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Úspěch~ sovětských geodetů v oboru určování tvaru a rozměrů Země
Klasické teorie určení tvaru Země. Teorie M. S. Moloděnského. Relativní určení výšek kvasigeoidu, astronomicko-gravimetrická
nivelace. Práce F. N. Krasovského a A. A. Izotova v oboru odvození rozměrů zemského
elipsoidu. Význam nových teorií sovětské geodetické školy.
Základní úlohou vyšši ge~odesieje určení tvaru a
rozměrů zemského tělesa. Rešení této úlohy klasickými metodami, jejichž základ byl dán Stokesem,
je spojeno s nesnázemi zásadního charakteru. Předmětem studia v klasické teorii je geoid. Tato plocha
prochází v některých oblastech Země uvnitř zemské
kůry. Avšak Stokesova teorie předpokládá, že plocha,
jejíž charakteristiky se určují, je vnější vzhledem ke
všem hmotným elementům reálné Země.
Nesnáze, vyplývající z tohoto předpokladu, není
možné odstranit tím, že by určovanou plochou nebyla plocha geoidu, nýbrž některá hladinová plocha,
jdoucí mimo všechny hmoty Země. V tomto případě
bychom totiž určovali plochu, která je ve většině
svých bodů značně vzdálená od zemského povrchu.
Nutný přechod k hladinové ploše, bližší bodům zemského povrchu, by byl potom velmi obtížný aredukce tíhového zrychleni by byly značné. Jejich výpočet by si pravděpodobně vyžádal též znalost první
derivace výškového gradientu tíhového zrychlení ve
svislém směru.
Je-li určovanou plochou geoid, je nutné z počátku,
zaměnit reálnou Zemi zemí regularisovanou, která
nemá vnějši hmoty vzhledem k určované plOše geoidu.
Úloha regularisace reálné Země je velmi obtížná a
nelze ji přesně řešit bez znalosti rozdělení hustoty
vnějších hmot. Poněvadž však zákonitost rozložení
hmoty v zemské kůře neni přesně zIj.áma, je nutné
zavést určité hypothesy o jejím průběhu. Tyto hypothesy j sou nezbytnou součástí klasických teorií.
Proto výsledky, získané klasickými metodami, budou
tím pravděpodobnější, čím více budou použité hypothesy odpovídat skutečnosti.
Současně s problémem regularisace Země, vyplývajícím ze zavedení plochy geoidu (jako určované
plochy), vyvstal problém redukcí geodetických veličin, změřených v bodech zemského povrchu, na
geoid. Rovněž přesné řešení tohoto problému není
možné bez znalosti vnitřního tíhového pole Země.
S volbou geoidu jako plochy, jejíž body mají nulovou
výšku, vznikly nesnáze při určování výšek zemského
povrchu. Přesný výpočet těchto výšek (ortometrických) vyžaduje opět znalost tíhového zrychlení v bodech mezi geoidem a povrchem Země.
V takové situaci znamenitý sovětský geodet a geofysik M. S. Moloděnskij směle přichází s otázkou,
je-li vůbec správně formulována úloha určení charakteristik plochy, vystihující tvar zemského tělesa.
Roku 1946 M. S. Moloděnskij veřejně obhajoval doktorskou disertační práci na thema: "Základní otázky

geodetické gravimetrie". Práce měla šest oddílů. Největší pozornost i obdiv získal třetí oddíl, nazvaný
"Tvar reálné Země". Zde byla odhalena podle slov
ředitele Pulkovské observatoře A. A. Michajlova
nová stránka v historii zkoumáni tvaru Země.
Z teorie, rozvité M. S. Moloděnským, vyplývá, že
není nutné určovat polohu bodů zemského povrchu
vzhledem ke geoidu a že nImi dokonce nutné určovat
ani polohu samotného geoidu. Základní úlohou geodesie je určit tvar Země, a to právě reálné Země, nikoliv
geoidu. Dále má být předmětem studia vnější tihové
pole Země.
Takto vymezená úloha se teoreticky přesně řeší
na základě geodetických a fysikálních v.:eličin,změřených pouze v bodech zemského povrchu. Teorie
Moloděnského vyžaduje, aby na povrchu Země bylo
známo tíhové zrychlení a rozdíl potenciálů síly tíže.
(Určovaná plocha není hladinovou). Rozdíl potenciálů můžeme přesně určit z nivelačních a gravimetrických měření, provedených v bodech zemského
povrchu. K přesnému řešení úlohy není tedy zapotřebí geologických nebo geofysikálních údajů. Není
tudíž ani nutné zavádět hypothesy o složení vrchních
vrstev .zemské kůry.
Nová teorie Moloděnského byla dále podrobněji
rozpracována v CNIIGAiK. Byl nalezen způsob řešení i
vhodný pro praktické použití (M. S. Moloděnskij)
a byly sestaveny potřebné tabulky (V. F. Jeremějev).
Přesnost vzorců byla ověřena na modelech (V. F.
Jeremějev), teorie byla aplikována- na horské oblasti
(L. P. Pellinen, M. I. Jurkina). V. F. Jeremějevem
byla rozpracována teorie různých geodetických výškových soustav.
V současné době je nová Moloděnského teorie určování tvaru Země již dosti důkladně propracována a
rozvinuta. Přednášky z "Teorie ,tvaru Země" pro
studenty Moskevského institutu inženýrů geodesie,
fotogrametrie a kartografie jsou již dnes upraveny
v souladu s novými, moderními názory na základní
problémy geodesie. V geodetické praxi Sovětského
svazu jsou nyní zavedeny metody a postupy, odpovídající Moloděnského teorii. Měřené veličiny astronomicko-geodetické sítě se redukují na plochu referenčního elipsoidu teoreticky přesným způsobem, bez
použití plochy geoidu. V nivelaci je zaveden t. zv.
systém normálních výšek, který je rovněž definován
nezávisle na geoidu. Normální výšky lze vypočítat
zcela přesně z nivelačních a gravimetrických měření
vykonaných pouze v bodech zémského povrchu. Tim
fakticky vstoupila Moloděnské ho teorie do geodetické
praxe Sovětského svazu.
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Kromě nové teorie ahsolutního určení tvaru zemského tělesa hyla v SSSR vyvinuta i nová teorie
jeho relativního určení vzhledem k matematické
]Jloše užitého referenčního elipsoidu. Délka normály,
spuštěné. s hodu zemského povrchu na elipsoid, může
hýt vypočtena z normální výšky a z výšky Moloděnským zavedené plochy kvasigeoidu nad referenčním
elipsoidem. Relativní výšky kvasigeoidu nad referenčním elipsoidem lze určit metodou t. zv. astronomicko-gravimetrické nivelace. Myšlenka této metody
pochází od F. N. Krasovského. Odvození teorie podal
M. S. Moloděnskij a dále ji rozpracovali V. F. Jeremějev a jiní vědečtí pracovníci CNIIGAiK. Převýšení
kvasigeoidu podél· řetězců základní astronomickogeodetické sítě SSSR se stanoví současně s ostatními
geodetickými výpočty v síti a jsou dnes hěžnou
součástí geodetické praxe SSSR.
Podstata a hlavní přednost metody astronomickogravimetrické nivelace tkví v současném zpracování
výsledků jak astronomických a geodetických tak
i gravimetrických měření. Jestliže totiž použív~me
astronomicko-geodetických a gravimetrických materiálů odděleně, vyskytují se při řešení potíže praktického rázu.
Ve způsohu astronomicko-geodetickém (geometrickém), v němž je užito pouze výsledků astronomických a geodetických měření, je hlavní překážkou
malá hustota astronomických hodů. Předpokládá se
totiž lienární průhěh tížnicové odchylky mezi dvěma
sousedními astronomickými
hody; V hodech, na
nichž nehylo astronomicky měřeno, se získávají astronomicko-geodetické tížnicové udchylky prostou lineární interpolací. Ahy však chyha z interpolace hyla
malá, musí hýt astronomické hody dostatečně hlízko
u sehe. Nemá-li na příklad chyha z interpolace v interpolované astronomicko-geodetické tížnicové odchylce
přesahovat 0,5", musí hýt astronomické hody od
sehe vzdáleny jen několik málo kilometrů dokonce
i v území s mírně zvlněným reliefem. Užitíastronomicko-geodetického způsohu hy si tudíž vyžádalo
značné množství dodatečných astronomických měření
k ohvyklým astronomickým měřením, jak jsou prováděna v základní astronomicko-geodetické síti.
Ve způsohu fysikálním, který užívá jen hodnot gravimetrických, je překážkou hlavně nedostatečná znalost tíhových anomalií po celém zemském povrchu.
Jak dokázal ve své teorii M. S. Moloděnskij, zmenší
se praktické potíže, které vyvstávají při odděleně
užitých astronomicko-geodetických
a gravimetrických materiálech, využijeme-li astronomických, geodetických i gravimetrických měření současně a tak
i výhod geometrického a fysikálního způsohu. Zpraco. vání astronomicko-geodetických
podkladů dovoluje
v astronomicko-gravimetrické
nivelaci uvážit vliv
anomalií ve vzdálených ohlastech, t. j. zmenšit ohla~t,
v níž je zapotřehíznát
tíhové anomalie. Použiti
gravimetrických hodnot potom dovoluje, ahy astronomické body měly normální hustotu, t. j. takovou,
jaká existl,lje v základní astronomicko-geodetické
síti.
Velikým kladem metody astronomicko-gravimetrické nivelace je, že se dá aplikovat i pro horské území

s velkými tíhovými anomaliemi a velkými výškovými rozdíly.
Zásluhou sovětských geodetů, především F. N.
Krasovského a A. A. Izotova, hyl a je v současné
dohě úspěšně řešen prohlém určení rozměrů zemského
elipsoidu. Výzkumné práce v tomto směru započal
v r. 1932 F. N. Krasovskij. Od r. 1935 se jich zúčastnil
A. A. !zotov. A. A. lzotov dále rozvinul myšlenky
F. N. Krasovského a r. 1940 dokončil oavození rozměrů zemského elipsoidu, který hyl přijat výnosem
Rady ministrů SSSR ze dne 7. duhna 1946 jako
referenční elipsoid pro geodetické práce SSSR a hyl
nazván elipsoidem Krasovského.
Pro práce sovětských ge6detů v tomto směru je
charakteristické, že použili nových metod při sestavování rovnic stupňových měření. Ahsolutní členy
těchto rovnic hyly určeny s použitím gravimetrických hodnot, čímž hyl vzat v úvahu úh~l mezi plochou
gravimetrického elipsoidu a plochou geoidu. Proto
(kromě dalších příčin) lze předpokládat, že rozměry
takto odvozeného elipsoidu jsou hlízké rozměrům
ohecného zemského elipsoidu.'
,
A. A. !zotov ukázal, že trojosý elipsoid lépe vystihuje tvar zemského tělesa než elipsoid rotační.
Ovšem trojosý elipsoid nemá zdůvodnění v teorii
rovnováhy rotující tekuté hplOty. Výsledky odvození
A.A. Izotova jsou v dohré shoděs výsledky pozorování pohyhu zemských pólů.
Závěrem lze říci, že prohlémy, spojené se studiem
tvaru Země na základě astronomických, geodetických
a gravimetrických měření, jsou v SSSR řešeny na
přísně vědeckých základech. vývoj v tomto vědním
ohoru se v SSSR uhírá poněkud jiným směrem, než
je tomu v jiných státech. Mnozí výnikající geodeti
některých západoevropských zemí se soustřeďují na
tříhení starých, klasických teorií. Dokazují, že při
zavedení určitých hypothes lze řešit dosti přesně
všechny úlohy, spojené se studiem tvaru zemského
tělesa a s převodem měřených veličin na výpočetní
plochu. V SSSR se naproti tomu staré teorie prověřují,
podrohují se přísné kritice a místo přizpůsohování
těchto teorií skutečnému stavu v přírodě zaváděním různých předpokladů tvoří se nové teorie,
které takových předpokladů nevyžadují.
Nové teorie a metody, zavedené F. N. Krasovským,
A. A. Izotovem, M. S. Moloděnským a jinými význačnými sovětskými geodety, jsou nám hlízké nejen
jako prostředky pro určení tvaru zemského tělesa
a jeho náhradní matematické plochy, ale jsou cenné
především i pro svůj metodicky vytříhený názor na
základní úlohy geodesie. Matematický aparát, užitý
v původních řešeních, může hýt zlepšen neho dokonce
nahražen jiným. Úlohy geodesie v ohoru studia tvaru
Země se hudou v hudoucnu rozšiřovat. Tyto úlohy
je třeha chápat dynamicky. Bude se studovat tvar
zemského tělesa v dynamické formě. Užitý matematický aparát proto hude muset hýt přizpůsohen nově
zformulovaným úlohám. Sotva však pozhude svého
významu hlavní zásada sovětské geodetické školy,
že totiž předm~tem studia musí hýt skutečná, reálná
Země, nikoliv Země idealisovaná.
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Za dokonalou výrobu map
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Pojednání
o některých aktuálních otázkách čs. kartografické výroby (plánování, projeklní příprava map,
kartografická informační služba, zajišťování kvality kartografické generalisace, pracovní odpovědnost v kartografii).
Poukazy na dosavadní nedostatky. Cesta k zajištění vysoké kvality a hospodárnosti výroby map. '
Druhý pětiletý plán rozvoje národního hospodářství
ČSR ukládá též naší kartografii zvýšené a náročné
úkoly. Ať promýšlíme rozvoj kteréhokoliv základního
hospodářského úseku - zemědělství a lesnictví, investiční výstavby, růstu životní úrovně ohyvatelstva
atd. - všude si musíme uvědomit, že' jedním z nepostradatelných
podkladů a pomocníků úspěšné a
hospodárné realisace úkolů jsou dobré mapy. Pořízení takových, map je věcí zeměměřičů a kartografů *), kteří ovšem mu'sí být s tímto svým úkolem
hotovi už před zahájením prací, jimž mapy mají
sloužit. Je proto řešeni úlohy geodesie a kartografie
skutečně naléhavé a velmi odpovědné.
Chci si v tomto článku všimnout některých základních otázek, spojených s plnět.tím úkolů naší
kartografie, soustředěné v "rámci Ustřední správy
geodesie a kartografie. Tento úmysl zaměřuje úvahy
především ke kartografii odvozených map, poi:izovaných pro veřejnost, jež u nás v poslední době prošla
zásadní přeměnou ze soukromopodnikatelské na socialistickou kartografickou výrobu. Naproti tomu původní mapování a pořizování odvozených map pro
služební účely je u nás - jak známo - pro svůj účel
i pro svou nákladnost už z minulosti v rukou státu
a navazuje tedy plynuleji na své tradice. Nynější
ohjem a náročnost úkolů obou těchto složek kartografie jsou ovšem podstatně vyšší než v minulosti.
K plánování

kartDgrafické výroby:

Nezbytnost plánování kterékoliv výroby není zajisté třeba odůvodňovat a všimneme si proto přímo
některých
specifických znaků plánování výroby
kartografické:
Proces vzniku mapy můžeme rozdělit na tři základní fáze:
1. Vypracování projektu (redakčního plánu Či
v naší praxi t. zv. úvodního projektu a technického
projektu).
2. Vypracování originálů mapy.
3. Reprodukce a tisk.
Potřeba zavedení projekční složky v plném rozsahu a v nové formě se uplatnila spolu se zásadami plánovaného hospodářství a v rámci plánu řízené výroby, tedy_prakticky při soustředění kartografie v resortu USGK. Proto se v současné dohě
pracovní náplň této složky vyvíjí. Druhá a třetí fáze
kartografického procesu, i když v nich je rovněž co
zdokonalovat, byly a jsou pro vznik mapy stále
nevyhnutelné, takže navazují více' na určitou tradici.
Projekční složka kartografického procesu (zvaná
též redakční přípravou) vyžaduje dostatek času, kljdu
a péče, má-li splnit svůj úkol, t. j. zajistit úspěch díla
a předejít také dodatečným zásahům v procesu vý*) Pojmu kartograf není v tomto článku užito v úzkém
smyslu kartografického kresliče, nýhrž jsou jím označováni
pracovníci celého kartografického procesu (redaktoři, sestavitelé, revisoři, kresliči atd.).

