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Vyrovllání
polygonometrlck,'ch pořadU. v zeměpisných souřadnlcícb.

V přesné polygonometrické síti o délce stran 15 km i více (na př. polygonometrické traversy podél toků
řek a komunikací v USA i SSSR) se jeví účelným, někdy i nezbytným, vyrovnati pořad (traversu) v síti
~eměpÍ8ných souřadnic, protože body koncové, vzdálené zpravidla více než 15Q km, jsou dány pouze zeměpis-
nými souřadnicemi (zeměpisnou šířkou, délkou, a měřeným astronomickým azimutem. Odvození vzorců při
v y r o v n á n í takového pořadu m e t hod o u n e jme n š íc h čtv e r c ů je obsahem článku.

Výpočet a vyrovnání polygonometrických pořadů
v síti zeměpisných souřadnic jest úlohou jistě méně
obvyklou neboť naprostá většina autorů zabývajících
se otázkou jejich výpočtu předpokládala vždy základ
pevných bodů v systému pravoúhlých souřadnic ro-
vinných. Pokud víme, pouze v USA byly provedeny
výpočty »t r a v e r s« v souřadnicích zeměpisných,
jejichž soustavu tvoří síť poledníků a rovnoběžek na
zemském elipsoidu. T r a v e r s a m i nazývají Ame-
ričané dlouhé polygonální pořady o délkách stran až
15 i více km, vedených podél hlavních silnic (beto-
nových, asfaltových) a železničních tratí, kde podmín-
ky pro přesné měření délek jsou nejpříznivější, neboť
pásma nebo dráty dlouhé 24 m, 50 m a 94 m (po př.
200 stop) se kladla přímo na podložku (na hlavu
kolejnic, nebo na rovnou plochu silničního tělesa) a
byla napínána závažím, dynamostaty nebo dynamo-
metry konstantní silou. Zavedením všech korekcí
(z teploty měřítka, jeho sklonu, nadmořské výšky a
j.) byla dosažena požadovaná přesnost délkového mě-
ření až 1: 50 000, tedy přesnost značně nižší než při
měření geodetických základen, za to však dostatečná
pro získání geodetických základů pro práce mapovací.
Tak pokusná traversa R a c i n e (Wisconsin) -

Van d a I i a (Illinois ) dlouhá 494 km se 189 body
byla zaměřena za 3 a čtvrt měsíce pásmy 50 metro-
vými; úhly byly měřeny 2" theodolity. Po výpočtu
vykazoval koncový bod S t u r g e s s odchylku v ze-
měpisné šířce 0,223" (t. j. 6,88 m) a v zeměp. délce
0,057" (t. j. 1,37 m). Celková lineární. odchylka
7,02 m odpovídá relativní chybě pořadu 1: 71 000.
Podobně i traversa S a n for d - Nor f o Ik ve státě
Karolina měřená v r. 1918 měla relativní odchylku
v délce 1: 36000. Mezi Em e r s o n (Manitoba) a
jezerem Wo o d s byl v :r:. 1924 měřen polygonální
pořad s 54 lomovými body, dlouhy 125 km s relativní
chybou v délce 1: 100 000, a podobných příkladů by
bylo možno jmenovati celou řadu. U nás se však do-
sud podobné pokusy nekonaly, tím méně vlastní prak-
tická měření.
Zkuš"ností Američanů využili v rozsáhlé míře Ru-

sové, kteří do »Instrukce o budování základní sítě
SSSR (z 22. II. 1939)« pojali ustanovení, že opěrná
síť pevných bodů, která tvoří základ pro práce topo-
grafické, technické .proiekty budovatelské, studijní,
dále k souvislému zaměření celého území, se· skládá
z trigonometrických a polygonomet-
r i c k Ý c h sítí I. až IV. řádu. Triangulaci I. řádu

tvoří řetězce trojúhelníků kladené ve směru poledníků
a rovnoběžek vzdálených od sebe asi 250 km. Na
triangulační síť I. řádu se připojuje triangulační síť
II. řádu, budovaná rovněž ve tvaru trojúhelníkových
řetězců, nebo formou vyplňovací plošné sítě. V prvém
případě je polygon I. řádu rozdělen křížem řetězci
II. řádu. Na jednom bodě styčné strany v místě kři-
žování se změří astronomicky zeměpisná šířka s přes-
ností ± 0,4", zeměp. délka ± 0,05 sek. a azimut
s přesností ± 1", a. položí základna, pro jejíž měření
je předepsána minimální přesnost 1: 300000. Pro síť
I. řádu je předepsána pro tytéž hodnoty přesnost
± 0,2"; ± 0,03 sek. a ± 0,5"; pro základny minim.
1: 1$00000. Střední délky stran činí v síti II. řádu
20 - 25 km (připouští se ale 10 - 35 km); přesnost
vodorovných úhlů nesmí klesnouti pod ± 1,2" - 1,5"
a pravděpodobná chyba v délce nemá býti větší než
1: 60 000. Mezi body I. a II. řádu se vkládá síť bodů
III. řádu při střední délce stran 8 km (od 4 do
12 km) se střední chybou měřeného úhlu 4"-5" a
s přípustnou délkovou odchylkou v síti 1: 15 000.
Pevné body IV. řádu se určují již jednoduchým protí-
náním s přesností podmíněnou měřítkem mapy.
Instrukce pro přesnou polygonometrii vych~zí ze

zásady, že polygonometrická síť musí ,býti měřena
úhlově i délkově s tou přesností, která odpovídá přes-
nosti trigonometrické sítě téhož řádu; proto polygo-
nometrické sítě nesou zásadně označení takové, který
řád trigonometrické sítě nahražují. Zhruba můžeme
shrnouti instrukční předpisy států, které přesnou po-
lygonometrii zavedly, v tabulku na následující straně.
Ze známých evropských travers II. řádu je polygo-

nometrický pořad v SSSR, měřený r. 1932 mezi tri-
gonometrickými řetězci Tambov-Šack a Serdobsk-
Ruzajevka; jeho výpočetní odchylka podélná činila
2,616 m, t. j. 1: 68 000, neboť pořad se 13 hlavními
body měl délku 177,6 km. Délky byly měřeny para-
lakticky. Přímo měřené délky obsahovala traversa
z r. 1933 podél murmanské dráhy 181,5 km dlouhá
s 8 hlavními body a s průměrnou délkou strany
21,1 km. Podélná odchylka pořadu při výpočtu činila
3,105 m, čili 1: 54 000, příčná odchylka pouze 0,736 m,
čili 1: 230000. Kombinovaných způsobů délkového
měření bylo použito r. 1936 při prokládání pořadu
III. řádu v obtížném terénu rokliny Těreku a Der-
jalské propasti pro účely stavby tunelu kazbeckého.
Při délce 23 km vykazoval pořad odchylky v souřad-
nicích - 0,128 m a - 0,059 m.
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I USA I SSSR
Instrukční předpis

I. řád I H. řád I III. řád II. I II. a I III.
I I

Relativní chyba délková 1 :25 000 1: 10 000 1: 5 000 podle způsobu měření')
Střední chyba úhlová 1,5/1 3,0/1 6,0/1 09/1 I 12/1 25/1, , ,
Azimutový uzávěr') l/1V~ 2/1V~ 5/1V-;; 2/1Vn +1 3,5/1Vn + 1 .6/1Vn + 1
Střed. chyba azimutu měřeněho 0,3/1 2,0/1 5,0/1 0,5/1 0,5/1 0,5/1
Maximální počet bodů 10 -715 15 -7 25 2J -7 35 I
, Délka hlavní strany 12 +20 km 8+15 km

V takových případech lze se pochopitelně snadno
nadíti, že pořad značně dlouhý nelze vždy připojiti na
společný geodetický základ rovinný a že jeho konco-
vé body jsou určeny jen souřadnicemi zeměpisnými.
Konečně za určitých okolností se může vyrovnání po-
řadu v zeměpisných souřadnicích jeviti hospodárnější
než transformace rovinných pravoúhlých souřadnic
na sféroidické, neboť vyrovnáni pořadu methodou nej-
menších čtverců je i v pří padě rovinného řešení pro-
ces dosti zdlouhavý. Nemůžeme proto mluviti ve pro-
spěch ani jednoho ani druhého způsobu výpočtu a
spokojíme se v dalším tím, že taková úloha jest
prostě dána.
Předpokládejme, že mezi body POJ Pk byl položen

pořad a zaměřeny délky stran 8 a vrcholové úhly 13.
Počáteční bod Po a koncový bod Pk jsou známy ze-

měpisnými souřadnicemi a azimuty

bod Po ('1'0' Ao' ap),
bod Pk ('1'kJ Ak, ak).

Souřadnice vrcholů jednotlivých stran určíme pře-
nosem zeměpisných souřadnic známou hlavní geode-

1) n počet úhlů zúčastněných při přenášení azimutů.
2) Při měření délek pomocí napínacích a odečítacích

statívů jsou dovolené meze v síti
II. řádu ± 0,7ý'i! u měřítka 24m,

± 1 ý~ u měřítka 48m,
III. řádu ± 2 ý~ u měřítka 24m,

± 3 ým u měřítka 48m.
Pří měření po kolejnicích činí dovolená odchylka

10ý8 (v milimetrech), kde. S značí délku měřené tratí
v km. Označení II. značí základní polygonometríckou sít
II. řádu, t. j. pořady spojující řetězce trig. I. řádu;
IIa označuje polygonometrickou síť vyplňovací II. řádu.
t. j. pořady spojující trigon. nebo polyg. body II. řádu.
Pro délky měřené methodou paralaktickou platí zvláštní
předpísy. Nelze-li stranu měříti přímo, vypočte se z vlo-
ženého pořadu vedlejšího. Úhly na bodech hlavních a
vedlejších měří se zcela nezávisle. Jednou měřickou
soupravou (invarové dráty nebo pásma) smí se měřiti
úsek nejvýš 25-30 km dlouhý, načež délka pracovních
měřítek musí býti kontrolována zvláštním srovnávallím
měřítkem. Na každém 20 -;-.30 bodě musí býtí měřen
astronomický azímut s přesností nejméně ;± 3"; vzdá-
lenost takových azímutálních bodů nemá překročítí ale
40 -;-.60 km.

dovolené meze
v milimetrech,
m počet kladu
měřítka.

tickou úlohou pomocí hodnot ryze měřených (t. j. ani
délky ani úhly v tomto stadiu výpočtů neobdrží
žádných oprav). Jelikož jde v dané úloze o polygono-
metrickou síť II. řádu, kde délky stran nepřekročí
30 1tm a kde stačí počítati zeměpisné souřadnice
s přesností ± 0,001" a azimuty s přesností ± 0,01",
lze doporučiti způsob Gaussův, daný jednoduchými
vzorci: '

Bz=Bľ+ A B1•Z

Lz=L, + A L1•Z

A' = (A ± 180°) + Zsin a:,
LI B=u (1) - v2 i+ /lI + /lz

1
LI L=Z= ---{v (2) + vuk + /l3 + /l4} (1)

cos B1
kde v= 8 sin AJ u= 8 cos AJ Bm=~~Bl + Bz)
jest střední zeměp. šířka strany, A azimut přímý,
A' azimut zpětný, (1) a (2) známé symboly Schrei-
berovy; jejich hodnoty a ostatní korekční členy s p0-
změněným označením jsou tabelovány (viz na př.
Elznic-Valouch: Geoma, str. 282-284). Z uvede-
ných vzorců je patrno, že zeměpisné šířky, délky a
azimuty dané označujeme '1', A, a, tytéž hodnoty získa-
né cestou geodetickou BJ LJ A. Označení zavedl Hel-
mert a bylo převzato i do odborné literatury jinoja-
zyčné, zejména v SSSR.
Podle dříve uvedeného dostáváme:

Bo = '1'0 Lo=Ao Ap=ap
B, =Bo + A BOo1 LI =Lo + LI LO•, AO•1 =Ap + Po
Bz=B1 + LI B,.Z Lz= LI + LI L,.Z A1•2 =AOo1 + P1

