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Ovod - Fysikální podklady metody - Všeobecný nástin praktického užití metody. Postup práce.
Určení první základny. Některé mOdifikace při praktickém měření - Kompensátory a jejich theorie - Pro-
počítání výsledků měření - Závěr. Závady metody.

Y. V li i s li I li, profesor finské university v Turku
(Abo), navrhl r. 1923 novou metodu, jak prakticky
využíti interferencesvětla k měření větších vzdále-
ností,") a to s přesností dosud nedosaženou (až 10-1,
to znamená, že relativní chyba nepřesahuje 0,01 mm
na 100 m).
O této pozoruhodné novince bylo již několikráte

referováno v českých odborných časopisech,2) přesto
však považujeme za účelné podati naší obci země-
měřičské nástin této metody v rozsahu co nejskrov-
nějším, přece však takovým způsobem, aby umožnil
pochopení jejího principu.
Kdo by měl hlubší zájem o studium věci zvláště po

stránce technické (o všech detailech prací spojených
s měřením, o přístrojích k tomu potřebných a pod.),
toho odkazujeme na příslušnou literaturu,3) v níž
lze nalézti i poučení o tom, kde jinde a jak lze me-
tody prakticky využíti (měření délkových základen
důležitých v geodesii, vzájemné srovnávání délko-
vých prototypů, etalonování invarových drátů aj.).

Do ohniska spojné čočky (kolimátoru) postavme
bodový zdroj b í I é h o světla; rozbíhavé paprsky
světelné, které projdou touto čočkou, postupují dále
jako paprsky rovnoběžné. Vyberme z nich clonkou
dva úzké rovnoběžné svazky a učiňme opatření -
pomocí několika rovnoběžných rovinných zrcadel -,

I) Článek »Die Anwendung der Lichtinterferenz zu
Liingenmessungenauf gl'osseren Distanzen« (Veroffent-
lichun.qen des finnischen geodiitischen lnstitutes, No. 2),
Helsinki 1923; pozdější výsledkyměření prováděnýchtou-
to - postupně zdokonalovanou - metodou uveřejnil
r. 1927 v článku»Uber dieLiingenmessungenmit Hilfe der
Lichtinterferenz« (Zeitschrift fur lnstrumentenkunde,
1927, s. 398-402) a r. 1930 v článku »Anwendung der
Lichtinterferenz bei Basismessungen« (Veroffentlichun-
.qen des finnischen geodiit. lnstitutes, No. 14), Helsinki
1930. Uvedenéčlánky jsou překlady fin. originálů.

2) J. Nussberger: »Technické užití interference
světla« (Zeměměř. věstník, roč. XXIV., Praha 1936).
Týž: »Metronomiedélek«, Praha 1937 (Svět a práce,

28. svazek knihovnvČeskématice technické).
J. Ma dar: »Novéměření metodou prof. Vaisiiliiho«

(Zeměměř. věstník, roč. XXVII., Praha 1939).
3) Vedle prací cit. v poznám. 1. a 2. viz ještě spis:

E. Gi g a s: »Handbuch flir die Verwendung von Invar-
driihten bei Grundlinienmessungen«, Berlin 1934 (li 4,
Abs. C: »Interferenzmessungen«).

aby každý z nich konal jinou cestu. Pak je druhou
spojnou čočkou učiňme zase sbíhavými; v její ohnis-
kové rovině, kde se sejdou, spolu interferují. Výsle-
dek interference je v podstatě ohybový zjev, který
vzniká interferencí světelných paprsků koherent~,
ních4) po průchodu jich dvěma štěrbinami.
Zřetelný však je jen tehdy, když dráhy (optické)

obou svazků jsou stejné nebo aspoň když jejich drá-
hový rozdíl nepřesahuje několik málo délek světel-
ných vln.5) Proužek odpovídající nulovému dráhové-
mu rozdílu jest úzký bílý a nejjasnější; světlé prouž-
ky, odpovídající dráhovým rozdílům jedné, dvou atd.
světelných vln, jsou barevné, čím dále širší, méně
zřetelné, a při velkých rozdílech mizí.
Naopak, je-li interferenční zjev zřetelný, můžeme

tvrditi, že dráhy obou světelných svazků od zdroje
až k cíli (v interferometru) jsou stejné nebo liší se
od sebe jen o docela málo mikronů. A to je právě
základní myšlenkou Va i s a I a h o m e t o d y.
Kdyby se užílo světla jednobarvého,6) bylo by mož-

no pozorovati interferenční zjev, i když dráhy obou
svazků nejsou stejné; na př. použije-li se žlutozele-
ného světla kryptonového Oe = 564,95924 !l!l), lze
pozorovati interferenci až do dráhového rozdílu'
10 cm.1) Nehodí se tudíž světlo monochromatické
k měření touto metodou, kde se jedná právě o zjiš-
tění stejnosti drah pokud možno nejpřesnější.

A. Jedna z úprav, jež V li i s a I li provedl, aby
prakticky využíl tohoto fakta, je znázorněna v obr. I,
který představuje řešení úlohy, jak nalézti celistvý
násobek dané délky d.

4) Koherentní jsou paprsky vycházející ze společného
světelného (bodového) zdroje (S t r ou h a I-Nov á k:
»Optika«, Praha 1919, str. 573).

5) Světelnévlny mají délku okrouhle 760 f',U (červené)
až 400 f'f' (fialové) čili 0,76,u až 0,4 fl (viz Str ou h a·
lov a Optika, cit. v pozn. 4., str. 324).
6) Světla dokonale monochromatickéhonelze v praxi

získati; kde se v tomto článku mluví o světle jednobarvém,
znamená to světlo,které je vysíláno ze zdrojů s více méně
úzkým spektrálním rozsahem, jehož nejkratší a nejdelší
vlna se jen nepatrně od sebe liší.

1) Ber n d t: »Grundlagen und Gerate technischer
Langenmessungen«,2. Auf!., Berlin 1929. - J. N u s s-
ber g e r: »Technickéužití interference světla«, cit. v po-
známce 2.
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Obr. 1.
S je »bodový«zdroj b í I é h o světla,sl, stojící v ohnisku
kolimátoru KI; C je clonka se dvěma otvory Ci a C2, které
jsou nad sebou (CI nad (2), takže svazky paprsků jimi
prošlé (Pi a P2) jdou spolu rovnoběžně, ale PI je nad P2
(v obr. 1., znázorňujícím pohled shora, se kryjí); Zo, Zl
a Z2 jsou rovinná zrcadla spolu r ov n obě žn á; I jest
in~"r'"" r""p'r ieho7 ~ol1čás'íiest i sTloináčočka Ko jako
jeho objektiv; a a b jsou otvory v zrcadle Zl určené pro

volný průchod spodního svazku P2.

Chod světelných svazků P, a P2 je patrný z obraz-
ce 1.; jen snad třeba dodati, že P, (horní) se po prvé
odrazí na zrcadle Z, nad otvorem a a naposledy nad
otvorem b.
Podmínka stejnosti drah interferujících svazků P,

a Po, počítaných od S do 1, je zřejmě splněna, když
dráhy obou od bodu a, kde se rozejdou, do bodu b,
kde se zase sejdou, jsou si rovny.9)
Je-li kolmá vzdálenost zrcadlících rovin zrcadePO)

Ze a Z, obecně d. = d a zrcadel Zo a Zo jejím přes-
nv-m celistvým násobkem, na př. k . d, kdež k je číslo
celé kladné, a je-li Ip úhel dopadu (odrazu) na zrca-
dlech, pak dráha svazku P2 od a k b je

(k-l) d .
82= 2. - - -- , ježto (Zl Z2) = d2 = (k -1) d;

cos Ip

dráha svazku P, mezi týmiž dvěma body je
d

8,=2x.---
cos Ip

kdež x znamená počet jeho odrazů na zrcadle ZOo
Jsou-li tedy dráhy tyto stejné, platí

d (k-l) d
2x.--=2.----, (1)

cos rp cos Ip

z čehož plyne, že počet odrazů svazku P, na zrcadle
Zo je

x=k-l;
na zrcadle Z, je jich o 1 více, tedy na ZD a Zl do-
hromady

2k-l.

Krácení kosinem úhlu dopadu (odrazu) je mate-
matickým vyjádřením předpokladu, že reflektující
roviny všech tří zrcadel jsou spolu r o v n obě ž n y.
Zde třeba upozorniti, že při každém odrazu světel-

ného svazku p. na zrcadlech Z, a ZO nastává, i když
jsou zrcadla dobře postříbřená a dokonale čistá,11)

8) Na př. malá lampička wolframová.
9) Čočky KI a K2 u nich dráhového rozdílu nezpůso-

bují. Viz N ov á k-S t r o u h a I: »Optika«, cit. v poznám-
ce 4. (str. 585. řádek 5. shora).
10) V dalších vvkladel'h bude označována vzdálenost

zrcadlících rovin Zo a Zl symbolem (Zo Zi); podobně
(Zo Z2). (Z, Z2) atd.
11) Nečistotou. prachem se světlo rozptyluje a porušu-

je se rovnoběžnost paprsků.

jistá ztráta světla, která se ovšem dalšími odrazy
stupňuje,'2) takže celkové zeslabení proti svazku P2,
který se odrazí pouze jednou, bývá při větš'ím počtu
odrazů (při větším k, to jest při vícenásobné vzdále-
nosti zrcadla Zo) značné a způsobuje, že interferenč-
ní zjev následkem různé světelné síly interferujících
svazků nemá žádoucí zřetelnosti. A v tom je fysi-
kální důvod pro to, že k má býti číslo m a I é. V /i i-
s /i l/i volil pro ně nejvyšší hodnotu k = 6 a jen
výjimečně - při vyměřování menších vzdáleností
-k=8.
Dále nutno zdůrazniti, že g e o m e t r i c k á rov-

nost drah obou svazků, vyjádřená rovnicí (1), ne-
znamená stejnost f y s i k á I n í. Při každém jednot-
livém odrazu světla o zrcadlo (prostředí opticky
hustší než vzdučh) nastává totiž dráhový rozdíl
rovný délkou jedné půlvlně:'3) u svazku P, je cel-
kový rozdíl způsobený (2 k -1) odrazem tudíž
(2 k -1) půlvlna, u svazku Po jedním odrazem
pouze jedna půlvlna, vzájemný pak rozdíl

- }..
(2 k-2) '2 = (k-l) . A

I když tedy předpokládáme, že geometrické dráhy
obou svazků jsou stejné, je mezi jejich drahami
optickými rozdíl (k -1) .A, a s ním nutno při po-
pisovaných interferenčních zjevech počítati, a to tak,
že o tento dráhový rozdíl je svazek vícekráte reflek-
tovaný (p _) napřed proti svazku, který se odrazí
pouze jednou (p.): o tolik jest optická dráha svazku
P, kratší než optická dráha svazku P2•
Poněvadž však ve většině případů, jak pochopitel-

no, není u svazků p, a Po dosaženo dokonalé steinosti
drah geometrickÝch, kombinuje se rozdíl dráhový,
mající původ v této nestejnosti, s rozdílem způsobe-
ným odrazy světla o zrcadla.
Výslední rozdíl dá se, jak bude později ukázáno-

(v odst. VIL), změřiti komuensátorem: a ježto slož-
ku způsobenou odrazy možno stanoviti početně, dá
se i složka druhá. odpovída iící nesteinosti drah geo-
metrických, určiti z předchozích dvou (viz odst.
VIII.).
A o tuto složku se právě jedná, má-li se rozhod-

nouti, zdali a s iakou přesností bylo dosaženo rov-
nosti geometrickÝch drah obou svazků čili hledaného-
násobku základní délky d.

B. Jinou úpravu znázorňuje obr. 2.
Význam jednotlivých písmen je týž, jako v obr. 1.

Rozdíl v uspořádání je jenom ten, že interferometr [
je za posledním zrcadlem (Z2); otvorem a postupuje

12) G i g a s v cit. knize (poznámka 3.) udává. že každý
odraz na prostředně dobrém zrcadle má za následek sní-
žpní f;vě+p1nostiflf;o 5M, oři LI orl .••"",pnr f'e 7t~ftní"si 99"',
při 6-35%. při 8-52%. oři 10-760/;, při 11-96%;
proto třeba zrcadla co nejléoe postříbřiti.

