ZEMĚMĚŘICHÝ

Vnitřní orientace fotogrametrlckých

(měřických)

komor.

Po s~
válbe převzali jsme množství totogrametrických
t. zv. měř"kkých komor, které byly po dalm
války v cizím držení. U komOr nejsou zn4my nebo nejsou, spolehlivě zn4my veličiny zvané prvlgy vnitřní
orientace, potřebné pro měřické využití snímků. Veličiny bývají sice na komOře vyznačeny, ale při válečném
používání. se často změnily, takže je zapotřebí je znovu určit. K určení prvků vnitřní orientace byly ve totogrametrické praxi odvozeny různé methody, které hodláme v tomto pojednání znovu připomenouti. Ohceme
pa.k odvoditi početní methodu pro stanovení prvků vnitřní orientace u leteckých komor a chceme na příkladě
ukázati, jaké výsledky může methoda poskytnouti.
I

L Rozlišení method používaných ve fotogrametrii.
Ve fotogrametrii rozlišují se používané methody
v podstatě na j e dno sní m k o v é a na d vou·
sní m k o v é. Liší se od sebe tím, že pro stanovení
polohy, tvaru a velikosti předmětu je v prvním případě zapotřebí jednoho snímku, zatím co v druhém
případě je zapotřebí snímků dvou. Methody mají
různé pole působnosti: Jednosnímkové mohou se
uplatnit jen u předmětů rovinných') (na př. rovinný
terén) a poskytují jen jeden průmět (na př. půdorys). Kdežto dvousnímkové mohou stanovit polohu,
tvar a velikost předmětů prostorových, dávají 3 roz·
měry předmětu, tedy nejen půdorys, ale i výšky.
První jsou založeny geometricky na projektivním
vztahu dvou rovinných útvarů t. j. rovinného předmětu a fotografického snímku, kdežto druhé na projektivním vztahu dvou paprskových trsů obnovených
ze dvou snímků, které byly pořízeny s různých stanovisek. V jednosnímkové fotogrametrii lze předmět
obnoviti, známe-li 3 páry přidružených prvků (na př.
3 páry paprsků dvoupaprskových svazků). Ve dvousnhnkové fotogrametrii musíme nejprve obnoviti paprskové trsy, kterými byly jednotlivé snímky vytvo. řeny, pak znáti polohu obou trsů v prostoru, která je
dána 12 veličinami zvanými prvky vnější orientace
a teprve potom lze průsekem odpovídajících si paprsků obnoviti samotný předmět.

D. Rozdíl mezi středovým promítáním a optickým
zobrazením.
K obnově paprskového trsu ze snímku je třeba
znáti veličiny, které se nazývají prvky vnitřní orientace.
Vycházíme-li z předpokladu, že fotografický snímek
je středovým průmětem fotografovaného předmětu,
pak jsou prvky vnitřní orientace veličiny, které stanoví polohu středu promítání vzhledem k rovině
snímku. Byla by topoloha:i>aty kolmice spuštěné se
středu promítání na rovinu snímku a vzdálenost středu promítání od roviny snímku. Poloha. paty kolmice
H' (obr. 1) nazývá se hlavní bod snímkový a bývá
1) V konstruktivní
fotogrametrH uvádějí se způsoby
pro rekonstrukci prostorových předmětů z jednoho snímku, ale v tomto případlí je znám tvar a některý rozměr
předmětu.

dána pravoúhlými souřadnicemi dx, dz vztaženými
k souřadnicovým osám, které jsou na snímku vyznačeny dvěma páry značek, jež se zobrazí na snímku
současně s ním samým; jsou to obrazy značek, které
tvoří součást kovového rámu měřické komory, na
nějž se přitlačuje fotografická deska nebo film.

Středový průmět vzniká tak, že před rovinou promítací je umístěn střed promítání O a středový průmět bodu dostaneme jako průsečík středově promítacího paprsku PO s rovinou promítací
Středový
průmět tělesa je pak souborem průmětů všech jeho
bodů. Při středovém promítání je tedy průmětem
bodu opět bod. Při fotografickém zobrazení se středové promítání uskutečňuje op t i c k y. V tomto případě se shoduje optické promítání s geometrickým,
jen když použijeme t. zv. dirkového objektiV;;l.t: j.
malého kruhového otvoru v přední stěně komory.
Dirkový objektiv se však pro praktické užití nehodí.
U složených objektivů čočkových s větším průměrem
účinného. otvoru se středové promítání ve shodě
s geometrickou definicí neuskutečňuje. Podle geometrické definice je středovým průmětem bodu opět
bod, který j~ průsečíkem středově promítacího paprsku s rovinou promítací. Při optickém zobrazení
vzniká obraz bodu tak, že paprsky vycházející z předmětného bodu'P (obr. 2) dopadají na objektiv, při
čemž na zobrazení se účastní ty, které projdou otvorovou clonou 0.0, jejímž obrazem v prostoru před·
mětném je vstupní pupila Vs.P. Na zobrazení je účasten tedy celý kužel paprskových svazků, jehož :rA-
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kladnou je Vs.P. a vrcholem bod P. Tomuto kuželi 00{JOvídáv prostoru obraozvémkužel, jehož základnou je
obraz, otvorové clony v prostoru obrazovém t. zv. výstupní pupila vý.P. a vrcholem bodP', který je obrazem bodu P. Označíme-li rovínu kolmou k ose objektivu a procházející ,bodem P rovinou zastavovací R.Z.
a rovinu k ní opticky sdruženou a tedy procházející
bodem P' a rovněž kolmou k ose objektivu rovinou
promítací R.P., pak jen body ležící v R:Z. by se
zobrazily v R.P. jako body, kdežto body ležící před
nebo za za R.Z. (na př. bod P,) by se zobrazily v R.P.
jako kroužky k' opticky sdružené ke kroužkům k,
které vzniknou průsekem příslušného paprskového
kužele (na př. o vrcholu P,) s rovínou R.Z. To znamená, že k bodovému zobrazení by došlo jen u bodů
ležících v rovíně opticky sdružené k R.Z. Ve foto~ametrické praxi leží předměty obyčejně tak daleko
od objektivu, že paprsky vstupující do objektivu je

toho se evětelné paprsky t. j. normály k vlnoplochám
neprotínají v jednom bodě, nýbrž vytvářejí pro každý
element vlnoplochy dvě přímky mímoběžné, kolmé
k sobě navzájem a zároveň kolmé k normále elementu vlnoplochy. Vlivem astigmatismu se zobrazuje rovina stojící v prostoru předmětném kolmo k optické
ose systému jako dvě kulové plochy, které jsou vyplněny mimoběžkami, jež korespondují jednotlivým
bodům zobrazované roviny.
Dopadají-li na optický systém ze svítícího bodu
velmi široké a značně skloněné paprskové svazky,
vzniká podobně jako u sférické aberace kaustická
plocha, která však v tomto případě není rotační a
proto dává vznik excentrickým obrazcům, podle jejichž tvaru se aberace nazývá koma (t. j. chvost),
Odstraní-li se astigmatismus tím, že se ztotožní obě
kulové plochy, ve kterých se zobrazuje předmětná
rovina kolmá k ose, nemusí být výsledný obraz ještě