Bk=Bo + [LI B] ,Lk,=Lo + [LI L] Ak=Ak,k-l + Pk
\:'=:)

fB= '1'0+ [A B] -'1'k
!L=Ao+ [LlL]-Ak (3)

fA = ak - (ap + [P]' ± i 180°) + Lapl. oprava

Vyrovnávací způsoby C o a s t a n d G e od et i c
S u rve y USA v této otázce nám známé nejsou, ne-
boť nebyly u nás, ani v jiné přístupné literatuře
publikovány. Budeme proto pokračovati vlastní ces-
tou. Vyrovnáním pořadu rozumíme takový výpočet
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oprav měř e n Ý c h hodnot (t. j. délek a úhlů), >terý
vyhovuje základní podmínce vyrovnávacího počtu
methodou nejmenších čtverců; součet jejich čtverců
má býti minimální. Pro geodetickou čáru na elipsoidě
omezenou body 1, 2 můžeme napsati diferenciální
rovnice, které vyjadřují vliv změny zeměpisné šířky
dB" zeměpisné délky d Lv změny délky geodet. čáry
d 8,,2 a změny jejího azimutu d A,,2 na zeměpisné
souřadnice a azimut v koncovém bodě této čáry, který
se projeví změnami dB2J dL2 adA2,1 takto:

a B2 a B2 d a B2
dB2=--dB1 + -S- SI2+--dAI2

a B1 a 1,2 ' a A1,2 '

a L2 d a L2 d S a L2 d A
dL2=-B B1 + _·S- 1'2+-A 1,2a 1 a 1,2 a 1,2

aA aA aA
dA =~dB +~dS +~dA2.1 a B 1 a S 1,2 a A 1,2

, 1,2 1,2 (4)
V rovnicích položme 11,2= L2 - LI' Označíme-li

diferenciální poměry symboly a, bJ CJdostáváme jed-
noduché rovnice:

dB2 =a, dB1 + a2 dS1,2 + aa dA1,2
dl = b1 d B1 + b2d S1'2+ ba d A1,2

d A2.1= CId B1 + C2d S1,2+ Ca d A1.2 (5)

Diferenciální poměry odvodil Helmert v »Mathe-
matische Theorien der hoheren Geodiisie« a nalezne-
me je též v knize Jordan-Eggert: »Handbuch der
Vermessungskunde«, Stuttgart 1941, svazek llI/2,
str. 429:

Ml
a1= liJ cos 1,,2J

2

b Ml' I
1=N sm 1,2 tg B2J

2
b2=- ; sin A2,1 sec B2J

2
m

ba =---COSA21 secB2JN2 '

'1= (9) sín 11,2sec B2J c2= - ; sin A2,1 tg B2J
2

dm m
ca= d S - N cosA2,1 tg B2• (6)

2

V těchto výrazech nalézáme v prvé řadě poloměr
meridianové křivosti MJ poloměr příčné křivosti
N,e=206264,8", symbol (9)= (1-e2sin2B2cos2B2)
='= 1, neboť druhý člen v závorce je prakticky téměř O,
dále redukovanou délku m geodetické čáry, která je
prakticky shodná s geodetickou vzdáleností SJ takže
m= SJ čili dm: d S= 1. Vzhledem k tomu, že
v přesnépolygonometrii nepřekročí délka strany
30 km, t. j. I < 25', můžeme psáti a,= 1, neboť sou-
činitelé budou vyčísleny na 4 desetinná místa. Z téhož
důvodu bude možno zanedbati psaní indexů poloměrů
křivosti a do počtu zavésti střední poloměry MJ NJ
pro zeměpisné šířky zaokrouhlené na celé minuty.
Hodnoty MJ N vyjímáme přímo bez interpolace z dří-
ve uvedeného díla Jordan-Eggertova,a) podobně i sym-

0) Handbuch der Vermessungskunde. BV. III/I, str.
12 až 23 dodatků pomocných tabulek, kde jsou hodnoty
log M, log N, log (1), log (2) a další geodetícké funkce
uvedeny na 8 desetinných míst pro všechny zeměpisné
ěiřky v intervalu 10' s příslušnými deferencemi.

boly (1) =~ a (2) = ~.tamtéž uvedené. Výpočet

součinitelů aj bJ C podle rovnice (6) dává hodnoty
přesně na 0,00005 ještě při délkách stran do 600 km,

třebaže v nich byly členy čtvrtého řádu veličin e2 a!!.. a
zanedbány. Pro strany do 50 km bude jejich přesnost
vždy větší než asi 0,000 001.
Tím dostáváme zjednodušené diferenciální vztahy

pro geod. čáru mezi body 1 a 2:
,., 1

a,= 1, a2=- (1) cos A2,v aa= M S1,2sin A2,lJ

b1= ~sin 11'2tg B2, b2= - (2) sin A2,1 sec B2,

1
ba= - N S1,2cos A2,1 sec B2J

CI= sín 11.2sec B2J C2= b2 sin B2J ca= 1+ ba sin B2
(7)

Pro účely polygonometrické (t. j. pro délky stran \
do 30 km) stačí počítati součinitele na 4 desetinná
místa nejvýš 4místnými logaritmy; hodnoty alJ bIJ Cv
jak uvidíme z dalšího, do počtu nevcházejí, potřebuje-
me je vša~ při výpočtu oprav souřadnicových rozdílů
a zpětného azimutu podle rovnic (5). Dále je zřejmé,
že geodetické souřadnice počátečního bodu BOJ Lo
jsou shodné se souřadnicemi danými, čili Bo= 'Po'
Lo= Ao, proto opravy d Bo= O, d Lo= O. Naproti
tomu Ao obdrží opravu d A0J neboť pouze připojovací
azimut ap= Ap neobdrží žádnou opravu z vyrovnání
pořadu.
Pro póřady dodržujeme toto zásadní označení: p0-

čáteční bod má index O, koncový bod index k; při-
pojovací azimuty jsou označeny ap, ak. Pořadová
čísla bodů pořadu jsou tudíž O, 1, 2, 3, •.. až k; stejná
označení mají příslušné měřené vrcholové úhlYf3o' f31'
f32' f3a" .• až f31, kdežto délky stran z nich vycházející
ve směru pořadu mají označení shodné s k?ncovým
bodem této strany, t. j. S" S2J Saj S., •.. až Sk. Vy-
rovnání pořadu si vyžádá opravy úhlů f3 o hodnoty
d f3, opravy aZimutů A o d A, konečně opravy délek S
o hodnoty d S; jejich důsledkem budou opravy sou-
řadnic BJ L, o hodnoty dB a dL. V dalším béřeme
v úvahu, že hodnoty a, jsou až do 4desetinného místa
skutečně rovné 1, a že pro malé hodnoty ostatních
součinitelů lze jejich násobky (t. j. členy druhého a
vyšších řádů) bez újmy přesnosti PQvažovati za rovné
nule. Aplikujeme-li tyto zásady pro rovnice 5 a 7,
můžeme psáti (indexy u součinitelů jsou psány na-
hoře a nesmí býti proto zaměňovány s mocniteli):

dBo=O dLo=O
pro prvý bod

dB,=a2ldS,-+aa'df30
dL, = b/ dS, + bal df30
dAl=c/dSl + Ca' df30 + df30 (Ba)

pro druhý bod

d B2= d B, + a22 d S2 + aa2 (d AI + d f3,)
dL2=dLl + b,;2dB, +b.22dS2 + ba2(dAl +df3l)
d A2= d Al + d f3l + C12d B, + C22d S2 ++ C/ (d A, + d f3,) (8b)
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pro třetí bod
dB3 = dB2 +U23dS3 + U33(dA2 + d (32)
dL3=dL2 + b1

3dB2 + b23dS3 +b33(dA2+d(:l2)
d A3= dA2 + d (:l2+ .0,3 dB2 +°23 dS3 +

+°33 (dA2+d(:l2) atd. (8c)
Takto bychom mohli sestavovati pro každý bod 3

rovnice, až bychom dosáhli koncového bodu označe-
ného indexem k. Pravidelná stavba trojice rovnic pro
tento bod by se nijak nezměnila, jen v poslední rovnici
pro d Ak by bylo nútné připojiti jako poslední nezná-
mou opravu d (:l:. Víme ale, že s ohledem na Lapla-
ceovou podI!1ínku jest

-1,=dBk=Bk-'Pk
-/2=dLk=Lk-Ák
- 13= (ak - AJJ - Uk - LI.) sin 'P" (9)
Rovnice pro poslední bod sestavíme tím způsobem,

že postupně dosazujeme rovnice prvého bodu do rov-
nic bodu druhého, odtud do rovnic bodu třetího atd.,
čili hodnoty d Bk, d Lk, d Ak získáváme postupnou
eliminací. Vzhledem k tomu, že násobky součinitelů
řádu 1 . 10-' jsou rovné nule, obdržíme po uspořádání
tyto rovnice: •

- 1,=U2' dS, + u/ dS2+U23 dS3 + ...+U2k d S,,+
+ (ua' + a3

2 + a3
3 + + U3

k) d {30 +
+ (a32 + a33 + a34 + + ul) d (:l, +
+ (U3

3 + a34 + a35 + + a3k) d {32 +
+ +

+ U3
k d (:lk~l (10)

-/2=b/lJ,S, +b/dS2+b23dS3+ ..• +b2kdSk+
+ (b3' + b32+ ba'"+ + b3k) d (:lo+
+ (b/ + b33 + b/ + + b3k) d {3,+
+ (b33+ b34+ b35 + + b3k) d (:l2 +
+ +

+ b3k d {3"-1 (11)

-/3=~ldS,+oldS2+023dS3+'" +~2kdS,,+
+ (1+ os' + 0/ + 033+ + 03k) d {30 +
+ (1 + 0/ + 031l + 034+ + 03k) d{3,+
.+ (1+ 031l +034 + °35 + + 03k) d {32 +
+ +
+ (1+ 03k) d (:l"-l + d {3k, (12)

nebo se zavedením součtových symbolů:

-/l=u/dS, +u/dS2 + ...+ u}dSk +
+ [UsJ,k d (:lo+ [U3]2kd {3'1+ ...+a3k d (:lk-l

- 12= b2' d S, + b/ d S2 + ...+ b2k d Sk +
+ [b3Lk d 13'0+ [b3] 2kd(:l'l + ...+ b3k d(:l'k-l

-/3=0/dS, + 022dS2 + ...02kdS" +
+ (1+ [03]/) dl}o + (1+[03]2k) df3'l + ...
... + (1 + 03k) df3k-, + d {3" (13)

Podle ustanovení instrukce pro přesnou polygono-
metrii v SSSR má býti na vzdálenost asi 50 km měřen
astronomický azimut. Důvodem k tomuto opatření je
snaha zabrániti větší příčné odchylce pořadu při znač-
ných vzdálenostech. Jakmile se v pořadu objeví ta-
kový »a z i m u tál n í« bod, přistupuje k podmínko-
vým rovnicím další podmínka, kterou pro bod s po-

řadím imůžeme vyjádřiti v souhlase s poslední rovni-:-
cí soustavy (13) takto:

-Ii = °2' d S,+ 0/ d S2 + ...+ 02i d Si +
+ (1 + [03Li) d {30 + (1 + [03]2i) d (:li+...
...+ (1+ 03i) d ,(:li-l + d (:li

V této rovnici (podobně jako ve všech podmínko-
vých rovnicích (13) bylo použito součtových symbolů
se shodnými indexy, takže na př. [°3] 25 = 0/ + °3

3+
+ °34 + °35, a značí součet hodnot 03 od druhého do
pátého členu.
Další postup výpočtu zůstává nezměněn, jen zvět-

šením počtu podmínkových rovnic přibude další ko-
relátová rovnice.
Úlohu ještě zjednodušíme vhodnější volbou azimu-

tální podmínkové rovnice. Podle pravidla o tvoření
azimutů jednotlivých stran (»azimut strany se rovná
zpětném·u azimutu strany předchozí
zvětšenému o vrcholový úhel« ± 180°) můžeme psáti:

Ao=ap -[- f30
A,=Ao' + (:l,
A2=A/ +13'2
A3=A/ + (:l,s
atd.

Ao' = ap + ,P.o + f>o ± 180°
A/= ap + /30+ (:l,+ f>o + f>, ± 180°
A/ = ap + /30 + {3, + {32+ ()o + f>, + ()2 ± 180°
atd.

kde () značí meridianovou konvergenci strany, t. j.
rozdíl přímého a zpětného azimutu
str a n y od 180°, pro který můžeme použíti přibliŽ-
ného vzorce ()= (2) S sin A tg B (14)

Změna konvergence d () následkem změny délky
strany, šířky a azimutu, se projeví v diferenciálním
výrazu rovnice (14):

d f> = (2) sin A tg B . d S +
+ (2) SsinA-

1
- sin 1" .dB +

cos2 B+ (2) S cos A tg B sin 1" . d A
takže koncový geodeti~ký azimut jest:

Ak = ap + (130+ d {30 + ()o + d ()o) +
+ {{3'1+d {3, + f>, + d (),) + ...+ (16)
+ ({3k-l + df3'k-l + f>k-l+ d f>k-,) + f3'k+ d (:lk

neboli
d P.o + d {3, + d {32+ ...