Podle Chan t a (1905)iest odra7ová schopnost zrca-
del právě oostříhřenÝch 9!ím.';a7. 96% (viz N ov á k-
Str ou h ~1: Optika, str. 178.; cit. v poznám. 4.).
•J. A. T h eur e r: »1Jvod clo nauky o záření«, Praha

1910 (kapitola o absoroci světla).
A. Ma zu rek: »Základy praktické optiky«, Přerov

1942. (I. díl, odst. 4.)
13) Novák-Strouhal: »Optika«str.590 (cit. v po-

známce 4.). V. N ov á k: »Fvsika. základní ooznatkv fy-
sikální na podkladě pokusném«, Praha 1918 (str. 672)..
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dále spodní svazek P2, který po odraze na zrcadle
Z2 a Z, jde do interferometru; otvor b, který je výše
než a, propouští k interferometru horní svazek P,
po jeho několikanásobném odrazu na zrcadlech Z, a
ZD' Zrcadlo Z, musí býti leštěno na obou stranách.
Opakujeme-li krok za krokem úvahy podle před-

cházejícího odst. III. A., shledáme, že počet odrazů
svazku P, na zrcadle ZD jest opět

x=k-1
a poněvadž na Z, jest jich stejný počet, jest jich na
obou dohromady

Celkový dráhový ,rozdíl způsobený těmi odrazy jest
u svazku P,roven 2 (k -1) půlvlně a u svazku P2

- pouze dvěma odrazy - dvěma půlvlnám; vzájem-
ný rozdíl je tedy

Je
2. (k-;-2). -2 =(k-2).A (3)

Ostatní úvahy a poznámky jsou celkem stejné
jako v odst. III. A. Jen třeba podotknouti, že se při
tomto uspořádání musí vzíti zřetel, když jde o přes-
ný výpočet, i k tloušťce zrcadla Z,; to ovšem platí
o všech případech, kde se světlo odráží na obou stra-
nách prostředního zrcadla.

C. Další dvě modifikace jsou schematicky znázor-
něny na obr. 3 a 4, k nimž netřeba žádných zvlášt-
ních vysvětlivek .. Vzdálenost d, = (ZD Z,) a d2 =
= (Z2 Z,) jsou v poměru malých celých čísel:

d,: d2 = m, :m2 (d, = m, d;d2 = m2 d)

Ze základní rovnice

vyjadřující pro oba případy stejnost geometrických
drah obou světelných svazků (k tloušťce prostřed-
ního zrcadla se zatím nepřihlíží), v níž x značí počet
odrazů svazku P, na zrcadle ZD a y počet odrazů
svazku P2 na zrcadle Z2' plyne:

m, x = m2 Y čili x: y = m2 : m, (5)
nebo slovy:

Počet odrazů na krajních zrcadlech (ZD a Z2)
je v obr á cen é m poměru vzdáleností těchto
zrcadel od zrcadla prostředního; na bližším je více
odrazů, na vzdálenějším méně.
Místo dalších výkladů a poznámek vložena tato

tabulka:

JI na Z, z'eva

:.~~~11_;::'E~:
Vzá- 1 v počtu odrazů
jemn.ý dráhový (způso
rozdll bený odrazy.' ětlal

m,+l
m, - 1

2m,+1
2m,-l

m,
m,

I__ ~~:_-

Je-li specielně m, = 1a m2 = k -1, přejde obr.
3 v obr. 1, znázorňující případ A., a obr. 4 v obr. 2,
znázorňující případ B.

D Čtvrtý způsob m~ření je patrný ze schematic-
kých obr. 5 a 6.

Základna d, = (ZD Z,) se prodlouží přesně o svou
délku d2 = (Z, Z2) . d, = (ZD Z,); toto prodloužení
.se volí za novou základnu a nanese se zase přesně
dále v témže směru d, = (Z? Ze) = d2 = d" tato
délka je pak třetí základnou a naměří se přesně dále
d4 - (Ze Z4) = dg= d2 = d, atd. Krátce: stále stej-
ná délka d, se tímto způsobem nanáší postupně
v témže směru, pokud je třeba.
Je to přidávání stejných úseků; proto se tato me-

toda nazývá a d i ční na rozdíl od metod předchá-
zejících (A a B), m u Itip I i k a ční c h (znásobo-
vacích).
Při metodách multiplikačních je předchozí základ-

na částí nové základny čili nová je násobkem přede-
šlé; počátek (nulový bod) mají společný (pevný).
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Při metodě adiční je nová základna kopií předešlé
a její počátek je tam, kde je konec základny před-
cházející.
Podle tohoto rozdělení jsou modifikace znázoměné

v obr. 3, 4 a 7 (odst. C. a E.) vlastně jakýmisi kom-
binacemi metody multiplikační s adiční.
Ještě poznamenáváme, že metoda čistě adiční je

zvláštním případem úprav C. - obr. 3 a 4 -, když
ml=m2•

E. Měření mohou býti upravena také tak, že se
každá nová vzdálenost srovnává se vzdáleností první
(obr. 7), a je vždycky možno i při této úpravě
uvésti vzdálenosti zrcadel do jakéhokoli poměru vy-
jádřeného malými čísly celými.
Chod paprsků je tu řízen tak, že jdou spolu rov-

noběžně blízko v e dle s e b e místo nad s e bou.
Tento způsob je jakýmsi zevšeobecněním úpravy

znázoměné v obr. 4; z tu znamená vzdálenost od
sebe odvrácených zrcadlících rovin zrcadel Zla Z2;
tato dvojice pak representuje vlastně jakousi tlustou
desku na obou stranách leštěnou a zrcadlící.

IV. Postup práce.

Jednotlivé fáze měření prováděného Viiisiiliiho me-
todou jeví se takto:

Při úpravě III. A.:
1. Za základní jednotku zvolena délka dl=l m;14)

to je vzdálenost reflektujících rovin zrcadel Zo a Zl
při prvním měření, jehož úkolem je naměřiti přesně
délku 6 m (6 dl' k = 6); Z2 postaveno tudíž na 6 ID.

od Z""
Situaci odpovídá obr. 1.
Svazek Pl se odrazí celkem llkrát (6krát na Zl'

5krát na Zo), svazek P2 pouze jednou (na zrcadle
Z2); odrazy nastane mezi nimi dráhový rozdíl 5 },.
Jde pak o to, aby interferenční zjev byl co možná

zřetelný; když se to podaří,l5) jsme oprávněni tvrdi-.
ti, že vzdálenost zrcadel Zo a Z2 je 6 m, čili že jsme
pomocí metrové základny naměřili ,vzdálenost 6 m,
a to s přesností uvedenou v odst. I.
2. Naměřená délka 6 m zvolena za základnu dru~'

hého měření, jehož úlohou je naměřiti přesně délku

14) O této z~kladně viz podrobnější výklad v odst. V.
15) O tom, jak se toho docílí, viz dále odst. VII.

čtyřnásobnou (k=4). Třetí zrcadlo (bývá to pře-
místěné zrcadlo Zl) se postaví do vzdálenosti 24 m
od ZooPříslušný situační obrázek si načrtne čtenář
sám.
Dráhový rozdíl, který vznikne odrazy světla pří

tomto uspořádání mezi svazky 'Pl a P2, je 3 A.
Postup práce k naměření délky 24 m jest obdobný

jako v odst. 1.
3. Další měření provedena podle společného klíče,

při něm k=2:
a) Určená délka 24 m je novou základnou pro

naměření délky 48 m;
b) ta vzata za další základnu, z níž se odvodí

délka 96 m;
c) pak postupně naměřeny délky 192 a 384 m.
Společné schema těchto posledních měření před-

stavuje obr. 8.

Na prostředním ·zrcadle se světlo odrazí dvakráte,
na krajních je po jednom odraze. Dráhový rozdíl
(způsobený odrazy) je tu vždy 1A.
Při způsobu ill. 13. je postup celkem stejný. Vyjde

se od základny metrové, vyměří se její šestinásobek,
ten se zečtyřnásobí a pak se pokračuje ve dvojná-
sobcích. Dráhové rozdíly mezi paprskovými svazky,
způsobené odrazy na zrcadlech, jsou při tomto uspo-
řádání podle rovnice (3) postupně 4 A, 2 l; při zdvoj-
násobování není dráhového rozdílu, což je pochopi-
telno, neboť u obou svazků je pouze po 2 odrazech,
takže jejich vliv se vzájemně ruší.
Ke způsobu III. C. není třeba zvláštních poznámek.
K velkým vzdálenostem se rychle dospěje takto:

prostřední zrcadlo (Zl) se odstraní a učiní se
(Z2 ZH)= (ZD Z2) nebo (Z2 ZH)= násobek (ZD Z2)'
kdež ZHje nové zrcadlo.
Při úpravě ITL D. je v prvním případě, znázomě-

ném na obr. 5, dráhový rozdíl způsobený odrazy
stále 1A, v druhém případě (obr. 6) dráhového roz-
dílu není.

V. Určení první základny.

První základnu, to jest přesnou vzdálenost odrazo-
vých rovin zrcadel ZD a Zi, určil V ii i s ii I ii takto:
Mezi zrcadla položil vodorovně duté křemenové

koncové měřítko, délky přesně známé (zpravidla
1m), na jehož koncích jsou přitmeleny plankonvexní
čočky křemenové nebo skleněné; jejich vnější sfé-
rické plochy mají poloměry křivosti 1 m a % m;
v dutině měřítka je teploměr, na němž se zjišťuje
teplota tyče, aby se mohla stanoviti délka měřítka
při teplotě, za níž se měření koná.
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Osa tyče musí býti samozřejmě kolmá k rovináJ;n
obou zrcadel; kde je protíná, jsou obě zbavena stříbr-
né folie.
Konec o menším poloměru křivosti dotýká se jem-

