisování; výpočet se vykoná' 8 nejmenší námahou;
všechny úlohy se řeší rozdělením na fáze, upravené podle vzoro-
vých tvarů (obdoba úprav vzorců v nomografii). Knížka pro
toto své originální pojetí si .zaslouží pozornosti "šech, kdo se
zabývají geodetickými výpočty, zejména pak těch, kteří orga-
nisují a řídí počtářské skupiny při hromadných výpočtech. '

VykutU
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Pťirů~tk:r·.~ap~vé~~kUllienfaceVÚGTKY·.Praze
ČSR:

Orientačný plán BRATISLAVY, hlavného mesta Slovenska.
Mierka 1: 10 000. Vydala Správa geodézie a kartografie na
Slovensku. Spracoval a vytlačil Kartografický a reprodukčný
ústav v Modre-Harmónii. Zodpovedný redaktor Břetislav Kelnar,
zememeračský inžinier. Technický redaktor Konštantín Čašče-
voj, zememeračský inžinier. 1. vydanie - 1958. Náklad 12000
výtlačkov. Druh tlače: ofset.
Rozměr kresby 574 X 527 mm, papíru 650 X600 mm, složený

do formátu 130 X 210 mm. Cena Kčs 2,-.
VÚGTK - čís. přír. 189/58
Orientační plán bratislavských městských obvodů má za-

kreslené tratě elektrické, trolejbusové a autobusové dopravy
v červené barvě. Zvláštními značkami jsou vyznačeny železniční
stanice a zastávky, autobusová nádraží, parkoviště motoro-
vých VQzidel, stanoviště autotaxi a kina. Obdélníková síť
s písmeny a arabskými číslicemi na okraji slouží k orientaci
v plánu. Na zadní straně plánu je rejstřík ulic a náměstí, měst-
ských obvodů, kin, divadel, museí, hotelů a dopravních SPOjil.

Mapa seismických oblastí a hlavních zemětřesení pozorova-
ných v ČSR v období 1756-1956. Mčř~tko I: I 500000. Stejno-
ploché ku'želové zoprazení. Vydala Ustřední. správa geodesie
a kartografie pro Ustav stavební geologie (USG). Zpracoval:
ÚSG. Vytiskl: Kartografický a reprodukční ústav v Praze.
Technický redaktor: František Brtva. 1. vydání - 1958.
Náklad 1000 výtisků. Nápis a vysvětlivky jsou též v jazyku
německém. Rozměr kresby 522 X 269 mm, papíru 600 X 350 mm.
VÚGTK - čís. přír. 308/58
Podkladem je mapa ČSR ve shora uvedeném měřítku s po-

tlačeným tiskem situace a místopisu, na které znázornil Ing.
Dr. Arnošt Dvořák rozsah jednotlivých zemětřesení čarami
stejné intehsity (isoseistami). U každé isoseisty je udán leto-
počet zemětřesení a stupeň intensity, který je zapsánřín}skou
číslicí, aby se odlišil od letopočtu. Pro daný účel byly vyhrány
charakteristické isoseisty po dvou stupních M. C. S. (podle
stupnice Mercalli - Cancani - Siebergovy) počínaje IVO
(IVO, VT", VlIT", XC). Ohraničující isoseisty jsou zakresleny
pro jednoGvá zemětřesení odlišnou čarou (plně, čárkovaně,
tečkovaně atd.), ale vždy stejnou u z~mětřesení téhož data.
Kromě toho je intensita v hranicích CSR odlišena barevně,
a to pro intensitu IVo- Ve, VJO- VIlO, VllJO-IXo a XO
(maximum).
Další táž mapa je ještě doplněna zákresem pohyblivějších

pásem statisticky zjištěných podle A. Zátopka a schematickým
průběhem mladých tektonických linií v barvě hnčdé, což obojí
je dále ještě připojeno samostatně na průsvitce v barvě černé.
K tomuto souboru jsou připojeny "Vysvětlivky", obsahující

text a tabulky.
Mapa zemětřesení má být pomůckou pro plánování a navrho-

vání staveb i posuzovállí jejich bezpečnosti z hlediska seismicity.
Přehledná orehní mapa Československé repuhliky
I. Čechy a Morava
II. Slovensko
Mapy v měřítky 1: 500 000 vypracoval Výzkumný ústav