o
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možno pokládati za rovnoběžné. V tomto případě je
R.P. totožna s ohniskovou rovinou objektivu a proto
se v této rovině umísťuje značkový rám měřických
komor. Avšak ani v tomto připadě nedojde k přesně
bodovému zobrazení vlivem t. zv. aberací
t. j .. odchylek od kollineárního zobrazení (t. j. zobrazení, pří
němž bodu, přímce, rovině jednoho prostoru odpovídá
jednoznačně bod, přímka, rovina druhého prostoru).
Protože některé z aberací mají při stanovení vnitřní orientace zvláštní význam, věnujeme jim alespoň
zběŽllěpozornost. Je známo, že aberace dělíme na
monochromatické a na chromatické. Monochromatickými nazýváme ty, které se vyskytují i tehdy,
užijeme-li k zobrazení světla jednobarevného, zatím
co chromatické se vyskytují jako důsledek různé lámavosti světla závislé na barvě či na délce vlny světla.
Mezi m o noc hro mat i c kým i aberacemi jmenujeme na prvém místě aberaci sférickou. Projevuje
se tím;, že bod ležící v prostoru předmětném na optické ose systému se zobrazuje paprsky při ose v jiném bodě než paprsky dopadajícími na optický systém v jisté vzdálenosti od osy. Osovému bodu pak
odpovídá místo jediného bodu rotační plocha kaustická. Sférickou aberaci lze odstraniti pro určitý bod
osový P, ale nelze ji současně odstraniti pro osový bod
sousední a pro bod ležící mimo osu v rovině kolmé
procházející bOdem P.
Zvláštní pozornost zasluhuje jiná aberace zvaná
astigmatismus. Vzniká tehdy, dopadají-li na optický
systém šikmé paprskové svazky. Je způsobena tím,
že světelné vlnoplochy po průchodu optickým systémem přestávají býti plochami kulovými. V důsledku

~

rovinný, nýbrž může být zklenut. Zklenutí obrazového
pole se pokládá také za jednu z aberací.
Mezi aberace počítá se i t. zv. skreslení, které záleží v tom, že laterální zvětšení se mění se vzdále- .
ností obrazu od optické osy. Skreslení je možno definovat na základě vztahu mezi velikostí obrazu xl,
obrazovou dálkou (konstantou komory) fa předmětným úhlem o. t. j. úhlem, který svírá směr na bod P
s osou objektivu (obr. 3). Perspektivně správné zobrazení předpokládá, že je splněn vztah
,
x'=f.tgu
Skreslení projevuje se pak tím, že velikost obrazu
je's rostoucím úhlem u větší nebo menší než veli·
kost vypočtená ze vztahu x' = f . tg u pro body ležící
při optické ose. Při zobrazování předmětů velmi vzdálených je obrazová dálka rovna ohniskové dálce objektivu a skreslení se projevuje jako variace ohniskové dálky f nebo obrazového úhlu u. Pakliže f resp.
u s rostoucímu se zvětšuje, zobrazuje se čtverec jako
tvar podušky, v případě kdy se zmenšuje jako tvar
sudu; proto se první případ skreslení označuje jako
poduškovité a druhý jako sudovité.
Vedle monochromatických aberací mají na optické
zobrazení vliv aberace c hro mat i c k é, které jsou
způsobeny při zobrazení bílým světlem tím, že světla
různých vlnových délek, skládající světlo bílé, se různě po průchodu čočkami lámou. Monochromatické
i chromatické aberace je možno, jak známo, zmenšiti
skládáním objektivů z čoček omezených plochami
různě zakřivenými a sestávajícími ze skel různé lámavosti. A tak odchylky od geometrického zobrazení jsou

x'
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u korigovaných objektivůzpůsobeny jen zbytkem aberací.
.
Pro určení prvků vnitřní orientace je důležité povšimnouti si toho, že koma vytváří excentrické obrazce, jichž tvar se mění při změně průměru účiTInéclony, takže změna clony může mít vliy na polohu bodů
zobrazených na snímku a tím i vliv na prvky vnitřní
orientace, jspu-li z polohy obrazů odvozovány. Dále
zasluhuje pozornosti okolnost, že chromatická aberace
fotografických objektivů se koriguje obyčejně tak, aby
se ztotožnily obrazy vytvořené světlem, které je charakterisováno Frauenhoferovými čarami DaG'
slunečního spektra, takže poloha obrazů na snímku může
být ovlivněna citlivostí emulse pro jiné barvy než pro
jaké je objektiv korigován. Nejnápadněji se to jeví při
použití emulse citlivé pro infračerv.ené paprsky, kde
je nutno pro dosažení ostrého zobrazení změniti polohu snímkové roviny oproti objektivu.
Skreslení se vyskytuje u většiny objektivů. Z těchto
důvodů se ! stanoví jako k o n s ta n t a k o m o I' y na
podkladě většího počtu bodů rozdělených v různých
vzdálenostech od osy objektivu.
Uvedené odchylky nevystihují však ještě úplně rozdíl mezi středovým promítáním a optickým zobrazením. K tomu je třeba si povšimnouti p o Io h y st ř ed ů pro mít á n í při optickém zobrazení. Nehledímeli k případu dlrkového objektivu, který má nepatrný
praktický význam, zúčastní se na vytvoření obrazu
bodu všechny ,paprskové svazky vyplňující kužele,
které mají za základnu, jak jsme již řekli, vstupní
pupilu objektivu. Neleží-li promítací rovina R. P.
(obr. 2) přesně v rovině ohniskové, zobrazují se body
předmětné jako rozptylové kroužky, jejichž těžištěm,
na které oko zaostřuje, je střed kroužku t. j. průsek
paprsku jdoucího 'středem výstupní pupily a obrazem
bodu (na př. P/ obr. 2). Tento paprsek nazývá se paprskem hlavním. Středem promítání v prostoru obrazovém je pak bod, jímž procházejí hlavní paprsky čili
je jím střed výstupní pupily, a ježto středu výstupní
pupily ~e opticky přidružen střed vstupní pupily, je
tento bod středem promítání v prostoru předmětném.
Liší se tedy optické promítání od egometrického tím,
že paprsky neprocházejí (neuvažujeme-li dirkový ob_o
jektiv, jedním středem promítání, nýbrž optické promítání se uskutečňuje dvěma paprskovými trsy,
z nichž jeden má střed ve středu vstupní pupily a druhý ve středu výstupní pupily. Dá se ukázati, že oba
paprskové trsy nejsou obecně ani shodné, takže obdoby se středovým promítáním tu není. Přesto je
možno užívati snímku jako středového průmětu. Je
třeba pouze najit vztah mezi obrazovou velikostí x'
a úhly prostoru předmětného a, aby bylo možno obnoviti paprskový trs, kterým byl snímek vytvořen.

m.

Prvky vnitřní orientace.

Vztah mezi obrazovou velikostí x' a úhly prostoru
předmětnémo (obr. 3) je obecně vyjádřen rovnicí

Konstanta komory nahrazuje pojem vzdálenosti středu
promítání od roviny snímku. Dále je třeba definovati
i p o I o h u h I a v n í h o bod u snímkového. zatím
jsme povšechně předpokládali, že je to pata kolmice
spuštěné se středu promítání na rovinu snímku. Ve
skutečnosti se stanoví při justování měřických komor
hlavní bod snímkový tíin způsobem, že se postaví před
komoru dalekohled ~, aby cílilna střed vstupní pupily, snímková rovina se postaví užitím autokolimace
kolmo k záměře dalekohledu a pak se snímková rovina
pozoruje dalekohledem. Bod snímkové roviny, na který cíli nitkovýkříž dalekohledu, je hlavní bod snímkový. Je tedy hlavní bOd definován jako průsečík onoho
paprsku s rovinou snímkovou, který odPovídá paprsku stojícímu v prostoru předmětném kolmo na rovinu
snímku.2)
Až dosud bylo předpokládáno, že prvky vnitřní
orientace jsou určeny hlavním bodem snímkovým a

konstantou komory. Je ještě jiný způsob, kterým
mohou být určeny prvky vnitřní orientace. Záleží
v tom,3) že se místo polohy hlavního bodu snímkového a vzdálenosti středu promítání od roviny snímku
stanoví čtyři úhly, které svírá osa záběru (t. j. normála spuštěná se středu promítání na rovinu snímku)
se směry paprsků spojujících střed výstupní pupily se
čtyřmi rámovými značkami (obr. 4). Uvedený způsob
má výhodu, že snímek, který byl pořízen případně
v poloze, kdy jeho rovina nepřiléhala ke značkovému
rámu, nebo který byl deformován smrštěním emulse,
může být uveden do perspektivní polohy s paprsko\Týmtrsem komory. Docíli se toho tím způsobem, že se
jeho poloha vzhledem k středu pronútání mění tak
dlouho, až obrazy rámových značek na snímku se
jeví, pozorovány skrze objektiv shodný s objektivem
komory, pod týmiž úhly jako se jevily rámové značky
v ko~oře. Vpraksi se však uvedený způsob obnovy
vnitřní orientace setkává s potížemi, protože obnova
předpokládá, aby byl snímek v kardanovém závěsu,
což působí mechanické komplikace. Omezíme se proto
v dalším na případ, kdy jsou prvky vnitřní orientace
stanoveny polohou hlavního snímkového bodu a konstantou komory.