roby. ,V tom směru dosavadní stav v naší kartografii
neuspokojuje, poněvadž. výroha map a tedy i její
projekční příprava prohíhá často ve značné časové
tísni a nervositě. Vinu na tom má hlavně chaotické
vyžadování úkolů objednavateli map, případně zařazování některých .naléhavých, krátce termínovaných
úkolů samotnou USGK. Důsledkem toho je nezdravá
snaha dospět při výrohě mapy rychle k závěrečným
fázím, kde ovšem se pak projevují všechny potíže
z nemístného chvatu, jak ještě hudou zmíněny. Proto
je třeba, ahy kartografická výroha měla stejně jako
každá jiná výroba jasné úkoly, které ji v příštích
letech čekají a z nich sestavila svůj plán, v němž
hude pamatováno potřehným časem na všechny
složky kartografického výrohního procesu, zejména
také na nezhytnýčasový
předstih přípravných a
projekčních prací. Jedině takový postup umožní při
dnešní početnosti, pestrosti a náročnosti úkolů zvýšení produktivity, ohjemu a kvality kartografické
výroby.
Naši kartografii však čeká mnoho úkolů, k jejichž
plnění je třeba nejen projekční přípravy a zpracování
každé jednotlivé mapy, nýhrž navíc promyšlené
koordinace celých souhorů map v zájmu harmonie
obsahu i úpravy. Ku. př. školní mapy a atlasy pro
různé stupně vyučování musí být vypracovány tak,
ahy žákům v rámci jednotně vytvořené celkové představy o zemském povrchu plynule doplňovaly zeměpisné znalosti. Proto je nutno systematicky řešit
ohsah těchto map i volbu vyjadřovacích prostředkii.
Z toho vysvítá znovu a ještě výrazněji nutnost včasného a řádného plánování úkolů, jímž bude zajištěno
spořádané uskutečňování celého procesu výroby map.
Na všechny tyto okolnosti musí ovšem hýt pamatováno už při jednáních o edičních kartografických plánech, z nichž úkoly kartografické výroby
vyplývají.
Bez takové systematiky
nemůže kartografická
výroba jít náležitě kupředu. Je proto nutno velmi
ocenit nastoupenou cestu a 'dosud získané či mnohdy
probojované úspěchy naší soustředěné kartografie.
Vždyť i zde naráží dobré snahy často na neznalost
věci, někdy na nedostatek dobré vůle a na řadu jiných
překážek. Je nyní třeha upevnit a do důsledků uplatnit již zavedený požadavek reálného plánování v kartografii, a to zejména přesvědčením .všech zaintereso-,
vaných složek, že. pořízení map vyžaduje svůj čas,
s nímž musí být náležitě počítáno v plánu prací, jimž
mapy mají sloužit. Nejlepší oporou takového požadavku ovšem budou kvalitní vyrobené mapy, a neje~om některé, ale všechny. Tu je třeba pro nejhližší
dobu, než hude možno přikročit k přísnějším požadavkům, zcela vyloučit hruhé závady, s nimiž jsme
se setkávali a které se často tradovaly už z děl vydao:
ných dřívějšími soukromými nakladatelstvy.
Znamená to především opírat práce, na nichž závisí
vnitřní kvalita map, o nové hodnotné materiály a

1956/203

Geodetický obzor
sv. 2/44 (1956) Č. 11

o práci nejspolehlivějších kartografů, jimž bude dopřáno potřebné minimum času a klidu, aby se mohli
se svými úkoly dobře vypořádat. A samozřejmě je
třeba, aby vedoucí pracovníci kartografické praxe
nadále a důsledně odmítali každé poškozování kvality
vyráběných map,' ať jeho příčiny jsou uvnitř či vně
kartografických pracovišť.

Takový dokument zůstává i po dohotovení mapy pro
kartografický ústav velmi důležitým materiálem.
Ostatně stav, k němuž se má dospět ~akdy zmínění
kvalifikovaní pracovníci hudou řídit činnost sestavitelských skupin, vychovaných z mladých kartografických kresličů, vyžaduje, ahy sestavitelé stejně
jako všichni pracovníci dalšího procesu měli pevné
základní direktivy, obsažené právě v projektu mapy.

K projekční přípravě kartografických děl:
K funkci kartografické informační služby:
Vraťme se ještě k samotnému projektování v kartoMají-li nové mapy dosahovat vysokých kvalit,
grafickém výrobním procesu. Čím větší a náročnější
musí hýt zpracovány z hodnotných, prověřených majsou úkoly kartografie, tím více platí - stej~ě jako
teriálů mapových, literárních a ostatních. Ani v tom
v každé organisované činnosti - že k vypracování
díla lze přikročit po pečlivém jeho promyšlení a směru není zatím stav naší k;artografie uspokojivý,
poněvadž na prověřování kartografických
matepřípravě. Jinak je úspěch při nejmenším riskantní
riálů nehylo v dosavadním shonu dosti· pamatováno
a zpravidla draze zaplacený a poškozovaný nuta také získávání nejnovějších materiálů zejména od
ností improvisace při uskutečňování
díla. Mám
vlastníků mImo resort ÚSGKhylo leckdy svízelné.
na mysli nejeden příplld, kdy se vlivem zmíněDnes už je řada dokladů o závadách, které tak vzni-.
ného už chvatu začínalo s opravdovým zajišťováním
kvalit budou'CÍ mapy teprve při kresbě originálů či kají. Je proto třeha urychleně prohrat a postupně
dokonce až po zhotovení zkušebníchhrarevných sou- . ohodnotit kartografické materiály, především ty,
které dávají dohrou vyhlídku na spolehlivé omlatisků. V tomto stadiu, kdy vše už je připraveno
zení dosavadního stavu podkladů.
k tisku nákladu mapy, měly by iměny na jejím obsaTato činnost je úkolem kartografické
inforhu být jen zcela výjimečné a korektury by se měly
mační služby, jež vyhledává a zaznamenává kartoomezovat na ~áhodné nedostatky, vzniklé při přígrafické materiály, hodnotí je a dává k disposici
pravě tisku z revidovaných a opravených originálů.
Skutečnost za dnešního stavu je ovšem taková, že dalšímu použití v kartografickém procesu. Taková
služha je již v pražském kartografickém ústavě rovněž
revise uvedených materiálů (originálů, barevných
zřízena; jde nyní o to, ahy co nejlépe plnila svou
soutisků) dochází k nezdravě velkému počtu nálezů
funkci.
a změn. To práci na mapě prodlužuje, prodražuje,
Pokud se týká pří~tupnosti kartografických mateznepříjemňuje a znehodnocuje.
riálů z míst mimo USGK, to je otázka nezištnosti
Je tedy třeba dobře rozvinout projekční činnost.
vlastníků těchto materiálů a samozřejmě potřebných
Předpoklady k tomu hyly vytvořeny zavedenou orgajednání
se strany kart. informační služby resp. jí
nisační strukturou naší soustředěné kartografie, kdy
nadřízených složek.
ku př. Kartografický a reprodukční ústav v Praze má
Samo hodnocení kartografických materiálů, o něž
svůj samostatný redakčně sestavitelský provoz s odse
opírají všechny další práce výrohního procesu mapy,
dělením kartografické informační služby a oddělení
je náročným a odpovědným úkolem. Tak ku př.
technické redakce. Rovněž personálně je možno tuto
zevruhné hodnocení nejobvyklejších materiálů činnost doh~e zajistit, nehoť vedle zkušených starších
map
- má ohsahovat vedle všeohecných popisných
praktiků jsou dnes k disposici zeměměřičtí inžeúdajů též rozhor a ocenění ohsahu mapy i způsobů
nýři - absolventi geodeticko-kartografické resp. nyní
samostatné kartografické specialisace, kteří mají po" jeho vyjádření. Je třeha identifikovat kartografické
zobrazení, v němž je mapa sestrojena, dále hodll()tit
třehnou průpravu m. j. právě k činnosti projektantů
přesnost, úplnost a geografickou správnost ohsahu
výrohy map. Ajsou k disposici i odhorníci geografové,
(zejména též jeho generalisaci), vhodnost značkového
resp. při vyhraněné specialisaci připravované mapy
klíče, písma atd. Konečně musí být posouzena celJwvá
jiní příslušní odborníci, kteří uplatní při projektoúprava mapy (barvy, grafická úprava) a v závěru
vání vlastního obsahu hlediska a znalosti současné
pak zhodnocena možnost jejího použití jako kartogeografie neho jiného ohoru podle thematiky mapy.
grafického materiálu. Rozhor není samozřejmě nutno
Všem těmto pracovníkům nutno ovšem, jak již hylo
vždy vyčerpat, vždy však jeho údaje musí hýt konřečeno, zajistit možnost soustavné a soustředěné práce,
kretní, hutné a přesné. O hodnocení ostatních kartocož se mnohonásohně vyplatí v hospodárnosti a kvagrafických materiálů hylo hy možno pojednat podohně
litě kartografické výrohy.
jako
u map.
Napsané vývody o projekční přípravě nutno ovšem
Z uvedeného vyplývá, že k plnění svých úkqlů
vidět v tjsné souvislosti s plněním funkcí kartografůmusí hýt kartografická informační služha dostatečně
sestavitelů, kteří vypracovávají originály map. Přívyhavena prvotřídními inženýry a geografy a podle
tomnost vysoce kvalifikovaných a zkušených praktipotřehy musí spolupracovat s dalšími odhorníky tak,
ků na těchto místech, jakož i ·dosazování nových
jak to vyžaduje specialisace posuzované mapy. Vyinženýrů-kartografů,
přirozeně značně zjednodušuje
platí se to mnohonásohně v další kartografické práci
a usnadňuje úkoly projekční přípravy, v žádném
případě však ji neruší. Vždyť mapa při dnešní složi- a v kvalitě map.
tosti nároků na ni kladených je dílem, jehož vznik
Ke kartografické generalisaci:
nevystačí s řízením osohou, která hy představu huProhlematika obtížného úkolu kartografické genedoucí mapy jen "nosila v hlavě" či ji vtělila na strohý
ralisace není ještě zdaleka dořešena a uzavřena, přece
náčrt. Moderní mapa musí hýt podložena dokumentem, třeba stručným a hutným, ale zachycujícím
však hlavně zásluhou sovětských kartografů vyvšechny její zásadní rysy i celý proces jejího vzniku.! kazuje veliké výsledky, jejichž úrovně naše karto-
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grafie nedosahuje. Nejsem povolán, abych se veCI
zabýval po stránce geografické, kde je jádro otevřených otázek. Pokusím se jen o rozbor situace v samé
kartografické výrobě.
G-eneralisace je v procesu vzniku mapy zajišťována
ve dvou základních fázích:
1. V projekční přípravě mapy je nutno zachytit a
vysvětlit geografické charakteristiky
a zvláštnosti
zobrazovaného území i jejich souvislosti tak, jak je
má zobrazit připravovaná mapa. Výsledky takového
studia vyúsťůjí do zásadních směrnic k provádění
generalisace mapového obsahu.
2. Při vlastním vypracování originálu mapy pak je
nutno generalisaci správně provést v duchu zásad,
vyslovených projektem.
První z obou úkolů má geografický charakter, je
obtížný jako samo zvládnutí mnohotvárnosti zemského povrchu a souvisí tedy m. j. s živou otázkou
geografické typisace. Přece však lze tvrdit, že je již
dost možností k vyj ádření těch charakteristik krajiny,
které může mapa malého či případně středního měřítka vůbec vyjádřit, a o takové mapy tu jde především. Vždyť za současného stavu je v prvé řadě
nutno, aby mapy nevykazovaly hrubé závady, jako
nesouhlas vodstva a reliefu, schematisovanou kresbu
křivolakých čar (pobřežní čáry, řek, vrstevnic atd.),
nerovnováhu údajů fysických, ekonomických a pod.
Teprve pak lze přikročit k vyšším nárokům, které
s hlediska laického uživatele mapy nejsou již tolik
naléhavé. Tak nutno také přistupovat k vyhotovení
geografických popisů a směrnic pro generalisaci
v projektu mapy. Nejde v nich o pouhý výčet skutečností, ale o konkretní vyjádření zásadních geografických znaků krajiny tak, jak je vidí současná
.geografie- a v rozsahu, který mMe zvládnout připravovaná mapa.
Pokud se týká vlastního provádění generalisace
při vypracování originálu mapy, tam je situace pod.
statně lepší, poněvadž otázky kartografického vyjadřování mají mnohem exaktnější ráz a proto jsou
již také lépe vyvinuty. Byly již ku př. formulovány
základní zásady vyjadřování jednotlivých prvků mapové náplně (viz ku př. Sališčev: "Sostavlenije i redaktirovanije kart"). Ostatně ani našim starším zkušeným kartografům není nesplnitelným úkolem vyjádření správně vysvětlených geografických charakteristik. To ovšem neznamená, že by zde nebylo již
co řešit, o tom však diskuse by přesáhla rámec tohoto
článku.
Vcelku možno ke kartografické generalisaci říci
asi toto: Je třeba vedle vědeckých úvah vytvářet
postupně také konkretní řešení. Pokrokem zde bude
především přiblížení poznatků, které už jsou k disposici, všem zúčastněným pracovníkům kartografie,
ať se jedná o poznatky kartografie sovětské - a ta
je v. tom směru· již velmi daleko - či o poznatky·
našich a ostatních vědců, kteří se generalisací zabývají. Není jistě třeba zdůrazňovat, že průprava
kartografa v oboru zeměpisu je zde základní podmínkou. Současně s tím je nutno přikročit k vytváření
vzorových ukázek generalisace, zejména pro nejtěžší kresebné složky mapového obsahu, t. j. fysické

prvKY a sídliště. Mapové obrazy typických území a
vzory generalisace jednotlivých charakteristik, vypracované pro nejobvyklejší měřítka map a obrážející hlediska geografie, poslouží radikálnímu zvýšení
úrovně generalisace a při tom usnadní kartografickou
pr~ci.
Ze taková cesta je realisovatelná a správná, toho
dokladem je řada sovětských, polských, německých
a jiných učebnic a studií, z nichž je možno mnoho
čerpat a na ně navázat. Stejně tak podává důkaz
vysoká úroveň kartografických děl jako je ku př.
Atlas mira. Je na našich výzkumných pracovištích,
aby se ujala v tomto oboru intensivn~ práce, rychle
se dostala na výši doby a dala praxi vše potřebné pro
vědecky podložené uskutečňování generalisace.
K otázce pracovní

oďpovědnosti:

Souběžně s probranou již konsolidací. pracovního
chodu kartografie nutno utužovat režim osobní odpovědnosti za prováděné úkoly. S vytvořením předpokladů pro kvalitní plnění úkolů je nutno takové
plnění také požadovat, činit za ně odpovědnými a na
něm zainteresovanými příslušné pracovníky. Tím bude
ukončen krok ke zkvalitnění a zhospodárnění práce
v kartografii. Neboť pak nebude docházet ke zmíně'ným situacím, kdy ku př. teprve na barevných
nátiscích jsou desítky revisních nálezů, odstraňujících
chyby, vzniklé už na začátku kartografického procesu
nebo dokonce často převzaté z neprověřených kartografických materiálů, jindy zase ponechané při málo
důsledném nebo povrchně kontrolovaném provádění
dřívějších předpisů korektur a pod. A nejenže chyby
budou odstraňovány včas, ale bude jich vůbec mnohem méně než dosud. Vždyť I?orovnáme-li stav u nás
s kriterii hodnocení práce kartografů, jak jsou otištěna ku př. v učebnici prof. Sališčeva "Sostavlenije i redaktirovaJ,lije kart", nemůžeme být spokojeni. Cituji
alespoň příklad, že originál správní mapy Francie
(bez výškopisu) měř. 1: 1 500 000 lze hodnotit jako
výborný, jestliže má nejvýš jednu hrubou chybu na
15 dm2 (chybný zákres objektu, nepřesná montáž a
pod.), 1,2 vynechávek na 1 dm2 a celkový počet
revisní-ch nálezů nepřesahuje 6 na 1 dm2; jakost
kresby při tom musí být bezvadná. A naopak za
zmetek je takový originál považován tehdy, vyžadují-li opravy víc než 20 % času spotřebovaného na
zhotovení originálu.
Závěr:
Dotkl jsem se v napsaných úryvcích některých
nejzávažnějších otázek, v jejichž řešení vidím jako
školský pracovník předpoklad obecně prospěšného
vývoje naší kartografické výroby. Vím, že odpovědní
pracovnÍó praxe jsou si nedostatků a možností jejich
ře~ení vědomi. Přesto věřím, že za probíhajících
diskusí o živých otázkách nezabere tento článek místo
na stránkách našeho časopisu zbytečně. Navíc může
poskytnout náhled do dílny kartografie té většině
geodetů, z jejichž práce sice všechny moderní mapy
vyrůstají a jim též při práci slouží, kteří však sami
nejsou zapojeni v procesu výroby map, zejména
t. zv. map odvozených.
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Určení nejvhodnější roviqy
Prof Ing. Ljubomir Dimov, ·So.fia, Bulharsko

526.5:624.13

Stanovení nejvhodnější roviny, která dává nejmenší součet čtverců odchylek v souřadnicích "z" při stejných
i nestejných vzájemných vzdálenostech bodů. Stanovení vah vfšek bodů k určení nejvhodnější roviny, při které
součet součinů vah a čtverců odchylek bodů je mini(nální. Naznačení přibližných způsobů vyčíslení integrálů pro
výpočet kubatur výkopů a náspů za účelem určení vah výšek.
.