ně, přece však dokonale zrcadla Zo; je tu t. zv. o p-
t i c k Ý k o n t a k t, jehož bezpečnou známkou je
tmavá kruhová skvrna, kterou vidíme i ve světle
bílém jako jádro Newtonových kroužků na zrcadle.
Skvrna nesmí býti ani příliš malá ani velká.lG)1---I,-- -- - .

~~~.

Z,

Mezi druhým koncem měřítka, který je méně za-
křiven, a zrcadlem Z, má zůstati zcela nepatrná me-
zera nepřesahující několik málo mikronůY)
Za těchto okolností můžeJIle i zde na zrcadle Z,

pozorovati barevné Newtonovy kroužky, které však
jsou méně zřetelné, poněvadž tu není přímého do-
tyku. Jejich zřetelnost se zvýší, pozorujeme-li je
sklem propouštějícím světelné paprsky jen jedné
barvy. Soustředné kroužky jsou pak střídavě tmavé
a světlé; osa křemenové tyče míří k jejich společ-
nému středu. Velikost zmíněné mezery se určí takto:
Na stupňovaném půlkruhu, jehož průměr leží

v zadní stěně zrcadla Z, a poloměr k němu kolmý
ve směru prodloužené osy křemenového metru, po-
šinuje se světelný zdroj a barevná clonka, a to sou-
měrně podle prodloužené osy. Paprsky jdoucí od
zdroje částečně se iJdrážejí oa zadní plochy zrcadla,
částečně vstupují do skla a odrazí se o jeho přední
plochu obrácenou k tyči; část vstoupí do vzduchové
mezery mezi zrcadlem a koncem tyče a odrazí se
o ieho meznou sférickou plochu. Tyto druhé dvě
složky po výstupu ze zadní plochy zrcadla jdou ba-
. revnou clonkou do oka pozorovatelova, které pozo-
ruje na zrcadle Newtonovy kroužky.
Pohvbujeme-li zdrojem a clonkou tak, že jsou stále

souměrné podle středního poloměru, a to od zrcadla
ke středu půlkruhu (nebo opačně), pozorujeme, že
střed NewtonovÝch kroužků je střídavě tmavý (mi-
nimum) a světlý (maximum).
Počet· minim odnozorovanÝch na celém čtvrtkruhu

udává, kolika půlvlnám barevného světla (propouš-
těného clonkou) se rovná mezera mezi křemenovou

16) Viz článek: »Poznámka k V.iiisiiIahomethodě mě-
ření délek«,Zeměměř. obzor, roč. IIIJXXX., čís. 3, březen
1942.

17) Důvod pro to je čistě fysikální. Kdyby totiž tento
druhv konecbyl taktéž uveden v optický kontakt se zrcad-
lem Zlo trvalo by to ienom pro teplotu. která v tu chvíli
právě ie. Kdvby teplota klesla a křemenová tyč se zkrá-
tila. kontakt bv se přerušil: vznikla by tam mezera sice
nepatrná (při klesnutí tenlotv o 1{) C asi 0.4 ft vzhledem
k tomu. že koeficient délkové roztažnosti křemene je
4. 10-7). ale přece taková. že bbv se s ní musilo noi'lítati.
Kdvhv naopak tenlota stoupla a křemenová základna se
prodloužil".. poru<l:iJabv se tím iistě rovnoběžnost zrcadel
Zo a Zl. Těmto závadám a nesnázím dá se jednoduše pře-
deiíti tím. že se mezi zrcadlem Zl a koncem tyče ponechá
vždy malá mezera.

tyčí a zrcadlem; případný zlomek půlvlny při zasta-
vení zdroje a clonky vose měřítka se určí odhadem
podle stupně světlosti (temnosti) a velikosti středu
Newtonových kroužků.lB)
Přesná vzdálenost zrcadel Zo a Zl rovná se pak

součtu délky křemenové tyče a velikosti vzduchové
mezery mezi zrcadlem Zl a sférickým koncem mě-
řítka proti zrcadlu obráceným.
Velikost mezery se změří popsaným způsobem a

přesná délka tyče je známa odjinud.19)
Poněvadž je velikost mezery udána v délkách svě-

telných vln a pélka křemenové tyče je rovněž dána
s přesností vyjádřenou délkami světelných vIn, je
vzdálenost zrcadlících rovin zrcadel Zo a Zl - délka
první základny - změřena takto s touže přesností.
Místo metrové základny volil V li i s li I li také

v ojedinělých případech - zvláště při měřeních kon-
trolních - základnu třímetrovou.

VI. Některé modifikace při praktickém merení.
A. Místo řady nejčastěji užívané (1, 6, 24, 48 atd.

m) volil V li i s li I li občas postup 1, 8, 24 atd. m
nebo kratší 3, 24 atd. m. Zosminásobení první metro-
vé nebo třímetrové základny nepůsobilo žádných
zvláštních obtíží.. Někdy zase postupoval podle řady
1, 6, 24, 96, 192 m nebo 1, 6, 24, 48, 192 m, což rov-
něž bylo poměrně snadné; zpravidla však při měření
nad 24 m vzdálenosti jen zdvojnásobovaI.

B. Aby pozorovatel mohl při úpravách znázorně-
ných na obraze 1, 3 a 5 snadno manipulovati se zdro-
jem světelným, s interferometrem, clonkou atd., aniž
by měnil místo. jsou všecky tyto přístroje umístěny
na jednom pilíři; na něm je také celá první metrová
základna s oběma zrcadly Zoa Z,. Musí proto horní
plocha tohoto pilíře; aby se to vše na ni vešlo, býti
přiměřeně velká.
Při úpravě V1iisli11iověje prvn~ pilíř 75 cm vysoký

a 150 cm dlouhý: další pilíře jsou stejné výšky, prů-
řezu však jen 50 X 50 cmz, což pro umístění jen
jednoho zrcadla postačuje .

C. Někdy se používá zrcadla Zl (druhého) bez
bočních otvorů a a b, tedy plného, a světelný svazek
Po se propouští sklem zrcadla, které jest ovšem na
příslušných místech zbaveno stříbrné folie.
Tehdy nutno do cesty svazku p, vložiti přiměřeně

silnou desku skleněnou, která by kompensovala za-
brzdění vzniklé u svazku po z dvojího prostunu
sklem zrcadla Z,. Deska se vkládá do úseku dráhy
svazku p, mezi interferometr a místo. kde se svazek
posledně· odrazil na zrcadle Z,. To platí samozřejmě
nro úpravy znázorněné na obrazech 1, 3 a 5. kde jest
interferometr na téže straně jako zdroj světla.
Je-li však interferometr až za posledním zrcadlem

(úpravy schematisované na obrazech 2, 4 a 6), pro-
stupují deskou zrcadla oba svazky. každý nouze ied-
nou, p, po posledním odrazu na zrcadle Zo, po před
prvním odrazem na zrcadle Zo: zabrzdění tím vzniklé
se u ních vzájemně vyrovnává, ovšem za předpo-
kladu, že je deska zrcadla aspoň v místech obou
těch prostupů stejně silná.
-------- --

18) Podrobnosti o tom podává článek citovaný v po-
známce 16.

19) Určena na př. v cejchovníchústavech.
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D. Rozdělení světla clonou ve dva svazky lze pro-
vésti až po odrazech světla na zrcadlech, tedy až
před vstupem do interferometru. V tom případě otvo-
ry a a b v zrcadle prostředním odpadají a část světla
jdoucího od zdroje se zachytí plným zrcadlem Z, a
po odrazech mezi Z, a Zo se z něho vybere clonkou
jeden svazek (p); druhá část vykoná svou odlišnou
dráhu a clonkou se z ní vybere druhý svazek (P2)'
V ní jsou totiž zase dva otvory c, a c2, a to ve dle
s e b e, nikoli nad s e bou.

E. Tato změna v umístění clonky je velmi účelná
a výhodná, neboť se při ní může vyrovnati nestejná
síla světelných proudů, způsobená mnohonásobnými
odrazy mezi zrcadly (viz odst. III.).
Velikost otvorů ve clonce se dá totiž vhodným

zařízením měniti. Z části, která je větším počtem
odrazů více zeslabena, propustí se přiměřeně větším
otvorem Clonky do interferometru paprskový svazek
většího průřezu, z části méně zeslabené menším otvo-
rem svazek menšího průřezu; oba se pak objektivem
interferometru soustředí v jeho ohnisku v síle stejné
nebo už málo odlišné, takže interference jejich je
stejnorodější co do intensity složek a proto zřetel-
nější.
Mají-li části stejnou sílu (po stejném počtu od-

razů), propustí se clonkou do interferometru dva
svazky stejného průřezu (otvory stejně velkými);
v takovém případě je vůbec snazší interferenci roze-
znati. To je vždy, užije-li se při měření metody
čistě adiční nebo zdvojnásobovací, a to v úpravě, při
níž jest interferometr až za posledním zrcadlem.

VII. Kornpensátory a jejich theorie.20)

Dejme tomu, že po postavení nového zrcadla ne-
pozorujeme v interferometru žádného interferenčního
zjevu. To je znamením, že se optické dráhy svazků
P, a P2 od sebe rů~ní značnějším počtem délek svě-
telných vln; nové zrcadlo není dosti přesně v té
vzdálenosti, kterou máme naměřiti. Tento hrubý
dráhový rozdíl nutno snížiti na něl$:olikmálo tisícin
milimetru, čehož docílíme jednak ponenáhlými po-
suny posledního zrcadla21) (první dvě, představujíCí
svou vzdáleností danou základnu, jsou pevná), tedy
korekcemi hrubšími,22) jednak kompensátorem, kte-
rý umožňuje konečné korekce jemnější.
Hledání interferenčních proužků posunováním

zrcadel je pochopitelně zdlouhavé. Čím je přesnější
vzdálenost nového zrcadla,23) tím se _interferenční
pruhy rychleji najdou; posuny nového zrcadla mo-
hou vůbec odpadnouti, když hned po jeho postavení
se objeví interferenční proužky.
Když se nám tedy podaří docíliti toho, že se

v interferometru objeví více méně zřetelně tyto
proužky, použijeme kompensátoru. Základní myšlen-

20) Zpracováno volně podle II. odd. V ,iii sii I ii h o
publikace »Anwendung der Lichtinterferenz bei Basis-
meSSUlllren«. cit. v poznámce 1.

21) Zrcadla lze jemně pošinovati mikrometrickými
šrouby na sáňkovém zařízeni. . \

22) Práci možno usnadniti a urvchliti. pOUŽIje-li se a d
h o c místo světla bílého světelnÝch zdrojů s užším spek-
trálním rozsahem (skoro monochromatických).

23) Dociluje se toho triangulací nebo velmi spolehlivě
pomocí invarových drátovÝch· měřítek. i

kou kompensátorů je známá fysikální věta. že světlo
postupuje vodou, sklem a pod. pomaleji nežli vzdu-
chem. Máme-li dva světelné paprsky, z nichž jeden
jde vzduchem a druhému vložíme do cesty skleněnou
desku, způsobí tato v postupu druhého jisté zabrz-
dění, zpoždění proti paprsku prvnímu.
Nejčastěji se při těchto pracích používá k o m-

pen sát o r u o t á č i v é h o. Jsou to dvě planpara-
lelní skleněné desky úplně stejné tloušťky (D) a
z téhož materiálu (téhož indexu lomu n).
Nechť na desku dopadá světlo šikmo pod úhlem a.

Paprsky vstupují do skla pod úhlem (3 < a a vystu-
pují z ní zase v úhlu a; směr jejich se n e z měn í,
nastává jen pošinutí str a n o u, a to, jak lze snadno
dokázati, o hodnotu24)

e=D. sin. (a-f3) (6)
cos f3

Vyberme z nich jeden - P - a dejme tomu, že p'

je paprsek s ním rovnoběžný, který však jde vzdu-
chem. Paprsek p potřebuje k průchodu sklem čas

kdež c2 je rychlost světla ve skle. Za tuto dobu po-
stoupí v původním směru vlastně jen o X Z. K pro-
běhnutí téže dráhy ve vzduchu - X' Y' - rychlostí
c, potřebuje paprsek p' čas

X' Y'ť-- --,
c,

tedy kratší (X' Y' <X Y, c, > c2), takže p při prů-
chodu sklem se proti p' časově zpozdí o

X Y X' Y' X Y XY. cos (a - (3)
7:=------=-------- -----.=

~ ~ ~ S
D D cos (a - (3)
-----

c2 cos f3 c, cos f3

=_ D__ [~_ cos (a~f3)],·
cos f3 c2 c,

24) Viz J. R y š a v ý: »Praktická geometrie« (nižší
geoflésie), spisů České matice technické Č. 200 (roč. XLV!.,
1941).
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takže jeho dráhové zpoždění přepočítané na vzduch
je

D [CI ]o= CI T= -- --- cos (a - f3) =
cos f3 c2

D
. [n-cos (a-f3)J

cos f3

Tento vzorec se dá psáti také v jednodušší formě

sin (a - f3)o=D.- ---, (9)
sin f3

jak lze snadno početně dokázati pomocí zákona Snel-
liova

sin a
n= (10)

sin f3

Vzorec (9) je výhodný pro logaritmické výpočty.
Pro kolmý průchod světla deskou (a = 0°, f3 = 0°)

je dráhové zpoždění

0o=D. (n-1), (11)

jak lze i přímo vyvóditi; 00 jest ovšem menší než o