x'=!.F(a),
kde f je t. zv. k o n s t a nt a komory a F (a) funkcí
závislou na vlastnostech objektivu, hlavně na jeho
skreslení. Pro neskreslující objektiv je
F (a) = tga

2) Úvaha je zalo~ena na pojednání W. R o o s - e. Defíni,tionen fiir einige Grundbegriffe der Bildmessung'
v časopise Bildmessung und Luftbildwesen roč. 1941.
str. 85 a násl.
3) Hu g e r s h o f f, Photogrammetrie u. Lu.ftbildwesen~
Wien 1930,str. 158.
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Dříve než přistoupíme k popisu method, kterými se
stanoví prvky vnitřní orientace, definujeme částečně
ve shodě s Roos-em:
Konstanta komory je součinitel ve vztahu
I' = f. F (a),

jímž je dána závislost mezi bočnou velikostí obrazu I'
a předmětným úhlem a.
Hlavní bod snímku je průsečík snímkové roviny
s paprskem, který odpovídá paprsku procházejícímu
v· prostoru předmětném středem promítání a stojíbímu kolmo na rovinu snímku. IDavní bod je určen
souřadnicemi vztaženými k osám, jež jsou dány spojnicemi protilehlých značek umistěných na kovovém
rámu, k němuž se přitiskne fotografická deska nebo
film při osvětlení snímku.
Paprsek, který prochází středem promítání kolmo
k rovině snímku nazývá se osou snímání či záběru.
Středem promítání v prostoru předmětném je střed
vstupní pupily objektivu.
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úsečky se měří, nebo jsou-li dán y ú seč k y a měří-li
se příslušné úhly. Při methodě p r v n í h ó druhu se
upevní měřická komora4) M. K. (obr. 6) na podložce
(alhidadě) A, kterou se dá otáčeti, při čemž je možno
stanoviti úhel otočení. Dříve ale než se komora na
podložce upevní, .postaví se před ni kolimator5) K
a za ni autokolimační dalekohled D6), které byly

,
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Obr. 6.

na sebe vzájemně zaměřeny. Osa alhidady byla p0stavena kolmo k ose kolimatoru tím, že Í1a alhidadu
byla postavena kolmo skleněná deska a použitím
autokolimace byla tato deska změnou polohy alhidady
postavena kolmo k ose autokolimačního dalekohledu.
Pak byla na alhidadě umístěna komora, jejíž vstupní
pupila -byla umistěna vose otáčení alhidady, její optická osa ztotožněna s osou kolimatoru a pak na značkový rám komory přiložena planparalelní skleněná
deska. Rovina značkového rámu byla postavena kolmo k paprskům z kolimatoru tím, že na zadní straně
planparalelní desky byla provedena autokolimace. výsledek je, že obraz značky kolimatoru zohrazí se v hlavním bodě snímku. Planparalelní deska nahradí se nato
fotografickou deskou a poloha značky se exponuje.
Kromě základní polohy exponuje se značka ještě v určitém počtu poloh vpravo a vlevo od polohy základní

lThei prostoru předmětného je úhel, který svírá paprsek na libovolný předmětný bod P s osou záběru.
Měří se ve středu vstupní pupily.
Obraoová bočná velikost I' je radiální vzdálenost
bodu P' (obr. 5) od hlavního bodu snímku. V praxi
místo radiální vzdálenosti od bodu hlavního stanoví
se vzdálenost od Sllímkových os t. j ..'snímkové pravoúhlé souřadnice. Pro úsečky x' jsou vodorovné úhly a
odpovídajícími úhly v prostoru předmětném. Při některých methodách určují se prvky vnitřní orientace
na podkladě souřadnic x' i zl. V tom případě se měří
v prostoru předmětném úhly horizontální a i vertikální p.
.

IV. Methody pro stanovení prvků vnítřní
orientace.

O'

Methody pro stanovení prvků vnitřní orientace jsou
založeny na vztahu mezi bočnou velikostí obrazů na
snímku a ~ezi korespondujícími -úhly prostoru předmětného. Methody je možno rozlišiti na ty, k nimž je
zapotřebí zvláštního laboratorního zařízení a ty,
k nimž stačí pomůcky běžné praxe.
A. Laboratorní.
Laboratorní methody můžeme děliti podle toho,
jsou-li předem dán y ú hly prostoru předmětného a

Obr. 7.
4) Podle 1.1. Jan i c o t - a, Cours de Photogrammétrie,
Paris 1945.
5) Kolimator je optický přístroj, který dává svazek
rovnoběžných paprsků. Paprsky vycházejí buď z osvětlené štěrbiny nebo nitkového kříže umístěného v ohniskové rovíně objektivu přístroje.
6) Autokolimační dalekohled se vyznačuje tím, že jeho
nitkový kříž n. k. (obr. 6) je osvětlen světlem odraženým
destičkoud. Dopadnou-li paprsky vycházející z nitkového
kříže kolmo na lesklou rovinnou plochu, odrazí se a
zobrazí se na nitkovém kříži, z něhož vyšly.
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až k okraji snímku, při čemž se odečtou úhly, které
určují polohu komory vzhledem k poloze základní.
Deska se pak osvětlí slabým rozptýleným světlem,
aby se zajistilo zobrazení rámových značek. .Po vyvolání objeví se na snímku rámové značky, obraz značky
kolimatoru v základní poloze a řada obrazů, které
odpovídají úhlům nastaveným na alhídadě (obr. 7).

Poloha hlavního bodu snímkového je dána polohou
obrazu značky kolimatoru v základní poloze. Úsečky
:JI se změří. Konstanta komory vypočte se ze vztahu
X'

/=

tg;; .

du promítání O' H' se směrem O' C' (obr. 8) a to
z rovnice
1
tg c = (a - b) cotg a a +z;a pak konstanta komory f z rovnice

f

= (a

+ b)

. cos (a

+ c)

. cos (a -

c) . cosec 2 a

Vzdálenost hlavního bodu H' od C' je

Z hodnot f určených pro různá x' a a vypočte se
obecný aritmetický průměr. Váha f může být stanovena hodnotou tg2a.
Při jiné úpravě této methody7) nahrazuje se otáčení
alhidadou tím, že mezi kolimator a komoru se vloží

rhombický hranol o známé deviaci a obraz štěrbiny
kolimatoru tímto. hranolem odchýlený se exponuje
ve dvou symetrických polohách hranolu, případně se
užijevětŠího počtu hranolů o různých deviacích. Konstanta komory počítá se pak pro různé úhly deviace.
Není-liautokolimací určena poloha hlavního bodu, je
postup výpočtu ten, že nejprve se vypočte úhel e,
který svírá spojnice hlavního snímkového bodu a stře-

dx =

f. tgc.