+ bX + cY
+ bXa + cYa a + bXn + cYn -

=a
v2 = a

Plochu některých stavenišť je nutno upravit do
roviny o určitém stoupání, jako je tomu u letišť,
kdežto u veřejných, obytných a průmyslových budov,
hříšť a p. vyrovnáváme terén horizontální rovinou.
Probereme zde dva případy pro stanovení "nejvhodnější" roviny.

VI

vn -

z =a

Zl

za •

Zn

metody nejmenších čtverců platí:

[vv]

v~

=

I. případ.
Nejvhodnější rovinou lze nazvati tu, která dává
nejmenší součet čtverců odchylek v souřadnicích z.
Rovnici roviny, která není rovnoběžná s osou Z,
lze napsati takto:

1 -

l

(a

+ bXl + CYI -

+ v~ + ... + v~=
+

+

~in

+

+

(a
bXa cYa - za)2
zn)a = min
Položíme-li parciální derivace podle a, b, c rovny
ZI)2

...+ (a + bXn + CYn-

nule, obdržíme:

+ bx + cy

kde a je úsek na ose Z, b = tg tJ a C = tg y jsou směrnice sečny roviny s rovinami souřadnicovými XOZ a
YO:Z, čili určují odchylku roviny od souřadnicové
roviny XOY. Obr. 1. Tuto rovinu stanovíme:'

+ bXl + cY
t (a + bXa + CYa- Z2) + ...
... + (a + bX + cy zn) =0 .'
xl(a + bXl + CYI - Zl) + xa(a + bXa + CYa- za) +
+ ... + Xn (a + bXn + cyn ~ zn) = O
Yl(a +bXl + CYI - Zl) + y(a + bXa + CYa- Z2) +
+ .. + Y n(a + bXn + cyn - zn) = O
(a

1 -

Zl)

n -

n

Normální rovnice ,zní takto:

n' a
[x]a
ryla

+ [x] b + [y] c + [xx]b + [xy]c + [xy]b + [yy]c -

[z]
[xz]
[yz]

=

O

= O
= O

(4)

Řešením normálních rovnic vypočteme hodnoty neznámých a, b, a c.
.
Opravy se vypočtou podle rovnic (3). Opravy jsou
kladné nebo záporné podle toho, zda jsou nad nebo
pod vyrovnávací rovinou.

[v] = O

Kontrola:

[xv]=. O

b) Body jsou umístěny
lenostech
od sebe.

Obr. 1.

a) Při nestejných
vzdálenostech
bodů.
Máme body 1 (Xl'Yl'zl)' 2 (x2, Y2' z~), .. , n(xn, Yn' zn)'
umístěné v nejstejných vzdálenostech od sebe.

fl

[yv]

=

ve stejných

20

21

22

23

24

15

16

1P

18

19

10

11

12

1J

14

S

6

P

8

SI

30:/
J

4d

2

O

(5)
vzdá-

Je třeba určit niveletu
J

pro dané vzdálenosti bodů tak, aby součet čtverců
oprav 'v souřadnicích z byl minimem.
Úkolem je určit hodnoty a, b a c, které nejlépe vyhovují celému souboru rovnjc:

+ bX + cY
za = + ~X2 + CY2
Zn = a + bXn + CYn

zl

=

a
a

1

J

o

1

80vnice oprav budou následující:

1ci

O

(2)

2J
1

4

Obr. 2.

V tomto případě je .výhodné použíti čtvercové
sítě, jejíž rohové body O, 1, 2, .•. , n (obr. 2) majl
souřadnice:
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(vn- (vn- -

Id,
2d, ... ,
Id,
2d, •.. ,
Z2' Z3' •.. , Zn

x= O,
y=O,
z = Zl'
kde

Při upravování
zvláštní případy:

I)d
I)d

V; je

počet hodů na ose I úseček i pořadnic,
1) je počet rozdílů d na ohou osách.
V tomto případě

(V; -

d

2
I

[xx] = [yy] = Y1i"{I2d2

+ 22 d + (V; _

I)2d2 =

2

= n(vn -1) (2vn -

1)d2

6
[xy]

=

{Id

+ 2d + ... + (V; -

I)d}2

={

(vn -

=

(4), ohdržíme na

d(V; -

I)n b

I)n

2

a+

+ d2 { (vn
d(V;;-

+ d(Y; -

2

d2n(vn --; 1) vn

I)n a+d2{

+ d2n(V;
.

-

1) n e _ [zJ - O
-

1) (2V; :- 1) b
6

fc -

[xzJ

1)

+ ryje = [zJ [yJa + [yyJe = [yzJ -

[yzJ

[xzJ -

[xJ a[xxJ

=O
a=z

Řešením těchto rovnic ohdržíme hodnoty a, b, a e.
Souřadnice těžiště čtverce O, 20, 24, 4 jsou:

+e

+ bXt +,eYt = a + b vn-I
2
d+
1 d = a + (b + e) (Y; - I)d

vn-

2

2

(7)

z

Dosadíme-li hodnoty a, b a e do rovnic (7) a vykrátíme, ohdržíme:
=

e

[zJ

-n-

Poslední výraz udává, že výška těžiště vyrovnávacíroviny. je aritl,lletický průměr výšek hodů.
Je-Ii nutno terén upravit tudíž do vodorovné roviny, pak nadmořská výška této roviny je dána aritmetickým průměrem daných nadmořských výšek
hodů.
Rovnici (I) lze použít jen v případě, že jsou hody
rozloženy v rozích pravidelné čtvercové neho ohdélníkové sítě, neho sítě s jinými pravidelnými tvary.
Rovnici (I) používáme při výpočtu a, b, e jako kontrolní rovnice.
Při určení nejvhodnější roviny, výše uvedeným
způsohem, nemůže nastati přesné vyrovnání. výkopů
a násypů. Je tedy tento způsoh pouze přihližný, ale
postačující v četných praktických případech.

= [zJ
n

V případě, že rohové hody sítě jsou rozloženy
v nestejných vzdálenostech
od sehe vzniklé
čtverce neho ohdélníky nejsou stejné -, pak při
úpravě terénu do horizontální roviny vypočteme
výšku takto:

2

Zt

[xyJ

4. Sklony b a e se rovnají nule, jde o určení a, čili
výšky horizontální roviny.
Výpočtem získáme a z rovnic (4):
t

Zt = a

[xyJb

V takovém případě použijeme průmět jednoho bodu za počátek souřadnicovné soustavy a průmět druhého hodu nechť leží na ose, na př. Y. Člen a' se
rovná výšce počátečního hodu. Výšky hodů a jejich
vzdálenost od sehe nám určí sklon e, z druhé rovnice (4) ohdržíme b:

(6)

rb +

[xJb

3. Zachování výšek hodů.

h=
=O

(vn ~ I)V;;

1)(2 V; 6

+

[xJa
[yJa

V tomto případě volíme takovou s,ouřadnicovou
soustavu, ahy osa X splývala s daným směrem.
Člen b se rovná danému sklonu a řešením podmínek
minima (4) ohdržíme činitele a a e:

na

1)
d2
2
J
Když dosadíme hodnoty [xJ, [xxJ, a [X);J do rovnic

+ d(Y; 2-'

+ [xyJe = [xzJ + [yyJe = [yzJ -

2. Zachování daného sklonu v určitém směru, na
př. ve směru osy X.

r

Vi

do roviny lze řešit tyto

1. Zachování výšky daného hodu.
V tomto případě slouží průmět hodu do roviny
(XY) jako počátek souřadnicové soustavy. Člen a
se rovná výšce hodu. Z podmínky pro minimální
[vvJ ohdržíme b a e z rovnic

[xxJb
[xyJb

V; {Id + 2a + ... + (V; ~ I)d} =
= (V; - I)n

[xJ = ryj =

terénu

=a

t

+ b ,(xn -

2

xo)

+

(Yn - Yo)
2

II. případ.
Nejvhodnější rovinou je ta, při níž nastává vyrovnání násypů a výkopů, a při které součet součinů
vah a čtverců odchylek hodů je minimální. K určení
takové roviny je třeha stanoviti váhy výšek hodů.
Označíme-li váhy Pl' P2' .•. ,Pno pak podle metody
nejmenších čtverců máme:

[pvv]

= Pl1Ji + P,2V~+

... + Pnv:

=

min.

Normální rovnice zní v tomto případě takto:

[p]a
[px]a
[py]a

+ [px]b + [pyje
+ [pxx]b + [pxy]e
+ [pxy]b + [pyy]e

- [pzJ = O
- [pxz] = O
- [pyz] = O

(8)

R ešením těchto rovnic obdržíme hodnoty neznámých a, b a e. Opravy vypočteme podle rovnic (3).
Kontrolou výpočtu je
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[pv] = O [pxv] = O [pyvJ = O

(91
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Při upravování terénu do roviny mohou obdobně
nastat tyto případy:
1. Zachování výšky některého bodu.
Pro tento účel slouží průmět bodu
souřadnicové soustavy. Člen a se rovná
Z druhé a třetí rovnice (8) určíme b a
z podmínek minima pro tyto neznámé,

+ [pxy]e
+ [pyy]e

[pxx]b
[pxy]b

=

=

+ [pyJe
+ [pyy]e

a

f dy f f(x,y)
o

za počátek
výšce bodu.
e, jak plyne
čili

[pxz] - [px]a
[pyz] - [py]a

2. Zachování daného sklonu v určitém
př. ve směru osy X.
K řešení zvolíme takovou souřadnicovou
aby osa X splývala s daným směrem. Člen
sklonu a z první a třetí rovnice soustavy
čteme a a e:

[p]a
[py]a

b

soustavu,

; f[f(y,

b

a

_

a)

+ f(y,

o)] dy

=

a

+ f(o,

= 2 .2" [f(a, b)

=

a)

+ f(o,

b)

+ f(o,

0)]=

p

ab

+ + + z6) = 4 (zo + + + z6) ,

- 4 (zo
kde p

směru, na

dx,

o

Zl

ab

=

ZD

Zl

ZD

hk je plocha obdélníku 0156.

Po výpočtu objemů všech čtyřbokých hranolů, jejichž základny jsou stejné obdélníky o ploše p = hk,
obr. 5, obdržíme celkový jejich objem sečtením:

b se rovná
(8) vypo-

= [pz] - [px]b
= [pyz] - [pxy]b

3. Zachování výšek dvou bodů.
Zdé použijeme průmětu jednoho bodu za počátek
souřadnicové soustavy tak, aby na př. osa Y procházela pnlmětem druhého bódu. Činitel a se rovná
výšce počátečního bodu. Z výškového rozdílu a vzdálenosti těchto bodů určíme sklon e, a podle druhé
rovnice (8) určíme b:

b

':.
O

Y

Y

•
11'.

10

"x"x

"x "

x3

2

1

= [pxz] - [pxa] - [pxy]e

YN

YN

S

z

1

N-f

Obr. 3.

, [pxx]
4. Rovnají-li se sklony b a e nule, jde pak o určení
.výšky horizontální roviny a.
Z první rovnice (8) vypočteme:

a

= z = [pz]

p

(II)

[p]

t

Z

V případě, že síť bodů není pravidelná, výška horizontální roviny se určí podle vzorce:

z =a

+

'Xn

t

-

2

Xo

b

+y

n -

2

Yo e

Pokud jde o váhy výšek, které je nutno stanovit
pro určení nejvhodnější roviny za účelem získání
stejných kubatl!-r ve výkopech a násypech, záleží
jejich volba na způsobu, kterým stanovíme objemy
těles. Pro určení objemu doporučujeme používat
v matematice známé přibližné způsoby vyčíslení integrálů. Naznačme příslušné způsoby:

,

1. Vzorce

lichoběžníků.

(Přibližná hodnota in-

b

tegrálu

Jf

.

(x)dx se rovná součtu p)och lichoběžníků,

a

21

20

b

ff(x)dX

,b n a {f(a)

a

t

f(b)

Ir

+ f(a + h) +

+ f(a + 2h) + ... + f[a + (n

Z2

f5
Ir'

.

,

Zl

Zf

obr. 3.):

Z4

Zl

l)h;}

Ir

Zl

b-a
n

Ir

Použijeme-li tohoto vzorce lichoběžníků pro výpočet objemu čtyřbokého hranolu (obr. 4), při dvojité
integraci,. obdržíme:
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Z4

"

Z1

"

Zl

I.
1

Zl

Z4
f4

Z2

Z4
g

8

i'

Zl
f

Z2
ft

fJ

Z4

6

00

Z4
f8

f2

Z"

5

kde h=--.

Z4

Zf
24

23

f~
Z

ff

fO

-

22

f6

Zl

Z2

" J Zz

I.

Zf

"

I:.

x·N

+x

Geodetický

obzor

sV'. 2J44 (1956)
4k

Č. 11

2k

4h

V = J dy Jf(x,y)dX

= ~ [l(zO

+ Z4 + z20 + Z24) +

+ 2(Zl + Z2 + Z3 + z5 + + Z15 + Z21 + Z23 +
+ ZlO + Z14 + ZO) + 4(Z6 + Z7 + Zs + Z11 + Z12 +
zlO

+ Z13 + Z16 + Z17 + -ZlS)]

(11)

Tuto rovnici převedeme na jednodušší a výhodnější tvar tím, že vezmeme zřetel na nadmořské
výšky bodů z, kolikrát se vyskytují v rovnici (11):

2h

2k

J dy Jf(x,
o

y)dx

= 2h Jf(y,

D

= 2h . 2kf(k, h) =

h)dy

.0

(13)
Sečtením objemů všech těchto hranolů, jež mají
za základnu stejné obdélníky nebo čtverce, ohr. 8., ~
obdržíme:
4k

V

=

4h

J dy

Jf

o

o

=

(x, y) dx

+ Z8 + Z16 + :&18)

4 P (z6

(14),

Poněvadž objem se rovná součinu tří rozmeru,
plocha součinu dvou rozměrů, pak výšky z' - třetí
rozměr - se rovná:
I

Z

+y

V

B

=p

A

Celkový objem se rovná součtu objemů n hranolů,
čili V = n . P . z', kde
z' - ~
- n'p-

117z1

+ 217z2 + 417z4

Y"

h

(III)

4n

O

Y

z

~
a

h

+X
b

)(1

je počet čtverců nebo obdélníků.
Obr. 6.