a je pro daný kompensátor konstantou, která se určí
jednou pro vždy. Vyjádříme-li o pomocí této kon-
stanty, dostaneme s použitím rovnice (10)

a-{3cos-- -
20= 00 • -_. - (12)

cos (X+~
2

Předpokládejme nyní, že se interferenční obraz po
přiměřeném posunu posledního zrcadla sice objevil,
ale že není dosti jasný; optické dráhy obou svazků
(Pl a P2) nejsou ještě stejné, liší se nyní jen o ně-

kolik málo délek světelných vln a tento rozdíl se má
kompensátorem určiti.
Především pomocí kompensátoru zjistíme, který

z nich je »n a pře d« a který »p o z a d U«, což se
provede takto: V cestu svazku Pl před vstupem do
interferometru postaví se kolmo jedna deska kom-
pensát.oru (P1) a svazku P2 podobně deska druhá
(P2)' Při tomto postavení doznají oba svazky při
průchodu deskami stejné zpoždění. takže v interfero-
metru nepozorujeme žádné změny; dráhový rozdíl
mezi oběma svazky se tím totiž nezměnil. Otáčejme
pak pozvolna deskou P 2 a dejme tomu, že se inter-
ferenční zjev z hor š u je; to znamená, že se tím
jejich dráhový rozdíl z vět š u j e. Proto vrátíme
P~ do její původní (nulové) polohy a otáčíme deskou
P 1 tak dlouho, až interferenční zjev je co nejjasnější;
dráhový rozdíl se tím značně zmenšil, po případě do-
cela zmizel. Z toho soudíme, že paprskový svazek Pl
byl před dopadem na desku P1 o něco »n a pře d«
před svazkem P2,25) průchodem stočenou deskou byl
ve svém postupu přiměřeně zabrzděn, takže pak drá-
hový rozdíl mezi P1 a P2 se zmenšil, a to o

0'=0-00,

Byl-li »s«, je nyní
s'=+ [s-(0-00)J.26) (13)

(Pokračování. )

25) Tato zkouška se dá také snadno a rychle provésti
použitím slídové destičky postavené do cesty nejdříve jed-
nomu a potom druhému svazku paprskovému. Někdy se
k tomu používá k I í n o v é h o k om pen sát o r u (dva
skleněné klíny posuvné po sobě ve směrech protivných),
který je vlastně deskou planparalelní, jejíž tloušťka se dá
měniti. Poněvadž jím zkoumaný svazek světla prostupuje
vždy kolmo, není tu pošinutí stranou.

2.6) s' > 0, když zabrzděním ne bylo s úplně zrušeno;
s' = O. když zabrzděním bylo s' úplně zrušeno;
s' < 0, když zabrzdění bylo příliš veliké, že pak p!

je »napřed«.

Různé způsoby vyčíslení tachymetrických zápisníků.

Pro vyčíslování dálkoměrných a výškoměrných vzorců pro nitkové tachymetry, dodnes v běžné praksi
převládající, je značné množství pomůcek. B.ylo již dávno záhodno sebrati je, roztřídit a zhodnotit. V tomto
článku se to stává. Autor uvádí soupis a krátké ocen~ní tachymetrických tabulek, logaritmických pravítek
a nomogramů. Zvláště popisuje a zhodnocuje kruhový nomogram prof. F i a 1y, kterýžto nomogram přepra-
coval na prakticky velmi výhodný tvar.

Inženýrské kanceláře vyhotovují v dnešní době
výškopisné plány pro práce plánovací a používají
většinou běžných nitkových strojů tachymetrických.
Obyčejná tachymetrie pro svou jednoduchost a účel-
nost ještě stále převládá v pořizování vrstevnicových
plánů, i když se optické měření vzdáleností a výšek
v poslední době velice zdokonalilo. Účelnost tohoto
způsobu můžeme vystupňovati, jednak použitím jed-
noduchých a stabilních moderních' strojů, jednak po-
užíváním vhodných pomůcek pro vyčíslování tachy-
metrických rovnic. .
Výškopisné plány, t. j. plány vrstevnicové, pořizu-

jeme měřením polárních souřadnic a relativních vý-

šek jednotlivých terénních bodů, jichž počet při vět-
ších pracích roste do deseti tisíců. Při takovém počtu
měřených hodnot je nutno měřené údaje hospodárně
zapisovati a ještě hospodárněji vyhodnocovati.
V nitkové tachymetrii měříme pro každý bod úhel

sklonu (výškový + nebo hloubkový -), úsek na
lati a na každém stanovisku výšku stroje. Z úhlu
sklonu a a z laťového úseku 1 vypočítáme vodorov-
nou (redukovanou) vzdálenost bodů od stanoviska
Do a rozdíl výškový, nebo prostě výšku H. Veličiny
D o a H jsou určeny těmito vztahy: Do = d . cos a;
H = d . sin a; d je šikmá vzdálenost středu stroje
od průmětu střední nitě na lati, což jest délka střed-
ní záměrné (uvažujeme lať svislou).

1944/7



zeměměřičský Obzor SIA
ročník 5/32 (1944) číslo 1

.Pak d = k Z' + c, Z'= Z. cos a a tak dostáváme
známé tachymetrické rovnice:

Do = k Z. cos2 a + c . cos a

H = k Z • cos a. sin a + c . sin a.
Tyto rovnice se ještě upravují na přibližné vzorce za-
vedením rovnosti c. cos a"-:- c. cos2 a, pak
1. D"-:- (k Z+ c) . cos2 a. Výšku H odvodíme z to-

hoto přibližného vztahu násobením tg a, pak
2. H . (k Z + c) . Y2 sin 2 a.
Tyto přibližné rovnice platí pro stroje s dalekohle-

dem obyčejným, kde musíme uvažovat součtovou
konstantu. Je to pro Reichenbachův dalekohled vzdá-
lenost vrcholu dálkoměrného úhlu od středu stroje.
Vrchol, zvaný analaktickým bodem, je totožný s vně~-
ším ohniskem objektivu. Početní nepřesnosti zavI-
něné přibližnými vzorci odpadají při použití daleko-
hledu a n a Ia k t i c k é ho. Uvedený dalekohled pře-
vádí vrchol dálkoměrného úhlu, t. j. analaktický bod,
do středu stroje pomocí čočky, vložené mezi objektiv
a okulár. Součtová konstanta tím odpadá a v uvede-
ných vzorcích je c=O.
Rozdíly v hodnotách, vypočtených z obou rovnic,

nepřesahují v praktických případech 4. až 5 cm, tak-
že je můžeme zanedbat. Tabulka pro sklony 10° -
20° - 30°, uvedená v Praktické geometrii - Nižší
geodesii prof. dr. Ryšavého, znázorňuje průběh této
chyby.!) Kóty měřených výškových bodů, t. j. jejich
nadmořské výšky, vypočteme tak, že nejprve přičte-
ním výšky stroje ke kótě stanoviska určíme kótu
horizontu stroje, pak zjistíme rozdíl výšky H a čtení
střední nitě na lati s (tedy H -s).
Přičtením nebo odečtením tohoto rozdílu podle je-

ho znaménka ke kótě horizontu stroje získáváme
kótu měřeného bodu. Vyjádřeno rovnicí jest:

VB· (VA+v)+H-s.
Hodnoty naměřené v poli zapisujeme do zápisníku.

Ze zapsaných dat vypočteme hodnoty potřebné pro
určení horizontální a vertikální polohy bodů. Zápis-
níky mají dva oddíly polní a kancelářský. Zápis do
sloupců polního zápisníku (levá polovina) je známý
a chci jen upozornit, jak si mů.žezkušený měřič zápis
zjednodušit. Při měření zastavuje ·horní nit na celý

,,
,
!-D~-----~--~~~l-

metr, o který zmenší horní čtení, takže vychází hned
laťový úsek, který si vynásobí konstantou násobnou
rovnou zpravidla 100 a není-li dalekohled analaktic-
ký, přičte i součtovou konstantu. Tím dostává t. zv.
»čtenou« vzdálenost, kterou zapíše do patřičnéh()
sloupce v kancelářském zápisníku (pravá polovina).
Také čtení na lati pro střední nit lze ihned zaokrouh-
liti na cm a vepsati do příslušného sloupce. Jak
vidno, může tímto způsobem měřič vypustiti v nor-
málním zápisníku celou řadu sloupců.2)
V kancelářské části zápisníku konáme výpočty po-

dle tachymetrických vzorců. K· hospodárnému pro-
vedení několika desítektisíců početních úkonů nám
slouží celá řada speciálních pomůcek. Pomůcky dělí-
me na číselné (tabulky), mechanické a
g r a f i c k é. Všechny mají svoje přednosti a vady.
Pomůcky čís e In é (tabulky) podávají výsledky
v celém svém rozsahu s přibližně stejnou přesností,
nebo tato přesnost nepatrně kolísá a je poměrně
značná. Tabulky, hlavně starších autorů, jsou objem-
né a co nejvíce práci s nimi znesnadňuje a prodlužu-
je, je listování, i n t e r p o Ia c e a počítání vedle na
papír.
Z pomůcek m ech a nic k Ý c h je tó logaritmic-

ké pravítko, které se v praksi nejvíce používá; o ji-
ných pomůckách, jako: Láskově počítací desce, nebo
tachymetrickém kruhu Riebel-Frommeově, se nebu-
du zmiňovat. G r a f i c k é p o m ů c k y zahrnují čet-
né nomogramy průsečíkové i spojnicové. Společná
přednost logaritmického pravítka a též grafických
pomůcek je jejich přehlednost a pak možnost pří-
mého odečítání hledaných hodnot na stupnici. Nevý-
hodou je, že stupnice jsou zpravidla konvergentní
(sbíhavé), takže v určitých částech nedávají již vý-
sledky dostatečně přesné. Když však uvážíme, že jen
při větších vzdálenostech a značnějších vÝškových
rozdílech přicházejí v úvahu ony husté části stupnic.
tedy pro poměrně malé procento v praksi naměře-
ných úhlů a délek, shledáváme, že nám docela vy-
hovují.
Pomůcky rozdělujeme podle užité úhlové míry na

sexagesimální (pro šedesátinné dělení kruhu) a cen-
tesimální (pro setinné dělení kruhu). Starší pomůcky
jsou vesměs pro míru šedesátinnou a nové zpravidla

2) Tato metoda předpokládá přehledné území (bez po-
rostů nebo jiných překážek).
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pro míru setinnou; některé jsou vydány pro oboje
dělení. Dnes je doba přechodu a jistě bude ještě
nějakou dobu trvat, než bude výhradně používáno
setinného dělení. Máme totiž ještě mnoho dobrých
strojů v šedesátinném dělení, které ještě řadu let
budou dobře sloužit a proto musíme pro ně míti
dobré pomůcky v dělení šedesátinném.

I. Tabulky.
Nyní pojednám o tabulkách podle jednotlivých

autoru. Nejprve o tabulkách pro šedesátinné dělení
kruhu, pak pro setinné dělení. Ze starších nejznáměj-
ší jsou tabulky J o r d a n o v y.3) Výpočet redukova-
ných vzdáleností a výpočet výšek je tabulkován pro
čtené vzdálenosti od 10 do 100 m pro sklony od 0°
do 30° při kroku 3', od 100-175 m pro sklony od
0° do 20° při kroku 2' a od 175--250 m jsou sklony
0°-10° a krok ľ. Krok redukované vzdálenosti po-
stupuje po 1 dm. Pro každou jednotlivou čtenou
vzdálenost, která postupuje po 1 m po stránkách,
jsou na jedné stránce vyčerpány veškeré výšky a
redukované vzdálenosti v příslušných mezích sklonu.
Krok výšek se mění s postupující vzdáleností od 1 cm
do 10 cm. Na poslední stránce 246. jsou připojeny
opravy pro stroje, u nichž násobná konstanta není
přesně 100.
Rozsah Jordánových tabulek zvětšil R e g e r4)

rozšířením o hodnoty pro čtené vzdálenosti od 251
do 350 m a sklony do 10°. Část pro vzdálenosti do
101 m rozšířil o sklony od 30° do 45°. Zeitschrift flir
Vermessungswessen, který je recensoval, doporučuje
je hlavně pro horskou tachymetrii.
Jiné tabulky jsou tabulky anglické. L o u i s a

C a u n t sestavili v díle »Tacheometer Tables«, Lon-
dýn 1919, násobky funkcí cos2 a a % sin 2 a od
jedné do deseti. Podobné tabulky sestavil J a d a n-
z a; přepracoval svoje setinné tabulky na staré dě-
lení kruhu. Úhly sklonu uvádí v zenitních vzdále-
nostech od 60° do 120°.
Další tabulky pro staré dělení jsou Han i s c h 0-

vy,5) pak Hammerovy.6) První tabulky jsou
pouze pro výpočet vodorovných vzdáleností při sklo-
nu od 0° do 30°. Máme-li těchto tabulek použíti pro
tachymetrii, musíme k výpočtu výšek použíti tabu-
lek tangentových. Hammerovy tabulky vyčíslují pou-
ze výšky z daných horizontálních vzdáleností a svis-
lých úhlů. Obsahují. 10-, 20- až 100násobky tangent.
Výsledná. výška se určí sčítáním.
Pro šedesátinné dělení sestavil velmi přehledné ta-

bulky Antonín Pro ke š.7) Zvolil krok úhlu sklonu
10' a vyčíslil hodnoty 100. cos2 a a 100. % sin a.