••• +d{3k+[df>]+Ak-ak=O (17)

Nyní jsou součinitelé při d (:lrovny vesměs jedničce,
a jde nyní pouze o to, určiti číselně jednoduchým
způsobem absolutní člen poslední rovnice.
Difeřencováním rovnice pro rozdíl geodetických

délek

dl= (2) sin A sec B .dS +
. sinB.+ (2) S srn A -- srn 1" .d B +

cos2 B
+ (2) S cos A sec B sin 1" . d A (18a)
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Násobíme-li rovniei (18a) hodnotou sin B a pak ji
odečtemeod rovnice (15), dostáváme

d o-dlsinB= (2) S sin A. dB

[do]-[dlsinB]= [(2)SsinA.dB]
(19)

(19a)
Pravý člen rovnice bude prakticky rovný nule,

takže [d o] = [dlsinB] = U,,-L,,) sinBk
Tím konečně obdrží azimutální rovnice jednoduchý

tvar:
d (30 + d,(3'l+ d P2 + ...+ d Pk+ fg = O

kde !" = (Ak - ak) - (Lk - A,,) sin Bk (20)

Druhý člen zřejmě představuje opravu Laplaceova
azimutu,uvedenou již v rovnici (9).
Definitivní soustava podmínkových rovnic tudíž

zní: a21dS1+a/dS2+ +a2kdSk+
+[a:J1k d Po + [agLk d,P1+ +agk d P"-l + f1 =0

b/ d Sl + b22d S2+ + b} d S" +
+[bJlk d Po +[bgLk d P1 + +bgk d Pk-1 + f2= O
d f30 + d f31+ d f32+ ... + d (3k-1+ d f3k + fg= O

(21)
Tímto uSpOřádáním jsme získali 3 podmínkové rov-

nice, obsahující jako neznámé opravy stran d g
(v počtu k), opravy úhlů d f3 (v počtu k + 1), celkem
(2 k + 1) neznamých. Jejich řešení method::m nej-
menších čtverců jest v podané úpravě snadné; n'1-
zveme-li součinitele při neznámých v prvé podmín-
kové rovnici postupně a1, a2Qag, a4, ••• a2k, v druhé
podmínkovérovnici b1, bz' bg, b4, ••• bzk, ve třetí rov-
nicic" až C~k+1' pak korelátové normální rovnice se
zavedenímvah P jsou známého' tvaru:

[apa]K1 + [apb]Kz + [apc] Kg+ f1 = O

[a b]K1 + [b~]Kz + [bC]Kg + f2==0
P P", P

[apc]K1 + [bpc]Kz + [cpc]Kg + fg=O (22)

kde hodnoty absolutních členů i co do znaménka
jsou dány rovnicemi:

f1=Bk-(fJk

fz=Lk-Ak
f" = Ak-A,,- f2 sinB"

a ze kterých po výpočtu korelát K plynou opravy
stran a azimutů, podle všeobecných rovnic pro vy-
rovnání pozorování podmínečných:

an bn Cn
Vn = - K1 + - K2 + - Kg

Pn Pn Pn
Pro odvození vah měřených úhlů a stran jsou smě-

rodatné střední chyby hodnot, dosažené při vlastním
měření,neboť váhy p a střední chyby m jsou vázány
vztahem: 1 1

-=msz _=mp2

Ps Pp
Střední chybu úhlovou mp zjistíme snadno z azi-

mutálního uzávěru, neboť
fg

mp= Vk+l

Pokud přesnost měření" všech úhlů je táž, je i váha
všech úhlů stejná. Pro střední délkovou chybu strany
m" známe vzorce:

kde koeficient délkového zkreslení Y. zjistíme z podél-
né odchylky pořadu z dalšího náčrtu.

tY.=-=
VSo

tgw= f1
f2

fs=Vf1Z+f2f}.

1t=-fscos (w-A).
Q

IL _
I
I
I,

~B :

f-< _--~--
11

Pro výpočet délky a azimutu spoJDlce koncových
bodů pořadu použijeme známých vzorců:

cotg ~ (A' + A) = - (1) lo cos Bm : (2) A B
A' - A = 1800 + lo 'sin Bm (28)

So. A B : (1) sin ~ (A' + A)
Na základě toho jest

11m 2
-=Si -=-p (29)
Psi Pp %2

Po výpočtu oprav délek a azimutů následuje závě-
rečná část početní, spočívající ve výpočtu vyrovna-
ných zeměpisných souřadnic. Tu se můžeme rozhod-
nouti pro dvě různé cesty: buď s opravenými strana-
mi a azimuty opakovati nový výpočet souřadnic geo-
detickým přenášením bod za bodem, nebo pro každÝ
bod vypočísti podle rovnic (5) pouze qpravysouřad-
nic dB, dL. V obou případech musíme dospěti ke
stejnému výsledku.
Jelikož nemáme po ruce výsledků měření některé

traversy pro demonstraci výpočtu, stanovení vah a
vyrovnání, použijeme ,polygonu stran trigonometric-
kého řetězce II. řádu pevných bodů SSSR, který uvá-
dí N. A. U r m a jev v článku »Uravnivanie polygo-
nov v geodezičeskich i priamougolnych koordinatach«
\ve sborníku: Trudy Centralnogo Naučno-Issledova-
telskogo Instituta Goodezii, Aerosjomky i Kartografii
CNIIGAK, svazek 1/1931, kde polygonem rozumí
trojúhelníkový řetězec vložený mezi dvěma 7.ákladna-
mi, jehož koncové body jsou určeny zeměpisnou šíř-
kou, délkou a azimutem). Odmyslíme si v obr. 3 troj-
úhelníkovou síť, která slouží k výpočtu délek stran a
jejich azimutů, a jako příkladu použijeme polygon
lomených čar spojujících body D y n n a j a-O c h o t-
n o je; délky stran vypočteme z triangulačních údajů
v 'připojené tabulce, stejně i jejich geodetické azimuty
a zeměpisné souřadnice podle vzorců (1).
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azimut Dynnaja-Kosmačevo
azimut Ochotnoje--Sobolevka

Při výpočtu azimutů, délek stran a přibližných souřadnic byly získány tyto hodnoty:

Cislo

I
úhel

úhlu Název bodu
I I° ,

"
1 Kamenka 60 49 50,0
2 Dynnaja 45 52 06,8
8 Kosmačevo 73 18 O:l,9

--
180 00 00,7

--
4 Ja,inok 100 56 56.7
5 Kamenka 39 59 36,4
6 Dynaja 39 03 27,4

--
180 00 00,5

[-

7 Rečica 43 26 27,0
8 Kamenka 49 21 21,5
9 Jasinok 87 12 12,0

--
180 00 00,5

--
10 Konoplevka 84 36 09,8
11 Kamenka 43 17 55,3
12 Rečica 52 05 55,4--

180 00 00,5--
13 Barankovo 46 52 54,4
14 Konoplevka 35 20 54,9
15 Kamenka 97 46 11,2

--
180 00 00,5

--
16 Ochotnoje I 95 04 29,4

. 17 Barankóvo 42 09 41,4
18 Konoplevka 42 45 49,7

, --
180 00 00,5

--
19 Sobolevka 41 25 40,4
20 Ochotnoje 49 31 06,6
21 Barankovo 89 03 13,6--

180 00 .:00,6

~2 ~~6
Dynnaja

2
Kon"l'levka

Dáno:
log strany Dynnaja-Kosmačevo
log strany Ochotnoje-Sobolevka
souřadnice bodu Dynnaja .

.4,279604

. 4,333987
• 'Po= 53°50'37,479"
).0= 4°20'25,307"

• 'Pk= 54°05'04,293"
).k = 4°46'59,409"

• Up= 1°28'54,31"
• Uk= 317°45°56,04"

Označení I
1. Dynnaja

I
1. Kamenka I 1. Konoplevka

I
1. Barankovo

2. Kamenka 2. Konoplevka 2. Barankovo 2. Ochotnoje

I
I

I
[

BI 53° 58' 14" 53' 57' 14" 54° 04' 49" I 54° 05' 04"
L2 I 4° 34' 28" 4° 48' 31" I 4° 38' 54" I 4° 46' 59"
A2.1 227° 32' 20" 275° 04' 50" 130° 13' 50" I 2680 14' 50"
S 20,88 km 15,43 km 20,95 km 14,28 km
ll.2 + 14' 03" + 14'03" -14' 37" + 13' 05"

log sin B2 9,9078 - 10 . 9,9077 9,9084 . 0,9084
log cos B2 9,7695 -10. 9,7697 9,7684 9,7683 -.
log tg' B2 10,1383 - 10 . 10,1380 10,1400 10,1401
log sin A2.1 9,8679 -10 n 9,lJ983 n 9,l,l828 9,9998 n
log cos A2. l~

I
9,8294 - 10 n 8,9472 n. 9,8102 n 8,4857 n

log sin lI,2 7,6114-10. 7,6114 7,6286 n 7,5804
log S 4,:n98 4,1884 . 4,3211 4,1547

log (1) = 8,5098 -10
log (2) = 8,5088 -10

Z daných hodnot koncového bodu Ochotnoje 'Pk,
A" Uk, a z hodnot z pořadu vypočtených Rk) Lk) Ak)
dostáváme absolutní členy podmínkových rovnic:

Rk = 54°05'04;257" Lk = 4°46'59,253"
'Pk = 54°05'04,293" ).k = 4°46'59,409"

log M= 6,8046
log N = 6,8056

a z rozdílu azimutů s Laplaceovou opravou jest
fa=+ 0,91".
Součinitele a1J a2) aa) bv b2) baj Cv C2J ca) počítáme

podle rovnic (7) a pro všechny 4 strany je sestavíme
v přehledné tabulce; teprve potom následuje sesta-
vení součinitelů a1 až aR) b1 až bs) CI až Co pro tvoření
normálních rovnic.

1947/22



Zeměměflcký Obzor SIA
ročník 8/35 (1947) číslo ~

I a1 a. I a. I b1 I b. I b. I CI I C, I c.

1 +1 + 0,0218 -6,0024 + 0,0056 + 0,0405 + 0,0038
I

+ 0,0069 + 0,0327 + 1,0030
2 +1 -0,0029 .- 0,0024 + 0,0056 + 0,0546 -- 0,0004 + 0,0069 + 0,0442 + 0,9997
3 +1 + 0,0209 + 0,0025 - 0,0056 - 0,0420 + 0,0036 - 0,0072 - 0,0340 + 1,0029

1
4 +1 + 0,0010 - 0,0022 + 0,0052 + 0,0550 + 0,0001 + 0,0065 + 0,0445 + 1,0001

I

Součinitelé rovnic (21):

I n=1 I 2 I a I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 1---;-
an + 0,0218 -0,0029 + 0,0209 + 0,0010 -0,0045 - 0,0021 + 0,0003 - 0,0022 o
bn + 0,0405 + 0,0546 - 0,0420 + 0,0550 + 0,0071 + 0,0033 + 0,0037 + 0,0001 o
Cn o o o o +1 +1 +1 +1 +1

+ 0,000951 K1 - 0,000136K2 - 0,008500K3 - 0,036=O
+0,009485K2 + 0,014200K3 - 0,156= O

+ 5,000000Kg+ 0,910= OK1=+38,856
K2= + 17,256
Kg=- 0,165

VI= d Sl=+ 1,546 m
v2=d S2= + 0,829m
Vg= dSg = +0,087 m
V4= d S4= + 0,988m

Výpočet příkladu bude ukončen nalezením oprav
s ou řad nic o v Ý c hro zdí Iů d Bn, d Ln a oprav
zpětných azimutů podle rovnic (5), nebo připojením
oprav VI až vg k měřeným hodnotám délek stran a
vrcholových úhlů, a definitivním výpočtem zeměpis-
riých souřadnic a azimutů.
N. A. U r m a jev v citovaném článku k obr. 3

(odkud byl převzat) vyrovnal ř e tě z e c metodou nej-
menších čtverců za 7 podmínek úhlových uzávěrů,
2 podmínek souřadnicových, 1podmínky základnové
a 1 azimutální. Je zajímavé porovnati velikost oprav
tohoto vyrovnání s naším výpočtem. Opravy ve vy-
rovnaném řetězci jsou značně větší a dosahují až
-8,1" (v úhlu čís. 1), zatím co u nás největší úhlo-
vá oprava nedosahuje ani půl vteřiny. Opravy v troj-
úhelnících činí (v pořadí číslování úhlů):

r -8,1" { 7. -6,8" f3. -0,2" f9. -0,9"
2. + 5,2" 8. + 4,1" 14. -1,5" 20. -4,0"
3. +2,9" ·9. + 2,7" 15. + 1,7" 21. + 4,9"

r -3,1" fO. -3,4" f6. -5,4"
5. -2,9" 11. -0,8" 17. + 0,2"
6. +6,0" 12. + 4,2" 18. +5,2"