Bod C' piedstavuje obraz štěrbiny kolimatoru před
odchýlením, způsobeným rhombickým hranolem.
Při d r u h é m způsobu, kdy jsou dány úsečky a
měří se jim příslušející úhly, zachovává se postup
takový: Komora se urovná, aby rovina značkového
rámu byla svislá a v rovině značkového rámu se
umístí Gautierova mřížka (t. j. planparalelní skleněná deska, která nese osnovu rysek ekvidistantně vzdálených). Pak se skrz objektiv komory zaměřuje úhloměrným strojem na rysky mřížky a ~ítají
se příslušné úhly a. Dalekohled úhloměrné~ stroje musí
být upraven tím způsobem, aby jeho točné osy bylo
možno umístiti do středu vstupní pupily komory. Užívá se proto speciálních theodolitů (obr. 9). Z odbor-

7) H ot i n e, Surveying froro air photographs, Loudou
1931, str. 89 a násl.
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né literatury je znám popis proměřovacího komorového theodolitu Hugershoffova (obr. 10), který se
však již nevyrábí. V novější době byl sestrojen u fy
SOM v Paříži proměřovací komorový theodolit Poivilliersův zvaný fotogoniometr (obr. 11). Pohyby jsou
u tohoto theodolitu rozděleny na komoru a dalekohled tak, že komora se otáčí kolem osy svislé a dalekohled kolem osy vodorovné. Přistroj sestává:
1. z masivní podložky, na níž je umístěna plošina
otočná kolem svislé osy (alhidada), při čemž úhlovou
hodnotu otočení lze odečíst dvěma mikroskopy na horizontálním kruhu,
2. z lomeného dalekohledu otočného. kolem vodorovné osy. Jeho okulár je pevný. Také v tomto případě lze hodnotu otočení odečíst dvěma mikroskopy
na děleném kruhu.
Komora se upevní na plošině 3 šrouby. zadní část
komory se osvětlí světelným zdrojem_spojeným s pohyblivou částí dalekohledu. Speciální kaseta umožňuje
připevniti a dostřediti Gautierovu mřížku na značkový rám komory.
V odborné literatuře uvádějí se ještě jiné modifikace měření úhlů: HotineS) doporučuje měřiti úhly

se jeviti centricky při všech polohách, které se vyskytnou při zaměřování na rysky.
Je-li vzdálenost rysek od středu mřížky a (obr. 13)
a příslušné úhly al a a2, vypočte selO) úhel e, který
svírá paprsek o'H' s paprskem o'C' z rovnice:
tg e

=

z

(cotg a," -

cotg a,)

K;onstanta komory je dána vztahem:
f=2a

cos (a, -e) cos (a2
. ( a +) a
sm
l
2

+ e)
-

(/1/

'C·

8'

Baeschlin udává pro tytéž hodnoty přibližné vzor~
ce, které mohou posloužit jako kontrolní:
2a
tga, +tga2.

f = -----

,

tg

f(tga'2-tga)
a (tga, +tga'2)

e = -------

Vzdálenost hlavního bodu H' od středu mřížky ve
směru osy x je pak
dx=f.
tge

tak, že se komora upevní na děleném kruhu dělícího
stroje, při čemž objektiv komory se dostředí nad středem kruhu, aby vstupní pupila byla nad středem otáčení. Cílení na rysky Gautierovy mřížky provede se
pevně orientovaným theodolitem umístěným před komorou a úhly odečítají se na dělícím stroji.
'
-Jiný způsob měření úhlů uváděný Hotinem záleží
v tom, že se použije obyčejného theodolitu ve spojení
s pentagonálním hrano lem tak upevněným, aby se mohl
pohybovat na polokruhu, jehož průměr spojuje střed
vstupní pupily objektivu komory s průsečíkem o§
theodolitu (obr. 12).
- Při všech způsobech, kde se měří úhly skrz objektiv komory je důležité, aby se na zobrazení rysek
v zaměřovacím dalekohledu zúčastnily všechny paprsky, které procházejí výstupní pupilou. Proto má
být průměr objektivu zaměřovacího dalekohledu větší
než je průměr objektivu komory a oba objektivy
musí být vzájemně centrovány. Weidert9) doporučuje, aby se poloha zaměřovacího dalekohledu kontrolovala tím způsobem, že se po vynětí okuláru zacílí na objektiv komory. Otvor tohoto objektivu musí
8) Ho ti n e, cit. místo str. 89 a násl.
9) W e i der t, Die Eigenschaften
des

photographischen Objektive ... Vortriigegehalten bei der 2. Hauptversammlung der !nt. Ges. f. Photogrammetrie, Berlín
192'1'.

Aby byla určena poloha hlavního bodu také vzhledem k druhé ose snímkové, stanoví se prvky vnitřní
orientace ještě s komorou otočenou kolem vlastní
osy o 90°.
za zmínku stojí ještě dvě laboratorní methody pro
stanovení hlavního
snímkového
bodu, protože
jsou jednoduché a prakticky snadno proveditelné.
První udává Baeschlin: Proti sobě postaví se dva
horizontované na nekonečno zaostřené theodolity TI
a T2 (obr. 14), jejichž nitkové kříže se na sebe vzá-

jemně zacílí. Okulár theodolitu T2 je upraven tak, aby
nitkový kříž mohl být osvětlen od okuláru. Mezi oba
theodolity umístí se komora K a její osa se ztotožní
se záměrnou přímkou theodolitů. K tomu cíli -se na
značkový rám přiloží a dostředí Gautier-ova mř,ížka
GM a komora Se postaví tak, aby střed mřížky S
pozorovaný skrze objektiv komory theodolitem T, se
zobrazil na nitkovém kříži. Nato posta"í se použitím
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autokolimace dalekohled T2 kolmo na rovinu mřížky
a úhly, o které bylo nutno dalekohled natočit, aby se
nitkový kříž ztotožnil se svým odraženým obrazem
se odečtou. Dostaneme horizontální úhel d II a vertikáiní dtJ. Souřadnice hlavního bodu se vypočtou
z rovnic
d x = / . d II
, d Z=c= / • d tJ.
Methoda navrhovaná Baeschlinem předpokládá, že
paprskové trsy prostoru obrazového i prostoru předmětného jsou shodné, což nebude vždy splněno.
Druhá methoda12) spočívá v tom, že kpmoru umístíme nad otvor desky (obr. 15) se stavěcími šrouby
a to objektivem dolů. Na značkový rám se položí a
dostředí Gautierova mřížka a horizontuje se spolu
s komorou podle libely. Pod objektiv umístí se miska
se rtuí či t. zv. rtuťový horizont. Střed G. mřížky se
vhodně osvětlí a mřížkou posunuje se po rámu tak
dbuho, až se obmz středu odražený rtuťovou hladinou
ztotožní se středem skutečným. Tato poloha středu
je totožná s polohou hlavního bodu. Označíme-li totiž
optickou osu jako C'O', nesprávnou polohu hlavního
bodu snímkového jako (H') úhel, který svírá optická
osa s osou záběru H'O' II a úhel, který svírá (H')O'
s optickou osou y, svírá paprsek odpovídající v próstoru předmětném paprsku (H')O' s vertikálou úhel
11) Ba e s c hli n - Z e 11e r, Lehrbuch der Stereophotogrammetrie, Ziirich 1934,str. 224 a násl.
12) Ho t i n e, citované místo.

y + II a po odrazu na rtuťové hladině vstupuje pod
tímto úhlem do komory. Korespondují-li úhly obrazové úhlům předmětným, svírá v prosb~ru obrazovém
vstupující paprsek s optickou osou úhel ,. 2 a a

+

hlavní bod leží vose
symetrie úhlu (H')O'[H').
Theoreticky je tato methoda správná jen použije-li se
jí u objektivů, které nevykazují aberaci pupil, t. j.
které neskreslují. Jinak totiž nebude úhlu ,. a
v prostoru obrazovém odpovídat úhel shodný.