Je-li nutno upravit terén do horizontální roviny,
pak nadmořskou výšku vypočteme ze vzorce (III).
V případě, že je třeba upravit terén. do roviny
skloněné vypočteme výšku podle rovnic (8).
Váhy se vypočtou podle četnosti každé výšky, kolikrát se vyskytne při určování objemu podle vzorců
(11) a (12).*) V-našem případě jsou váhy jednotli\vých výšek následující: u výšek bodů O, 4, 24, 20
jsou váhy 1/4 = 0,25; u výšek koncových bodů
5, 10, 15, 21, 22, 23, 19, 14, 9 jsou váhy 2/4 = 0,50;
u výšek vnitřních bodů 6, 7, 8, 11; 12, 13, 16, 17, 18
jsou váhy 4/4 = 1,00.
2. Vzorec průměrných

obdélníků.
b

Přibližnou hodnotu integrálu J a . f(x)dx

lze sta-

a

noviti výpočtem plochy obdélníku aCDb (obr. 6):
b

!f(X)dx

=

2h· Y1

=

(b _ a)f(

a ~ b)

a

Rozdělíme-li lichoběžník aABb na n lichoběžníků
a plochu každého vypočteme podle shora uvedeného
vzorce, obdržíme výraz pro plochu průměrných
obdélníků:

·
f
b

· f(x)dx

a

b-a
=-n-(Y1.

+ Y3 + Y5 + ... + Yn-1)
+ Y3 + Y5 + ... + Y~-l)

20

21

15

23

16

l'

18

19

1Ó

11

12

13

U

S

f

,

8

9

O O

1

2

3

••

Z1

=

= 2h(Y1
Použijeme-li tohoto výrazu pró výpočet objemu
hranolu, obr. 7, obdržíme:
•) Předpokládáme, že v praktických případech je vyrovnávací
rovina mirně llkloněna.
.
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24

22

, Z1

Z1

Z1
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Výraz (14) je možno napsati takto:
V = 4p1:z;
(15)
Když je nutno upravit terén do vodorovné roviny,
bude výška Z':
,
V
41:zj
=--=-n'p

z

Z1

Z4

Z2

Z4

Z2

Z4

Z1

Z4

Z16

Z6

Z16

Z6

Z16

Z4

zi

ze

Z4

z,

Z4

z"

Z2

Z4

Z16

Z"

Z16

z"

Z16

Z4

Z2

Z6

Z4

Z6

z4

Z6

Z2

Z4

Z"6

Z8

Z'6

z8

Z16

z4-

Z1

z4

Z2

Z4

Z2

Z4

n

b

+ Yn + 2(Y2 + Y40+ Yn-2) +
+ Ya + ... + Yn-1)]

= : (Yo

+ 4(Y1

11

na:

3. Simpsonův vzorec. Součet ploch parabolických částí, obr. 3, je podle Simpsonova vzorce následující:

a

Č.

Označíme-li výšky Z (obr. 9 a 10) podle toho,
kolikrát se vyskytují v rovnici (17), přetvaříme tuto

kde n je počet čtverců nebo obdélníků.
Při určení roviny se berou v úvahu jen výška
středních bodů 6, 8, 16, 18, jež mají váhy rovné jednotce.

Jf(X)dx

obzor

(1956)

~
f

o

Použijeme-li tohoto vzorce při výpočtu objemu hranolu, obr. 7, získáme rovnici:
2k

2h

O)

+

+ f(2k,'0) + f(2h, 2k) + 4f(h, O) + 4f(h, 2k)
+ 4f(0, 2k) + 4f(2h, k) + 16f(h, k)} =
h'k
= -9- (zo + Z2 +
+ Z12 + 4(Zl + zli+
+ z7 + Z11) + 16z6]

+

J

dy J f(x, y)dx

o

=

+ f(2h,

4~~ k {f(O,O)

o

,z

ZlO

-fY
Z1

Z4
21 '

d

Z4

15

11

d Z

o o

Ze

6
Z4 d

1 d
1

Z2
2

Z4

d
J

n'

9n

b

= (b - a)(AoYo

VzorecNe~ton-

+ A1Y1 + ... + AnYn)

. slouží k vypočtení ploch; pro n = 3 je Ao = Aa =
= 1/8, AI = A2 = 3/8; křivku Y = f(x) nahradíme
parabolou třetího stupně

9
Z,

d

+ 21:z2 + 41:z4o+ 81: z8 + 161:z16

je počet čtverců.

fydx

~

Z16

l1:z1

Váhy výšek bodů jsou následující: u výšék čtyř
rohových bodů O, 4, 20, 24 jsou váhy 1/4 = 0,25;
u výšek koncových bodů 2, 10, 14, 22 jsou 2/4 =
= 0,50; u výšek koncových bodů 1, 3, 5, 9, 15, 19,
21, 23, a středního bodu 12 jsou 4/4 = 1; u výšek
vnitřních bodů 7, 11, 13, 17 jsou 8/4 = 2; u výšek
vnitřní.ch bodů 6, 8, 16, 18 jsou 16/4 = 4.

f4

,

JI

kde

Z2

"

fJ

12
Zf6

4

5

Z

V

=--=
n'p

4. Vzorec Newton - Kotesův.
Kotesův:

Z4
19

1"

~

a

Z1
24

Z1(;

1i'
Z

Zl

Z4
2J

z"

Z16
16

d

10
d
Z

Z2
22

,

(16)

Seětením 'objemů čtyř hranolů, jež mají za ~ákladnu čtverce O, 2,12,10; 10,12,20,22;2,4,14,12;
12, 14, 22, 24, obr. 9, dostaneme:

20

Je-li nutno térén upravit do vodorovné roviny,
bude její nadmořská výška:

Y

4

= ao

+ a1x + a~2 + aař

b

Integrál fydx
40d

4d

. J dyJf(X,Y)
o

zní takto:

b

= ~ [l(zo

+ Z40+ Z20 + Z24o)+ 2(Z,2 +

o

+ ZlO + ,z11+ Z22) + 4(Zl + + Z5 + + Z12+
+ Z15+Z19 + Z21 + Z23) + 8(z'1 + Z11 + Zla + Z17) +
+ 16(z6'+ Z18 + Z8 + Zl~)]
(17)
Za

kde p = d2 je plocha čtverce.

Jydx

=

(b - 'a) (~

Yo + : Y1 + : Y2 + ~Ya) =

a

b-a

Z9

= -8 - (Yo

.

+ 3Y1 + 3Y2 + Ya)

(19)

Postupuje-li výpočet objemu hranolu, obr. 11, podle této rovnice, obdržíme pro intervaly 3k a 3h J
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opzor

(1956) ~.1j

43

ci

Z

o

35

J~

Zg

3
29

28

Z,

21

2J

22

ti

lo

~
15

14
á

ciZ

3k

ti

2

" 3

3"

f f
dy

o

1

ti

f(x, y)dx = 9:~ k [f(O, O)

+ f(O,

+ f(0,3k) + f(3h, 3k) + 3f(0, h) + 3f(0,2h) +
+ 3f(0, k) + 3f(0, 2k) + 3f(k, 3h) + 3f(2k,3h) +
+ 3f(h, 3k) + 3f(3k, 2h) + 9f(k, h) + 9f(k, 2h) +
+ 9f(2k, h) + 9f(2k,2h)] = 9·h·k64 [1(zo + Z3 +
+ z21 + Z24) + 3(Zl + Z2 + Z7 + + Z14 + Z17 +
+ Z22 + Z2~) + 9(z8 + Zo + Z15 + Z16)]
(20)
s hranami

k a h.

Sečtením ohjemů čtyř hranolů, jež mají za zá·
kladnu čtverce 0,3,24,21;
3,6,27,24; 21, 24,45,42;
24, 27, 48, 45, {obr. 12) dostaneme:

V=

5. Vzorec

dy

=

f(x, y)dx

96/

[1(zo

+

z6

+ Z42 +

+ z~) + 2(Z3 + Z21 + Z27 + z45) + 3(Zl + Z2 +
+~+~+~+~+~+~+~+~+
+ Z35 + Z41 + Z43 + Z44 + Z46 + Z47) + 4z24 +
.+ 6(zlO + + Z22 + Z23 + Z25 + z + +
+ z38) + 9(z8 + + Z11 + Z12 +
+ Z16+
+ + + z,.og + + + + +
+ + Z30 + z40)]
(21)
Z17

26

Zo

Z18

ZlO

Z31

Z15

Z30

Z32

Z33

Z36

Z37

Tuto tovnici přetvoříme

tím, že očíslujeme výšky

z podle jejich četnosti v rovnici (21) takto:

9p

V = 64 (lI'zl

Zg

+ 2I'z2+3I'za + 4I'z + 6I'z6 + 9I'zo)
(22)
terén

do vodorovné

roviny,

,
V
Z=-_·_==
1Vp

+ 21:z2 + 3I'za + 4.Ez4 + 6.Ez + 9I'zg)
= ~-~~-~~~------~--64· n

Z1

ZJ
d

6

f

Vzorec Čehyševův

zní:

-

b-a

f(x)dx

-n-

=

[f(Xl) + f(X2)

+ ... + f(~n)]

a+b
b-a
Xj= -2-+-2-Xj
. a Xj jsou hodnoty, které js·ou uvedeny v následující
tabulce:
Počet
hodnota úseček x
pořadnic
2
xl= - x2 = 0,577350
3
Xl = - Xs = 0,707107
x2 =
4
Xl = - X4 = 0,794654
x2 = - Xs = 0,187592

°

5
6

Xl

= -

Xl -

=
Xs =
9 ... Xl =
X3 =
7 ...

Xl

X5

-

Xs

-

x7
x5
Xo

= 0,832498 X2 = - X4 = 0,374541
= 0,866247 x2 = - x5 = 0,4225.19
Xs = x2 = x4 = 0,

= 0,833862
= 0,323912
= 0,911589

X7 =

X2

0,528762

X4

=

0,266635

= 0,529652
Xs =
= - x8 = 0,601019
= - Xs = 0,167906
Xs

°

x4
x5 = O.

Na str. 106 "Lekcii o približennich
od A. N. Krylova je uvedeno:

vyčislenijach"
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V - JdyJ f(x,y)
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Váhy jsou následující: u výšek bodů O, 6, 42, 48
P = 1/3, u hodů 3, 45, 21, 27 P = 2/3, u hodů 1, 2,
4, 5, 7, 13, 14, 20, 28, 34, 35,41,43, 44, 46, 47 P =
= 3/3 = 1, u hodu 24 P = 4/3, u hodů 10, 17, 31,
38, 22, 23, 26, 27 P = 6/3 '- 2, u hodů 8, 9, 15, 16,
11, 12, 18, 19, 29, 30, 36, 37, 32, 33, 39, 40 P =
= 9/3 = 3.
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dx =

d-c
-m- . -k[f(X1, Y + f(X1, Y2) + ... +.
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=

b-a

l)

k)

2,

k)

k)]

1956/211

l)

l)

deodetlcký
S\!.

a+b

b-a

. c+d

kde X"'=-2-+ -2-x",

d-c

Yk= -2-+-2-Yk

a x"" Jk mají hodnoty uvedené v hořejší tabulce.
Úsečky Xl' X2 ••• X", v části a - b jsousyme. tricky rozloženy k počátku souřadnicové soustavy O.
Stejně tak pořadnice Yl, Y2, ••• Yk jsou symetricky
rozloženy k počátku souřadnicové soustavy v části
c - d, obr. 13.
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Když terén se má upraviti
pak její výška bude
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do vodorovné roviny,
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(VII)

Všechny body mají stejnou váhu. Proto úprava
terénu do skloněné roviny se vykoná podle vzorce (4).
Poněvadž u vzorce Čebyševova je možno uvažovat
nejvýše 9 bodů na pořadnicové úsečkové ose, je
nutno při úpravě většího území toto rozdělit na
menší čtverce nebo obdélníky. Má-li se terén upravit
do vodorovné roviny, vypočte se výška počátečních
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Víme, že (b - a) ·..(d - c) = p je plocha základny
'hranolu, m' k = n je počet bodů, pak rovnici lze
napsat takto:
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Body v jednotlivých čtvercích jsou symetricky
rozloženy k počátečním bodům 01' 02' 0a' 0"'" obr. 14.
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bodů 01' 02' 0a' 04' podle vzorce (23) a obdržíme hodnoty Zl' Z2' Za' Z4' Výška bodu O, čili horizontální
roviny OEGCO, bude:
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Je třeba upozornit, že při určeuí nejvhodnější
roviny shora uvedenými způsoby, kubatura výkopu
a násypu neuí absolutně stejná. Neexistuje způsob,
kterým by se toho dosáhlo, neboť fysický povrch
země je velmi nepravidelný. Výše uvedené z:eůsoby
však zcela postačí pro technickou praxi. Cím je
menší vzdálenost bodů, tím je přesnější výsledek.
Aby výpočet byl snazší, je nutno výšky bodů redukovat a který z uvedených způsobů se použije, bude
záležet vždy na tvaru terénu.
V tomto článku jsou probrány jen způsoby, jimiž
je možno vyrovnati výkopy a násypy tak, aby byly
minimální a byly současně splněny obě podmínky
s dostatečnou přesnosti.

Určení prvků vnitřní
Ing. Josef Kabeláč, asistent katedry vyšší geodesie, astronomie a geofysiky,

zeměměřická fakulty

ČVUT

ti

526.918.5
Praze

Stručný postup a výsledky určení prvků vnitřní orientace Zeissova fototheodolitu (čtyřmi způsoby, s použitím vyrovnávacího
počtu. Rozbor přesnosti a hospodárnosti jednotlivých method. Zjištěno, že konstanty Zeissova fototheodolitu, který byl po desítiletí
používán na cvičeních z fotogrametrie, zůstaly nezmifněny. (Práce provedena v ústavu fotogrametrie zeměměřické fakulty, v rámci
tudentské vědecké tvořivosti.)
Úlohou hylo přezkoušení správnosti prvků vnitřní orientace
leissova fototheodolitu (vý!;. č. 15036) a současně srovnání
několika různých početních metod vyrovnání.
Fototheodolit pro snímky rozměrů 13 X 18 mm s ohjektivem
Orthoprotar, měl konstantu udanou továrnou f = 191,95 mm.
Za účelem přezkoušení správnosti pořídil doc. Dr J. Klohouček
zkušehní měřický snímek s terasy na hudově zeměměřické
fakulty a hyla změřena osnova směruíková na osm vzdálených, na
I

.