Této skutečnosti použil sovětský geodet Vladimír
Kobzarev k návrhu (časopis Geodezist 1929, Č. 3)
vyrovnávati trigonometrické iietězce n. řádu tak, že
se nejprve vyrovnají samostatně všechny trojúhel-
níky a odchylka základnová (t. j. v našem případě
rozdíl mezi logaritmem dané strany Ochotnoje-So-
bolevka, a logaritmem téže strany vypočtené řetěz-
cem trojúhelníků ze strany Dynnaja-Kosmačevo) se
rozdělí na strany pořadu, který spojuje všechny body

v5=d{30=-0,217"
v6= d {3l=-' 0,190"
v7= d {32=- 0,089"

Kontrola:

Vs= d {33=- O,249~
165"v9=d{34=-0,

[d {3]=- tg ~=- 0,91"
(30)

řetězce. Způsob rozdělení může býti různý, podle růz-
ných předpokladů. A řetězec se vyrovnává nakonec
pouze pomocí tří podm. rovnic: dvou souřadnicových
a jedné azimutální, čímž úloha přechází v naše řešení.
Kobzarev užívá k řešení polygonálních rovnic star-
ších diferenciálních součinitelů býv. Korpusu vojen-
ných topografov. Navrhované aproximační řešení p0-
chopitelně metodě nejmenších čtverců nevyhovuje.
Srovnáme-li nyní uvedený způsob vyrovnání poly-

gonometrického pořadu v zeměpisných souřadnicích
s v y r o v n á ním v r o v i n ě methodou nejmen-
ších čtverců (viz E g g e r t: »Die Ausgleichung von
Polygonzligen nach der Methode der kleinsten Qua-
drate«, ZeitSchrift flir Vermessungswesen 1928, dále
For s tne r: »Ausgleichung von Polygonzligen«,
rovněž Z. f. V. 1933) zjistíme, že vlastně způsob vy-
rovnávací v zeměpisných souřadnicích je kratší i pře-
hlednější, takže nahodilé vloudění chyby do výpočtu
je lehčeji postřehnutelné; naproti tomu vlastní sou-
řadnicový výpočet geodetickým přenášením zeměpis-
ných souřadnic je značně zdlouhavější. Oba způsoby
nemají v našich zemích dosud upotřebení, třebaže
by se v uI1Čitýchpřipadech mělo uvažovati o přesněj-
ším způsobu měření polygonometrické sítě a tím za-
vésti i přesnější způsob vyrovnávací.
O metodě vyrovnání polygonu v síti zeměpisných

souřadnic, které užívá C o a s t a n d G e ode t i c
S u rve y U. S., se dovídáme teprve v poslední době
ze sovětských pramenů; jsou značně odlišné od způ-
sobu, který jsme tu uvedli, a zmíníme se o nich pří-
ležitostně jindy.
K{)ntrol. výpočet příkladu provedl lask. p. Ing. Dr. Stván, Brno.

Obr. I až 3, SIA, Praha. - Ing. Dr. V. Elznic.
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Autor seznamuje čtenáře v tomto článku s některými charakteristickými typy výrazů, jež se dají na
počítacím stroji vyčísliti často značně rychlejším způsobem, než by bylo vyčíslování výrazů obyčejnými ope-
racemi. Výrazy ty se jmenují v literatuře kanonické tvary a lze na jejich formu často upraviti složité vý-
razy a tak krátkým postupem na strpji bez psaní mezipočtů je vyčísliti. Uvádí různé stroje a příslušné
početní operace na nich. Zmiňuje se také o t. zv. algebraickém počítání na stroji, kde se často operuje
s dekadickými doplňky a předvádí některé číselné příklady. Náš časopis přinesl již více článků, v nichž ně-
které formy počítání na stroji byly řešeny. V článku Ing. Dr. O. Války je však celá látka uspořádána pře-

.hledně a souborně. Pojednání může proto ukázati naším počtářům na stroji výhodnější cesty řešení než ty,
jichž dosud používají.

Dobře počítat, znamená rychle a správně počítat.
Při každém výpočtu jsme stále vystaveni mož-

nosti dopustit se chyby, nebo omylu.· Příčiny těchto
omylů tkví v nesprávných hodnotách daných veličin,
v nesprávně odvozených výpočetních vzorcích, v ne-
správném určení desetinných míst, v chybných zna-
ménkách, v nesprávně opsaných, nebo do stroje na-
stavených hodnotách, v nesprávně vyhledaných hod-
notách funkcí z tabulek atd.

Naší snahou jest, počítat způsobem, který je rychlý
a skýtá co nejméně takových možností omylů.

Některé prameny chyb můžeme opatrností a nezá-
vislou kontrolou téměř vyloučit. Možnost dělati chy-
by užitím talbulek značně snížíme, upravíme-li vý-
početní vzorce na takové, při nichž je třeba co nej-
méně vyhledávání funkcí v tabulkách. Toho dosáhne-
me úpravou· vzorců na tvary analytické.

Abychom nedělali chyby v určení desetinných míst,
zvykneme si nastavovat při každé fázi výpočtu jezd-
ce (nebo jiná zařízení) označující polohu desetinné
čárky ve všech počitadlech stroje, podle důležité
věty:

součet míst za desetinnou čárkou
obr á t k o v é h o a n a s t a v o v a c í h o poč i-
tadla se vždy rovná počtu míst za de-
set i n n o u č á r k o u v Ý s led n í h o poč i t a dl a.

Nepokládám za správné, jestliže se zaučovanému
počtáři vysvětluje na příklad dělení tak, že nastaví
dělence úplně v levé části výsledního počitadla a po
vydělení teprve úvahou určuje desetinná místa. Po-
čítá tak někdy zbytečně mnoho, jindy nebezpečně
málo míst. r nejlepší počtář často chybuje a zdržuje
výpočet, uvažuje-li teprve po výpočtu o poloze de-
setinné čárky.

Je otázka, jak upravit výpočet, aby se dal vykonat
rychle, a aby bylo méně možností omylů.

V Zeměměřickém Obzoru a cizích zeměměřických
časopisech jsou řešeny často geodetické (geometric-
ké) úlohy na stroji, a je uváděno, jak je některými
metodami (mnohdy na prvý pohled nesnadno pocho-
pitelnými) elegantně vypočteme. Studiem jich zjistí-
me, že jsou všechny založeny na těchže matematic-
kých základech, o kterých se právě zde chci blíŽ8
zmínit. Vzorem jest mi Dra P Ie s k o ta: Spojnico-
vé nomogramy. Autor tohoto svazku upravuje no-
mograficky zobrazované funkce na typické, t. zv.
k a n o nic k é t v ary. Vhodnou úpravou geodetic-
kých vzorců (a jakýchkoliv jiných funkcionálních
vztahů) na kanonické tvary pro počítání strojem,

které budou uvedeny, a které představují algebraické
hodnoty, dosáhneme toho, že budeme ve stroji po-
čítat s algebraickými hodnotami; takže také výsledek
obdržíme algebraický, a snížíme tak částečně mož-
nost chyb ze znamének a dále, že - pokud lze -
dostaneme po každé fázi výpočtu hodnoty do toho
počitadla, v němž je potřebujeme pro fázi bezpro-

.středně následující. Snížíme tak možnosti různých
omylů, neboť hodnoty mezi výpočtem budeme co nej-
méně opisovat, znovu nastavovat a zaokrouhlovat.

Jednotlivé fáze výpočtu budeme - třeba že budou
počítány podle různých kanonických formulí - spo-
jovat. Je to analogie se spojováním nomogramů. Také
úprava výrazů na kanonické tvary jest v jistém
smyslu analogií anamorfosy v nomografii.

A. Kanonické' tvary lineární.
V dalším budu pro krátkost označovatt)
OP obrátkové počitadlo,
NP nastavovací počitadlo,
VP výslední počitadlo.
V kanonických tvarech budou čísla značena:
ve VP a nebo A
v NP b
v OP e nebo E
Buď dále ve VP nastaveno a;

NP bi
OP ei

(tyto hodnoty. budeme nazývat »nastavenými«; in-
dexem i budeme označovat fázi výpočtu).

Kanonický tvar K1:

Nechť je dáno číslo Ei• Otáčejme při nastavených
hodnotách tak, až v .oP namísto ei dostaneme Ei.
Učiníme tak (Ei - e;) obrátek (počítáme-li obrátku
na řádu k za 10obrátek řádu 10-1). Znásobifi jsme
tak číslo b; hodnotou (Ei - ei) a současně připočetli
k hodnotě ai ve VP. Bude tedy ve VP hodnota Ai

(určovaná) Ai = ai + bi (Ei - e;) K1

K a n o nic ký t v a r Kz:

Kdybychom znali Ai a doplnili VP na toto číslo,
musíme pochopitelně vykonat právě tolik obrátek čili
Ip.usíme v OP dostat hodnotu Ei

Ai ai
___ (u_rčovaná) Ei = ei + li; - b; K2

1) Viz Zeměměř. Obzor 1944. Str. 74
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Kanonický tvar K,:.
Otáčejme při nastavených hodnotách až dostaneme

v OP i VP totéž číslo, bude Ai = Ei
a-be·

(určovaná) A· =E- =_~'--' -' K
, • 1-bi '

Poznámka: Aby počtář mohl dobře sledovat dále
uvedené příklady, je třeba, aby si dobře ujasnil, že
hodnoty ai, bi, ei do stroje vždy nastaví (nemá-li je
již z předchozího výpočtu ve stroji nastaveny), hod-
noty Ai, resp. Ei buďto hledá, nebo na ně příslušné
počitadlo doplňuje. Jsou tedy ai, bj, ei ve stroji vždy
před, Aj, bi, Ei vždy po výpočetní fázi.

B. AI~ebraické počítání.
Ve VP jsou u dosud používaných strojů vyjádřena

záporná čísla dekadickým doplňkem. To je jedna z ne-
výhod algebraického počítání, avšak na to si počtář
velmi snadno zvykne. Dekadický doplněk tvoří tak,
že číslice od předu doplňuje do devítky, poslední pak
do desítky. Při srovnávání dvou čísel záporných,
z nichž jedno je dáno hodnotou se znaménkem a druhé
dekadickým doplňkem (při počítání podle kanonické-
ho tvaru K) srovnává číslice od předu tak, aby. mu
vždy součet na stejném řádu dával devět, poslední
deset.
V NP můžeme číslo také udávat dekadickým do-

plňkem. (Toho způsobu používá na př. W i t k e v »Die
Rechenmaschiene und ihre Rechentechnik«.) Dále
bude ukázán způsob jiný ve spojitosti se znaménky
v OP.
Nutno především rozlišovat:
1. Stroje s desítkovým převodem v OP a
2. stroje bez tohoto převodu.
Stroje ad 1. opět na:
a) stroje, u nichž se smysl otáčení OP řídí páčkou

(na př. Hamann Manus, Archimedes ... ).
U těchto strojů je kladné číslo representováno páč-

kou v poloze (+), záporné páčkou v poloze (-).
b) stroje, u nichž je smysl čísel v OP vyjádřen

barvou číslic (př.Brunsviga, ... ).
U těchto jsou kladná čísla v OP bílá, resp. černá,

záporná červená.
(Tato vyjKdření smyslu čísla v OP platí ovšem, jak

je dále uvedeno, jen pro případy, kdy je v NP kladné
číslo, nebo záporné, vyjádřené dek. doplňkem.) V obou
těchto případech můžeme také vyjadřovat kladné
číslo dekadickým doplňkem čísla záporného a záporné
dekadickým doplňkem čísla kladného. To lze doporu-
čit zejména u strojů typu 1 b).
U strojů ad 2. bývá podobně jako u strojů ad1 b)

smysl čísel v OP vyznačen barvou číslic.
V y z nač o v á n í s mys I učí s e I v OP v e

v z tah u nač í s I a v NP.
Bude-li číslo bi v NP z'ápcirné, můžeme psát tvar K1

Ai=aj + (-bJ [- (Ej-ei)},

to jest:
při z á por n é m bi n a s t a vím e do NP a b-

a o I u t ní hod not u Ibjl, a v š a k obr á tím e
s mys I č is e I v OP.