+

(Pokračování.)

vtvoJ a organisace
státni ~ivilDi zeměmětlcké služby v Sovět.kém svazu.
Článek podává přehled vývoje a arganisace zeměměřické práce v SSSR. Je to dal.ši při8pěvek k semáni
·3OVětskéhozeměměřictví, jemuž redakce Z. O. vě:nuje s0tÍ.3tavnou 'fJOZO'NII>8t zejména též 'lJ prcwideZných a obšírných biblwgrafic1ťých přehledech.
Myšlenka nové organisace zeměměřické služby
vznikla v SSSR v roce 1918. Podnětem k tomu byly
hlavně· tyto dvě okolnosti:
1., :Rada nových převážně národohospodářských
úkolů celostátního významu, které vyžadovaly k svému splnění urychleného dodání mapového materiálu,
2. memorandum Akademie věd SSSR o pracích
Geodetické komise, založené před začátkem první
světové války 1914-1918 při této vědecké instituci,
jejímž úkolem bylo: »Zkoumání možnosti soustřediti
všechny základní geodetické, mapovací a nivelační
práce, aby jejich výsledků mohlo být použito jako
podkladu k sestavení současné mapy celého území
Ruska«.
Základy soustředěné zeměměřické služby v SSSR
byly položeny dekretem SNK (Rada lidových komisařů - nyní Ministerská rada) ze dne 15. III. 1919,
uveřejněným 23. m. 1919, jímž bylo zřízeno» Vysšeje
geodezičeskoje upravlenije«.
.
I. »Vysšeje geodezičeskoje upravlenije«
(Nejvyšší

geoMtický

úřad)

VGU
v letech 1919-1926.

Naříiení z 15. března 1919 v § 2 určuje úkoly
VGU takto: »Provádění plánovitého topografického

c

měření na celém území republiky (včetně prací trianguiačních, astronomických a nivelačních), organisace
kartografických prací a vydávání map pro jednotlivé
resorty státní správy a pro jednotlivé osoby, za p0užití existujících kartografických ústavů a podniků€.
Kromě toho bylo VGU uloženo:
a) Sjednocení a koordinování geodetické činnosti
všech komisariátů (dnešní ministerstva) a institucí
republiky,
b) sjednocení a řizeni měřických prací všeho druhu,
odstranění souběžné činnosti různých institucí, sbírání a systemisace výsledků prací astronomických,
geodetických a topografických jednotlivých komÍSariátů a institucí pro sestavení a vydávání map celostátního významu v různých měřitkách a pro různé
hospodářské účely;
c) vypracování technických instrukcí, určujících
jednotnost pracovních postupů, výpočtů, zhotovení a
vydávání map a plánů pro různé komisa~áty.
Uložením těchto úkolů bylo sledováno šetření technických sil, finančních prostředků a času, jakož
i odstranění neplánovanosti a nesystematičnosti v dosavadní práci.
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Na

začátku

své

činnosti

bylo VGU podřízeno

»NaUČ'IW-techníčeskomu otde'1u vys§ego 8O'Větu fUJrodnogo chozjajst-ya«· VSNCH (Nejvyšší rada

nár. hospodářství); od srpna 1919 bezprostředně presidiu tohoto VSNCH.
Výkonná činnost VGU začíná se teprve v letech
1922-1923. Rozvoj geodetické služby do roku 1925
byl však brzděn nedostatkem přistrojů,· personálu a
finančních prostředků. Nedostatku přístrojů bylo
proto odpomoženo nařízením o povinném odvedeni
topograficko-geodetiekých strojů. Odevzdáním přístrojů a částečným zakoupením nových přístrojů
v cizině byla nejnutnější potřeba pro VGU pro začátek kryta.
Pro nedostatek odborného personálu ve VGU byla
v roce 1921 provedena, na základě nařízení Rady
práce a obrany (Sovět truda i oborony) mohiIisace
geodetů a to jak inženýrů, tak í techniků. Jaká důležitost byla připisována pracím VGU, jest vidět
z toho, že geodeti byli odvoláváni pro VGU dokonce
i z armády. O doplnění mladými odborníky starali se
jednak Vysoká škola zeměměřická v Moskvě, jednak
topografické šlloly (školy podobné našim průmyslovým).
Organisace VGU byla tato: V čele stálo kolegium,
které mimo administrativně-organisačního, finančního a zásobovacího oddělení mělo technickou radu,
topograficko-geodetické, kartografické a opticko-mechanické oddělení, jakož i státní geodetický archiv.
Jako místní orgány fungovaly t. zv. »polní okresy«.
Spoluprací VGU a VTO vycházel od roku 192~ do
roku 1940 časopis »Geodezist«.
První reorganisace takto vybudované státní zeměměřické služby nastává v roce 1925, kdy se objevují
odchylky od působnosti VGU určené dekretem z roku
1919.
Usnesením Sovětu truda i oborony ze dne 14. V.
1925 se zřizuje při Státní plánovací komisi pro hcspodářskou a. průmyslovou obnovu SSSR »GeOdeziče8k4j komitét«, jemuž se přidělují funkce, které dříve
plnila vědecko-technická rada VGU a to:
a) Koordinování pracovních plánů, method a instrukcí zásadního rázu všech resortů a úřadů v otázkách astronomicko-geodetických, topografických a
kartografických, pokud mají celostátní význam a
b) zkoumání splněných ročních plánů všech resortů.
V důsledku změn v kompetenci VGU, se rozhodnutím presidia VSNCH ze dne 18. V. 1925 tomuto úřadu napříště ukládá:
1. Provádění, organisace a vykonávání základních
státních astronomicko-geodetických a topografických
prací celostátního významu, k nimž patří:
a) astronomické práce spojené s určením polohy
bodu na povrchu zemském,
b) triangulační práce I. a n. řádu a s nimi spojená
gravimetrická bádání,
c) nivelace vysoké přesnosti,
d) 'Ucelená topografická měření, kartografický a
zeměpisně-geodetický průzkum v měřítkách 1: 25 000,
1: 50000 a1: 100000;
2. spoluúčast s jinými vědeckými ústavy a úřady
při zpracování výsledků geodetických a gravímetric-

kých prací pro účely vyšší geodesie a magnetických
měření;
3. provedení triangulačních prací m. a IV. řádu,
přesné a technické nivelace, polygonálních a tachymetrických prací, měřeni měst, fotogrametrických a
jinýchměřických prací;
4. splnění objednávek geodetických, kartografických
a jiných prací, nutných pro různé státní úřady a
ústavy, jakož i připojení resortních měření na celostátní síť základních opěrných bodů.
Na základě· téhož rozhodnuti zůstává při VGU
vědecko-technická rada jako meziresortní poradní
orgán, jehož úkolem ~est:
a) řešení otázek geodetické a kartografické vědy
a techniky,
.
b) zkoumání a schvalování instrukcí pro práce
VGU a různých jiných resortů,
c) zkoumání a uvedení pracovních programů VGU
a jednotlivých resortů v soulad.
V obou posledních případech funguje VGU jako
přípravná instituce pro Geodetický komitét.
Pro koordinaci geodetické činnosti mezi VGU a
VTO vzniká dnem 30. V. 1925 »Stálý po-radni sbOr
VGU a vojenského topografického
oddělení (VTO)
gen. štábu RKKA«. Tento stálý poradní sbor existo-

val 5 let.
»úplnému souladu v pracích Geodetického komitétu
a VTO značně překážely staré tradice předrevolučního vojensko-zeměpisné4o ústavu (Korpus vojennych
topografov). Tyto tradice odstraňovaly se velmí pozvolna.«
II. Glavnyj geodezičeskij komitét VSNCH SSSR
((jstřední geodetický kOrnitét) v letech 1926----1930.
Nařízením VSNCH ze dne 4. IX. 1926 se VGU reorganisuje. Vzniká »Geodezičeskij kOmitét« v rámci
Ústředního báňského geologicko-geodetického úřadu
pro topiva (Gl~vnoje gorno-toplivnoje geologo-gendezičeskoje upravlenije - GGTGGU) a v roce 1928
po další reorganisaci (jstředni geodetický komitét
(»Glavnyj geodezičeskij komitet VSNCH« - GGK).
Působnost jeho je jako u VGU.
V tomto období se organísuje při státní zeměměřické službě její nová složka - výzkum. Rozhodnutím
Sovětu trudy i· oborony ze dne 24. X. 1928 vzniká
v Moskvě »NaučnO-issledovatelskij institut geodezii
i kartografii«
nyní »centralnyj
naučnO-Í8s1edovatelskij institut geodezii, aerofotosjomky
i kartografií«
CNllGAik »Ostředm vědecko-výzkum'Yllý ú,8tQll) geodeMe, letecké fotogrametrie

a kartografie«.