Z těchto hodnot se velmi snadno interpolací v připo-
jených tabulkách interpolačních, anebo z hlavy, určí

3) Dr. W. J o r d a n: Hilfstafeln fUr Tachymetrie,
Stuttgart - J; B. MetzlerscheBuchhandlungo,1917.
4) Dr. F. R e g e r: Tachymeter-Tafeln als Ergiinzun-

gen der Jordanschen »Hilfstafeln fUr Tachymetrie«, J. B.
MetzlerscheBuchhandlung in Stuttgart, 1910.
5) Han i s c h: Ta f eln fiir optische Distanzmessung,

Stuttl"!'art,1916.
6) Hammer: Tafeln zur Berechnun.q des Hohen-

unterschiedes. Stuttgart, 1895.
7) A n t on í n Pro' ke š: Tachymetrické tabulky (Ze-

měměřičský Věstník, roč. 1934, str. 145-146 a tabulky
jako příloha k článku),

k danému úhlu sklonu redukovaná vzdálenost nebo
výška pro čtenou vzdálenost 100 m. Pro jiné vzdále-
nosti vypočteme redukovanou vzdálenost nebo výšku
prostým násobením na stroji nebo obyčejným loga-
ritmickým pravítkem. Tyto tabulky vydala též firma
,Z e i s s pro staré i nové dělení pod názvem »Ta-
chymetertafeln nach Prokeš« s textem v řeči němec-
ké, francouzské, anglické, rumunské a italské.
Nyní o tabulkách pro set i n n é děl e n í kruhu:

Tabulek pro setinné dělení vyšla celá řada. Tak' vy-
dal tabulky J a d a n z a.8) Obsahují násobky čísel od
1 do 9 hodnotami cos2 a a % sin 2 a pro úhly sklonu
od og do 31g s krokem dvou centigradů (0,02g).
Německé vydání tabulek pořídil Ha m m e r.9)
Jiné tabulky vydal L. Po n S.10) V těchto tabul-

kách se nejprve určí redukovaná vzdálenost a pak
výška podle rovnice V= D . cotg z; z je zenitní
vzdálenost, ve které je v těchto tabulkách vyjádřen
úhel sklonu.
Úhly sklonu v zenitních vzdálenostech uvádí ve

svých tabulkách Tables tachéométriques N om i-
c o s, jež byly vydány v Athénách r. 1928.11) O r I a n-
d i12) vydal tabulky v Miláně r. 1889 pro setinné dě-
lení (obsahují tisíc stran), pak tabulky pro staré
i nové dělení v italském a francouzském znění.
Společnou nevýhodou všech uvedených tabulek jest

jejich objem, neustálé listování, počítání z hlavy a na
papíře, interpolace a též odlišné uspořádání intervalu
v různých mezích sklonů a vzdáleností. Proto autoři
nových tabulek se snaží je zdokonaliti, zmenšují je-
jich objem tím, že rozsah tabulek přizpůsobují po-
třebám prakse.
Tak sestavil takové tabulky Dr. Friedrich R e-

g e r1;) a rozdělil je na tři části: V I. č á s t i je
čtená vzdálenost D tabelována od 10 do 100 m a
sklon' do 52g. V II. č á s t i je čtená vzdálenost D
tabelována od 101 do 200 m a sklon do 26g. V III.
č á s t i je čtená vl'ldálenost D tabelována od 201 do
400 m a sklon do 13g. Vypočten~ hodnoty redukova-

8) N. .J a d a n z a: Tavole tacheometriche centisimali,
2. vydání (italské) Torino 1904.

'9) J a d a n z a - H a mm e r: Tachymetertafeln fiir cen-
tesimale Winkelteilung. Vyšly u K. Witwer, Stuttgart
1909.

, \ J ,. P o n s: TahleR tachéom.etriflues, donnant aussi
rapidement que la regle logarithmique tous les calculs
nécessaires a l'emploi du tacheometre. Librairie polytech-
nique, Ch. Béranger, Paris 1912. - Novější vydání z r.
1931. (Viz poznámkuv Zeměměř.Věstníku, roč. 1934, str.
146.)

11) L. No m i co s: Tables tachéométriques. Athénv
1928. (Popis tabulek v článku Ant. Prokeše, Zeměměř.
Věstník roč. 1934. str. 146.)
12) J. O r I a n di: Manuale e tavole di celerimensura.

Milano 1889. - J. Or I a n di: NUfJVe tavole tacheo-
metriche. Roma.- J. Or Ia n di: N ouvelles tables tachéo-
métriques centésimales et se:xagesimales pour calculer les
distances réduites a l'hoiizon, les différences de niveau,
les ooordonnées triangulaires et les courbes, Paris 1903,
Ch. Bérangoer.
P o zná m k a k 8) až 12). Tabulkv tyto isou též uve-

denv v článku Ing. Dr, techn. Josefa Kloboučka:
Tabulk'IJ pro setinné dělení čtvrtkruhu, Zeměměřičský
Věstník. roč. 1938, str. 108.
13) Dr. Fr i e d r i ch R e g e r: Tach'IJmetertafeln fii"..

neue Teilunq, J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung.
Stuttgart 1940.
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ných vzdáleností jsou uvedeny v dm a výšky v cm.
Krok úhlu sklonu pro výšky je v prvních dvou čás-
tech 4 centigrady, v třetí části 2c, pro redukované
vzdálenosti ve všech částech 0,5g. Hodnoty čtené
vzdálenosti jsou uvedeny jen v cel Ý ch metrech.
Nadepsány nad každou stránkou, postupují po strán-
kách krokem 1 m. Hodnoty menší než 1 m hledáme
na jiných místech tabulek a dělíme je pak 10 resp.
100. V prvé části tabulek je vzdálenost nadepsána
na dvou stránkách. V dalších částech na jedné strán-
ce. Pro každou vzdálenost jsou vyčerpány na stránce
všechny hodnoty úhlu sklonu v daných mezích. (Ta-
bulky mají 484 stran, cena je 195,- K.) I tyto ta-
bulky mají dosti velký objem a listování i interpo-
lace prodlužuje početní úkon.
Uvedené závady odstranil velmi zdařile Antonín

Prokeš. Již v roce 1929 sestrojil pro potřebu své
kanceláře a později v r. 1934 a v r. 1935 v Zeměmě-
řičském Věstníku uveřejnil tabulky pro šedesátinné
a setinné dělení kruhu, které svým ob j e m e m jsou
jistě min i m á I n í. Tak tabulky pro šedesátinné dě-
lení obsahují 4 strany a tabulky pro setinné dělení 6
stran formátu Zeměměřičského Věstníku. Jak jsem
již uvedl, mají tyto tabulky odlehlosti 10minutové
pro úhly sklonu v šedesátiném dělení a 10 centi-
grádů v novém dělení. Užití tabulek předpokládá
kombinaci s počítacím strojem nebo logaritmickým
pravítkem. Způsob výpočtu je jednoduchý a dá se
tak zmechanisovat, že jej může prováděti i kancelář-
ská síla. Výsledné hodnoty jsou tabelovány na dvě
desetinná místa. Když uvážíme, že jsou to hodnoty
pro vzdálenost rovnou 100 m, shledáváme, že přes-
'nost tabulek je naprosto vyhovující.
Skutečnost, že všechny k a n cel á ř e n e j s o u

v Yb a ven y moderními poč í t a c í m i s t .r o j i
a snaha, aby inženýr mohl snadno vyhodnotiti zá-
pisník i v p o I i vedla Ant. Pro k e šek sestrojení
tabulek nazvaných »Tata«.14) Tabulky »Tata« obsa-
hují hlavní část nazvanou »Tata 100«, která vyčíslu-
je rovnici ,;j D = k rsin2 a, čili počítá zkrácení čtené
vzdálenosti na vodorovnou a výšku danou rovnicí:
H = k l . Vz sin 2 Cl. Tabulkové údaje vyčíslených
rovnic jsou uvedeny pro k l = 10, 20, ... 100. Úhel
sklonu postupuje krokem 2 centigradů od Ogdo 50g.
Zavedením vztahu pro zkrácení délky se omezuje po"
čítání na malá čísla, z v I á š t ě pro m e n š í ú hly
sklonu, takže výsledek počítáme z hlavy bez vedlej-
ších mezipočtů.
Velmi výhodné je, že funkce jsou tabelovány pro

desetinásobky aritmetické řady čísel od 1 do 10;
můžeme tak snadno posunutím desetinné tečky získa"
ti násobky nižších jednotek. Tabulky na levé a pravé
stránce vyčerpávají všechny výsledné hodnoty pro
1 grad. Na levých stránkách tabulek jsou reduko-
vané vzdálenosti, na pravých výšky. Toto uspořádání
odstraňuje listování. Pro jeden bod nalezneme v ý-
s led k y v j e d n é řád c e při jediném rozevření
tabulek. Úhel sklonu postupuje po stránkách kro-
kem 1 gradu a poněvadž poslední úhel je 50 gradů,
obsahují »Tata 100« sto stránek.

14) A n t. Pro k e š: Tachymetrické tabulky »Tata« pro
'1:úpočet vodorovnÍ/ch vzdáleností a vÍ/šek tach'IJmetrick'IJ
určenúch bodů v setinném dělení kvadrantů. Brno 1943.
V komisi Jednoty českých matematiků a fysiků v Praze.

K tabulkám je též připojena tabulka oprav pro
stroje se součtovou konstantou, aby při přesných pra-
cích· vyčíslené hodnoty byly bezvadné.
V běžné tachymetrii, jak jsem se již zmínil, se

členy c. cos a a c. sin a zanedbávají, anebo se za-
vádí rovnost c. cos a . C. cos2 a. Pro dalekohled
analaktický není ovšem této· tabulky zapotřebí.
Tabulkami můžeme počítat i pro ú hly s k Ion u

pře s 50g. Zavádíme totiž doplňky do 100g. Pak po-
dle přizpůsobených vzorců počítáme přímo reduko-
vanou vzdálenost a výšku.
Tabulky mají d o dat e k »T a t a 5«, který je též

vyd á n s a m o s t a t n ě. Vyčísluje na pěti stranách
hodnoty 100 . sin2 a a 50 . sin 2 a pro sklony od Ogdo
50g pokračující krokem 10 centigradů. Jsou to tytéž
tabulky, které byly uveřejněny v Zeměměřičském
Věstníku v roce 1935, avšak zdoko~aleny tím, že ne-
vyčíslují přímo vodorovnou vzdálenost, nýbrž počítají
zkrácení čtené vzdálenosti podle rovnice: ,;j D =
=k l sin2 Cl; užití těchto tabulek předpokládá kom-
binaci s počítacím strojem nebo logaritmickým pra-
vítkem.
Originálním způsobem řešil vyčíslování tachyme-

trických vzorců prof. Ing. Dr. A I o i s Ti c h ý.
Tachymetrické tabulky, které profesor Tichý vy-

pracoval, jsou založeny na následující úvaze:
Pro tentýž svislý úhel ai jsou redukované vzdále-

nosti Di = do.i cos2 ai úměrny. Platí na př.

D, :D2 = do.l : do.2,

Je výhodno z vol i t i počítanou vzdálenost dO•1 =
= 100 m a vypočísti příslušnou redukovanou vzdá-
lenost

D,oo = 100 . cos2 až.
Pro tuto vzdálenost se vypočtou tabulky s odlehlostí
ľ (příp. 0,01g) v mezích všech prakticky používa-
ných úhlů (od 00 do 300 nebo od og do 33,33g). Pak
jakákoliv redukovaná vzdálenost se počítá podle
n~e ~

do.'
Di =D10o '100'

t. j. tabulková hodnota D1oo' odpovídající dotčenému
svislému <t až se násobí setinou počítané vzdálenosti.
Podobný zákon platí i pro výšky. Relativní výška

k horizontu stroje Hž se počítá výhodně podle vzorce

Hi =Di• tg ai,

D·
Hi = --'-.100 tg ai'

100
Pro činitele 100. tg až = H,OO jsou sestaveny podob-
né tabulky jako pro D,oo a zase: tabulková hodnota
pro dotčený úhel až se násobí setinou d ř í v e vy-
poč ten é redukované vzdálenosti.
Za těchto předpokladů není třeba bráti zření na

druh stroje, na opravy ze součtové konstánty, není
třeba in t e r'p o I a c e, ani počítání z hlavy, příp. na
papíře. Tabulkové hodnoty se vstavují přímo do stro-
je nebo jakéhokoliv logaritmického pravítka, které
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má Gunterovu stupnici s dvojnásobnou jedničkou a
hned se násobí. Tabulky jsou také zcela krátké.'5)
Přehled tabulek zbývá ještě doplniti tabulkami,

které vydal Roh r e r.'6) Tabulky Rohrerovy jsou
založeny na. stejném principu jako tabulky Prokešo-
vy, uveřejněné v r. 1935 v Zeměměřičském Věstníku.

II. Logaritmická pravítka.
Další užívanou pomůckou je log a r i t m i c k é

p r a vít k o jako p o m ů c k a m·e c han i c k á.
Logaritmické pravítko tachymetrické se skládá
z vlastního pravítka asi 53 cm dlouhého a 5,5 cm
širokého, které je opatřeno podélnou drážkou pro
:šoupátko. Na pravítku je po obou krajích drážky
po jedné logaritmické stupnici Gunterově. První hor-
ní výšky H, druhá dolní pro vzdálenosti D. Také
Boupátko je opatřeno při horním okraji logaritmickou
stupnicí pro funkci Yz sin 2 <:t; při spodním okraji
logaritmickou stupnicí pro cos2 <:t. Všechny logarit-
mické stupnice jsou stejnosměrné, pokračují od leva
do prava, pouze stupnice pro cos2 <:t je protisměrná.
Jako obyčejné logaritmické pravítko, tak i tachy-