Bude tedy:

U strojů ad 1. a)
při kladném bj:

kladné číslo v OP při páčce v poloze (+)
záporné" ,,(-)

při záporném bi:

kladné číslo v OP při páčce v poloze (-)
záporné" ,,( +)

U strojů ad 1. b)
při kladném bi:

kladné číslo v OP bílé (resp. černé) .
záporné " červené

při záporném bi:
kladné číslo v OP červené
záporné " bílé .(resp. černé).

U těchto typů je také výhodné vyjadřovat
při kladném bi:

kladná čísla v OP v bílých číslech,
záporná v bílých dekad. doplňcích.

při záporném bi:

kladná čísla v OP v červených číslech,
záporná v červenýchdekad. doplňcích.

(čili - znaménko hodnoty bi řídí barvu čísel v OP).

Stroje typu 1 a) si pro uvedený způsob počítání
můžeple snadno konstruktivně upravit podle obr. 1.
Vedle znamének, udávajících kladnou nebo zápornou
polohu páčky E (na př. u strojů typu Hamann Ma-
nus) namontujeme otočně příklopku B, která nese
(na obr. 1 na spodní straně) znaménka (+) a (-),
ale opačně, než jsou na poklopu stroje. (Na obr. 1 .
tečkované.) Pod příklopkou označíme polohu příklop-
ky + a - jak je na obr. naznačeno.
Pak můžeme záporné bi nastavit tak, že překlopíme

příklopku B do polohy (-) a nastavíme do NP ab-
solutní hodnotu čísla bi. Znaménka čísel v OP jsou
pak dána polohou páčky E vzhledem k znaménkům
příklopky B.
Platí tedy pro tuto konstruktivní úpravu:
1. A I g e b r a i c k é z n a m é n k očí s I a bi v NP

sen a s t a v u j e pří k I o P k o u B.
2. Algebraické znaménko čísel ei a Ei

v OP se nastavuje páčkou E.
K tomu nutno ještě poznamenat: Jsou-li e; a E;

různých algebraických znamének, nelze páčku ihned
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přehodit; číslo ei je nutno nejdříve při dosavadní po-
loze páčky E anulovat a teprve pak přehodit. Platí
ještě tyto důležité věty:
1. V též e f á z i v Ý poč tup ř e h a z u j e m e

p á č k u E tep rve, kdy ž j s m e obr á t k o v é
počitadlo anulovali.
2. Mez i f á zem i - j s o u -1 i Ei a ej+l při

stejném znaménku v NP znamének
r ů z n Ý c h, pře h a z u j e m e p á č k u i hne d.

C. Příklady výpočetních způsobů na podkladě
kanonických fonnulí K1) K2, Ka, algebraickou

cestou, a ,jejich spo,jování.

Předcházející poznámky k algebraickému počítání
a použití kanonických tvarů vysvětlíme nejlépe na
praktických příkladech.
Příklad 1.:
Jest vypočísti analyticky plochu p obrazce (obr. 2),

jsou-li vrcholy dány pravoúhlými souřadnicemi.
PI (Yl>Xl») P2 (Y2JX2) Pa (Ya, Xa), P4 (Y4, X4)

a) 'obecně: 2 p =~Xn • (Yn+1 - Yn-l) (1)
- 2 p =~Yn (xn+l - xn_l) (2)

(Ryšavý: Praktická geometrie str. 571.)2)

P o zná m k a: Pro tento způsob uspořádání vý-
počtu je třeba, aby mnohoúhelník měl lichý počet
vrcholů.

Rovnice (1) p!'o 4 body vyhovuje horní podmínce,
přičteme-li na pravé straně její výraz XlY1,- XlYl'
A takto uspořádáme:

2p=x2 (Ya-YI) +x4 (YI-Ya) +x1 (Y2-YI) +
+xa (Y4- Y2) +Xl (YI - Y4) (3_

Bude pak, porovnáno s kanonickým tvarem KI

1. fáze AI=O + x2 (Ya -YI) al= O bl=X2 el=YI E1=Ya

I2. fáze A2=AI +x4 (YI-Ya) a2=AI
b2,...:-x4 e2=EI =Ya E2=YI

3. fáze Aa =A2 + Xl (Y2-YI) aa=A2 ba=xI ea=E2=Y1 Ea=Y2 (4)
4. fáze A4=Aa +xa (Y4-Y2) a4=Aa b4=xa e4=E3=Y2 E4=Y4
5. fáze A,,=2p=A4 + Xl (YI~Y4) as , A4 bS=xI eS=E4=Y4 ES=YI

Jak se výPOČet vykoná použitím šablony, aby jej
nebylo třeba takto rozepisovat, nalezne čtenář v In-
strukci A pro katastrální měřicképráce v příloze 103
na str. 293 (vyd. 1941).
Ve vztazích 4. jest vždy aj+l= Aj a ei+l= Ej

čili: výsledné hodnoty i- té fáze výpočtu v VP i OP
jsou současně nastavenými hodnotami fáze (i + 1).

b) numericky:
Algebraické počítaní postřehneme nejlépe na pří-

kladě číselném.
ba) počítáno na stroji typu 1 a) s konstruktivní

úpravou l'l0dle obr. 1.
Schema pro postup výpočtu jest označeno klikatou

čarou níže; poněvadž se jedná o plochu mnohoúhelní-
ku o s u d é m počtu vrcholů, je třeba na konci sche-
matu bod P I dvakrát opakovat.

OP NP
Y X

PI + 73,25 ""/ + 6,35 ba
/"'-.

P2 +~2,43 «/. - 2,78 bl

Pa -31,25 <>' - 6,28 b4
/"" .

P4 - 80,17-<"/.+ 12,34 b2

/'P1 + 73,25 ",,) + 6,35 b,

PI + 73,25 <>.+ 6,35 ba

Fáze I bi I Přl:I'1 ei I pá.čka E I Ei I páčka E

I I I1. - 2,78 (-)+73,25 (+ příld. B) - 31,25 (- přlkl. B)

2. + 12,34 <+) -31,25 (- poklopu) +73,25 (+ poklopu)

3. + 6,35 (+) +73,25 (+ poklopu) +62,43 (+ poklopu)

4. - 6,28 (-) +62,43 (+ přfkl.B) -80,17 (- přlkl. B)

5. + 6,35 (+)1- 80,17 (-poklopu) +73,25 (+ poklopu)

Vysvětlení k jednotlivým fázím:

K 1. fázi:

Po nastavení čísel el a bl a jejich znamének páčkou
a příklopkou dotáčíme el na Er Poněvadž el a E1 jsou
znamének různých, musíme podle věty na str. 7 nej-
dříve OP anulovat, teprve pak řídit znaménko čísla Et•

K 2. fázi:

Ačkoliv se mezi druhou a první fází znaménka e2

a EI nerůzní, musíme páčku E přehodit, neboť se mění
znaménka čísel v NP. Přehodili jsme tudíž příklopku
B, čímž se změnil i charakter čísla v OP. Má-li však
zůstat stejný, musí se páčka E přehodit.

U dalších fází jsou případy podobné.

2) Viz také Zeměměř. věstník 1932,článek Ing. J. C e j-
11 a r a, Nové typy počítacích strojů a užítí v zeměmě-
{'ické praxi.
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bb) počítáno na stroji typu 1b).

Použito jest způsobu, při němž znaménko hodnot
bl řídí barvu číslic v OP.

Fálel' bl I ei I v barvě I Ei I v barvě

l. - 2,78 +73,25 červ. 73,251-31,25 červ. 968,75
2. + 12,34 - 31,25 bílá 968,75 +73,25 bílá 73,25

3. + 6,35 +73,25 bílá 73,25 +62,43 bílá 62,43

4. - 6,28 + 62,43

1

červ. 62,43 - 80,17 červ. 919,83
5. + 6,35 - 80,17 bílá 919,83 +73,25 bílá 73,25

Výsledek 2 p= A5 = + 3381,0780.

VysVětlení: Postup je celkem jasný, je nutno jen
poznamenat, že, mění-li se znaménko hodnoty bi, mění
se ,barva v OP a nelze tudíž výsledku předcházející
fáze v OP využít, nýbrž musíme dřív, než nastavíme

1.fáze K,:A,=O +L1y(cotgw2-O)

2. fáze K,: A2 = O + L1Y (- cotg w1- d)

-L1x A
3. fáze K2: Ea =Yl +-~- - ~'l =Ya

Vysvětlení: 1. a 2. fáze jsou jednoduchým alge-
braickým násobeI)ím. Výsledek 1. fáze poznamenáme,
2. fázi spojíme s fází třetí.

V třetí fázi nastavíme do OP hodnotu Yv do NP
pak 2. a doplňujeme VP na (- L1x). V OP dostaneme
výsledek Ya• Ten však je současně nastavenou hodno-
tou pro fázi čtvrtou. Rovněž tak ~ a (- L1x), takže
prostě doplněním VP na A

"
kteroů jsme si po první

fázi poznamenali, dostaneme v OP výsledek čtvrté
fáze Y2 (kontrolní).

Způsob je velmi elegantní, nikoliv však bez vady.
Ve čtvrté fázi jsme nic do stroje nenastavili. Kdy-
bychom ve třetí fázi doplnili VP na špatnou hodnotu
(- LI x), dostali bychom chybné Ya, ale kontrola ve
čtvrté fázi by nám to neukázala.

Rovnice pro xa a x2 jsou analogické, čtenář si jejich
úpravu laskavě sám provede.

Spojováním jednotlivých fází výpočetních počíta-
ných podle kanonických formulí, si také můžeme ob-
jasnit výpočetní způsoby uváděné Ing. Dr. Klosem
v č. 8/37 Zeměměřického Obzoru v čI. »Protínání
vpřed na jednoduchém počítacím stroji«, nebo způso-
by Ing. Dr. Elznice v č. 5/44 téhož časopisu v čI. »Po-
čítáme strojem«.

Na výpočet kombinovaný s formulí Ka uvedu pří-
klad, k němuž jsem došel při procházkách matemati-
kou. Není sice z geodetického počtářství, avšak je pro
počtáře zajímavý. Je na něm jasně vidět přednosti
proti způsobu obvyklému, totiž výpočtu po členech.

hodnotu dalšího bi+l, číslo v OP změnit na stejné číslo
opačné barvy.

Příklad 2.
Typický příklad spojení kanonických formulí K

"Kol ukážeme na výhodném výpočtu protínání vpřed.
Pišme vzorce uvedené v Praktické geometrii prof.

Dr. Ryšavého na str. 284 v této formě:

(-LI x) (-L1y)cotgwl (5)
Ya=Yl + 2. - 2.

L1Y . cotg w
2

(- LI x)
Y2=Ya + 2. - ~ (6)

L1x=x2-x" L1Y=Y2-Y"2.= cotg (Úl + cotg w2•

Výpočet obou vzorců (5) a (6) vykonáme ve 4 fá-
zích. ' ! I

a}=0 b, = LI Y .6} =0 E}=cotgw!

a2=0 b2= LI Y 62=0 E2=-cotgw,

aa=A2 b3=~ 6a=y, Aa=-Llx

Způsob, jakým provádím rozklad, je jednou z mnoha
alternativ. Rovnice (8) a (9) daly by se také počítat
podle kanonických tvarů K, a K2•

Jsou dány hodnoty h, m, n, p, q, a jest určiti x
ze vztahu:

x= -m (1-k) + p. q (1-h) +n (1-q) (7)
h (1-q)

[Císla tvarů (1- h), (1- q) jsou známa na př.
v počtu pravděpodobnosti.]

Proveďme úpravu výrazu 7. takto:

Vytkněme z obou členů v čitateli (h-1),
bude

(h-1) (m-pq) +n (1-q)
h (1-q)

a dále
x= h. (m-pq) _ m-pq +~.

h (1-q) h (1-q) h

m-pq
A1= 1 '-q

Vidíme jasně ve výrazu (8) kanoni~kou formuli Ka,

v rovnici (9) formuli K2; ale· nadto si všimněme, že
v rovnici (9) figuruje hodnota A} jako nastavená
v OP i VP. A tuto vlastnost má kanonická formule
Ka; její výsledná hodnota se objeví v obou těchto
počitadlech.
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Během celého výpočtu tohoto příkladu není třeba
ani jedinou hodnotu zapsat, a v tom je právě krása
tohoto způsobu.