V lednu 1929 se organísuje v Leningradě »Otdělenije 'nl1IUČ'fW-issledovatelskogoinstituta geodezii i kMtografii« nyní »LeningradskťJie otde~
central. na'IJ.l;rw-iss1.eiJ.ovatel.
ínstituta

geodezii,

aerofotosjomky

i kartografii«
LO CNllGAiK s úkolem prováděti
vědecko-výzkumné práce v oboru letecké fotogrametrie.
Organísování vědecko-výzkuÍnných ústavů bylo
události, která měla ohromný význam pro další rozvoj geodesie, letecké fotogrametrie a kartografie
v SSSR.
Organisace ústředních a místních orgánů GGK
byla v roce 1929 tato:
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Organisace zeměměřické služby v rámcí (}(}(}U.
koncem roku 1934 a počátkem roku 1935 byla takováto: V ústředí v seStavě (}(}U byla odddělení geodesie a kartografie, která řídila geodetické, topografické a letecko-fotogrametrické práce. V bezprostředním podřízení (}(}(}Ubyl trust »AerogeodeziB«, který
vykonávalletecko-fotogrametrické na podkladě smluv
s místními orgány. Základní geodetické práce se konaly v »Trustu základních geodetických prací«. Menší
práce triangulační, nivelační a topografické vykonával geologický úřad. Mimo to existovaly t, zv. »letecko
fotogrametrické a geodetické podniky', jejichž výdaje
se hradily z obnosů, získaných smlouvami od státních resortů za práce jimi objednané.
Organisace státní zeměměřické služby v tomto obdobípřestává
odpovídat vzrůstajícím požadavkům
života. Jeji struk~ura, systém financování topograficko-geodetických prací, nevyhovující resortní přislušnost
k Narmkomťažpromu, to vše se stává překážkou
III. »Glavnoje geodezičeskoje upravZenije« GGU
(Ostředni geodetický úřad)
»Glavnoje geo7.ogo- jejího normálního rozvoje a vyžaduje reorganísaci.
Státní zeměměřická služba se začíná rozv.íjet po 15.
gidro-geodezičeskoje upravlenije« GGGU (ÚstředVII.
1935, kdy rozhodnutím SNI{ SSSR státní zemění geologicko-hydrologicko-geodetický
úřad)· v letech
měřická služba se převádí z Lidového komisariátu
1930-1935.
těžkého průmyslu (Narkomťažpromu) do Lidového
Toto třetí období e~tence
státní zeměměřické komisariátu vnitra (Nl{VD), v jehož rámci se zřizuje
služby je charakterisováno řadou událostí, které měly »(}lavnoje upravlenije gosudarstvennoj sjomki i kartografii«.
velký vliv na povahu její činnosti.
Od roku 1930 zavádí se do státní zeměměřické
sjomki
služby letecká fotogrametrie, která před tím byia IV. »Glavnoje upravlenije gosudarstvennoj
organisována - a to od roku 1924 - v civilním i kartOgrafii« GUGSK (Ústřední úřad státního měření a kartografíe)
v letech 1935-1939.
leteckém podniku »Dobrolet« a »Ukravozduchpuť«.
začátkem roku 1930 se (}(}I{reorganisuje v »GlavDo správy tohoto (}UGSI{ přešly: Trust základních
1. V Moskvě - Ústředí složené z výrobního oddělení (jemuž byly ibezprostředně podřízeny polní skupiny pro provádění základních prací), kartografické
a opticko-mechanické oddělení, geodetická informační
kancelář a státní ústav geodesie a kartografie;
2. v Leningradě »Severnoje okružnoje objedinenije«, oddělení státního ústavu geodesie a kartografie a »Goskartografie« (býv. kartografická továrna lljina);
3. v městech Omsku, Sverdlovsku, Charkově, Saratově, Novočerkassku, Taškentě a Tbilisi - úřady
první. stolice;
4. V Moskvě - továrna pro pokusy a opravu strojů, organisovaná na základně dřívější dílny pro opravu strojů (}I{.
.
V tomto údobí síť úřadů a ústavů GGI{ VSNCH se
zvětšila a rozšířila.

noje geodezičeskOje upravlenije«

-

(}(}U.

geodetických a gravimetrických prací, letecko-fotoOd roku 1932 se převádí na· základě rozhodnutí
grametrické a geoq.etické podniky, pokusný závod,
Sovětu truda i oborony do působnosti zeměměřické kartografický trust,' vědecko-výzkumné ústavy geoslužby provádění základních gravimetrických měření. _desie, kartografie a letecké fotogrametrie, technikV roce 1932 místní orgány (}(}Upo stránce finanční
urny (průmyslovky), geodetická informační kancelář,
existují jako samostatné
hospodář8ko-rozpo~tové trust »Aerogeodezija« (továrna geodetických strojů)
podniky (letecko-fotogrametrické a geodetické trusty,
a MoskEWskávysoká škola zeměměřická. Ve spojikartografické trusty).
tosti s novou organisací se likviduje Meziministerská
rada a orgány dřivější geodetické kontroly splývají
V roce 1933 Státní plánovací úřad se zprošťuje
povinnosti regulovati práce topograficko-geodetické, ,s jednotlivými odděleními Ústředního úřadu státního
letecko-fotogrametrické, kartografické a gravimetricměření a kartografie.
ké a tyto povinnosti se ukládají (}(}U NarkOmťažV druhé polovici 1935 se sjednocují letecko-fotopromu (Lidový komisariát těžkého průmyslu). Dalgrametrické a geodetické podniky (}U(}SI{ v trustu
ším nařízením SNI{ SSSR ze dne 3. VII. 1933 se
»GOsgeosjomka«; trust »Aerrogeodezia« se likviduje.
ukládá (}(}U dohled nad prováděním geodetických
I{oncem roku 1936 trust »Ciosgeosjomka«·a kartoprací vykonávaných různými resorty státní civilní . grafický trust se likvidují, řízení prací jednotlivých
správy, kontrola dodržení předpisu a rozhodnuti mezi- podniků a kartografických továren se soustřeďuje
ministerské geodetické rady.
bezprostředně v (}U(}SK.
Stejným nařízením byla zřízena při NarkomťažRozhodnutím SNI{ SSSR ze dne 13. XI. 1935 se
promu »Me.zíministerská geodetická rada« s úkolem stanoví .úkoly (}UGSI{ takto: »Řízení měřických a
»všoobecné koordinace, regulování, dohledu a metho- kartografických prací na celém území SSSR, sjednodického vedení všech prací topograficko-geodetických,
cení těchto prací a bezprostředního provádění,základletecko-fotogrametrických, kartografických a graviních geodetických, letecko-fotogrametrických a karmetrických na území celého státu, jakož i rozřešení
tografických prací celostátního významu«. Dále bylo
všech otázek spojených s provedením uvedených (}U(}SI{ uloženo vykonávati dohled nad prováděním
prací«.
topograficko-geodetických, letecko-fotogmmetrických,
V srpnu 1933 se spojuje (}(}U s »ÚstřednÍ1n geo- gravímetrických a kartografických prací, provádělogickým úřadem« (Glavnoje geologičeskOje upravlených všemi resorty a organisacemi s výjimkou prací
nije) a společně tvoří GG(}U, k němuž přechází funkprováděných ministerstvem národní obrany (Narodce dohledu nad geodetickými pracemi. Včele mezi- nyj komisariát oborony - Nl{O), zpracovávání a vy- •
ministerské geodetické rady stojí přednosta (}(}(}U. dávání všeobecně závazných pravidel, instrukcí a