rostlinné výroby Ceskoslovenské akademie zemědělských věd
v Praze-Ruzyni. I. mapu zpracoval A. Špička se spolupracov-
níky: Ing. Dr. F. Kyntera, Ing. Dr. V. Zvánovec, S. Stuna.
II. mapu zpracoval A. Špička se spolupracovníky: Ing. F. Hraššo,
S. Stuna, V Havlíčková. Mapy jsou přílohou k publikaci:
A. Špička a kol.: "Za lepší zpracování půdy v. Československu".
Vytiskl Kartografický a reprodukční ústav v Praze. Rozměr
papíru jednotlivých map 1100 X 780 mm.
VÚGTK - čís. přír. 309/58 (souborně)
Mapy mají v podkladu státní, krajské a okresní hranice, hlavní

krajská a okresní města, nejdůležitější řeky a rybníky. Lesy
jsou zeleně položeny. Různobarevně jsou vyznačeny půdy
způsobilé k prohloubení ornice přímou prohlubovací orbou nad
24 cm, 18-24 cm a pod 18 cm a prohlubovací orbou po před-
chozím podrývání rovněž ve třech hloubkách orby. Odlišnými
barvami jsou dále zakresleny půdy nezpůsobilé k prohlouhení
ornice ve třech uvedených hloubkách, orhy vhodné pouze
k podrývání a půdy k podrývání nevhodné. Mapy podávají'
velmi dobrý přehled o orehních podmínkách, takže s publikací
vytvářejí hodnotný příspěvek k lepšímu zpracování půdy
v Československu.

Školní mapy:
Svaz sovětských socialistických republik, mapa fysická. Mě·

řítko .1: 21 000 000. Ptolemaiovo kuželové zobrazení. Vydala·
Ústřední správa geodesie a kartografie., Tisk: Kartografický
a reprodukční,ústav v Praze. Separát Skolního zeměpisného
atlasu (dr. B. Salamon a dr. K. Kuchař). Odpovědný redaktor
Miloš Vodrážka. Technický redaktor B. Stehlík. 7. vydání -
1958. Náklad 5000 výtisků. Provedení: ofset. Rozměr kresby
343 X 266 mm, papíru 425 X 330 mm. Cena Kčs -,45.
VÚGTK - čís. přír. 305/58
Austrálie a Oceánie (české znění). Měřítko I: 35 000 000.

Nepravé válcové plochojevné zobrazení. Vydala Ústřední správa
geodesie a kartografie. Zpracoval a vytiskl Kartografický a
reprodukční ústav v Praze. Odpovědná redaktorka Marta Ja-
náčková, promovaná geografka. Technický redaktor František
Tllifaj, zeměměřický inženýr. Dotisk 2. vydání - 1958. Ná-
klad 30000 výtisků. Provedení: ofset. Rozměr kresby 375 X332
mm, papíru 440 X400 mm. Cena Kčs - ,50.
VÚGTK - čís. pHr. 306/58
Austrálie a Oceánie (slovenské znění). Měřítko: I: 35 000 000.

Nepravé válcové plochojevné zobrazení. Vydala Ústřední správa
geodesie a kartografie. Zpracoval a vytiskl Kartografický a
reprodukčný ústav v Modre - Harmónii. Odpovědný redaktor
Pavol Janáčik. Technický redaktor Jozef Ponec. 2. vydání -
1958. Náklad 30 000 výtisků. Provedení: ofset. ROl;měr kresby
37§ X 332 mm, papíru 430 X400 mm. Cena Kčs -,50.
VUGTK - čís. přír. 190/58
Všechny uvedené školní příruční mapy jsou schváleny minis-

terstvem školství a kultury jako učebné pomůcky pro školy
všeohecně vzdělávací, pedagogické a odhorné.
Ohrysové mapy. Československá repuhlika. Měřítko

I : 3 OOi) 000. Kuželové zobrazení. - Evropa. Měřítko
1 : 25 000 000. Azimutální zahrazení. - Svaz sovětských socia-
listických repuhlik. Měřítko I : 35 000 000. Kuželové zobrazení.
Vydala Ústřední správa geodesie a kartografie. Zpracoval

a vytiskl Kartorafický a reprodukční ústa" v Praze. Odpovědný
redaktor Vladimír Voká'ek. Technický redaktor Bohumil
Stehlík. 2. vydání -- 1958. Náklad ČSR 100000 (100000--
-200(00), Evropa 30600 (100000-130600), SSSR 50000
(100 000 -150 000) výtisků. Provedení: ofset.
VÚGTK - čís. přír. 307/58 (souborně)
Školní nčební pomůcka schválená ministerstvem školství a

kultury pro školy všeohecně vzdělávací.
Školní fysicko-geografický GLÓBUS. Měřítk? I: 40 000 000