Postup, jakým docházíme od daných tvarů rovnic
k tvarům kanonickým, je nejdůležitějším úkolem při
tomto výpočetním způsobu, podobně jako anamorfosa
v nomografii. Zde ovšem je mnoho možností, více
alternativ, než je tomu v nomografii. Záleží však na
tom, které z těchto alternativ dovolují lepší spojování
jednotlivých fází. Dobrým spojením je takové, pří
němž hodnoty výsledné po skončení i-té fáze se na-
lézají na místech hodnot nastavených v (i + 1) fázi.
Můžeme podle toho spojení považovat za spojení prvé-
ho řádu, jestliže využíváme pouze jedné hodnoty ve
stroji, druhého řádu, jestliže využíváme dvou, třetí-
ho řádu tří hodnot pro další výpočet (fázi).

Počítání, jak se všeobecně provádí, je rovněž po-
čítáním na podkladě kanonických formulí, jenže si
to počtář neuvědomuje; používá nejjednoduššího tva-
ru kanonických formulí K1 a K2, to jest jednoduchého
násobení a dělení (klade v K, až = ež= O nebo v K2

Ai = ež = O) a nedosáhne pak vhodného spojení jed-
notlivých fází. Je pak nucen mnohé hodnoty opisovat
a v další fázi znovu nastavovat.

Uveďme výpočet rovnic (8) a (9)

a) obecně:
Podle K3 bude 1. fáze

m-pq
AI === ---- a1 .=== mj b1 == q,

1-q

Podle K2 bude 2. fáze

n AI
E2 == x=A1 +h"-- h

o,2=A1 b2=k e2=A1 A2=n

b) numericky:

Nastavme v OP a NP 4 desetinná místa, ve VP
4 + 4=8 des. míst.

Počítejme na stroji typu 1 a) s příklopkou B podle
obr. 1. Bude, jsou-li:

k= + 0,623

111 = -0,321

n=-6,542

Dále viz tabulku ve vedlejším sloupci nahoře.

Pokračujme ve výpočtu 2. fáze podle K2•

Do NP nastavíme + 0,623, přehodíme tedy příklop-
ku B na (+), tím jsme však změnili smysl čísel v OP.
Poněvadž ten nemá býti měněn [ve vzorci (9) je na
místě e2 číslo E1=A1 nikoliv (-E,) =-A], mu-
síme i páčku E přehodit. Pak doplňujeme VP na
(- 6,542) = ...993,458.

p= + 0,231

q=-0,236

Dostaneme
ve VP

.. 993,4580 1950

.. 993,4579 5720

v OP

.. 9989,6297

.. 9989,6296

v OP I PáěkaE/ NP I pflkl. B I vp

Nastaveno: , I I
+ 0,2310 I (+) I - 0,236 I (-) I .. 99,6790 0000

po srovnání prvých číslic na (-1.) řádu

•. 9,7310*) I (+) I
po srovnání (-2.) řádu

.• 9,7810 IZdStáVá I
Ipo srovnání (-3.) řádu

.. 9.7840 I I
po srovnání (-4.) řádu

.. 9,7843 ,
•. 9,7844 I
Bez takovéto úpravy by počtář tentýž příklad po-

čítal takto:

1. Nejdříve by si určil čísla (1- k) a (1- q) a
zapsal. /

2. Vypočetl by jmenovatele [k (1- q)] =
=+ 0,7700 28 a zapsal.

3. Vypočetl by součin p q = - 0,054516.
4. Součin pq by znásobil číslem (i-k).
5. K tomu by připočetl součin n (1- q)
6. a odečetl hned součin [m (i-k)].
7. Výsledek .. 992,01455246 80 by pak dělil číslem

[k (1- q)], které vypočetl ve druhé fázi.
Dostal by výsledek (-10,3703 .. ).
Tak si ovšem budeme počínat jen, jedná-li se o je-

diný výpočet numerické hodnoty; neboť rozklad na
vhodné kanonické formule není vždy jednoduchý. Při
více numerických výpočtech podle téhož vzorce dáme
vždy přednost způsobu prvému. Nutí nás k tomu ne-
jen Siladnost a menší počet fází vý.početních, ale též
snadnější posouzení přesnosti I s jakou výsledek do-
stáváme. O tom pojednáme v odstavci následujícím.

D. Nepřesnosti.
Sledujme výpočet příkladu 3.
Předpokládejme nejdříve, že čísla k, m, n, p, q, jsou

ukončená, přesná, a že je do stroje nastavíme celá.

1. Sekundární nepřesnost v 1. fázi výpočtu.
Při srovnávání číslic na (- 4). řádu jest

v OP .. 99,7843 a ve VP číslo větší .. 99,7844 2120,
avšak pro číslo

v OP .. 99,7944 již číslo menší .. 99,7843 9760.

Je jasné, že správná hodnota výsledku E1 = AI
musí být mezi oběma hodnotami v OP a mezi oběma
hodnotami ve VP.

Označíme-li číslo v OP písmenem Er', ve VP pak
Ar' a llIbsolutní hodnoty jejich nepřesností symboly
PEr" a PA/', jest -

E1= AI = Er' ± PEr" =A/ ± PA/'.
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Vezmeme-li na př. E/ = ..99,7844 nebo .. 99,7843,
jest, '

/lE~" < 1 . 10--4= "E/'

Vezmeme-li

A/ = ..99,78~3 9760 nebo .. 99,7844 212Qt

/lA/' < 0,236 .10--4= Ibll. "E/' = "A/'

Kdyby tento výpočet byl konečný, vezmeme za
správnou hodnotu EIčíslo E/ =..99,7844. Tato
hodnota je však mezi .. 99,78439760 a .. 99,78442120,
o kterých jsme řekli, že mají nepřesnost menší než
0,236.10--4. Bude tedy tím spíše číslo E/ míti ne-
přesnost /lE/' menší než fA/' = 0,236.10--4.
Toto /lE/' je t. zv. sekundární nepřesnost. Můžeme

ji libovolně snižovat, nastavíme-li si v OP a VP dosta-
tečně desetinných míst a srovnáváme-li obě· počítadla
ještě na dalších místech.

2. primární nepřesnost ve druhé fázi výpočtu p0-
dle Kz•
Správná hodnota x je dána výrazem

n AI
x=EI + h -h (10)

Avšak v OP a VP jsme ponechali čísla E,' a A/.
Dostaneme tedy místo x výsledek x'.

x'-E' +!:_ Ať (11)
- I h h

Odečteme (10) a (11)

x - x' = (E1 - E/) + ~(A/ -'---AI) (12)

/l "x-x' = ± /lx' = ± J1.E/' ± A~ (13)

Tato nepřesnost v x', t. zv. primární, zaviněná chyb-
nými hodnotami do výpočtu vzatými, bude zřejmě

< "

menší, než součet "E," + ~~~I-

" "
/lx' < "E/' + -[ti =

0,236 . 10--4= 1.10-4 + --_ ..- ='= 1,4 .10--" (14)
0,6

{index d značí nějakou dolní aproximaci; je-li
h= 0,623, je hd na př. 0,6 nebo 0,5 atd.).
Tím však ještě není stanovena horní hranice cel-

kové (totální) nepřesnosti.

3. Sekundární nepřesnost při výpočtu podle Kz•
Předpokládejme nejdříve-, že není ve výpočtu pri-

mární nepřesnosti, nebo jinak: počítejme výraz (11),
v němž čísla Eť a A/ jsou rovněž jako n a h čísla
ukončená a celá ve stroji· nastavena.
Dotáčíme-li podle Kz vVP číslo A,' na n, dosta-

neme:
ve VP .. 993,45801950 (větší než n)

a v OP .. 989,6297

otočíme-li ještě jednou, dostaneme

ve VP .. 993,45795720 (menší než n)
a v OP .. 989,6296.

Číslo x' bude zřejmě mezi oběma hodnotami v OP.
To jest, vezmeme-li x" (místo x') rovné jednomu
z obou hodnot v OP, dopustíme se opět nepřesnosti
sekundární, která nebude větší než rozdíl obou hod-
not v OP,
tedy

V našem případě J1.z je menší než 2,4 .10--4.

/l je totální nepřesnost výpočtu čísla
x a rovná se součtu primární a sekun-
dární nepřesnosti druhé výpočetní
f á z e.4)
Horní mez sekundární nepřesnosti můžeme, jak bylo

vidět na příkladě, sledovat a určit ze změn čísel ve
stroji.
Pro stanovení horní meze primární nepřesnosti po-

užijeme s dostatečnou přesností vztahů diferenciál-
ních, přisoudíme-li diferenciálům význam nepřesností.
Součtem horních mezí obou těchto nepřesností,

které musíme stanovit po každé fázi, dostaneme horní
mez totální nepřesnosti výsledné hodnoty a s tou pak
jdeme do výpočtu horní meze primární nepřesnosti
v dalších fázích, v nichž se tato hodnota vyskytuje.
Pro primární nepřesnosti jednotlivých kanonických

formulí jest:

pro KI:

± /lA/ = ± /laj ± (Ej - ei) "ni ± (bi) /lEj ± (bi) J1.ej

(19) 5)
pro Kz:

+ , + + (1) + ( 1) + (Ai - ai )- flE; = - Pej - b
j

/lAj - b
i

/laj - bZ /lIJi

(20)5)

= ± (llbi) /laj ± (1~ b
i
) /lej ± ( (~i~ ~i)Z ) PIJj

(21) 5)

Označíme-li horní meze nepřesnosti symboly "
s příslušným indexem, bude

PA/ <"A/ = "aj + IEi - eilh "li + [bil "Ej + Ibi! "q (19')

Podobně můžeme napsat vztahy (20') a (21').
Koeficienty béřeme v absolutních hodnotách horních
aproximací.

(Nepřesnosti daných veličin jsou buď udány, nebo
vznikají zaokrouhlením. Zaokrouhlíme-li číslo na fád
k, jest nepřesnost menší nebo rovna "= 5 .10t-I.)

4) Viz o nepřesnostech: Láska-Hruška: Teorie a praxe
numerického počitání.

5) Vztahy dostaneme diferenciací výrazu Kl. Kz, Ke.
nahradíme-li v nich diferenciály nepřesnostmí.
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LITEHÁR:NÍ
Posudky a referáty.

Ing. Dr. techn. Václav E I z nic: Sovětský interfereoo-
ni radiodálkoměr. Týž: Sovětský radiodálkoměr v praxi.
Oba články s velmi aktuelním a pro geodety zajima-

vým námětem vyšly na 15 stranách v časopise »Fysika
v technice« č. 5 a 6 r. 1946.Zatim co použití interference
světla selhává při určování větších vzdáleností, nabízí se
v interferenci radíových vln způsob určování délek tak-
ř'ka neomezeně velikých. Pravděpodohně zde najde geo-
desíe cestu, jak trigonometricky překlenouti oceány.
Rozsáhlé pokusy na tomto poli provedli Rusové a Ame-
ričané. - Geodety především zajjmá přesnost výsledků.
.Testproto velmi vítáno každé uveřejnění výsledkľt tako-
vých pokusů.
Kol. Elznic použil studií ruských učenců Mandelštama,

Papalexiho a zejména pojednání Ščegoleva o interferenč-
ních radiodálkoměrech a výsledcích pokusľt, která přinesla
Izvěstija Akademie nauk SSSR z r. 1938.Hned v záhlaví
uvedená přesnost posledních výsledkľt ± 0,7m na 100km
by mohla čtenáře vésti k mylnému závěru. Jest to střední
chyba arit. průměru z mnoha seríí měření, tedy jakási
vnitřní přesnost měÍ'ické methody, zatím co porovnání
vzdáleností určených radiovými vlnami a geodeticky
dává stále ještě rozdíly v desítkách metrů. Tak značně
se projevují systematické vlivy na přesnost měření, hlav-
ně podmínky terenní (lesy, vedení vys. napětí a pod.).
Co do přesnosti má nová methoda stále hodně daleko
k methodám geodetickým, kde na př. vzdálenost 1000km
při tuhém tvaru řetězce a vložením několika základen
můžeme určiti asi na ± 1 m.
Autor popisuje zařízení obou stanic, vysilací i odra-

zové; interference vln vyvolává na katodovém osciláto""
zT\áméLissajoussovy obrazce. Zvyšováním frekvence po
oktávách (které odpovídá fázový rozdíl poloviny kmitu)
se obdrží vždy opět stejný obrazee, jako při počáteční
frekvenci. Získáme tak fázový rozdíl pro počáteční a ko-
nlc'čnoufrekvenci a spolu ze známé rychlosti vln určím!'
vzdálenost obou radiostanic. Z početních vztahli plyne
jejich diferencováním i vliv konstruktivních a měřických
chyb.
V druhém článku podává kol. Elznic řadu výsledků

měření, z nichž dfIležité jsou přirozeně ony, kde se vzdá-
lenost určill1 tnké ~eodetickv. Zde se stále obievují l"fJZ-
díly v rlesífká"h metrů. třebaže jednotlivé serie měření
téže délky souhlasí dalpko l,spe. Radiodálkoměrná mpthfJ-
da má i tak již význam pro mapování v malém
měl'ítku v rozsáhlvch méně zalidněnÝcb lÍ7.emích. Nei-
větší vvhoilou mpthodv ie okolnoQt. že zakřivení Zpmč
zde npni nřeká7.kou: její dlllRTzrlokonalení a zvvš.mí
přesuoQti bv ZPlÍsobilo zásarlní nřpvl'at i v trian!!'uhcL
Donoručujeme proto podobná pojednání k pozornÁ ěotbě