1949/69

Zeměměřický
Obzor SIA
ročník 10/37 (1949) číslo 6'

smluvených značek. Výdaje spojené s existencí
GUGSK se hradí ze státního rozpočtu.
Léta 1936--1938 ve státní ze'měměřické službě se
vyznačují nabytím značných finančních prostředků
na investiční a technické práce. Věnuje se 57 mil.
rublů na postavení úředních, studijní-ch a obytných
budov,. opatření tiskařského zařízení, letadel, letecko-fotogrametrických přístrojů, geodetických strojů
a přístojů, dopravních prostředků, telekomunikačních přístrojů atd.
Na provádění topograficko-geodetických a kartografických prací bylo určeno ve státním rozpočtu na
rok 1935 22,5 mil. rublů, na rok 1936 98 mil. rublů,
t. j. rozpočet zvýšen 0440%.
Ku konci roku 1938 měla státní zeměměřická služba 6 letecko-fotogrametrických a geodeticko-topografických podniků, 9 kartografických továren, 1 továrnu pro výrobu přesných geodetických a letecko-fotogrametrických přístrojů, 2 vědecké výzkumné ústavy, ~
1 ústřední kancelář pro evidenci kartograficko-geodetických prací, transkripční oddělení, 1 redakční a vydavatelské oddělení, 15 úřadů první stolice, 2 zeměměřická vysoká učení technická a 4 technikumy.
V. »GkLvrwje upravlenije geodezii i kartografii
GUGK (Ústřední úřad geodezie
a kartografie)
v letech 1939-1944.

pri 8NK 888R« -

UsnesenímSNK SSSR ze dne 14. IX. 1938 se státní
zeměměřická služba uvolňuje ze svazku NKVD a stává se samostatnou složkou státní civilní správy. Podléhá bezprostředně svazové vládě. Prováděcí nařízení
o GUGK schválené SNR SSSR dne 23. VIII. 1939
stanoví tyto úkoly státní civilní zeměměřické služby:

a) Vybudování státních geodetických základů a
státní topografické mapy SSSR' 1 : 100 000;
b) zabezpečení krytí potřeb národního hospodářství, vědy a kulturně-osvětových potřeb SSSR současnými všeobecnými, speciálními, politickými, administrativními, fysikálně-zeměpisnými, hospodářskými
a školními mapami a atlasy;
c) vykonávání státního geodetického dozoru a kontroly nad plněním resortních topograficko-geodetických a kartografických prací.
;Reorganisace státní zeměměřické služby se téměř
vůbec nedotkla struktury úřadů první stolice.
ROzhodnutím vědecké rady Zeměpisné společnosti
SSSR ze dne 19. ledna 1947 byl vyznamenán GUGK
velkou zlatou medailí spoleěnotsí za vyhotovení mapy
1 : 1,000.000.
Od roku 1941 vydává GUGK periodikum: »Sbornif4
naučnD-techničeskich i prozvodstvennych
statej po
geodezii, kartografii,
topografii, aerosjornke i gravimetrii« na místo zaniklého Geodezistu.
Jak je vidět z článku, jehož autorem je přednosta
GUGK Bar a n o v, uveřejněného v roce 1945 a
věnovaného popisu topograficko-geodetických prací
v SSSR v letech 1919-1945, struktura a působnost
státní civilní zeměměřické služby se nikterak nezměnila vzhledem k letům 1935-1939. Změna nastává
výhradně v názvu úřadu, a to ve spojitosti s přejmenováním Rady lido~ých komisařů na Radu ministrů,
t. j. místo GUGK při Radě lidových komisařů SSSR
je nyní GUGK při Radě ministrů.
Tímto byl by podán stručný přehled sovětské státní civilní zeměměřické služby, sestavený na základě
úřední a odborné literatury SSSR z let 1927-1948.

ÍJhlové vJ'rovnáni trojúhelníkových
III. V tomto díle vykonáme v zajmu vyčerpání
látky ještě porovnání obou způsobů vyrovnání uza;vřené skupiny trojúhelníků s centrálním bodem. K tomu účelu jsem zvolil skupinu 4 trojúhelníků (obr. 2).
Poněvadž výsledek porovnání je téměř tentýž jako
pro případ volného nebo vázaného trojúhelníkového
řetězce: projednám věc zkráceně zejména poukazy
na připojené tabulky.
úhlové vyrovnání má 9 podmínek a směrové 4.
Stranovou rovnici neuvažuji.
Tab. XVa, XVb obsahují normální rovnice obou
způsdbů vyrovnání, tab. XVIa xVTh rozvinuté řa~
korelát, tab. XVlla, XVllb tytéž řady, alezaokrouhlené na 5 desetinných míst. Z tab. XVIIb přichází
v úvahu toliko prvá její část a to hodnoty koeficientů
pro odchylky Ul až U•• Celá tabulka platí pro připad,
že jsou neuzavřeny také stanice.

o

Pro porovnání obou způsobů vyrovnání jsou důležité obecné rovníce úhlových oprav (tab. XVIIIa,
XVIIIb).
Tab; XlXa až XXb obsahují sestavení součtů čtverců koeficientů pro výpočet úhlových oprav jednak
podle směrového a jednak podle úhlového vyrovnání

obrazců, měřentch

směrově.

a to jak pro stanice, tak pro trojúhelníky. Porovnání
si provede již čtenář sám.
úhlové vyrovnání je složitější a pracnější než VYrovnání směrové, ale toliko tehdy, řešíme-li úlohu VYrovnání od začátku. Avšak vycházíme-li z obecných
řad úhlových oprav, t. j. z předem připravených obecných vzorů, je počtářská práce pro oba způsoby VYrovnání stejná, jak uvidíme na číselném příkladě.
Dosaďme do obecných rovníc (řad) úhlových oprav
(tab XVIIIa, XVlllb) odchylky trojúhelníkových
uzávěrů, na př. nahodile volené,

Tab. XVa.
8měrové vyrovnání. Normá/:n,í rovnice.

k.

+6
-2

I
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-2

I

k.

I

-2

i

k,

I

k1

u

-2

Ul

u,
u.
u.

+6

-2

-2

+6

-2

-2

+6
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Tab. XVIIIa.

Tab. XVb.
Úh7Pvé vyrovnání.

I

K1

I

K,

I

K,

I

K,

Normální

I

K.

I

K,

rovnice.

K,

I

Směrové vyrovnání.

I

K.