metrické pravítko je založeno na principu mechanic-
kého sčítání úsečelr. Vzdálenosti dílků stupnic od po-
čátku stupnice vyznačují hodnotu funkce, kdežto čís-
la připsaná k jednotlivým dílkům značí hodnotu pro-
měnné. Funkce log. Yz sin 2 a je nanesena ve zvolené
zobrazovací jedničce (modulu), kterou jmenujeme
log a r i t m i c k o u je dno t k o u. Je to interval
udaný rozdílem logaritmu funkce pro hodnotu úhlů
a, a a? Pro úhel a, ~ 5° 46' je log. Yz sin 2 a=
= 9,0000-10 a pro úhel a2 • ()O 34' je tato funkce
8,0000-10. Rozdílem těchto hodnot dostáváme loga-
ritmickou jedničku, ve které jsou i ostatní stupnice
zobrazeny.
Hodnota a, je na pravítku označena křížkem a na-

zývá se 1. vstavnou značkou. Hodnota a
2
je označena

dvoukřížkovou značkou a jmenuje se 2. vstavnou
značkou. Tyto značky vstavujeme při počítání na
dané hodnoty. Při výpočtu výšky vstavíme 1. značku
na vzdálenost D, kterou jsme vyhledali na dolní stup-
nici. Proti úhlové hodnotě stupnice Yz sin 2 á na
šoupátku odečteme na horní stupnici výšku. Reduko-
vanou vzdálenost odečítáme proti úhlové hodnotě
stupnice cos2 a na stupnici dolní. Tachymetrické pra-
vítko je zařízeno tak, že číslování horní stupnice je
děleno 10. Nemusíme potom při nastavení 1. značky
děliti přečtenou hodnotu 10, jak bychom musili uči-
nit, kdyby stupnice horní i dolní· byly stejně číslo-
vány, neboť 1. značka označuje logaritmickou funkci.
s charakteristikou - 1. Hodnoty vypočtené 2. znač-
kou musfme děliti 10, neboť 2. značka označuje funk-
d s charakteristikou - 2. Užití 2. značky se vysky-
tuje při ma~ch úhlech. "
Logaritmické stupnice pro tachymetrické vzorce

má i příruční pravítko» U n i v e r s a 1« firmy Albert

") Prof. Ing'. Dr. AI. Ti c h ý: Příspěvek k vyčíslování
tachymetrických vzorců pro nitkové tachymetry, Lesnická
práce, Písek 1940. - Zdokonalené tabUlky (bez inter-
llolace) vyjdou v nakladatelství »Melantrich« v Praze
pro staré i nové dělení.

16) Prof. Dr. H. Roh r e r: Tachymetrische Hilfstafel
fur neue Teilung. Vydal Herbert-Wichmann, Berlin 1942.

Nestler. Stupnice pro vý1'aZ Yz. sin 2 a je rozdělena
na dvě části tak, že každá část představuje logarit-
mickou jedničku. P r v n í č á s t uprostřed šoupátka
zobrazuje úhlové hodnoty od 1. značky až ke 2. znač-
ce. D r u h á č á s t na okraji šoupátka zobrazuje hod-
noty od 2. značky až do hodnot úhlů, které přichá-
zejí v praxi ještě v úvahu. Počítati na něm lze stejně
přesně jako na tachymetrickém pravítku.
S tup nic e pro 10. cos2 <:t je jak na pravítku ta-

chymetrickém, tak i na pravitku »UniV;er~l« zI/-flčně
n e z ř e tel Ii 'á:, a to právě v částech pro malé úhly
sklonu, které jsou zpravidla nejpotřebnější. Zkušený
praktik nebude jistě stupnice užívat a raději sáhne
po vhodné tab u Ic e nebo n o m o g r a m u, kde
může jednoduše odečísti rozdíly L1 D pro zkracování
délek při různě skloněných záměrách.

III. Pomůcky grafické (Nomogramy).
Logaritmické pravítko tvoří přechod k p o m ů c-

k á m g r a f i c kým, kterých bylo pro vyčíslování
tachymetrických rovnic sestrojeno velké množství.
Graf i c k é po m ů c k y (správněji řečeno nomo-
gramy) jsou grafické tabulky, ve kterých jsou za-
hrnuty všechny možné případy řešení pro danou
formu rovnice, jak tomu učí aplikovaná věda mate-
matická, zvaná n o m o g r a f i e. V hlavních úlohách
učí nomografie zobrazovati tři proměnné, a to nomo-
gramy průsečíkovými, spojnicovými a též nomogra-
my, v nichž řešení podávají dvě přímky k sobě kolmé.

N o m o g r a m y p r ů seč í k o v é jsou založeny:
1. na soustavě pravoúhlých souřadnic (nomogramy
kartesiánské) a podávají obecně řešení v průsečíku
tří křivek. 2. Řešení podává průsek tří indexů se
stupnicemi. (Jsou to tři paprsky svírající vzájemně
úhel 120°.) Stupnice tvoří rovnostranný trojúhelník
(nomogramy hexagonální).

N o m o g r a mys poj nic o v é jsou založeny na
souřadnicích přímkových, ve kterých základním prv-
kem není bod, nýbrž přímka. Můžeme totiž ke každé
přímce v rovině přiřaditi bod v rovině na základě
různých metod. Takovou metodou je soustava rovno-
běžných souřadnic zvaných nomografickými souřad-
nicemi (D'Ocagne-ovými). Soustavu tvoří dvě rovno-
běžné osy u a v, na nichž počátky Ou a O/o jsou libo-
volně voleny. Bodu o souřadnicích x, y v pravoúhlé
soustavě náleží v nomografických souřadnicích přím-
ka, jejíž úseky na osách nomografických jsou u= x,
v =y. Ke k a ž dém u ob raz ci přímko vém u
Iz e v r o v i n ě při řad i t obr a z e c bod o v ý.
Tak na př. s vaz k u pří m e k- (přímky protínající
se v jednom bodě) můžeme korelativně přiřadit body
ležící na přímce, t. j. pří m o u s tup nic í bod o-
vou. Můžeme tedy ke každému nomogramu karte-
siánskému sestrojit nomogram spojnicový, zamění-
me-li korelativně bod za přímku a naopak.
Bod v těchto souřadnicích je určen průsekem dvou

přímek a též rovnice přímky, jak ji známe z analyt.
geometrie, Au + Bv + C= O, značí v těchto souřad-
nicích rovnici bodu, jakožto průsečíku svazku přímek.
Hodnoty u a v jsou proměnné, A, B, C konstanty.
Mění-li se tyto konstanty, avšak nikoliv libovolně,
nýbrž tak,.že jsou vzájemně vázány určitými vztahy,
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z n a c I pak zmíněná r o v nic e řad u' bod ú,
které v y t v o ř ují bud' k ř i v k u, nebo pří m k u
podle for m y z á v i s los t i. Charakteristickým
znakem spojnicových nomogmmú jsou právě bodo~
vé řady, které zobrazují proměnné veličiny řešených
rovnic. Je-li klíčem řešení v průsečíkových nomogra-
mech bod, odpovídá mu korelativně v přímkových
souřadnicích pří m k a spojující koty bodových řad.
Pro konstrukci a pro přehledný matematický tvar
vyjadřujeme bodové řady v souřadnicích pravo-
úhlých s počátkem shodným se souřadnicemi nomo-
grafickými.
Nomogram pro tachymetrické rov-

nic e lze sestrojiti ve vše c h z á k I a dní c h t y-
pec h n o m o g r a m ú. V pravoúhlých nomogra-
mech průsečíkových podává řešení svazek přímek se
středem v počátku souřadnic; další proměnné jsou
osnovy přímek rovnoběžné s osami. Výhodou průse-
číkových nomogramů je'snadná konstrukce (na mili-
metrovém papíře jsou již osnovy narýsovány), pak
přesnost nomogramu netrpí srážkou papíru. Nevý-
hodou jejich .je nepřehlednost a těžká interpolace
mezi čarami.
Nevýhoda nomogramu pro tachymetrické rovnice

sestrojeného v pravoúhlých souřadnicích spočívá ve
splývání paprsků pro jednotlivé úhly sklonu v blíz-
kosti počátku. Svazek přímek nepodává pro malé
hodnoty spolehlivé výsledky. Abychom tuto závadu
odstranili, museli bychom sestrojiti nomogram ve
velkých rozměrech, anebo citelně zmenšiti jeho roz-
sah. Jednoduchý takový nomogram sestrojil prof.
Tichý pro opravy L1 D tak, že prostě znázornil gra-
ficky tabulky pro opravy L1 D,17)
V souřadnicích nomografických řešil tachymetric-

ké rovnice nomogramem spojnicovým W e r k m e i-
st e r18) (pro staré dělení kruhu s bodovými řadami
na rovnoběžných přímkách). Týž autor podal také
nomogram průsekový.18a) Podobné nomogramy se-
strojil též We n n e r,18b) Prof. L á s k o u navrže-
ný nomogram v pří ruč c e praktické g e o m e t r i e
prof. Sem e rád a, jet é ž s poj nic o v ý.
Velmi pěknou konstrukci nomogramu podal Ant.

Prokeš.19) Je to nomogram hexagon.ální. Lo-
garitmováním převedl Ant. Prokeš tachymetrické
vzorce na tvar ({! (a) + .4«(3) + 'ljJ (y) = O, který lze
řešiti· nomogramem hexagonálním. Logaritmické
stupnice jsou na stranách rovnostranného trojúhel-
níka. Počátky stupnic jsou voleny tak, aby k o Im é
indexy jimi procházející se protínaly v jednom bodě.
N o m o g r a m sestrojil Prokeš pro set i n n é děle-
ní kruhu. Relativní chybu ve výsledné hodnotě udává
při velikosti konstrukce, kterou sestrojil, %% až 2%.

i1) Prof. Ing". Dr. A I. T i c h ý: Jednoduché nomo.qra-
mu na redukci vzdáleností a v'Í!počet v'Í!šek 'TYf'O nitkové
tachymetry, Písek 1940, Lesnická práce.
18) W e r k m e i s t e r: Graphische Tachymetertafeln,

Stuttg"art (viz poznámku k článku Ant. Prokeše: Tachy-
metrické tabulky, Zeměměř. Věstník. roč. 1934, str. 146).

18a) T fr ž: Rechenhilfsm;ttel zur Bestimmung der hori-
zoittalen Entfernung bei Verwendunq des Fadenentfer-
nun.qsmessers, Allg". Vem. Nachr. 1942.
18b)·W en n e r: Graphische Tafeln fiir Tachymetrie,

Zeitschr. f. Vermess.- Wesen. 1905.
111) A n t. Pro k e š: Hexagonální abak pro výpočet ta-

chymetrick'Í!ch údajů. (Pro centesimální dělení kvadran-
tu.) Zeměměřičský Věstník roč. 1924, str. 39-43 a 56-59.

U nomogramů hexagonálních je velmi obtížné
správné vstavování indexů. Je nutno vstaviti indexy
přesně kolmo na stupnici; děje se tak rovnoběžným
nastavením indexů s pomocnými rovnoběžkami. Té-
měř vždy je nutné rozdělení stupnic na více částí
spolu rovnoběžných. To ruší přehlednost: Též srážka
papíru nomogram velmi znehodnocuje.
S poj nic o v é n o m o g r a mys r o v n obě ž-

nými řadami bodovými podávají pro dosti
značný rozsah bodů nejasné průseky s nomografickou
přímkou. (Průseky pod velmi ostrým úhlem - ne-
jistota v odečítání.)

Nomogram kruhový.

Za skutečně velmi zdařilou formu pro tachymetric-
ké vzorce považuji n o lÍI. o g r a m k r u h o v ý, kte-
rý odvodil a popsal v Zeměměřičském Věstníku v r.
1925 profesor Dr. Frant. F i a I a.20) Matematickou
teorii je zde obtížno vykládat pro nedostatek místa.
Odkazuji na zmíněný ročník našeho časopisu. Jen
v hrubých rysech nastíním jeho sestrojení.
Proměnné a a (k 1+ c) = D zobrazí se jako křivé

řady bodové na společné kružnici o průměru rovném
vzdálenosti počátků nomografických souřadnic a
středu, ležícím v polovině jejich spojnice. Spojnice
počátků je kolmá k nomografickým osám. Body na
kružnici se sestrojí pomocí pravoúhlých souřadnic,
nebo centrálním promítáním z počátků. Promítají se
přímé bodové řady, rovnoběžné nebo kolmé k prů-
měru kružnice. Jednotkou zobrazovací pro' hledané
veličiny L1 D a H je vzdálenost počátků, tedy průměr
kružnice, na němž se tyto veličiny zobrazují.
Běží zde o sestrojení dvou nomogramů, a to nomo-

gramu pro rovnici určující zkrácení čtené vzdále-
nosti L1 D a nomogramu pro výšky H. Oba rýsujeme
na s p o leč n é kružnici. Měli bychom tedy míti pro
D dvě stupnice, pro (I. též dvě, pak stupnici pro L1 D
a stupnici pro výšky H. Avšak vhodnou volbou
zobrazovacích modulů upravíme tachymetrické rovni-
ce tak, aby některé s tup nic e byl y s P o leč n é
a abychom získali v y h o v ují c í grafický i n t e r-
vaL Stupnice volíme jen tak husté, aby na nich bylo
možno interpolovati s dostatečnou přesností. Prof.
Dr. F i a I a volil společnou stupnici vzdáleností pro
obě tachymetrické rovnice. Zobrazuje vzdálenosti od
O do 200 m. S tup nic i pro sin2 a od 00 do 200
zvolil na vně j š í straně kruhu a s tup nic i pro
sin 2 (I. (též od 00 do 200) na v nit ř n í straně kru-