Bohm.
Zeměměřictví v Československu je název článku, otiš-

těného v lednovém čísle polského Przegladu geodezyj-
ného. Je to obsah rozhovoru, který při příležitostí sjezrlu
polskÝch techniků v prosínci m. r. v Katovicích měli
r{Jdaktoři polského časopísu Ing. J. Ty m o w s k í II Ing.
B. Lip i ň s k i s hlavním redaktorem našeho Ob<loru
Ing. Dr. B. P o u I' e m a který doplnili některými 'dal-
šimi údaji z literatury, jež měli k disposici. Článek je
v rozsahu téměř dvou tiskových stran formátu AI4 a kon-
čí přehledem přání a nedostatků zeměměřického stavu
ČSR. Praví se v něm: "Přáním stavu je soustředění
l'IJěřické služby státní v jednom resortě. Tato otázka je
nejen diskutována v kruzích stavovských, nýbrž je před-
mětem rozprav státních činitelli. Souč.asné rozhovory
ukazují tendenci soustřediti státní íněřickou službu nři
ministerstvu financí vzhledem k velkému významl{ a
tradici českého katastru. - K bolesti stavu náleží ne-
dostatečné kompetenční rozlišení v oboru plánů upravo-
vacich av oboru scelování pozemkli. - Vážnou je rov·něž
sl:utečnost, že zeměměřičtí inženýři nejsou v hierarchii
státních úředníkli zařazení do 1. kategorie, pro níž bylo
třeba 8 semestrů. V důsledku toho jl'lOU jejích platy
" porovnání na př. s právníky nižší. - Svobodné povo-

lání je obecně lépe honorováno než ťIředníci, ovšem vý-
dělky je třeba posuzovat individuálně v souvislosti s pra-
covními možnostmi kanceláře. - Vzhledem k velkému
počtu zeměměřických inženýrů v Československu vzniká
možnost části z nich převzíti práce i za hranicemi státu.

Prof. MUDr. a RnDr. Ferdinand Her č í k: Život na
ruby. (Nakladatelství Nová osvěta, Praha - brož. za
Kčs 90,-.
Autor, profesor lékařské fakulty Masarykovy univer-

sity v Brně, jeden z mála vědců, který pracuje v t. zv.
kvantové biologii, rozdělil knihu na deset kapitol.
V první kapitole pojednává o odlišnosti času fysíkál-

ního či astronomického a času fysiologického nebo biolo-
gického. Zatím co fysikální čas se měří chronometry,
hodinami kyvadlovými nebo křemennými a jejich chod
se kontroluje pohybem ještě dokonalejším t. j. rotací
země kolem osy, měří se fysiologický čas jednotkou úplně
nezávislou na fysíkálním čase. Touto jednotkou je množ-
ství fysiologické práce. Proto pro dítě staré 9 měsíců
je fysikální rok asi 7X delší než pro dítě desetileté a 70X
delší než pro starce stoletého. Je to způsobeno tím, že
hodina starcova je jen skrovně vyplněna fysiologickými
událostmi.
V druhé kapitole uvažuje autor o velmi nepatrném

rozšířeni života na zeměkouli ve smyslu vertikálním a .
o optimálních klimatických podmínkách pro člověka.
Mimo naši zeměkouli ve sluneční soustavě přichází v úva-
hu jen Venuše a Mars. Ve vesmíru je pak situace ještě
horší. Astronomové se domnívají, že sluneční soustava je
velmi vzácnou hříčkou ve vesmíru .• Tednu třetinu stálic
tvoří trojhvězdy a o nich je známo, že planety mít ne-
mohou. Biolog však může namítnouti, že zbývající dvě
tf-etiny hvězd nejsou podvojné, takže hy mohly mít pla-
nety. Je-li na nich život, vymyká se pravděpodobně na-
šim představám. Zbytek kapitoly věnuje autor struč-
nému výkladu o čtyřrozměrné theorii života, kterou vy-
pracoval společně s matematikem prof. Borůvkou. Čtvr-
tým rozměrem v této theorii není ovšem čas, jak by
čtenář čekal, nýbrž nový rozměr, který není prodlou-
žením žádného ze tří známých. Hlavní předpoklad theorie
praví, že člověk je v podstatě útvar čtyřrozměrný, jehož
průník trojrozměrným světem dává to, co se z člověka
na zeměkouli pohybuje. V dalším autor dovozuje, že
čtyřrozměrná biologie bude umět v budoucnosti rozřešit
zjevy telepatické, jasnovidectví a jiné zjevy para-
psychické.
Kapitola třetí je věnována úvahám o vitalismu, me-

chanicismu, holismu a dialektickém materialismu a ka-
pitola čtvrtá se zabývá metafysikou života.
V páté kapitole se mluví o mystice, zejména tibetské.

jejíž kořeny nutno hledati v budhismu. Nejzajímavěiší
jsou tí mystikové, kteří dosahují zvláštních a mimo-
řádných fysikálních výkonů cestou čistě spirituální.
Autor čerpá ze SpíSlÍ profesorky llernské university

A. David-Neelové, která několik let žila v ženském kláš-
teře v Tibetu a prodělala duchovní výcvik tibetských
mystiků.
V kapitole nazvané »Tvrdý život" dokazuje, že člověk

budoucnosti nebude nadčlověkem ani křehkým tvorem
s ohromným mozkem, aie bytostí harmonicky vyvinutou
a dokonale ovládající své tělo prostředkem nejspolehli-
vějším - svou vůlí. Hledáme-li proto nového člověka,
musí každý začít sám u sebe, aby se tělo i duch vyvíjelo
harmonicky a to i za cenu toho, že nic z oné harmonie
svým potomkům nepředáme.
V osmé kapitole dočte se pozorný čtenář, že smrt

vlastně neni zlá, poněvadž se každému povede hned na-
poprvé. Je těžká jen pro toho, kdo si myslí, že se podobá
tečce za větou. Kapitola je zoknčena Maeterlincovou
úvahou o smrti: "Každý člověk je jen prozatímní úhrn
jakési minulosti a jakési budoucností, ztrácející se v ne-
konečnu,jenž je před ním a v nekonečnu. jež je po něm".
V předposlední kapitole vysvětluje autor základni po-

znatky kvantové biologie.
Poslední kapitola obsahuje úvahy o vědě, o populari-

saci vědy a popis různých typů vědeckých pracovník~.
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Závěr by si měli dobře zapamatovat ti vědečtí pracov-
níci, kteří žárlivě střeží svůj obor působnosti a ve své
sobeckosti a snad z obavy, aby nebyli předstiženi, jdou
tak daleko, že nejsou ochotni mladým adeptům ukazovat
cestu. Autor praví doslova: »Věda neni soukromou zá-
ležitostí jednotlivců, ale je věcí celku .•Je kolem a povin-
ností jedinců se schopností vidět široké perspektivy, aby
8e chopili organisace a plánování vědy a aby pro své
vědné obory vypracovali nezištně pracovní plány«.
Úkol upozorniti na rub života se autorovi dokonale

povedl. Vážný a hloubavý čtenář se jistě nespokojí
s jedním přečtením této krásné knihy. Ing. Lukeš.

Nové knihy ve fotogrametrii. V létech 1930-1944 vyšly
ve Spojených státech amerických tyto knihy pojedná-
vající o fotogrametrii:
Ab I' a m s, T a I ber t, Essetials of aerial surveying

and photo interpretation, New York. McGraw-Hill Book
l'ompany Inc., 1944, ilustr., 289 str., $ 3,00.
American Society of Photogrammetry,

M.anual of Photogrammetry. Edited by P. G. McCurdy,
L. A. Woodword, J. I. Davidson, R. M. Wilson and R. E.
Ask. Pitman Publishing Corporation, 1944, ilustr., 841
str., $ 8,50; ,
Ba g I e y, Jam e s W a I' I' e n, Aerotopography and

aerosurveying. New York. McGraw-Hill Book Company
Inc., 1941, 324 str., ilustr., $ 3,50;
Ch u I' Ch, E a I' I F I' a n k, Elements of aerial photo-

grammetry. Syracuse N. Y. Syracuse University Press.
1944, 95 str., ilustr., $ 2,00;
E a I' dle y, A I' m a n d J o h n, Aerial photographs:

their ~use and interpretation. New York: Harper and
lhothers, 1942, ilustr., 206 str., $ 2,75;
Sh a I' p, Ho w a r d O a k I e y, Photogrammetry. Third

edition.New York. John Viley and Sons, Inc., 1943, 129
8tr., ilustr., $ 3,50;
Sm i t h, H a I' o I d T h e o d o I' e TIh 1', Aerial photo-

graphs and their applications. New York: D. Appleton-
Century Company incorporated, 1943, ilustr., 372 str.,
$ 3,75;
T a II e y, B e n jam i n B I' a n c h e, Engineering

Applications of Aerial and Terrestrial Photogrammetry.
New York. Pitman Publishing Corporation. 1938, ilustr.,
6]2 str., $ 10,00;
Unit e d S t a t e s. W a I' Dep a I' tem e n t, Aerial

photography. War Departement technical manual TM
5-240. War Departement, 10 Mai ]944 Washington: Gov.
rrinting Office, 1944, ilustr. 111 str., $ 0,30. F-r.

Journal des géometres experts et topographes franc;ais.
Počínajíc únorovým číslem 1946 vyměňuje redakce na-
šeho časopisu jednotlivá čísla s redakcí časopisu fran-
eouzského. Budeme tedy jako dříve uváděti občas názvy

o ,
RUZ:NE

článků uveřejněných v Journalu k informaci našich čte-
nářů o vědeckých, odborných a stavovských problémech
francouzských kolegů. Pro ty, kdož by si snad chtěli
časopis předplatit, uveřejňujeme adresu administrace:
Mile Co I a s 13, rue du Poht, a Bray-sur-Seine, Seine-
I't Marne, France. Předplatné ročně 250 fr. fr. pro cizinu.
Roč. 107/1946, čís. 2. René Dan gel': Normalisonsl

F. G I' e I a u d: Déterminations de la méridienne par la
méthode des hauteurs correspondantes du soleil. H. Ha i-
to n: Estimation des Terres de Culture. S o I i not: La
Photographie et les Géometres.
Čís. 3. René Dan gel': Le livre foncier. P. L a I' u e:

Ruissellement et remembrement. A. C a I' I' i e 1': Note sur
un nouvel appareil de mesure directe des Iongueurs.
Čís. 4. René Dan gel': Le remembrement. M a s s o t:

Amélioration des conditions de travail, de vil' profes-
sionelle et sociale des producteurs agricoles. Ber t h o i s:
Esquisse Pédologique.
Čís. 5. L'Ordre des Géometres-Experts, M. L e h o u x:

Coup ďoeil sur la place dans l'Urbanisme de l'histoire
et dl' l'archéologie. F. G I' e I a u d: Calcul a la regle des
raccordements paraboliques.
Čís. 6. René Dán g e 1': a) L'Ordre des géometres ex-

perts, c) Incident dans un remembrement, O s m o n d:
b) Allocution lors de la création de la Chambre des
Geometres de la M,wche. J. H u gen i n: Mesures pré-
cises des longueurs et polygonations géodésiques. N. D e-
10 I' m e: Évolution économique de la COJTImunede Mor-
nant (Rhone), depuis 150 ans.
Čís. 7. René Dan gel': Premiers Commentaires sur

l'Ordre . M. F I a m a n t: Mesures des mouvements d'un
Barrage. - Evaluation immobiliere.
Čís. 8. René Dan gel': a) Commisaire du Gouverne-

ment, b) La profession a l'étranger, c) Le Remembrement
et la Presse. - Calcul ďun ensemblé de points deTriangu-
lation. M. L e h o u x: Urbanisme. (Y a-t-il du pittoresque
dans une ville neuveT)
Čís. 9. Pás s a v i, C h a I' bon n e I: Opinions sur

l'Ordre. Raymond Dan gel': Mesure des longueurs de
pistes.
Čís. 10. L. H e g g, Lausanne: Livre foncier (les avan-

tages du grand livre du Registre Foncier). F. G I' e I a u d:
Nivellement des profils en travers au niveau-Iyre. -
Mesures linéaires (Correction ďétalonnage et de tempé-
rature a apporter aux mesures topométriques au ruban
ďacier). René Dan g e r: Introduction a l'Etude de l'évo-
lution économique ďune commune rurale. Sur le
remembrement.
Čís. 11. René Dan gel': Le Géometre et le remem-

brement. M. F I a ma n t: Considérations sUr le Probleme
du Relevement. L. F o u r e s t et A. B e s n a I' d: Grapho-
tachéometre Rapporteur. P. Va n dam me: La Statistique
Graphique appliquée a l'Agriculture. Raymond D a n-
g e r: Réunion du Conseil Permanent de la Fédération
Internationale des Géometres.
Čís. 12. René Dan gel': Grade, Degré, et Décimali-

sation du Degré. F. G I' e I a u d: Piquetage des chemins
ruraux et tracé des pans coupés. M. P o i I' é e: Comment
se réalise une opération de Remembrement.