(na tiskovém archu 700 X 1080 mm). Vydala Ustřední správa
geodesie a kartografie. Zpracoval Dr. K. Kuchař. Připravil
a vytiskl Kartografický a reprodukční ústav v Praze. Odpo-
vědný redaktor Marta J anáčková, promovaná geografka. Tech-
nický redaktor Bohumil Stehlík. 2. vydání - 1958. Náklad
6000 výtiskú (5400-11 400). Provedení: ofset.
VÚGTK - čís. přír. 248/58
Glóbus schválen ministerstvem školství a osvěty (výnosem

ze dne 18. VII. 1953 p.ři prvním vydání) jako učební pomů!'V
pro školy všech stupřlů. Obsahuje výšky pevnin v šesti a hlQábky
moří v pěti barevných odstínech živě volených barev tak, aby
upoutaly a usnadnily přcdstavu o rozložení souší a moří, délek
řek, směrech pohoří a podobně. Glóbus je· dobrou pomůckou
vyučovací zvláště pro nižší třídy národních škol.

Atlasy: •
Školní zeměpisný atlas. Vydala Ustřední správa geodesie a

kartoa;rafie. Revise provedl Kartografický a reprodukční ústav
v Praze. Vytiskl n. p. Orbis, závod 02. Odpovědný redaktor
Miloš Vodrážka. Technickv redaktor Bohumil Stehlík. Navrhli
a zpracovali univ. prof. d~. Bedřich Šalamon a univ. doc. dr.
K. Kuchař. 7. vydání - 1958. Náklad 30 000 výtisků. Prove-
dení: ofset. Rozměr 230 X 320 mm. Cena vázaného výtisku Kčs
31,-. .
VÚGTK - čís. přír. 300/58
Školní zeměpisný atlas schválený ministerstvem školství jako

učehní pomůcka pro školy všeobecně vzdělávací, pedagogické
a odborné. Obsahuje 94 map, mapek a plánů na 37 listech.
Výtisk tohoto atlasu v 7. vydání je vázaný v bílém plátně.

Obsahem ani vnitřní úpravou se nikterak neliší od předchozího
šestého vydání. Atlas zůstává nadále velmi požadovanou stu-
dijní pomůckou.

Yydá~á Ústřední správa geodesie a kartografie ve Státním. nakladatelství technické literatury, n. p., Krakovská 8, Praha 2, Nové Město, tel. 230751. - Redakce:
Ústřední správa geodesie a kattogra:fie, Haštalská 27, Praha 1 • Staré Město. Vedoucí redakce Ing. Vladislav Sachunský. Výkonný redaktor Ing. František Storkán,
tel. 6.57~30.Tiskne Svoltoda grafické závody, D. p., provozovna 4, Ostrovní 30, Praha 2, Nové Město. - Vychází 12krát ročně; toto číslo vyšlo 7. 10. 1958. - Cena jed.
notlivého čísla Kčs 4,- celoroěnípředplatné Kčs 48.-. - Administrace: Poštovní novinový úřad, Jindřišská 14,' Praha 3. Objednávky přijímá každý poštovní
úřad nebo doručovatel. - Do sazby 17.8. 1958; do tisku 26. 9. 1958; náklad 2000 výtisků. Papir: text a příloha 7208-11/70 g, obálka 720941/80 g. - Otisk dovolen

jen 9 udáním pramene a se zachováním autorských práv. A-II 302.
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ANEROIDY MALÉ
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M A L Ý P O ,M O C N r K

YELK~HO VÝZNAMU
Pro usnadnění vaší práce vám připravujeme na
příští rok vhodného pomocníka. Je jím přenosný
přijímač-vysílač TE5LA ORLÍK. MMete se s ním
snadno dorozumívat (dispečink) při povrchových
úpravách v dolech, stavebnictví, lesnictví, v země-
dělství a všude tam, kde potřebujete mít snadno a
rychle pohyblivé spojení, aniž byste museli stavět
drátové vedení. Sami dobře yíte, kde vám podob-
ný spojovací prostředek chybí.
TE5LA ORLÍK vám umožní pohodlné dorozumí-
vání se na vzdálenost 1-3 km podle zvlnění a vlast-
ností terénu a v~žl jen 4,5 kg včetně bateriových
zdrojů. Jeho provoz je tak jednoduchý, že může
být obsluhován i neodbornou sílol.lc'Ke spojení
jsou zapotřebí minimálně dvě stanice.
Dodávky si mŮŽete zajistit již dnes na adrese TE5LA
PARDUBICE, národní podnik, odbytová skupina,
Praha I, Národní třída č. 25. Pro plán il'\vestic po.
čítejte s částkou asi 5.000 Kčs za jednu soupravu
(tj. dvě stanice).
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