snímku ostře znatelných hodů, rozložených 'přihližně v hori·
zontu (dva při levém a pravém okraji a čtyři hody uprostřed
snímku). Dále hylo dháno všech náležitostí: přesnosti v centrael, urovnání lihel, dolehnutí ohrazového rámu, pečlivého
zpracování snímku a pečlivosti v proměřování snímku.
Z novodohých metod vyrovnání je to způsoh Gruherův a
Baeschlinův, které se jevily v daném případě jako nejvhodnější.
Způsoh Gruherův skýtá spolehlivé výsledky v určení prvků
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vnitřní orientace při urovnané komoře, kdy body zaměřované
jsou pobliže horizontály v skupinách našeho snímku.
Vycházíme ze vztahu f = x cotg O( nebo log f = log x cotg 0(,
kde x znač! úsečky měřené od hlavního bodu a O( jim odpovídající vrhcolové úhly. Po diferencování můžeme přisoudit opravy
měřeným směrům nebo měřeným úsečkám nebo měřeným
směrům i úsečkám.
Exaktnější a matematicky správnější je však způsob Baeschlinův, který je početně poněkud obtížnější, ale skýtá prakticky stejné výsledky jako způsob Gruberův. Z prvých dvou
způsobů, ač oba přinášejí stejné výsledky, je výhodnější z hlediska hospodárnosti způsob prvý, Gruberův.
Pro srovnání různých metod vyrovná~ byl výpočet proveden čtyřmi způsoby s poněkud odlišnými hodnotami počátečních veličin i s různými početními postupy.
Výpočet I. - provedený způsobem Gruberovým - vycházel
z přibližné hodnoty konstanty fo = 192,00 mm a orientační
posun byl vyloučen před sestavením normálních rovnic. Bylo
to v podstatě řešení dvou rovnic normálních o dvou .neznámých
podle pozorování zprostředkujících. Výsledné hodnoty a odpovídající střední chyby byly
dx = - 0,000 5 mm mo = ± 10,13 IDx = ± 0,047 mm
df= - 0,0478 mm
mf = ± 0,014 mm.
Výpočet II. byl proveden způsobem Finsterwalderovým,
který je velmi podobný způsobu Gruberovu a liší se jen jinou
úpravou koeficientů rovnic oprav. Pro porovnání byla volena
za fo hodnota 191,00 mm a systém rovnic normálních a sigmové
zkoušky byly výřešeny krakowiany. Výsledné hodnoty výpočtu
II.:
dx =
0,004 95 mm
mo = ± 9,67
mx = ± 0,045 mm
df =
0,948 69 mm
mf = ± 0,013 mm.
Malé rozdíly hodnot výpočtu II. a I. lze vysvětlit tím, že do
výpočtu byly zaváděny různé hodnoty fo.
Z hlediska hospodárnosti méně výhodným, ale praxi nejlépe
odpovídajícím způsobem vyrovnání je metoda Baeschlinova,
přisuzující opravy Vx a v",měřeným úsečkám i směrům, takže
opravy skutečně charakterisují přesnost jednotlivých měřických úkonů a nejsou proto nepřesnosti zahrnuty pouze v opravách jednoho druhu. Je zajímavé, že vypočtené chyby v měřených úsečkách dobře odpovídají' předpokládané přesnosti
v jejich měření, a to ± 0,01 mm. (Jelikož se v rovnicích oprav
vyskytují dva druhy oprav, bylo nutno přisoudit oběma váhu,
předpokládáme-Ii, že mezi sebou byly měřeny se stejnou přesností. Přisuďme měřeným úsečkám váhu pn = 1. Uvažme dále,

+
+

že úsečky jsou měřeny s přesností ± 0,01 mm a směry s přesností ± 5". Pro danou konstantu f z toho vyplývá váha měřených směrů gn= 4). Přibližná hodnota neznámé konstanty
byla zvolena fo = 191,~0 mm.
Výpočet III. byl řešen bez vyloučení orientačního posunu d.
Vyrovnané veličiny nebylo možno považovat za dostatečně
přesné, neboť dvě rovnice normální byly téměř shodné. výsledné hodnoty proto arů neuvádíme.
Výpočet IV. byl proveden s vyloučením orientačního posunud,
které nebylo však tak jednoduché jako v případech předchozích. Výsledné hodnoty byly
dx =
df =

+ 0,001 20 mm
+ 0,948 51 mm

mo =

± 9,68

mx =
mf =

± 0,045 mm
± 0,012 mm.

Závěr: Hodnotíme-Ii přesnost a hospodárnost a tím i vho(lnost jednotlivých způsobů určení prvkiJ.vnitřní orientace fototheodolitu početním způsobem s vyrovnáním, srovnejme výpočet I. (případně též výpočet II.) s výpóčtem IV. To znamená~
srovnejme způsob vyrovnání podle Grubera a podle BaeschIina.
Ač způsob Baeschlinův je theoreticky i prakticky přesnější,
lze říci, že způsob vyrovnání podle Grubera je hospodárnější
(chyby přisuzujeme měřeným ,směrům), ale zároveň též dostatečně přesný v určení df i dx.
Pro způsob Baeschlinův bychom se však rozhodli, chtěli-li
bychom určit i skreslení'objektivu, neboť Va: zde nejsou ovlivněny chybami z měření úseček x. výpočty též ukázaly, :líepro
přesnější určení posunu dx by bylo vhodnější použít více měřených směrů v blízkosti hlavního bodu, jak ukazúje značně
velká střední chyba mx•
Způsob :Finsterwalderův je pro výpočet poněkud složitější.
Ukazuje nám také, že hodnota};, sémá co nejvíce blížit vyrovnané hodnotě f.
Použití krakowianů místo Gaus!ovy eliminace neskýtá
v tomto případě, kdy se jedná o řešení toliko dvou rovnic normálních, žádných podstatných početních výhod.
Konečně lze říci, že přezkoušením ZÍskané hodnoty prvků
vnitřní orientace zkoušeného Zeissova fototheodoIitu velmi
dobře souhlasí s udanou konstantou komory f = 191,95 mm,
která byla určena továrnou. Podobně horizontální posun hlavního snímkového bodu dx je zanedbatelný, neboť je řádu 10.3•
Prvky vnitřní orientace zkoušeného Zeissova fototheodolitu
(výrobní číslo 15Ů36) jsou: f = 191,95 mm; dx = 0,00 mm.
Zůstaly nezměněny, přestože fototheodoIit je po řadu let používán v cvičeních z fotogrametrie.

Zlepšovací návrhy, problémy a stanoviska
Výpočet vzdálenosti z paralaktického
bez použití tabulek

úhlu

pro každou délku dálkoměrné laťové základny.

526.92

Pro základnu I

Tabulky pro určení vzdálenosti z měřeného paralaktického úhlu jsou sestaveny podle vzorce
D =

I

<5

2 .cotg 2

K=

1
arc1

=

2 m vyčíslíme konstantu

1

"

K

2000000
3,141592

n

2000000

(1)

K = 636619,90
Vzdálenost pak vyčíslíme pomocí vzorce (3)

1
D

<5

tg-

=

K·

1
<5" •

2
2
protože paralaktické úhly dosahují jen malých úhloNechceme-li však paralaktický úhel dělit, ahycho~
vých hodnot, pro které přibližně platí tg <5-.:-.sin <5-.:-.
se vyvarovali chyb, upravíme si jej na tvar
-.:-.arc <5,můžeme opět provést úpravu vzorce (2)
1

1

I

D--'-- 2

<5~'

D = 2K·
<5

arc

'2K

2

= C = 2 . 636 619,90
C
D = <5"

<5"

arc

r'.-2

pro 2 m dálkoDlěrnou základnu bude

C
2

I 1" jest konstantní
arc '

a můžeme ji vyčíslit

= 1 273 239,80.
Vyčíslení provedeme
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Porovnáme-li hodnoty vyhledané v tabulkách
hodnotami vypočtenými podle našeho vzorce zjistíme hodnoty chyb, pro které pak můžeme zavést
opravy, případně sestrojit jednoduchý graf oprav.
V ůvedené tabulce jsou vyčísleny vzdálenosti pro
měřený úhel !5 strojem, Wildovými tabulkami a přesným způsobem.
8

D

«5

0,5000
1,0000
1,5000
2,0000
2,5000
3,000 O
3,5000

D

strojem

z tabulek

254,6479
127,3239
84,8826
63,6619
50,9295
42,4413
36,3782

254,600
127,320
84,879
63,657
50,923
42,433
36,369

přesná
hodnota

D
254,6466
127,3213
84,8787
63,6567
50.9230
42,4335
36,3691

opravy
vzdálenosti
vypoč.
strojem

-

=

2·648000
3,141592

=

412 529,69 .

Výpočet se však již komplikuje, neboť úhlovou
hodnotu paralaktického úhlu musíme si vyjádřit ve
vteřinách. Máme-li vyhledat vzdálenost pro paralaktický úhel vyjádřený ve starém dělení, na příklad
!5 = 1 26' 25~ ,
převedeme stupně na vteřiny 1
3600"
minuty na vteřiny
26'
1560"
připočteme. vteřiny
255"
0

0

- 0,0013
- ,0026
- ,0039
- ,0052
- ,0065
- ,0078
- ,0091

Stejným způsobem se může určit konstanta

C

5185"5
a dosadíme do vzorce
D

C

=Y=

412 529,69 = 79 5544
5185,5
'

Z grafikonu zjistíme
80 m, kterou odečteme

C pro

D

=

79,5544 -

0,0041

opravu

=

pro vzdálenost

aSI

79,5503.
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Tacheometrické

zaměřeni zarostlého

V

nepřehledného

území
526.921
Při výškopisných pracích v lesích r zaměřovaných
číselnou metodou často narazíme na plochy, které jsou
těžce prostupné, zarostlé hustým porostem, s velmi
špatnou viditelností, ale které se musí naprosto nevyhnutelně výškově zaměřit (výchozy, skály). I když
týto plochy nejsou příliš veliké (3-4 ha), bývají
zpravidla v místech s velmi členitým povrchem, který
je třeba k správnému vystižení terénních tvarů,
v blízkosti lomů, ať stávajících či opuštěných, nebo
v jejich nejbližším okolí velmi podrobně zaměřit.
Při zaměřování postupujeme nejlépe tak, že kolem
neprostupného území rozvrhneme polygonovou síť,
kterou vzájemně propojíme přes zarostlé území buď
1. měřickými přímkami nebo
2. vloženými polygonovými pořady s rayony.
\

Způsobem 1. (s body seřazenými do profilů) se po
velkém a velmi zdržujícím prosekávání
porostu
snadno a rychle postupuje při zaměřování; jako výsledek však dostaneme čtvercovou síť s větší nebo

zem~měřické praxi
menší hustotou vrcholů, s body na místech ne vždy
vhodných pro přesné vystižení terénu (na terénních křivkách). Kancelářské vyhodnocení jsme nuceni provádět pak lineárně interpolací s ohledem na
utváření terénu. Tento způsob je neproveditelný
v členitém území s velkými výškovými rozdíly a s přírodními překážkami.

Způsob 2. (s body volně rozptýlenými) je vhodný
v ostatních případech. Pomocné polygo:!lové pořady
(vložené) vedeme pokud možná po vrstevnicích.
Délky polygonových stran závisí na územních poměrech; snažíme se zachovat všechna pravidla pro
budování polygonové sítě, pokud je to prakticky
možné a hlavně se vyvarujeme silně lomených pořadů o stranách velmi krátkých. Ani zde nebývá
možno vyhnout se namáhavému. a zdržujícímu prosekávání nutnému pro založení polygonového pořadu. Tento způsob umožňuje zaměřit všechny terénní čáry á tvary potřebné k správnému vystižení
terénu. Je poměrně pomalý, nákladný, vyžaduje při
zaměřování polygonové sítě velmi přesné dostřeďování stroje a signálů (krátké strany), nemají-li uzávěrové ódchylky nabýt nebezpečné velikosti.
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Jak bylo již dříve uvedeno, je nutno v terénu s hustým porostem volit stanoviska blízko sebe, protože
strojem je možno zaměřit jen body, ležící v jejich
nejbližším okolí. Stanovisková síť je pak velmi hustá,
což znamená, že se stroj musí velmi často přestavovat. V takovém případě je výhodné volit k zaměření
polygonového pořadu a hodů podrobných busolní
tacheometr. Přesnost magnetických azimutů změřených busolním tacheometrem je sice menší než úhlů
měřených theodolitem, ale pracovní postup je zato
rychlejší, neboť můžeme měřit úhly ob jeden vrchol,
a chyby z nepřesného dostředění stroje nejsou tak
nebezpečné jako při používání theodolitu.
Porovnejme theodolitový a busolní pořad, jak je
uvedeno a matematicky rozvedeno v Nižší geodesii
Ing. Ryšavého.
Pro zjednodušení předpokládejme, že jde o přímý
pořad ó stranách dlouhých s metrů; počet stran
v pořadu nechť je n, tudíž úhrnná délka pořadu
D = n . s. A uvažujme:
1. pořad theodolitový, v němž .vrcholové úhly byly
zaměřeny se střední chybou ± 0::;
2. pořad busolní, u něhož magnetické azimuty byly
určeny s chybou ± tJ.
Porovnáme-li oba výrazy, vidíme, že vybočení
koncového bodu je tím menší
a) čím u pořadu theodolitového je délka 'stran
větší,
b) čím u pořadu busolního je délka stran menší.
Tím jsme dospěli k důležitému poznatku:
"Theodolitem se doporučuje měřit polygonové pořady
o dlouhých, nepříliš četných stranách (o malém n),
naproti tomu busolou je výhodné zaměřovat pořady
s velkým počtem krátkých stran."

Pro lepší ujasnění uvedeme ještě praktický prl'
klad. Máme pořad o celkové qélce 500 m. Délka polygonových stran s = 10 m. Uhly byly měřeny
1. theodolitem s přesností .± 20" = o:: • e",
2. busolou s přesností ± 3' = tJ· e'.
[e' = 3438'; e" = 206265";
Po dosazení a výpočtu do vzorců pro vybočení Lh
a L1 b budou posuny koncového bodu
1. u theodolitového pořadu ± 20 cm a u
2. u busolního pořadu ± 6 cm.

526.918
M. B. Piasecki
Fotogrametria - 184 stran, 117 vyobrazení, formát A5,
Pa1Ístwowe prezdsi~biorstwo wydawnictw kartograficznych,
Warszawa 1955, vydání druhé, brož. 8.- zl.
Ve 2. čísle Geodetického a kartografického obzoru r. 1956bylo
recensováno první vydání této knížky, která je určena zeměměřickým průmyslovým školám a případně i posluchačům
těch vysokých škol, kde fotogrametrie není přednášena jako
předmět hlavní.
Autor ponechal rozsah knihy a její rozdělení do šesti částí:
Základy fotogrametrie -:- Pozemní fotogrametrie jednosnímková - Pozemní stereofotogrametrie - Letecká fotogrametrie
jednosnímková - Radiální triangulace - Letecká stereofotogrametrie. Některé stati jsou nově zpracovány 'a poněkud doplněny. Při novém vydání měla být snad trochu rozšířena
část o letecké stereofotogrametrii.
O kvalitě knížky, která při přístupném zpracování látky
zachovává vysokou úroveň, svědčí ta okolnost, že vychází
v poměrně krátké době dvou let již ve druhém vydání. Doporučujeme jí znovu pozornosti našich fotogrametrických pracovníků zabývajících se výukou na zeměměřických průmyslových školách.
1ng. O. Jeřábek

Úvodní stati obsahují stručný historický přehled thcDrif
světových soustav, popisné astronomie a vzorců sférické trigo.
nometrie.
Díl nazvaný sférická astronomie začíná dosti překvapivě
všeobecným rozdělením astronomie, které mělo být spíše v úvodních statích. Následuje popis souřadnicových soustav na
nebeské sféře, provázený obrázky, které podobně jako i v mnohých jiných učebnicích tohoto druhu nerespektují zásady deskriptivního zobrazování a nejsou ani příliš pečlivě provedeny,
popis a velikost písmen je na každém jiná. Obrazová část je
slabou stránkou této knihy. Vzorce pro transformace souřadnic
jsou odvozeny pro logaritmické počítání a i příklady v knize
užívají logaritmického způsobu. Autor se zřejmě snaží přibližit
se možnostem čtenáře, který nemá počítací stroj.
Záslužné je :iařazení informativní kapitoly o zatměních a zákrytech. Autor upozorňuje na vzrůstající důležitost těchto
metod a zmiňuje se o přínosu polského prof. Banacpiewicze.
Stati o sférické astronomii mají minimální, ale zcela postačující rozsah jako příprava k hlavní části o praktické astronomii. Na str. 38 poněkud zaráží, že u příkladu, kde dané hod·
noty jsou v minutách se počítá se sedmimístnými logaritmy
a výsledek je udán přesně na vteřiny. Na str. 77'jsou výklady
o Astronomickém ježegodniku ne zcela jasné.
V druhé části - praktické astronomii - podává autor přehled úloh a zběžně uvádí některé přístroje vysoké přesnosti.
Po tomto úvodu, který je pouze informativního rázu, předpo.
kládá, že je k disposici pouze běžný théodolit, na př. Wild T2
a hodinky s vtéřinovou ručičkou kontrolované radiosignály.
Předpokládaje praktickou znalost theodolitu při zeměměřických
pracích, upozorňuje na zvláštnosti jeho užívání v astronomii.
Uvádí určování korekcí a chodů obyčejných hodin optickosluchovou metodou z radiosignálů a dosažitelnou přesnost.
Velmi cenná je další kapitola o přípravě přístroje a o způso.
h!lch observaee Slunce a hvězd, část, kterou v podobných dílech
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Dzikiewicz,B.