hu. Na průměru zobrazil na j e d n é str a n ě L1 D
v cm tak, že hodnota 1000 cm je ve středu kružnice,
na druhé straně výšku H v m od O do 25 m.
Hodnotu 25 m ve středu kružnice.
Podle prof. Dr. Fialy sestrojil jsem kruhový no-

mogram k vyčíslení tachymetrických rQ-vnic,ve kte-
rém jsem pozměnil zobrazovací moduly tak, že:
1. Stupnice pro L1 D a H se ztotožňují.
2. Pro výšku H vznikla tím stupnice s většími

intervaly pro střední hodnoty výškové, takže inter-
polace je možná i při menších rozměrech nomogramu
s dostatečnou přesností.

20) Dr. F. F ia Ia: Některé typy nomogramu 'TYf'O ta-
chymetrické vzorce. Zeměměřičský Věstník, roč. 1925, str.
113,134.
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Ve středu kružnice dosahuje LJ D (zkrácení) i výš-
ka H hodnoty 10 m. Stupnice pro LJ D a H poskytuje
velmi přesné hodnoty ve svém počátku. Směrem ke
středu kružnice se stupnice poznenáhlu zhušťuje, za
středem kružnice se však zhušťuje již velice rychle,
neboť v druhé polovině průměru se zobrazují všechny
hodnoty od 10 m až do nekonečna. Modul pro tachy-
metrické rovnice jsem volil takový, aby stupnice pro
LJ D a H podávala hodnoty pro 5 až 10 m v maxímál-
ních intervalech.

:Řešení děje se nomografickou přímkou. Hodnoty
na kružnici spojujeme přímkou a výsledky odečítáme
na průměru. Totožnost stupnic pro LJ D i H je vý-
hodná, neboť zabraňuje omylu v záměně výsledných
veličin. V y hod noc o v á n í r o v nic, které je
samo o sobě j e dno d uch é při užití nomogramu
kruhového, se touto úpravou ještě zjednoduší a mo-
hou je prováděti i síly n e k val i f i k o van é, které
v práci na nomogramu zacvičíme.

Příklady řešení (viz obr. 2.):

1. (kl+c) =87,9 m a=3°54'; D=0,4 m,
H=5,96m
(Nomograf. přímky a" bl")

2. (kl+c) =94,3 m a=6°17'; D=l,l m,
H=10,26 m
(Nomograf. přímky a2, b2.)

3. (kl+c) =154,2 m a=10035'; D=5,2 m,
H=27,8 m
(Nomograf. přímky aR' bR')

K posouzení přesnosti výsledků vyšetřených na no-
mogramu uvádím následující data. Přesnost v určení
výsledku závisí u každého nomogramu na velikosti
a přesnosti jeho konstrukce. Poznamenávám, že kru-
hový nomogram jsem vyrýsoval ve velkých rozmě-
rech, průměr kružnice jsem volil 400 mm. Kruhový
nomogram byl zmenšen v reprodukci na2 / R' Tisková
-deska byla pořízena na hliníku a tisk proveden su-
chou cestou, takže srážka papíru je omezena jen na
.změny, které papír sám prodělává vlivem vlhkosti
a teploty. Nomografická přímka byla vyrýsována
velmi jemně na celuloidovou pásku, aby interpolace
na stupnicích s přesností 1/10 mm byla prakticky
možná.

Dobrým měřítkem k posouzení přesnosti nomo-
gramu jest stupnice na průměru. Podle délky jednot-
livých dílků posoudíme přesnost stupnice. Pro hod-
noty H a LJ D od O m do 8 m je stupnice dělena na
dm, nejmenší dílek stupnice v intervalu hodnot 7,9 m
až 8,0 m měří zhruba 1 mm, takže když vezmeme
v úvahu chybu l!Io grafického intervalu (1 mm), od-
povídá mu c h y b a v odečtené hodnotě 1 cm. Prak-
tickými zkouškami jsem zjistil, že do 8 m lze odečísti
výsledek s maximální chybou 2 cm.21) Od 8 do 16 m
je stupnice poddělena na 2 dm. Maximální chyba, kte-
ré se můžeme při odečítání na této stupnici dopustit,

je 2 až4 cm. Od 16 do 30 m musíme počítati s chybou
1 dm. Poněvadž LJ D určujeme na dm, stačí nomo-
gram pro všechny v praxi v úvahu přicházející vý-
sledky. Výšku H určujeme na cm; zde ovšem nomo-
gram pro všechny hodnoty nevyhovuje, rozsah jeho
užití se vztahuje na s tře dní hodnoty výšek. Při
konstrukci nomogramu jsem se snažil sestrojiti vhod-
ný nomogram pro přesný výpočet běž n Ý c h vý-
šek, které se v praksi z 80% v y s k Yt ují. Výško-
vý rozdíl 5-8 m bych považoval za p rum ě r n o u
výš k u vyskytující se při běžných tachymetrických
pracích.

Provedl jsem statistiku v několika zápisnících
z prakse a zjistil jsem, že hodnoty výšek v 70%
případů nepřevyšují hodnotu 5 m. Ovšem že se vy-
skytnou terénní tvary, kde záměry budou značně
sklonité a rozdíly značné. Tu se však naskýtá otázka,
zdali je pak nutné přesné určování výšek na cm,
když již způsob zaměření pracuje s chybami v dm,
jak tomu je při delších sklonitých záměrách, kdy
měření znehodnocuje chyba z nesvislé polohy latě,
chyba zpusobená refrakcí a podob. Prof. Dr. Ryšavý
ve své Praktické geometrii doporučuje při pracích
pro regulační plány a projekty meliorační tachyme-
trovati pouze s dalekohledem zařízeným pod vodo-
rovnou. Poněvadž tomuto požadavku nelze vždy úpl-
ně vyhověti, budeme se snažiti tachymetrovati se
záměrami málo sklonitými a na nepříliš velké vzdá-
lenosti. Bude proto vždy možno provésti největší
část redukčních výpočtu upravenými kruhovým no-
mogramem.22) Sklonité a dlouhé záměry,
k t e r é pře s a h ují o b v Yk I Ý p r ů m ě r, vY"
číslíme tabulkami.

Velkou výhodou nomogramu vúbec je jejich pře-
hlednost a názornost. Vyloučeny jsou chyby z umís-

21) Maximální chyba jest horní mez absolutní hodnoty 22) Nomogram lze obdržeti ve Sdružení civ. geometrů
celkové chyby (součet chyb z nastavení nomografické' pro nová měření při Inženýrské komořev Praze II., Dittri-
"'Přímkyna stupnicích a z interpolace výsledné hodnoty). chova 19.
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tění desetinné tečky, které při výpočtech tabulkami
a i logaritmickým pravítkem se snad vloudí do vý-
sledku a poznáme je, tyto často hrubé chyby, teprve
při konstrukci vrstevnic. Jako po m ů c k a k o n-
t r o I n í j e skutečně v hod n Ý n o m o g r a m n e-
do cen i tel n ý.

Časově je kruhový nomogram při dobrém osvětlení
a vycvičenosti oka velmi r y c h I o u pomůckou. No-
mografickou přímku lze vstavovati levou rukou, ode-
čítati a ihned do zápisníku pravou rukou zapisovati
redukovanou vzdálenost a výšku. Prof. Dr. Fiala23)
píše, že 100 různých řešení pro L1 D provedl za 26
min. Letos na jaře vyčísloval jsem tachymetrické
zápisníky pomocí nomogramu a provedl jsem za
1 hodinu asi 150 různých čtení se zápisem do zápis-
níku pro různé hodnoty L1 D a výšky H. Hodnoty vý-
šek, které mi nomogram nepodával s dostatečnou
přesností, jsem prostě vynechal (velké sklony a dlou-

. hé záměry) a doplnil pak vyhledáním hodnot v ta-
bulkách Ant. Prokeše za použití obyčejného logarit-
mického pravítka. Tabulky Prokešovy mně skutečně
dobře vyhovovaly. Podávají pře s n é v Ý s led k y
při značné ú s p oře č a s u. Tabulky starších auto-
rů se s nimi nemohou srovnávat.
Jak jsem se již zmínil, výhodného postupu při vy-

číslování tachymetrických rovnic lze dosáhnouti
st ř í dán í m v hod n Ý c h p o m ů c e k. Tak lze
dobře střídati počítání nomogramy a tabulkami. Zá-
pisníky, které obsahují údaje o terénu pozvolna se
měnícím, takové střední výškové poměry, vyhodnotí-
me snadno a ú p I n ě n a n o m o g r a m u: Zápis-
níky s údaji o terénu s četnými terénními útvary,
kde se vyskytují extrémy ve výškách, doplníme vy-
hodnocováním pomocí tabulek. Střídáním pomůcek
odstraníme úmornou jednotvárnost práce a počtář-
může věnovati svou p o z o r n o s t k posouzení správ-
nosti výsledku.

Poznámky k řlánkn
~~In~.Dr. Mat"jů: Oprava, konstant" dálkoměrnj'rh fiious1av

rozborem měřlckj'eh 'J'sledků polygonálního meř •.ní"".I)

V běžné technické praxi není u nás obvykle bráno
v úvahu zkreslení naměřené délky při projekci do ro-
viny, ačkoli rozdíl mezi délkou vypočtenou z pravo-
úhlých souřadnic jednotné české sítě a příslušnou
délkou změřenou v terénu dosahuje vlivem zkreslení

hodnoty až 10~OO' tedy na př. pro stranu S= 2 km

hodnoty až 20 cm.
Důvod pro zanedbání délkového zkreslení možno

hledati v instrukci A pro katastrální měřické práce,
která uvádí v tabulce XVII. maximální přípustné
délkové odchylky pro výpočet polygonálního pořadu
bez ohledu na měnící se délkové zkreslení, takže tah
zatížený stejnou skutečnou chybou může být jednou
co do přesnosti vyhovující, podruhé nevyhovující. Tak
na př. polygonální tah navázaný na trigonometrické
body o S= 2 km a změřený se skutečnou chybou
45 cm, bude v případě, že měření bylo provedeno na
př. v Turnově (zkreslení je zde přibližně nulové) mě-
řen s dostatečnou přesností, v případě, že měření
bylo provedeno v Praze (zkreslení přibližně 18 cm na
2 km) nevyhovující (chyba 45 cm + 18 cm= 63 cm
je větší, nežli dovolená odchylka).2)

Tento nedostatek katastrální instrukce svádí často
měřičské inženýry k tomu, že skreslení přehlížejí,
nebo že na ně zapomínají.
Také autor uvažovaného článku nevzal vliv skres-

lení v úvahu, ačkoli, jak je z uvedeného vidět, skres-

1) Z. O. č. 11. 1943.
2) Pro srovnání: Oprava z nadmořské výšky ční v Pra-

ze (H = 250 m) pro S = 2 km asi 8 cm.

lení je řádu stejného, případně vyššího, než oprava.
z nadmořské výšky. Odvazené konstanty dálkoměru
jsou v tomto případě platné pouze pro území o u r-
čité střední výšce a ležící v mezích
u r čit Ý c h k a r t o g r a f i c k Ý c h š í řek.
Způsob, kterým autor článku získává konstanty

dálkoměru, je založen na zákonu nahodilých chyb,
ten však platí přesně jen pro nekonečné množství
hodnot. Při jejich omezeném počtu musíme předpo-
kládat, že nebude splněna podmínka rovnosti součtu
chyb kladných a záporných a že tudíž posun, který
autor přisoudil pouze vlivu chyb systematickÝch,
bude ovlivněn i chybami nahodilými. Dále je část
chyb systematických odvislá od počtu stanovisek
(stroje a latí), který však s ohledem na terén není
ve všech tazích stejně úměrný délce tahu. To zna-
mená, že - vyjadřujeme-li rozdíl ve skutečné a na-
měřené délce poměrnou délkovou odchylkou - uplat-
ňuje se vliv systematických chyb, související s po-
čtem stanovisek, jen neúplně. Tato část chybY je
snad zahrnuta v nejistotě, kterou autor označil m
a o kterou by bylo nutno snížit meze dopustných od-
chylek, aby mez nebyla překročena.
Autorův způsob řešení dané otázky je jistě velmi

zajímavý, ale bylo by však přesnější provésti nej-
prve redukce naměřených délek z nadmořské výšky
a z projekce do roviny (početně nebo graficky)3) a
teprve potom přistoupiti k rozboru měření.

3) Viz článek: Ing. Dr. S t a n ě k a Ing. C. S i n d e-
I á ř »Redukce měřených délek«, který bude uveřejněn
v některém z příštích čísel Z. O. Clánek obsahuje také
potřebné nomogramy.
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RŮZNÉ ,ZPRAVY
Theodolit pro trian~ulaci I. řádu s foto~rafickou re-

gistrací. Pro měření úhlů v trigonometrické síti I. řádu
hodí se zpravidla jen velmi krátká část dne. Tato krátká
doba neni však dosavadním způsobem měřeni dobře vy-
užita, neboť většinu času pohltí odečítání úhlů, zatím co
pro vlastní pozorování zbývá pak jen zlomek výhodné doby.
To byl snad hlavní důvod. který uvedl říšský úřad pro

měření země na myšlenku fotografické registrace. Kon-
strukce byla realisována firmou Askania-Werke v Berlin-
Friedenau a podrobně popsána E. G i g a sem v Nach-