,ZPRAVY
Schflze Stálého vÝboru Mezinárodní zeměměřické fede-

race, jež se bude konat ve dnech 17.• 18. 'a 19. dubna t. r.
v Paříži, má stanoven tento pořad jednání:

1. Obnovení studijních komisí
a) pro zeměměřicko-technický slovník,
b) pro pozemkový katastr a p'ozemkové knihy,
c) pro organisaci mladých zeměměřičů.
II. Zří z e n í n o v Ý c h s t u d i j ní c h k o m i s í:
1. Srovnání poměru v ruzných zemích:
a) pokud jde o odbornou činnost, poměry sociálni a

morální, .

b) platy zaměstnancu a povinnosti zaměstnavatell't
(sociální dávky, všeobecná režie),
c) sazebníky za práce zeměměřické.
2. Úkol zeměměřiču v obnově pozemkového vlast-

nictví a při přetváření pozemkové držby.
III. Příprava příštího mezínárodního kongresu v roce

1948. Pour.
Fotogrametrie na Slovensku. Správa pozemkového ka-

tastru na Slovensku, která stála v r. 1941,·) kdy Sloven-

.) Podle údaj u litografované publikace Ing. J. Jeni-
sche, Význam leteckej fotogrametrie pre budovanie slo-
venského pozemkového katastra, Bratislava 1942.
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sko bylo okleštěno o území okupované Maďarskem, před
úkolem vyhotoviti katastrálni mapy pro území o vý-
měře 550.000ha a provésti reambulaci na území s výmě-
rou 1,400.000ha, rozhodla ,. ještě za války použiti pro
rychlé opatření katastrálnich map fotogrametrie, zakou-
pila u fy Zeiss kompletní fotogrametrické instrumenta-
l'ium a pustila se do pokusných prací. První etapy
v organisaci fotogrametrického měření dosáhlo se vloni
v květnu, kdy nařízenim SNR (Nariadenie SNR zo dňa
14. mája 1946,Sbierka nariadení SNR é. 67) byl zřízen
}'otogrametrický ústav pro Slovensko se sídlem v Bra-
tislavě. Ústav podléhá Povereníctvu financií a jehoúko-
lem je vyhotovovat pozemní i leteéké snímky p.ro státní
i civilní potřebu a zpracovat snímky fotogrametrícky na
plány a mapy. Dalším úkolem je úschova a archivování
snímků. Pro podporu odborné a vědecké činnosti byl při
Fotogrametrickém ústavu zřízen poradní sbor, jehož
členy jsou: přednosta zeměměřického odboru Povere"-
níctva financií, zástupce Slovenské vysoké Ilkoly tech-
nické jakož i zástupci povereníctev a institucí, které
mají nějaký vztah k vyměřování <l fotogrametrií. Na
měření prováděná ústavem pro katastr se vztahují před-
pisy katastrálního zákona, který se doplňuje ve zmíně-
ném nařízení ustanovením, že obce jsou povinny opatřit
na náklad stran signalisační materiál a že držitelé po-
zemků jsou povinni svoje držebnostní hranice a jiné
předměty měřeni opatřit jednotnou signalisací. Vojen-
ským i civilním 'leteckým institucim se ukládá spolu-
práce s Fotogrametl'ickým ústavem v tom smyslu, že
dají pro letecké fotografování k disposicí letadla, od-
borný personál, povoli použít letišt, hangárů a jiných
zařízení, umožní zásobováni pohonnými látkami a, po-
skytnou výsledky služby meteorologické, signalisační,
l'adiotelegrafické, goniometrické aj., F-r.

Kolik mají Spojené státy severoamerické fotogřa-
metrickÝch odborník li. Na jejich počet můžeme soudit
podle zprávy, kterou C.E. D a v i e s, tajemník Ame:r:ické
společnosti mechanických inženýrů podal na mezinárod-
ním technickém kongresu v září 1946v Paříži o inžlll1ýr-
ských organisacích v USA. Mezi 41 inženýrskými svazy
uvádí též Americkou fotogrametrickou společnost, ,zalo-
ženou v r. 1934,s 1100řánými členy.
153 zeměměřických inženýrů ukončilo do konce roku

1946 studium podle přechodných zkušebních předpisů,
vydaných ministerstvem školství a osvěty 16. řijna·,1946.
Zkušební komisi pro druhou stát ni zkoušku zeměp.lěřic-
kého inženýrství v Praze jim bylo vydáno vysvěďčeni
o druhé státní zkoušce čt y l' let é h o studia zeměm~řic-
kého inženýrství. 35% kandidátů bylo uznáno »j e d n 0-

mys I n ě z p ů s o b i I Ým i s v y z n a m e n á n í m«, -lO%
uznáno »j e dno mys ln ě vel m i z p ú s o b i I Ý m'i" a
zbývajících 25% uznáno »j e dno mys I n ě z p ů s ob i-
I Ým Í«. Mezi kandidáty bylo také několik kolegú, kteří
třílúté studium absolvovali v Brně a IV. roč. zeměriiěřic-
kého inženýrství měli zapsaný v Praze. Celkem ,bylo
v Praze ve studijnim roce 1945/46do IV. ročniku zapsáno
536 posluchačů; 'v letošním studijním roce je zapsáno
dalších 186posluchačů. Klobou~k.

Znárodněný prllmysl jemné mechaniky a zeměměřická
veřejnost. Při znárodnění našeho klíčového prúm-yslu
byly do znárodnění pojaty i závody optiky a jemné ml'-
chaniky a to: OPTIKOTECHNA; Př'erov; Srb a štys,
Praha-Košiře; ETA, Praha XVI; SOMET, TruovJlny
u Tuplic-Šanova a LŮSCHNER, Praha-Modřany. Všechny
jmenované závody' jsou sdruženy v národním podniku
MEOPTA, spojené závody pro jemnou mechaniku a opti-
ku v Přerově, kde je též sidlo podnikového ředitelstvi a
laboratoře pro teoretický výzkum. Byla-li dříve práce
našich závodů jemné mechaniky jejich soukromou zále-
žitostí, stala se z ní znárodněním' záležitost všech, kd.o
jsou nějak na věci zúčastnění. Výrobky, které bude náš
znárodněný prúmysl posílat do světa, budou také visit-
kou naši odborné vyspělosti a to nám ukládá, abychom
se znárodněným průmyslem pracovali všude, kde se nám
k tomu naskytne příležitost. Takovou dúležito'u příleži-
tostí je přebírání kupovaných strojú. Bylo-li až dosud

zvykem, že jsme stroje často přebírali aniž bychom je
verifikovali, je nyni naší povinností, abychom stroje
bedlivě zkoušeli a abychom továrnu upozornili na shle-
dané závady a nedostatky. Neučiníme tak. z tonhy po
kritice, nýbrž abychom upozornili závod na případné
chyby v provozu a umožníli mu tim, aby na zahraničních
trzích konkuroval kvalitním zbožím. Tento úkol připadá
zejména našim ústředním úřadúm, které nakupuji a
v nejbližší době budou nakupovat desitky a snad stovky
nových strojú.
A nebylo by na škodu, kdyby některý z našich ústřed-

ních úřadú vybudoval zkušebnu, ve které by byly rychlA
a spolehlivě ověřovány měřici strojA pro celou veřejnou
správu i pro širši zeměměřickou veřejnost. F-r.
Očištění pohraniČí od cizích názvll. Ve voj enském ze-

měpisném ústavu v Praze XIX. byla ministerstvem ná-
rodní obrány zřízena "Názvoslovná komíse«, ktArá již od
října m. r. soustavně studuje a stanoví pomístní názvy,
t. j. názvy územnich útvarů (hor, údolí a pod.), vod a
pozemkových rozlehlých trati v našem pohraničí. Při
tom se dbá, aby zkomolené nebo přeloženě názvy byly
uvedeny v púvodní starobylou podobu. Budou zachovány
názvy, které připomínají dávné porosty, zvířenu, výrobu,
zvyklosti, obhospodařování pozemkľt nebo púvodní přiro-
zenou povahu vod, ráz dopravnich cest a pod. Názvy
nově navrhované budou přezkoumány. Názvoslovná ko-
míse vitá spolupráci znalcú. Názvy místni obcí, osad a
jejich částí určuje ministerstvo vnitra.
Nová uplatněni zeměřického inženÝra v praxi. V posled-

ních letech jsme svědky toho. jak zeměměříčtí inženýři se
stále více uplatňují v různých úsecích našeho hospodářské-
ho a sociálního života. Jest to radostné zjištění, uvážime-li,
že se tím vlastně stále rozšiřuje obor našeho působení.
V prvé řadě jest to jistě zásluhou stále vyšší úrovně vy-
sokoškolského studia, neboť rozšířením a prohloubením
studía dostává se posluchačům dostatečné theoretické prů-
pravy ve všech směrech našelto zeměměřického oboru.
V druhé řadě to ovšem také závisí na přirozených schop-
nostech jednotlivýchzeměměřických inžep.ýrů, kteří musí
míti snahu ve svém oboru opravdu vyniknouti. A je nutno'
si to uvědomit zvláště dnes, při znovuvýstavbě naší osvo-
bozené republiky, neboť požadavky kladené na kvalifikov!).-
né odborníky jsou stále Vyšší. Tím více tedv můŽeme býti
spokojeni, zjišťujeme-li, že právě zeměměřičtí inženýři se
v praxi stále více odborně osvědčují. Zeměměřičtí inženýři
dnes nejenže vyhotovují mapy. ale spolupůsobí též při
určování použití půdy (osidlování, parcelování, scelování),
spolupůsobí při výstavbě měst i venkova (plánování), při
VyUžítínerostného bohatství půdy (v dolech) atd.
A nyní dalším oborem působení civ. zeměměřického inže-

nýra se stávají odhadv stavebních a zemědělskÝchpozem1{ů.
I k tomuto oboru nového působení má nejlepší předpokla-
dy, neboť dnes jedině náš posluchač získává theoretické
znalosti již na vysoké škole (viz předmět: Odhadv, VýkullY
Q vyvlastňování pozemků, přednášky půdoznal!;;tví,pedolo-
gie a j.), které spolu se získanou praxí' zvláště civ. /leG-
metra při prodejích, směnách a výkupech, ho přímo před-
určují k odbornému posuzování hodnotv pozemků.
K této úvaze přimělo nás oznámení. že jpden z našich

kolegú (Ing. L. Janoušek. úř. aut, civ. geometr v P"""'e)
byl krajským soudem civilním v Praze jménován stálÝm
soudním znalcem pro odhady sta.vebních a zemědělskvch
pozemků. Jest pravděpodobně prvním zeměměřickým inže-
nýrem, jmenovaným pro tento znalecký obor a uka"'11;e
tak opět jednu cestu, po níž se mohou absolventi, studia
zeměměřického inženýrství ubírati k většímu a širšímu
uplatnění v hospodářském životě. P.
Nový člen Masarykovy akademie práce. Členem VI.

(národohospodářského a sociálního) odboru MAP byl
v prosinci 1946 zvolen zeměměřický inženýr Dr. techn.
Václav· B u,r d a z Brna.
Úkoly a organisace zeměměřické služby katastrální

v dvouletém plánu 'stanovilo ministerstvo financi výno-
sem z 17. ledna t. r. čj. 272941/46-X/3. V přištím čisle
otiskileme k informaci našich čtenářú plné znění tohoto
význampého organisačního opatření.

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

redaktora Praha XIV., Krušinova 42.
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