Zarys astronomii sferycznej i praktycznej dia topografów
i geodetów. Wydawnictwo Ministerstwa' oborony narodowej,
Warszawa 1955, 199 str., 67 obr., cena zl 16,80.
Publikace je věnována té části geodetické astronomie, která
svým zaměřením a požadavky na přesnost bývá označována
jako astronomie topografická. Kniha se dělí na úvodní část
z popisné astronomie, kapitoly ze sférické astronomie a nejobsáhlejší stať o praktické astronomii. Uzavírají ji pomocné
tahulky.

To znamená, že u busolního pořadu je odchylka třikrát menší.
Užití busolních pořadů v zalesněném terénu má
tyto výhody:
1. můžeme volit i silně lomené pořady o stranách
velmi krátkých, t. j. můžeme je vést cestou vyžadující nejmenší prosekávání' porostu;
2. chyby v dostředění stroje a signálů i při krát·
kých záměrách nejsou nebezpečné;
3. měřickou práci můžeme zrychlit tím, že mě·
říme úhly ob jeden vrchol, přeskáčkou.
Při měření busolou musíme dbát těchto opatření:
Úhlové měření má se provést -poměrně rychle, ne·
boť magnetická deklinace během několika denních
hodin dosahuje odchylky až 7' i více (v červnu
a v červenci); musíme být opatrni v blízkosti železných předmětů (železné zábradlí, stožáry, dráty
v deštníku) a dát pozor na elektrické vedení. V okolí
čedičových skal a rud s obsahem železa není magnetické měření vhodné.
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tak. často postrádáme, neboť obsahuje mnohé pokyny, jež se
zdají autorům samozřejmé. To však nemusí platit o čtenáři.
Velmi podrobně jsou zpracovány metody určováni azimutu,
nejčastěji přicházející v praktické geodesň, topografii, při měření
magnetické deklinace, u dělostřelectva a jinde.
Autor uvádí azimut ze zenitových vzdáleností Slunce a
hvězd, z měřeni na Polárku, z hodinového úhlu Slunce a z korespondujících výšek Slunce a hvězd. Pro výpočet azimutu
Polárky popisuje způsob Radeckého a zmiňuje se o metodě
Czerskiho. Z méně přesných způsobů (optimálně ± 0,5') jmenuje tabulky azimutů Polárky a Slunce A. M. Petrova, pomocí
nichž je též popsán způsob orientace měřického stolu. Zmiňuje
se o tabulkách Achmatovových, Graurových, o metodě Krasovského a Hausbrandta. Uvádí též nařízeni theodolitu do poledniku podle Polárky.
Z metod určení zeměpisné polohy je popsána šířka ze zenitových vzdáleností Polárky, délka z průchodů hvězd v poledníku
a ze zenitových vzdáleností poblíž I. vertikálu, opravy přibližné polohy z měřeni metodou stejných výšek (Pěvcovova
a Cingerova) spolu se zmínkou o hranolovém astrolábu.
Publikaci uzavírá poznámka '0 navigačni astronomii a o metodě polohových čar.
.Kniha je psána s velkým porozuměním pro potřeby praxe.
Autor u probíraných metod po uvedeni theoretických základů
li popisu pracovního postupu podává rozbor přesnosti z prakticky dosahovaných výsledků. Diferencování výpočetních výrazů pak slouží především ke stanoveni optimálnich podmínek
pro observaci a neni základem pro důmyslné odvozováni střednich chyb, mnohdy problematické hodnoty. Metodu uzavírá
vždy vypočtený příklad.
Dzikiewiczova kniha je především odpovědí těm, kteří žádali
srozumitelný návod pro astronomickou orientaci geodetických
měření a v tom je její hlavní přínos.
Ing. Rambousek
526.53(438)
Kasperek, S~- Pietrzykowski, M.
Przyklad wyrównania sieci triangulacji wypelniajllcej z odrzu·
ceniem založenia bezbl~dnosci punktów nawillzania. (Příklad
vyrovnání vyplňovací trigonometrické sítě s ohledem na chyby
daných hodů.) Prace Geodezyjnego instytutu naukowo-badawczego. Svazek II. Sešit 2. Warszawa 1954. Str. 3-20, 2 obr.,
5 tab •.
Počítáme-li vyrovnané souřadnice bodů nižšího řádu, předpokládáme běžně, že souřadnice výchozí jsou bezvadné. Tento
předpoklad v zásadě platí, je-li nově vyrovnávaná síť mnohem
méně přesná, než síť vyššího řádu, neboť pak můžeme chyby
v určení daných bodů zanedbat. Není-li tomu tak, potom zanedbáni chyb v daných bodech vede ke skreslení dobrého měřického materiálu.
Nejsprávnější, avšak prakticky dosud neuskutečnitelné, by
bylo současné vyrovnání všech sítí různých řádů v jednom
celku.
Autoři uvažují při vyrovnání chyby v určeni daných bodů
a do výpočtu zavádějí středni chyby v jejich souřadnicích.
Vycházejí z pod.mínky
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Pro ohecné odvozováni užívají kraklWjanové symboliky a prl
praktickém řešeni metod geodetických výpočtů podle S. Hausbrandta.
Jako příklad je uvedeno vyrovnáni vyplňovací sítě o 46 bodech, připojených k 6 bodům I. řádu. Průměrná" střední chyba
v poloze bodů ± 5 cm svědčí o vysoké kvalitě vyrovnaných
hodnot ..
Podobný způsob výpočtu by mohl hýt užit i v naší jednotné
trigonometrické síti, kde v mnoha případech nesprávné předpoklady a zjednodušení vyrovnáni vedou ke zhoršení jakosti
výsledných hodnot a zvětšení jejich střednich chyb.
Ing. J. Kouba
526.3 : 526.53 (438)
Haushrandt, S.
An~
porównaweza dokladnosei wielkotrójklltowyeb i malo·
trójklltowyeb sieei trian~aeyjnych naWÍl!zanado prac geodezyjnych w polsee. (Srovnávací' rozbor přesnosti trigonometrických. sítí o velkých a malých trojúhelnících spojený s geo.
detickýrni pracemi v Polsku.) PPWK, Warszawa 1955, Prace
lnstytutu geodezji i .kartografii. Svazek III, seš. 1. 232 str.,
54 obr.
.
Úspěšné a hospodárné s.plnění úkolů stojících před polskou
geodesií po světové válce 1939-1945 předpokládalo důsledné
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zavádění nových metod výzkumu i praxe. V oblasti triangulačních prací bylo třeba v nejkratší době vybudovat celostátni
homogenni síť, která by sloužila za základ všem ostatnim geodetickým a topografickým pracím. Byl opuštěn klasický čtyiřádový či pětiřádový systém trigonometrických sítí (zásada
"z velkého do malého") a nahrazen stejnorodou t. zv. vyplňovací sítí ("sieé wypelniajllca") o střední délce stran 10 km.
Hlavním úkolem práce S.Hausbrandta
je odpovědět na
otázku, zda-li s hlediska přesnosti je výhodnější budovat některé typické elementární zjednodušené formy trigonometrických sítí z rovnostranných trojúhelníků velkých ("sieé wielkotrójklltowa") nebo malých ("sieé mafotrójklltowa").
K rozboru je použito teorie pozorování zprostředkujících, při
čemž se závěrem berou v úvahu i chyby v určení souřadnic
daných bodů.
.
Při odvozování vzorců a prováděni důkazů je užito krakovjanů, které jsou pro praxi vhodnější než matice.
Jako hlavní kriteria přesnosti se uvádějí:
a) hodnota střední polohové chyby bodů,
b) velikost vlivu systematických chyb,
c) hodnota střední chyby středních chyb a
d) kriterium A. Otr~bski-ho čili věta o středním zmenšeni
čtverce chyb po vyrovnání.
Za předpokladu rovnostranných trojúhelníků a stejné středni
chyby pro celou síť svědčí všechna tato kriteria ve prospěch
sítí o krátkých stranách.
Po dirkladném rozboru pojmu chybové elipsy jsou výsledky
studia znázorněny grafickými přehledy, ze kterých rovněž
zřetelně vyplývají přednosti sítí o malých trojúhelnicích.
Knihu doplňují résumés v jazyku polském, ruském a anglickém, jejichž prostudování postačí ke vniknutí do obsahu i metody celé práce.
Po revolučních metodách prof. Bastla i maďarské geodetické
služby (Regoczi) polská geodesie volí a teoreticky zdůvodňuje
nový typ trigonometrické sítě v práci, která jistě i n nás vzbudí
zaslouženou pozornost.
Ing. J. Kouba
681.142-83 : 526
Kitchens, C. W.
Au Electronic Computer for Survey Problems (Elektronkový
stroj pro gbodetické výpočty.) Surveying and Mapping, October-Decemher 1955, str. 468-4741
Nově vyvinutý přístroj "Monrobot V" umožňuje urychlit
přípravu mapových děl snížením času potřehného pro nejrůznější geodetické výpočty. První předností tohoto elektronkového stroje s kapacitou 20 desetinných míst je jeho jednoduchost. I pro nezkušené pracovníky postačí jeden den na'zácvik. Rozměry i vzhledem se podobá kancelářskému stolu
a váží cca 8 q. Většina konstrukčních prvků je typisována,
takže vadné části mohou být ,snadno nahrazeny.
Základ přístroje tvoří asi 700 elektronkových součástek a rotující magnetický bubínek, který je schopen shromáždit 128
desetinných čísel a přijmout až 200 početních rozkazů, jimiž
se zajišťuje provedení všech potřebných matematických operací
daného výpočtu. Rozkazy se mění, resp. ruší impulsem z rozvodné desky nebo automaticky během výpočetního postupu.
Poloha každého čísla je určena symboly aO až k9, zatím co
pol?hu rozkazů označují číslice 00 až 99.
Uspory dosažené přístrojem po provedených zkouškách' vyplývají z přehleoo:
.
Čas potřebný
při užití
obvyklých
výpočetních
metod
Polygonové výpočty
výpočty v trojúhelniku
Výpočet zeměpisných souřadnic
Převod souřadnic zeměpisných
na rovinné
Výpočet sférického excesu
výpočet zpětného protínání
Výpočet jižriíku
Výpočet trigonometricky měřeného výškového rozdílu

Čas.potřebný
při užití elektronkového
počítacího
stroje

24 min.
17 min.
41 min.

21/2 min.
2 min.
2 min.

24 min.
15 min.
39 min.
14 min.

15 vt.
20 vt.
11/2 min.
2 min.

"Monrobot V" podstatně urychluje i vyrovnáni triangulaci
a trilaterací a je rozhodným přínosem k zhospodárněni nejrozsáhlejších výpočtů z oboru vyšší i nižší geodesie.
Ing. J. Kouba
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92 Andra,e : 526
Andersen, E.
C. C. G. Andrae. Publikace dánského geodetického ústavu,
řada 3. svazek 21., 103 stránek, 7 příloh, Kodaň 1955.
V rámci styků a spolupráce československé a dánské gcodetické služby dostává se do našich rukou vzorně vybavená publikace, vydaná u příležitosti stého výročí jmenování C. C. G.
Andraea (1812-1893) vedoucím geodetických prací v Dánsku.
Čs. geodetická veřejnost má tak možnost seznámÍt se nejen
s životem C.C. G. Ab.draea - geodeta světového významu, ale
i s historií a úspěchy dánské geodesie a kartografie. Rok 1955
není jen stoletým osobním výročím význačného pracovníka, ale
též příležitostí k posouzení prvního století vědecké geodesie
v Dánsku, jejímž zakladatelem byl C. C. G. Andrae.
Podobně jako v jiných civili~ovanýchzemích, také v Dánsku
přivábila geodetická věda i praxe pozornost nadaných vynikajících kolektivů i jednotlivců (Andrae, Zachariae, Norlund a 'j.),
s nimiž se u nás zběžně seznamují posluchači kursů vyšší geodesie.
V 21. svazku 3. řady publikací dánského geodetického ústavu
seznámíme se nejprve s životní dráhou C. C. G. Andraea,
sledujeme jeho dětství, mládí, studijní léta v Kodani i v Paříži a další jeho odborný i politický život. "0" jsem stále více
přesvědčen, že je nemožné věnovat se vědeckým studiím bez
dokonalé znalosti současné filosofie,což se tím silněji projevuje,
jedná-li se o matematické úvahy, které tak snadno zbloudí
v labyrintu mylných a bezduchých teorií ... ". Tak fórmuloval
Andrae svůj názor. na vztah společenských věd a teoretických
studií, názor, který je dnes stále platný. Politická dráha Andraea
vede od, člena parlamentu, senátora, až k nejvyššímu ministerskému křeslu. Jeho jmenování ve(1oucímprací sRojených s dánským stupňovým měřením znamllllá pak velký organisační i vědecký přínos nejen pro Dánsko, ale i pro celou světovou geodesll. Andrae využívá klasických prací Gaussových a Besselových, provádí nezávislý kritický rozbor jejich teorií a v mnoha
směrech je podstatně zlepšuje elegantním odvozením vzorců pro
úhlové vyrovnání, výpočtem polohy bodů v síti a stanovpním
jejich přesnosti (chybové elipsy), refrakčními studiemi atd.
Souhrn teoretických poznatků a praktických zkušeností je kromě četných statí a článků menšího rozsahu - obsažen ve
čtyřsvazkovém díle "Den Danske ~Gradmaaling" (Dánské
stupňové tněření), hlavním díle C. C. G. Andraea.
Francouzsky psaná publikace, vzorná svou úpravou a podnětná obsahem nechť je příkladempl'O podobné prá'ce u· nás
o hodnocení činnosti starších generací pracovníků geodesie a
kartografie.
Ing. Kouba
526.5
Anderse~, E.
Adjustment of Observations by the Method of Least Squares.
(Vyrovnání pozorování metodou nejmenších čtverců.)
Publikace dánského geodetického ústavu, řada 3., svazek 22.,
50 stránek, Kodaň 1955.
Autoři většiny současných pojednání a učebnic vyrovnávacího počtu stále ještě užívají klasických vyjadřovacích způsobů,
zavedených Gaussem a Helmertem.
Práce E. Andersena přispívá k rozšíření vhodnější a názornější teorie vyrovnávacího počtu zavedením maticového počtu
a jeho užitím pro Thieleho volné funkce. Publikace doplněná
četnými číselnými příklady je v prvé řadě určena PQsluchačům
vyšší geodesie.
Ing. Kouba

interference bílého světla. Další kapitola popisuje pncmu
i vzhled interferenčních jevů, jimiž se pomocí bílého světla
dokazuje, že dvě, vrstvy mají stejnou tloušťku. Po objasnění
funkce kompensačních destiček přistupuje autor k výkladu
multiplikačních metod, založených na několikanásobném odrazu světelného paprsku, kterých se nejčastěji používá při
měření vzdáleností v geodesii. Úvahou o refrakci světelných
vln a o korekci4;h,jimiž se opravují výsledky interferenčního
měření délek s ohledem na různost laboratorních a skutečných měřických podmínek, první hlava končí.
Druhá hlava knihy přináší výklady nejznámějších inter·
ferenčních systémů a popisy jim odpovídajících interferometrů.
V chronologickém uspořádání je uveden na prvém místě
systém Fizeauův,
na druhém místě systém Michelsonův,
jehož interferometrem byla porovnána délka jednoho metru
s vlnovou délkou červeného kadmiového světla, dále systém
Kostersův,
sovětský
interferenční systém, multiplika'ční
systém Volet-Cabrerův
a systém Dowellův. Pak následuje
známý interferenční systém finského geodeta Viiisiiliiho, jehož
bylo pro geodetické účely již mnohokrát použito. Veliká pozornost je věnována zcela zvláštnímu druhu interference~ která
nastává u Bergstrandova
geodimetru. V samostatné kap)tole je tu objasněn vznik amplitudové modulace světla pomocí
Kerrovy buňky a křemenného oscilátoru. Poslední kapitola
přináší popis geodimetru, výklad matematické teorie přístroje
a vysvětluje funkci t. zv. elektrického filtru, kterým se posuzuje způsob interference vysílaného a odraženého světelného
vlnění.
I
Třetí a poslední hlava knihy pojednává o metodách interferenčního měření a o výpočtech výsledných délek. V obšírném
výkladu je podána na prvém místě klasická metoda, jejíž
teorie je ihned doplněna rozsáhlým číselným příkladem. Pak
následuje aplikace klasické metody na proměřování koncových
měrek, která je rovněž doložena náoorným číselným příkladem.
Dále je objasněna metoda měření na základě posunu interferenčních proužků a metoda srovnávací. Na závěr podává autor
úvahu o přechodu od měřítek koncových k měřítkům čárkovým.
Kniha je zdařilým, srozumitelným a metodicky velmi vhodně
uspořádaným výkladem základních poznatků u interferenční
optiky s ohledem na její aplikace v geodesii pro měření vzdáleností. Obsah i rozsah první hlavy, v jejímž úvodu jsou opakovány nejelementárnější poznatky z vlnové mechaniky, svědčí
o tom, že autor předpokládal poměrně malou zasvčcenost čtenáře do problému interference a že kniha je určena širokým
zeměměřickým vrstvám. Knihu lze vřele doporučit i u nás, kde
podobná monografie o interferenčním měření délek v českém
jazyce zatím schází.