richt_~naus dem Reichsvermessungsdiens! č. 4, roč:-1-943:
V podstatě jedná se o známý theodolit fy Askania pro

triangulace I. řádu se 27 cm děleným kruhem, který byl
patřičně přizpůsoben a doplněn zařízením pro fotogra-
fickou registraci výsledků měření na filmový proužek.
Dosavadní zkušenosti splnily veškeré předpoklady. Nový

theodolit fy Askania pro triangulaci 1. řádu s fotografic-
kou registrací vykazuje tyto přednosti:
1. K pozorování vhodná doba může býti nejvyšší mě-

rou využita, poněvadž odpadá ztráta času způsobená ěte-
ním a zapisováním.
2. V důsledku rychlého měření zvýší se přesnost výsled-

ků zvláště na ne příliš pevných stavbách.
3. Fotogafií získá se čtení prosté osobní chyby. Vymýtí

se chyby vzniklé čtením, psaním neb přeslechnutím. Každá
hodnota může býti vždy dodatečně neodvisle přezkoušena.
4. Oko pozorovatele jest méně namáháno. Jeho funkce

jest omezena na zacílení dalekohledem. Únavné stř:dání
dalekohledu a mikroskopu odpadá. Tím jest stupňována
přesnost pozorování.

5. Výsledky měření jsou úplně bez vlivu pozorovatele,
který v době měření ani neví, jakých výsledků dosáhl a
má je před sebou teprve několik hodin po skončení měření.
Odpadá zde úplně nebezpečí, známé zvláště u začátečníků
při tiangulaci vyšších řádů, že jednotlivé výsledky jsou
při velikém počtu opakovaných měření přizpůsobovány
a tím znehodnoceny.
6. Hodnota měření novýn\. theodolitem jest rovnocenná

s výsledky pozorování normálním theodolitem pro triangu-
lace I. řádu.

Výhoda theodolitu s fotografickou registrací netkví
pouze v tom, že se ušetří osoba pozorovatele. Pro vyhod-
nocení filmů může býti použit jen pomocný personál a tak
odborné síly mohou býti lépe využity. Dá se proto prá-
vem očekávati. že nová konstrukce se dočká po této válce
značného rozšířenÍ,

K článku E. Gigase můžeme dodati, že všechny výhody
fotografické registrace při triangulacích 1. řádu platí
v nezmenšené míře i pro ostatní měření, jako m~ření úhlů
v síti polygonální, nivelaci a zvláště tachymetrii. Průkop-
nická činnost fy Askania· najde zajisté napodo1:lení
i u ostatních tyPŮ geodetických strojů až do úplného ze-
všeobecnění. Fotografická registrace výsledků měření hude
v nedaleké budoucnosti samozřejmostí. Ant. Prokeš.

Provádění měřických prací v ostatním území Ř'še civil.
ními geometry z Čech a Moravy. Ministerstvo dopravy a
techniky upozornilo Inženýrskou komoru v Praze výno-
sem ze dne 12. listopadu 1943, že říŠ.oký zákon o nové
úpravě zeměměřičství z 3. července 1934 a na jeho pod-
kladě vydaná nařízení a výnosy neplatí v Protektorátu
Čechy a Morava. V důsledku toho nesmějí úředně opráv-
nění civilní geometři z Protektorátu Č~chv a Morava vy-
konávati své oprávnění na ostatním říšském území. Rov-
něž 5im není dovoleno pořizovati si opisy a snímkv .iaké-
. hokoliv druhu. Tento zákaz týká se jmenovitě civiln{ch
geometrů z okrajových území ve styku se zájemci ze Sudet
atd.

Parcelace pozemků. Jestliže se dříve namnoze ve měs-
tech a zejména v menš~ch obcích dělily pozemky na místa
stavebni ~en podle parcelačn,ch plánů bez řádných plánů
upravovacich, postupuje dnešní doba podle zásad novo-
dobého urbanismu, t. j. vyžaduje vždy před stanovením
stavebních m~st uprav ovací plán, který vyřeší všechny
problémy regulace. Ovšem otázky parcelace zůstávají stále
významnými otázkami výstavby měst.
Listopadový sešit švýcarského časopisu »Zeitschrift fur

Verme~sungswes.'Oen und Kulturtechnik« přináší zajímavý
článek z péra dipl, Ing. E. Bachmanna o problémech par-
celace mestských pozemků. V přesvědčení, že švýcarské
názory mohou zajímati i mnohé naše kolegy, přinášíme
obsah tohoto pojednání.
V úvodě zmiňuje se autor, že každý za-stavovací plán

má obsahovati potřebné sběrné a obytné ulice. Pro sesta-
vení a plánování obytných ulic jsou rozhodné u každého
zastavovacího plánu
a) topografické poměry,
b) rozdělení na stavebníi skupiny,
c) pravděpodobná střední velikost nových stavenišť.

Zastavovací způsoby mohou být rozděleny s hlediska
parcelačn:ch možno.stí na jedno-, dvou a třířadový zasta-
vovací způsob. J e dno řad o v é h o zastavovacího způ-
sobu se užívá tam, kde mají býti veliké a pravidelné pro-
luky mezi jednotlivými domovními řadami, anebo tam,
kde musí býti řešeny zvláštní sluneční poměry (severní
svahy). Jednořadový zastavovací způsob je nejideálnější
a pro pozemek nejpraktičtější, bohužel, ale nejdražší. U to-
hoto zastavovacího způsobu je ulice jen jednostranně
zastavena a staveniště probíhá od jedné obytné ulice
k druhé a má dva oddělené příchody (obr. 1).

D vou řad o v é seskupení odpovídá normálnímu pří-
padu (obr. 2). Staveniště je toliko z jedné ulice přístupné.
Toto zastavení vyžaduje méně uličních ploch než způsob
jednořadový.
Tří řad o v é zastavění jest druh parcelace moderního

plánování. Dovoluje racionelní využitkování území (obr. 3).
Mezi dvěma obytnými ulicemi leží tři řady domů. K obě-
ma stavebním skupinám ležícím při ulicích, přistupuje
třetí skupina, jejíž pozemky jsou s uličním systémem spo-
jeny toliko 2,5 m širokými uličkami (soutkami). Tyto
uličky neJsou počítány jako uliční plochy.
Každý z těchto tří stavebních systémů vyžaduje jiné

seskupení obytných ulic. Uliční plocha a tím také uliční
náklady jsou pro každý způsob zastavění různé, Jsou od-
vislé od stavebního systému, od šířky ulic a hloubek sta-
venišť. Otázka velikosti odstupu pozemku do veřejnéhl>
statku, otázka pořizovacích nákladů ulic a kanalisace za-
jímá geometra i architekta, ponejvíce však majitele po-
zemku. Znalosti nákladu na odstup ploch a pořizovací
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náklady na vybudování ulice dovolují posouditi finanční
nákladY k uskutečnění zastavovaciho plánu.
Obsáhlé zkoumání zastavovacích plánů ve Švýcarsku

a sídlišť všeho druhu ukázaly, že střední délka obytné
ulice obnáší 240 m. Střední šíře sběrných ulic pak kolísá
mezi 9-13 m.
Při zkoumání nákladů na zřízení ulic nejde ponejvíce

o náklad pro celý regulační plán, poněvadž ten se beztoho
neprovádí najednou, nýbrž o velikost plochy, jež má při-
padnouti na ulici a výši pořizovacích nákladů na ulici pro
kterýkoliv pozemek.
Obr. 4., který odpovídá situačnímu plánu 1, obsahuje

křivky ploch pro odstup pozemků, vyjádřené jako funkci po-
zemkové hloubky pro různé šířky ulic pro jednol:;adový za-
stavovací způsob. Křivky udávají pozemkové plochy nutné
pro výstavbu ulic v procentech. Pět metrů široká obytná
ulice vyžaduje postup k ulici od 23,4%, když hloubka sta-
veniště je jen 20 m. Velký vliv, jenž vykonává uliční di-
mensování na postup uličních ploch je zřejmý z obrazů
křivek. Ztrátová kvota pozemku s přibývající šířkou ulic
se zvětšuje. Není to však vlivem sběrných ulic, nýbrž je
to skoro výlučně převažující
vliv obytných ulic a pak
hloubky stavenišť.

o

1~t!1)11
_ "----__ ....L•. _

SBtRNÁ UL •

šŘ c

"
5

•

, I

"'"S
~20%
.'"..
>
oo

'"uo
cť t5~

Pro úplnost budiž v této spojitosti podotknuto, že mÍ-'
nimální šíře obytné ulice nepředstavuje jakoukoli libo-
volnou veličinu, která může býti bez uvážení stanovena.'
Šířka obytné ulice je skoro výlučně určena rozdělením·
stavebních skupin. Pětipatrová stavební skupina má cca
5krát více uličních obyvatelů než typ rodinného domku.
Zastavovací plán bez skupinového rozdělení povede vždy!:ky ,
k nesprávným uličním disposicím a neSPrávným šířk~.m.
ulic.
Při stejném grafickém vyjádření jeví se u dvouřadového'

způsobu zastavění oproti způsobu jednořadovému zřejmý
pokles křivek. Pět metrů široká obytná ulice vyžaduje zde
u 20 m hlouby staveniště postup jen 15'% a u třířadové
skupiny jen 11,7%. Uličky k středním domům i když
zůstanou v držení majitele staveniště, mají býti v jistém·
smyslu považovány za uliční plochy. Uličky nesmějí pře- i
kročiti na žádný způsob jistou maximální hloubku asi
40-50 m.
N á k I a d y n a zří z e n í u I i c jsou přibližně úměrné

plochám, jež mají býti postoupeny. Abychom v praksi
obdrželi potřebná data, nestačí tedy jednoduše nějakou
libovolnou hodnotu násobiti uliční plochou, nýbrž každý'
uliční typ musí býti počítán zvlášť.
Obr. 5 obsahuje svazky křivek nákladů na ulice při roz-

ličné uliční šířce a hloubce staveniště pro tři již zvolené
zastavovací typy. Pro jednořadové stavby obnášejí ná-
klady na zřízení ulice 5 m široké a při 20 m hloubce sta-
veniště 40.500 Fr.l) Pořizovací náklady klesají pro stejný

l) Ceny (ve švýcarské měně) z r. 1942 jsou vztaženy
na 1 ha.

předpoklad u dvouřadového zastavění na 25.800 Fr. a pro
třířadové zastavění dokonce na 20.100 Fr za 1 ha. Jest
pevně zjištěno, že stavební náklady jsou určovány výslovně
počtem stav. řad, uliční šířkou a hloubkou staveniště.
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Náklady na kanalisaci. Na obr. 6 vidíme prů-
běh nákladů na kanalisaci v závislosti na šiřce ulic, hloub-
ce staveniště a stavebním způsobu. Nápadný jest rozdíl
mezi jedno- a dvouřadovým zastavovacím způsobem a po-
měrně malý rozdíl mez dvou- a třířadovým zastavěním.
V dalším ukazuje sbihání křivek pro různé šířky ulic na
to, že náklady na kanalisaci jsou skoro nezávislé na šířce
sběrných a obytných ulic. Tyto náklady jsou skoro vý-
hradně ovlivňovány hloubkou staveniště a stavebním sys-
témem. Naše 5 m široká ulice vyžaduje při 20 m hloubce
staveniště a při jednořadovém stavebním způsobu náklady
na kanalisaci v obnose 31.200 Fr. za 1 ha.
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HLOUBKA STAVENlšrl

Z celého pojednání vychází jasně na jevo, jak uskuteč-
nění zastavovaciho plánu je spojeno s velikými finančními
náklady se strany majitelů pozemků. Správné ocenění
těchto nákladů jest a bude úkolem majitelů pozemků ,a
jejich poradců - tedy zeměměřiče a architekta.
O nákladech na vodovod se autor v článku nezmiňuje.

Úvahy švýcarského autora dávají podnět, aby i u nás se
podrobně studovaly ceny stavebních pozemků v souvis-
losti se způsobem zastavění a s velikostí pořizovacích ná-
kladů ulic. Poukazuji v té souvislosti na článek Ing. Dr.
E. Molzera »Finanční a hospodářská stránka bytového
problému« - Oas. »Arehitekt« SIA Č. 1-1943.

ln.q. JarosUJ,v Pudr.

Oprava. Do tabulky I. článku Ing. Dr. K. Mat ě j ů
v čísle 11. roč. 1943 o opravách konstant dálkoměrných
souprav vloudilo se z nedostatku času autora při korek-
tuře několik chyb, které však nic na vývodech nebo zá-
věrech pojednání nemění. Prosíme, aby čtenáři jejich
vznik laskavě omluvili a sami si je opravili.

Hlavní a odpovědný redaktor: Ing. Bohumil Pour. - Majetník a vydavatel Spolek českých inženýrů. - Tiskem
knihtiskárny »Typus« v Praze XVI. Telefon 410-62. - Redakční korespondence budiž řízena na adresu hlavniho

redaktora Praha XIV., Krušinova 42.
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