526.923:374.5 (100)

Kneissl, M

Internationale Streckenmesskurse in Miinchen. (Mezinárodní
kursy pro měření délek v Mnichově.) Marianne Wittke Verlag,
°Goslar1955, str. 221, čet. obr., tab. a fot.

Tato kniha obsahuje 24 referátů, přednesených na 'tradičním Mezinárodním kursu pro měření délek v září 1953 v Mnichově, a informuje širokou zeměměřickoR veřejnost o nejnovějších výsledcích vývoje geodetických přístrojů a o.pokrocích
v metodice optického měření vzdáleností.
Mnichovskékursy pro měření délek jsou pořádány pravidelně
na podzim každého druhého roku Geodetickým institutem
Vysoké školy technické v Mnichově a jejich ideovým i orga·
535.41: 526.913.145
Jasnorzewski, J. , nisačním vedoucím je president Německé geodetické komise
a autor knihy prof. Dr Max Kneissl. TI příležitosti kursu s~
Interferencja i jej zastosowanie do pomiarów dlugosci. Interúčastníci scházejí na neutrální půdě vysoké školy se zástupci
ference a její použití pro měření délek. Státní kartografické
9 německých a švýcarských firem (Wild, Kern, Zeiss-JeJ;la,.
nakladatelství, Varšava 1953. Stran 138, obrázků 103.
Zeiss-Oberkochen, Fennel, Breithaupt, Askania, Ertel-Werk,
Látka je rozdělena do tří hlav, z nichž první, zabývající se Dénnert u. Pape) a rokují s nimi o svých zkušenostech s jejich
teoretickými základy interference, zabírá .bezmála polovinu
výrobky. Na oddělených.výstavkách v prostorách Geodeticklihy. V úvodu této hlavy podává autor zevrubný a velice
kého institutu se může každý seznámit s nejnovějšími konstruk·
názorný výklad nejdůležitějších principů z optiky a vlnové
cemi jednotlivých firem, pohovořit si o nich se samotnými konmechaniky, na nichž se zakládají a jimiž se vysvětlují interstruktéry a případně je i prakticky vyzkoušet. Na přednáškách,
ferenční jevy. Sem patří definice netlumeného periodického které zaujímají asi polovinu celkového programu, jsou účastníci
jevu a zejména světelného vlnění, definice interference vln
kursu informováni nejpovolanějšími vědeckými pracovníky,
o stejných i různých délkách, základy matematické analysy
konstruktéry i zkušenými praktiky o theoretických základech
interferenčních jevů, úvahy o vzniku stojatého vlnění, praktická
optického měření vzdáleností, o výsledcích v konstrukci geokapitola o druzích světla a jeho zdrojích a konečně vytyčení
detických přístrojů a pomůcek a o pokrocích v metodice měpodmínek pro vznik interference světla. Pak následuje několik ření délek, o nově zamýšlených konstrukcích a o nových směkapitol, zabývajících se lomem světelných paprsků a tomu
rech vývoje. V posledních Jetech bylo též věnováno několik
odpovídajícím interferenčním jevům. Velmi jasně je vysvětlen
přednášek výkladu theoreťických principů elektrooptického
vznik interferenčních proužků na"klínových vrstvách i vznik
měření vzdáleností, z něhož se ponenáhlu vytváří nové a sa-
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popsány a vyobrazeny jsou stativy k theodolitům DK 2,
DKM 2, DKR, DK-RT, kloubový stativ k nivelačním strojům
GK 'i, GK 2, GK 3, NK 2 a NK 3, kloubový a čepový stativ
pro měřický stůl, stativ s centrační tyčí a j.
Piéhl: Tacheograf pro určování polohy, a jeho použití. Tato
přednáška pojednává o specialním tacheometrickém přístroji,
který umožňuje rycWé a přesné určení polohy pohybujícího se
tělesa a její mechanické zakreslení do náčrtu. Přístroj je určen
pro zvláštní měřické úkoly v říční dopravě a zejména pro rychlé
M. Kneissl: Přehled vývoje geodetického měření délek. V první
zakreslování polohy hloubkovacího člunu při zjišťování profilu
části přednášky je charakterisován vývoj přístrojů pro měření
koryta splavných řek. Měřický sttll se zmíněným přístrojem se
geodetických základen. Jsou sledovány tyto vývojové etapy:
staví na břeh řeky, z něhož se neustále a co možno nejrychleji
1. Základnové přístroje (metoda kontaktní, metoda proměza sebou zaměřuje poloha pohybujícího se hloubkovacího člunu.
řování intervalu, koincidenční přístroje, bimetalické přístroje
Přístroj je v podstatě autoredukčním záměrným pravítkem,
a přístroje s optickým kontaktem). 2. Netuhá základnová měkteré se může otáčet· kolem svislé osy v horizontální rovině po
řítka (řetězec, měřicí pásma, invarpvé dráty a invarová pásma).
kruhové liště. Největší dosahová vzdálenost přístroje je 250 m-3. Interferenční přístroje. 4. Elektrooptické dálkoměry. Druhá
pro náčrt v měřítku I : 1000.
část přednášky je věnována vývoji optického měření délek,
E. Zwickert: Výrobk.yfirmy OTTO FENNEL SOHNE. Autor
a to jednak vývoji paralaktické metody, pracující s vodorovnou
popisuje vývoj geodetických přístrojů Fennelovy továrny
invarovou základnovou latí o délce 2 m, a jednak vývoji tav Kasselu v letech 1949-1953. Podrobnější popisy s vkusnými
cheometrické metody a běžných tacheometrů pro výškopisná
obrázky jsou věnovány nivelačním strojům pro běžnou techměření i přesných, autoredukčních tacheometrů pro katastrální
nickou nivelaci BAUNI, KIPNI, INGNI a NITAG, precisním
účely a polygonisaci.
nivelačním strojům PLANI 49 a PLANI 53, theodolitům.
G. Forstner: Základy optického měření délek. Jde o krátkou
s mikroskopy THENO a THEMI, theodolitům se skleněnými
poznámku, která se týká těchto otázek: geometrické základy
limby NATHE a TATHE a diagramovému tacheometru
optického ,měření délek (požadavek přesného měření paralakFENTA. Výroba zahrnuje dále záměrné pravítko, důlní závěsný
tických úhlů), optické pomůcky pro měření paralaktických
theodolit, přesný přístroj pro pozorováni pohybů přehradové
úhlů (planparalelní deštičky pro koincidenční způsob odečítání
hráze, záměrné terče, hypsometr a j. V záv;ěruje sestavena přelatě), optické potíže a prostředky k jejich odstranění, další
hledná tabulka všech přístrojů s jejich základními údaji.
možnosti pro konstrukci přístrojů pro optické měření délek.
O. Rellensmann: Diagramová tacheometrie podle HammerK. Schwidefsky: Problémy fotografického měření délek. V této
Fennelova systému. Obsahem přednášky je vývoj diagramové
přednášce se autor zabývá fotografickým měřením vzdáletacheometrie od jejího začátku koncem 18. století až do součas~é
ností, které spočívá v přesném proměřování leteckých snímků.
doby. Novější stadium vývoje bylo započato vynálezem a reahNezbytnými údaji pro tento účel je výška letu a ohnisková
sací Hammer-Fennelova systému v r. 1900. Od té doby doznal
vzdálenost fotokomory, z nichž plyne měřítko snímku. Protože
tento systém velkého uplatnění v 'celé řadě konstrukcí jako
odměřování délek vyžaduje vysokou přesnost několika mikronů,
DAHLTA (Zeiss), RDS (Wild), DK 2 (Kern) a v poslední době
jsou letecké, snímky dále zvětšovány, což klade opět značné
FENTA 49 a FENTA 53 (Fennel).
požadavky na rozlišovací schopnost objektivu a na kvalitu
W. H~fmann: Breithaupt~Berrothův dálkoměr. Po stručném
emulsní vrstvy. Přesnost odměření délky závisí na mnoha činihistorickém úvodu autor informuje o nové konstrukci optického
telích a její střední hodnota obnáší ± 11 cm v rozsahu do
dálkoměru, který je sestrojen po způsobu telemetru. Přednáška
200 m.
obsahuje dále analysu přístrojových chyb tohoto novéha a v geoK. Schwidefsky: Prameny chyb optického měření délek. V tomto
desii zatím málo užívaného typu dálkoměru. Na konci je uveden
krátkém pojednání autor zkoumá a rozděluje chyby, vyskytu~
výsledek rozsáhlých praktických zkoušek: pro délky do 150 m
jící se při optickém měření délek, do tří skupin podle jejich půdosa,huje běžná přesnost ± 25 cm.
vodu: vzduchové prostředí, pozorovatel a přístroj s cílovou
Heckmann: Zkušenosti s Breithaupt-Heckmannovým přesným
značkou.
nitkovým dálkqmčrem. Přednáška začíná popisem BreithauptW. Schneider: Typy optických dálkoměrů. Přednáškk obsahuje
Heckmannova nitkového dálkoměru, který ve spojení se spemetodické rozčlenění typů optických dálkoměrů, sestavené ve
ciální vodorovnou latí s šikmou stullnicí dovoluje měřit vzdáformě jakéhosi rodokmenu. V druhé části přednášky jsou chalenosti s vysokou přesnosti. Na základě několikaletého vývoje
rakterisovány výhody a nevýhody jednotlivých typů a toto
(1931-1939) autor dovozuje, že se mu podařilo odstranit
hodnocení je upraveno do přehledné tabulky.
hlavní nedostatek nitkových dálkoměrů: značný vliv paralaxy
W. Schneider: Použití optických dálkoměrů. Tato krátká . vlákna a proměnlivost konstant v důsledku teplotních změn.
Dnešní přesnost přístroje se vyrovná nejpřesnějším autorezpráva obsahuje statistické sestavení typú optických dálkodukčním a dvojobrazovým dálkoměrům a obnáší u jednou
měrů PQdle relativní přesnosti, která se dá s nimi dosáhnout,
měřené délky 100 m dlouhé ± 15 mm.
i, podle účelu, jemuž mohou sloužit. V závěru jsou uvedeny
všeobecné pokyny pro vybavení, přípravu a vlastní provedení
Heckmann: Nový Breithaupt-Heckmannův nivelační stroj. Jde
optického měření délek.
o popis nového vysoce přesného nivelačního stroje s originálním
způsobem odečítání latě pomocí okraje libelové bubliny.
A. Kruidhof: Odstranění optických chyb systematick.ým měřením vzdáleností. Autor hovoří o dvojobrazovém optickém dálko.
R. Conzett: Nový autoredukční Kernův tacheometr se svislou
měI'u s fotografickou registrací, kterého se používá v Holandsku.
latí. V této přednášce je podána informace o zcela novém a veProvádí analysu chyb, které spatřuje ve vlivu klínového hralice zajímavém autoredukčním dálkoměru, který pracuje ve
nolu, jeho umístění před objektivem, dále ve vlivu následujíspojeni se svislou lati. Lať obsahuje kromě svislého dělení,
cího optického systému (objektiv, fokusační čočka, okulár) a
na 'kterém se odečítají délky v metrech, též malé vodorovné
,v osobních vlastnostech pozorovatele. Přesnost dálkoměru je
stupničky, kde se čtou decimetry a odhadují centimetry. V zorcharakterisována průměrnou chybou 5,5 cm/km, odvozenou
ném poli je vodorovná nit, která se nařizuje na nulovou značku,
z rozsáWého měřeni. Na závěr jsou stanoveny požadavky pro
a šikmá nit, která se přivede na střed nejbližší kruhové značky
konstrukci a pokyny pro metodiku měřeni.
vlevo od svislé stU'pnice. Poloha této kruhové značky udává
metry, svislé vlákno zorného pole protíná vodorovné stupničky
F. Kobold: Zkušenosti s měřením vzdáleností pomocí 2 m zav místě, které značí decimetry a centimetry. Autoredukce se
kladnové latě. V první části přednáškJ' se autor zabývá rozborem
zprostředkovává tak, že se vzdálenost šikmého vlákna od vodoměření vzdáleností pomocí 2 m základnové latě s hlediska
rovného mění se sklonem záměry. Přesnost dálkoměru chatheorie chyb. Přitom zkoumá tyto vlivy: nesprávná délka latě,
rakterisuje střední chyba ± 3 cm pro 100 m.
její sklon, excentricita latě, chyby v dělení kruhu a nestejná
horizontální refrakce na oba 'terče. Větší část přednášky je
. R. Conzett: Geodetické přístroje firm,y KERN, Aarau (Švývěnována +ýsledkům rozsáhlých praktických zkoušek, které
carsko). Pojednání začíná charakteristikou nejdůležitějších konbyly rozděleny podle délky polygonové strany do několika
struktivních prvků, jimiž se vyznačují výrobky _firmy Kern:
skupin: polygonové pořady o délce stran 60-100-150
m,
kuličková ložiska ve svislém osov~m systému, ori~inální urov·
kolem 300 m, kolem I km a pořady se stranami kolem 40 m,. návací systém, zvláštní způsob odečítání a dvojkruhový systém.
V závěru je konstatováno, že praktické výsledky jsou v dokoPak následují popisy všech novějších theodolitů s ukázkou
nalé shodě s theorií chyb.
odečítání jejich stupnic, popisy dálkoměrů a jejich latí, popisy
nivelačních strojů a známého autoredukčního záměrného praR. Haller: Nové stativy firmy KERN. Přednáška informuje
vítka.
o vývoji stativů fy KERN za posledních 20 let. Podrobněji

mostatné odvětví geodesie, a v souvislosti s tím byly předvedeny účastníkům kursu dvě originální konstrukce elektrooptických dálkoměrů Dr Gigase a Dr Ellenbergera.
Kniha prof. Kneissla je výborem ncjdtlležitějších přednášek
s hlediska praxe a jejím obsahem jsou převážně otázky optického měření vzdáleností pomocí vodorovné i svislé latě (paralaktická a tacheqmetrická metoda). V následujícím podáme
stručnou charakteristiku jednotlivých přednášek.

1956/218

CeodehtkÝ"
obzót
sv. 2J44 (1956) Č. 11
E. Berchtold: Odloučení obrazů u dvojobrazových tacheometrů.
V této přednášce autor pojednává o způsobu, kterým se mu podařilo odloučit pevný a posunutý obraz laťové stupnice u dvojobrazového
dálkoměru
a který se zakládá na promyšleném
uspořádání dělení a na vhodné malbě latě.

E. Berchtold: Příspěvek k vývoji theodo'zitůfirmy Wild-Heerbrugg. V krátké poznámce autor informuje o nejnovějších důmyslných zařízeních theodolitů firmy WILD, které spolu s mechanickou a optickou kvalitou přístrojů rozhodly o jejich úspěchu v praxi. (Na př. způsob odečítání stupnic, vylučující možnost hrubých chyb, dokonalé ,balení, které zabraňuje poškození
přístrojů i při nárazech atd.)

Pro volbu účelného měřítka

Měřítko
1 :M

nepříznivé
poměry
c = 200

K. Ramsayer: Funkční počítací stroj a jeho použití v geodesii.
V tomto pojednání je obsažena zevrubná informace o funkčním počítacím stroji, který kromě běžných úkonů je schopen
rychlého výpočtu trigonometrických
funkcí z jejich argumentu.
Je tu objasněn princip činnosti funkčního počítacího stroje s lineární interpolací
a jeho technické řešení a dále' je popsána
obsluha stroje při výpočtech. Z názorného srovnání s obyčejnými tabulkovými
výpočty plyne, že funkční počítací stroj
přináší až 65 % časovou úsporu a že možnost chyb je u něho
mnohem menší. Nakonec je podán výklad činnosti plnoautomatického
funkčního počítacího
stroje s kvadratickou
interpoJací.
J. v. Platen: Počítací stroje značky Brunsviga. Přednáška začíná líčením historického
vývoje počítacích strojů od nejstarších antických
pomůcek přes konstrukci
Pascalovu,
Leibnizovu a Miillerovu až k prvním v praxi osvědčeným strojům
Baldvinovým
a Odhnerovým
(1880). Druhá část přednášky je
věnována popisu nejnovějších
počítacích strojů zn. Brunsviga
(13 RK, D 13 R, llE a j.) a jejich použití v geodesii.

M. Drodofsky:' Zeissův nivelační stroj Ni 2. Po stručném
historickém úvodu o vývoji nejjednodušších
nivelačních pomůcek autor .podává zevrubný popis Zeissova nivelačního stroje
Ni 2, který se vyznačuje automatickou
horizontací.
H. Wittke: Elektřina jako měřický prostředek. V tomto ob·
sáhlém pojednání
je. podána informace o všech možnostech
použití elektřiny pro geodetické účely. Na začátku autor objasňuje principy elektrického měření úhlů, které se zakládá na
pohybu alhidády jako dielektrika v elektrickém poli kondensátoru (limbu). Další výklady se týkají elektronkového
měření
vzdáleností,
elektrických
servomechanismů
k automatickému
kartírování,
měření profilů říčního dna pomocí echolotu, elektronkového měření výšek pomocí integrátoru,
elektrické orientace důlních pořadů a hledání podzemních kovových stabilisací užitím elektromagnetických
vln. Následující partie jsou
věnovány
popisu elektroy.kových
počítacích
strojů, výkladu
nejdůležitějších
radiolokačních
systémů a vzniku radarových
panoramatických
map. Na konci se hovoří též o použití ultrazvuku pro geodetické účely.
R.Jiiger: Nové kartírovací pomůcky pro' ortogonální. a polární
souřadnice. Přednáška informuje o nových kartírovacích
pomůckách firmy Dennert u. Pape v Hamburgu. Po úvodní stati
o surovinách
pro výrobu pomůcek následuje popis velkého
i malého pravoúhlého
koordinátografu,
vynášecího
pravítka
ARISTO,
polárního
koordinátografu,
transportéru,
logaritmického pravítka
a j.
Ing. Bořivoj Delong
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Kasper, H.
Scholl, R.
Application _.of Aerial Photogrammetry
to Land Registry
Surveys. (Užití letecké fotogrametrie
v katastrálním
vyměřování.) 2. vydání 1956, 64 stran, 56 vyobrazení, Wild, Heerbrugg, Švýcarsko.
Pokročilý vývoj leteckých komor a vyhodnocovacích
zařízení dóvoluje poťlžití moderních metod, letecké fotogrametrie
i pro katastrální vyměřování ve velkých měřítkách. Měřítkem
pro přesnost je cena půdy. V oblastech se střední a malou cenou
půdy je dócílená přesnost úplně postačující. Autoři se odvolávají nA resoluci mezinárodního
zeměměřického kongresu v Paříži z ;r-. 1953, vyzdvihují
velkou hospodárnost
a výkonnost
letecké fotogrametrie pro velká měřítka katastrálních
a topografických vyměřování a zdůrazňují značné úspory času a nákladů.
Zvláště oceňují vysokou hodnotu leteckého obrazu jako Qokumentačního materiálu a základu pro popis území.
Publikace je krátkým přehledem dnešních metod ve čtyřech
jazycích (anglicky, francouzsky,
španělsky a německy) a 'aniž
by zakrývala
propagační
charakter
Wildovým
aparaturám,
ukazuje názorně možnosti řešení mapovacích úloh. Proti prvnímu vydání z r. 1954 je text nové publikace doplněn a rozšířen
s ohledem na různá zlepšení přístrojů a nová příslušenství, jakož
i nové praxí získané. zkušenosti.

obrazu

uvádí

autoři vztah

VM,

Mo "'" c'
v němž 1 : Mo je měřítko obrazu a 1 : M měřítko plánu. Poměrně
vysoká hodnota
konstanty
c = 200 až
300 je volena s ohledem na vysokou
kvalitu optiky letecké
komory RC7a, autografu A7 a negativního materiálu. Závislost
měřítka ohrazu a plánu je vyjádřena
diagramem a tabulkou:

1 :

500
1000
2000
5000
10000

I

1 : 4500
6300
9000
14000
20000

I

normální
poměry
c = 250

\

1 : 5500
8000
11 000
17500
25000

pro úpravy
pozemků
c = 300
1 : 6500
9500
13500
21000
30000

Pevné body a mezníky se signalisují bílými tabulkami z lepenky nebo hliníkového plechu nebo sádrovými
kruhy, při
menších výškách letu pouhým obílením mezníku vápnem. Jako
minimálního
průměru
signálu v' metrech
doporučují
autoři
M/40 00,0 shodně se švýcarskými kantonálními
požadavky, zatím
co ve Svédsku se žádá M/30000, v Rakousku M/50000 resp.
M/80 000. Tyto rozměry odpovídají v obraze velikosti 25, 33
a 20 resp. 12 mikronů. Letecký plán zakresluje se do zvětšeniny 1 : 20 000 mapy 1: 50 000 nebo na zvětšenině leteckého
snímku opatřeného s velké výšky.
Pro' snímky v horských terénech nad osadami a pro účely
fotoplánů
se používá
normálních
objektivů
Wild-Aviotar
(ohnisková délka 17 cm, světelnost f: 4), zatím co ve všech
ostatních případech se dává přednost hospodárnějšímu
širokoúhlému objektivu Wild-Aviogon (ohniskové délky 10 cm a světelnosti f: 5,6). Pro infračervené snímky jsou používány obdobně objektivy Wild-Infratar
resp. Wild-Infragon.
Infračervené snímky n\.ají oproti panchromatickým
značné přednosti:
nevadí jim zamlžení ovzduší, jasněji vyjádří rozdíly vegetace
a hranice kultur. Všechny uvedené ohjektivy vykazují skreslení
menší než 0,01 mm.
Skleněné desky pro negativy jsou zvláště zkoušeny na rovinnost pomocí interference v sodíkovém světle, při čemž odchylka
nesmí překročit
0,02 mm. Při zvlášť vysokých
požadavcích
přesnosti se používá desek opticky korigovaných,
při čemž
i zkreslení ohjektivů, které je do 0,01 mm, může býti kompensováno až na hodnotu menší než ± 2 mikrony.
Plnoautomatické
letecké komory jsou zařízeny na formát
desek 15 X 15 cm (formát obrazu 14 X 14 cm), mají možnost
výměny všech čtyř zmíněných ohjektivů, automaticky
řízený
překryt a vyměnitelné kasety, každou pro 80 snímků.
Pro účely studia terénu, identifikaci
detailů a klasifikaci
snímků je nutno pořizovat fotografické zvětšeniny snímků. Ahy
při zvětšování nezanikly žádné podrohnosti, je optika zvětšovacího přístroje Wild VG stejné kvality jako u snímacích ohjektivů. Přístrojem
se dá zvětšovat z lihovolného formátu až
do velikosti 23 X 23 cm, z rolfilmu neho jednotlivých
negativů
na deskách neho filmu, 0,75 až sedminásohně,
do velikosti
až 1 X I m. Zaostření jest automatické
a skreslení při 1 : 1
je menší než 0,01 mm.
Dále je popsán autograf Wild A 7 s elektrickým zařízením pro
šestimístnou registraci souřadnic x, y a výšky a možností připojení na dálnopis. Použitím děrovače je možno přenést souřad·
nice automaticky
z pásky na děrné štítky, elektronkový
počitač ohstará automaticky
transformaci
do lihovolné souřadnicové soustavy neho analytické vyrovnání letelJké triangulace,
výsledky vyděruje a tahulátor
automaticky
přepíše na pásku
čitelným textem.
Na příkladech je uvedena stabilisace a signalisace bodů měřické sítě v Rakousku,
ukázka použití zvětšeného
snímku
k identifikaci, doplnění situace mezníky, které na snímku nehyly viditelné, jakož nutným popisem. Další praktické příklady
ukazují: přesnost výsledků do cílených použitím dobrého negativního materiálu
ve Wildových
fotokomorách
při peělivém
zpra'Cování na auto grafu Wild A 7, zhušťování
bodové sítě
v nepřehledném
a zastavěném
území fotogrametricky
misto
zdlouhavého
měření polygonového,
leteckoutriangulaci;
vliv
jednotlivých
faktorů (identifikace bodu na snímku, objektiv,
emulse, autograf, kreslicí stůl) na konečný výsledek.
V otázce hospodárnosti
prací poukazují
seznamu použité literatury
zvláště na
a H. F. Wítta.
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autoři v podrobném
studie H. Hiirryho

Ing. Prokeš
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Na ponloc externě studujícím průmyslov,é školy zeměměřické
Učební plány
čtyřleté průmyslové školy zeměmělíické
Na průmyslových školách zeměměřických je přihlášen větší
počet zeměměřických techniků jako účastník.ů externího
studia. Někteří z nich zahájili toto studium již v dřívějších
letech, a studují proto podle dosavadního učebního plánu
označeného číslicí I. Účastníci, kteří budou zapsáni do prvého a
druhého ročníku externího studia počínajíc školním rokem
1956/57, budou studovat již podle nového učebního plánu označeného číslicí II a platného od 1. září 1956.
Podle nového učebního plánu budou studovat i všichni ti účastníci ~xterního studia. jimž byl povolen zápis do vyšších ročníků (jde zejména o absolventy jedenáctiletých středních škol
nebo škol jim na roveň postavených), pokud nesložili s úspě~
chem všechny předepsané rozdílové (diferenční) zkoušky do
1. září 1956.

Učební plán I.
Poř.
čís.

Předměty

Počet týdenních hodin
v ročníku
I

,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Jazyk český
Jazyk ruský
Dějepis
Politická ekonomie
Matematika
Fysika
Chemie
Technické kreslení
Polní a lesní hospodářství
Stavitelství
Geodesie
Geodetické počtářství
Měřické předpisy
Pozemkové úpravy
Topografie
Zeměměřickékreslení a rýsování
Kartografie
Fotogrametrie
Reprodukce map a plánů
Organisace
Celkový počet týd. hodin
(včetně 2 hodin tělesné
výchovy)

I

II

I
3
2
2

4
2
3
-

6
3
3
3
-

6
-

4

-

5

III

-

-

4

-

3
6
4
-

3

-

-

36

36

38

4
2
3

II

I

3

3
2
2
2

-

2
-

-

6
3
3
4
-

6
-

3

5
-

3

6
4

-

-

-

-

-

2
3
-

6
4
4
3
3

4
-

-

III

-

4
-

3

I

IV
2
2

-

-

-

2
6
4
3
3
4

-

3
3.

-,

-

-

2

I

36

36
1

1

36

36

-

3
8

-

.

Jazyk český
Jazyk ruský
Dějepis
Zeměpis
Politická ekonomie
Matematika
Fysika
Chemie
Technické kreslení
Stavitelství
Geodesie
Geodetické počtářství
Zeměměřické rýsování
Měřické předpisy
Topografie
Fotogrametrie
Pozemkové úpravy
Kartografie
Reprodukce map a plánů
Ekonomika a organisace výroby

Celkový počet týdenních hodin
(včetně 2 hodin tělesné výchovy)

-

3

-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

I

-

-

-

-

Počet týdenních hodin
v ročníku

Předměty

I

-

3
5
4
4

-

-

-

2
3

-

5
4
3

2
2

-

-

-

IV

3
2

-

3
3

I

Poř.
čís.

3

4

-

I

3
4

40

VIII. mezinárodní fotogrametrický kongres ve Stockholmu
I

Podle usnesení mezinárodní fotogrametrické společnosti na
VII. kongresu ve Washingtoně r. 1952 se konal VIII. mezinárodní fotogrametrický kongres ve Stokholmu ve dnech 17.
až 26. července 1956. Po jeho ukončení byly uspořádány pro
účastníky kongresu ve dnech 27. července až 1. srpna exkurse
po Švédsku, umožňující posoudit a poznat použití fotogrametrických metod v praxi.
V současné době sdružuje mezinároaní fotogrametrická společnost 26 národních fotogrametrických společnosti. Každý čtvrtý
rok pořádá mezinárodní kongres, na němž jsou shrnuty veškeré
nejnovější fotogrametrické poznatky a současně vytyčeny
fotogrametrické problémy k řešení pro příští kongresové období.
Rozsah použiti fotogrametrie ve světě je tak široký a soubor
fotogrametrických problémů tak početný. že zpracování zpráv
jednotlivých národních fotogrametrických společností a sledo.vání vývoje celé fotogrametrie v mezikongresovém období bylo
nutno rozdělit do sedm!-komisí:
I. Letecké fotografování.
II. Přístroje a vyhodnocovací metody.
III. Letecká triangulace.
IV. Fotogrametrickě mapování.
V. Použiti fotogrametrie v jiných oborech než topografických.

Upozorňujeme na podstatnější rozdíly mezi oběma učebními
plány:
a) Ve II. ročníku byl zaveden jako nový předmět "Zeměpis".
b) Látka z "Polního a lesního hospodářství" byla včleněna
do předmětu "Pozemkové úpravy".
c) Předmět "Reprodukce map a plánů" byl.přeřazen ze IV.
do II. ročníku.
Učební plán I. i s učebními osnovami jednotlivých předmětů
lze obdržeti u Studijního a informačního ústavu odborného
školství v Praze II, Mezibranská 21. Učební plán II. s příslušnými učebními osnovami bude vydán tamtéž pravděpodobně
na začátku roku 1957.

Externě studující na průmyslových školách zeměměřických
žádáme o náměty, podněty a dotazy do této hlídky.
Redakce

VI. Výchova, terminologie a bibliografie.
VII. Použití fotogrametrie a leteckých snímků pro různé
vědní obory.
Práce mezinárodní fotogrametrické společnosti a. kongresy
mají veliký význam pro rozvoj fotogrametrie. Výstava fotogrametrických přístrojů, národní mapové exposice a početnost
přednesených referátů skýtají takový přehled o možnostech
fotogrametrie, že jsou nejlepším podkladem při jejím zavádění
nebo použiti. Problematika vytyčená na kongresu k řešení
problémů ovlivňuje a určuje další rozvoj theorie, metod i přístrojů.
Důležitost kongresu je patrná z velké účasti odb.9ffiÍků
z celého světa. Mimo delegátů ze států, kter~ jsou člený mezinárodní fotogrametrické společnosti, byli pozváni i četní odborníci z jiných států, takže bylo přítomno asi 600 delegátů
ze 45 států. Až na některé výjimky zúčastnily se jednotlivé státy
takovým počtem delegátů, aby byly schopny obsadit .všech 7
komisí. Z lidově demokratických nebo socialistických států se
mimo Československa zúčastnily Sovětský svaz, Polsko. Německá demokratická republika, Maďarsko. Bulharsko, Jugoslavie
a Čína. Z ČeskQslovenska byli přítomní prof. Ing. Dr P. Gál
(SVŠT. Bratislava), Ing. V. Pichlik (VÚGTK; Praha) a Ing.
J. Sokolik (SGK, Bratislava).
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