I

K,

~ Ij I

+1

I ~1

~1

+31
:
. +4
Tab. XVIa ..
Směrové vyrovnání.
k

u,

I

Korelátové

u,

rovnice.

u,

I

1

u,

I

oprav.

u

+1
+1
+1

Rovnice úhlových

-

v

1
2
3

5

2 k, +2k,-k,-k,

4
5
6

6

-k,+2k,
+2k,-k,
-k,-k,

7
8
9

7

10
11
12

8

13
14
15
16

9

+u,

I

I

+u,

+u,

I

I

I

+u,

- 0,36667 - 0,13333 - 0,03333 + 0,03333
+ 0,03333 - 0,03333 - 0,13333 - 0,36667
+ 0,33333 +0,16667
+ 0,16667 + 0,33333

k,
kl

+ 0,03333 - 0,36667 - 0,13333 - 0,03333
- 0,36667 + 0,03333 - 0,03333 - 0,13333
+ 0,33333 + 0,33333 + 0,16667 + 0,16667
- 0,03333 + 0.03333 - 0.36667 - 0,13333
- 0,13333 - 0,36667 + 0,03333 - 0,03333
+ 0,16667 + 0,33333 + 0,33333 + 0,16667

'- k, +2k,
+2k,-k,
- kz-- k3

- 0,13333 -0,03333
- 0,36667
+0.03333
- 0,03333 - 0,13333 - 0,36667 + 0,03333
+ 0,16667 + 0,16667 + 0,33333 + 0,33333

-k,+2k,
+2k,-k,
-k,-k,

- 0,26667 + 0,10000
+ 0,10000 - 0,26667
+0,10000
+0,00667
+0,10000
+ 0,06667

+2k,-k,-k<
+2k,-k3
-k.+2k,-k.
-kl +2k,-k,
-kJ

+
+
+

0,06667
0,10000
0,26667
1,0ססOO

+0,10000
+ 0,06667
+0,1ססOO
- 0,26667

0,68223 [

0,68~

I

30 k,
30 k,
30 k.
30 k,

I

-7
-3
-2
-3

-3
-7
-3
-2

i
I
I

I

-2
-3
-7
-3

I. I

-3
-2
-3
-7

I

K
168 K,
168K,
168K,
168 K,
168 K.
168K,
168 K7
168 Ks
168 K,

u,

I

-113
-49
-41
-49
+54
+54
+30
+30
+63

u,

I

-49
-113
-49
-41
+30
+54
+54
+30
+63

Ua

I

Úhlové vyrovnání.

Korelátové
u,

-41
-49
-113
-49

- 49
-41
-49
-113

+30
+30
+54
+54
+63

+54
+30·
+30
+54
+63

I

u.

I

"' I

+54
+54
+30
+54
+30
+30
+54
+30
-92
-28
-28
-92
- 20 -28
-28
-20
-42
-42

k

.
.

u,

I

10 k,
10 k,
10 k,
10 k.

Zaokrouhlení

u,

I

u,

.I

+30
+54
+54
+30
-20
-28
-92
-.28

I

US

+30
+30
+54
+54
-28'
-20
-28

- 2,33333
-1,00000
- 0,66667
-1,00000

-1,00000
- 2,33333
-1,00000
- 0,66667

(Y[YM'V.

u•
+63
+63
+63
+63
-42
-42
-42
-42
-105

-92
-42

-42

1
2
3

- 0,66667
-1,00000
- 2,33333
-1,00000

I -

K3+ K7

K'i

K,
7

1

10

I

u.
9

K.+

12

Ks
K3+KS
Kg

13

K,

811

-1,00000
- 0,66667
-1,00000
-2,33333

K.

K, + K.
K.

:

I

I

I K, +

7

7

korelátOVé rovnice.

u.

1

Rovnice úhlových

rovnice.

Tab. XVlIa.
SměrOVé vyr0vn4ní.

0,682231'

0,682231

I

T8ib. XVIIIb.

Tab. XVIb.
Úhlové vyrovnání.

[cc]

+

K,

K,+ K.

14
15
16

K3+ K.

K.+ K,

I

-

0,11309 ., -

+ 0.02976
- 0,35119
+0,32143

- 0,11309
-0,06548
+ 0,17857

- 0.06548
- 0,11309
+ 0,17857

- 0,35119
+ 0,02976
+ 0,32143

- 0,11309
- 0,06548
+ 0,17857

0,06548
- 0,11309
+ 0,17857

+0,02976
- 0,35119
+ 0,32143

- 0,35119
+0,02976
+ 0,32143

+ 0,08333
- 0,29762

+0,13095
+ 0,08333
- 0,29762
+0,08333

+0,08333
+0,13095
+0,08333
- 0,29762

- 0,06548
+ 0,17857

+0,02976
- 0,35119
+0,32143

- 0,35119
+0,02976
+0,32143

- 0,06548
- 0,11309
+0,17857

+ 0,02976
- 0,35119
+ 0,32143

- 0,11309
- 0,06548
+ 0.17857

•

I -

- 0,29762
+0,08333
+ 0.13095
+0,08333

0,06548

- 0.11309
+ 0,17857

0,35119
+ 0,02976
+ 0,32143

°

+
08333
-0.13095

I

Tab. XVIIb.
Úhlové vyrovnání.
K

10 K,
10 K,
10 K.

10 K.
10 Ks
10 K.
10 K,
10Ka
110 K.

u,

I
-

+
+
+
+
+

6,72619
2,91667
2,44048
2,91667
3,21429
3,21429
1,78571
1,78571
3,75000

u,

I
-

+
+
+
+
+

2,91667
6,72619
2,91667
2,44048
1,78571
3,21429
3,21429
1,78571
3,75000

u.

I
-

+
+
+
+
+

2,44048
2,91667
6,72619
2,91667
1,78571
1,78571
3,21429
3,21429
3,75000

Zaokrouhlení

I

u.

I
-

+
+
+
+
+

2,91667
2,44048
2,91667
6,72619
3,21429
1,78571
1,78571
3,21429
3,75000

korelátové r01mÍCe.

u.

I

u,

U7

I

I

Us

u.

I

+ 3,21429
+ 1,78571
+ 1,78571
+ 3,21429

+ 3,21429
+ 3,21429
+ 1,78571
+ 1,78571

+ 1,78571
+ 3,21429
+ 3,21429
+ 1,78571

+ 1,78571
+ 1,78571
+ 3,21429
+ 3,21429

+ 3,75000
+ 3,75000
+ 3,75000
+ 3,75000

- 5,47619
-1,66667
-1,19048
-1,66667
2,50000

-1,66667
- 5,47619
-1,66667
-1,19048
- 2,50000

-1,19048
-1,66667
- 5,47619
-1,66667
- 2,50000

-1,66667
-1,19048
-1,66667
- 5,47619
- 2,50000

-

I-
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2,50000
2,50000
2,50000
2,50000
6,25000
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Tab. XIXb.

Tab. XIXa.

Směrové vyrovnání. Součty čtverců koe/ici,e,nJů
pro stanice.
Stanice

u,

I

5
6
7
8
9

[cc]

-

?

I

I

0,24,667
0,24667
0,04667
0,04667
0,09555

,

0,68233

,

u,

I

0,04667
0,24667
0,24667
0,04667
0,09555

u.

I!

0,04667
0,04667
0,24667
0,24667
0,09555

0,68233

I

0,68233

I

Úhlové vyrovnání. Součty čtverců koeficientů
pro stanice.

U.

Stanice

0,246'67
0,04667
0,04667
0,24667
.0,09555

5
6
7
S
9

0,68233

I

,

u,
0,22754
0,227540,04896
0,04896
0,11961

[cc]

I

0,67261

u,
0,04896
0,22754
0,22754
0,04896
0,11961

I

u,

I

0,67261

,

u.

I

0,04896
0,04896
0,22754
0,22754
0,11961

I 0,227-54

0,67261

I

I
I

0,04896
0,04896
0,22754
0,11961
0,67261

Tab. XXa,

Tab. XX:b.

Směrové vyrovnání. čtverce koeficientů pro
trojúhelníky.

Úhlové vyrovnání. čtverce koeficientů pro
trojúhelníky.

.,;

'. I
~ I

+u,

"il
op
,.Q

1
I

I

- 0,36667
- 0,36667
- 0,26666

1
5
13

[cc]

I

0,34000

+u,

I,

.,;

+u.

+u.

I

- 0,13333 - 0,03333 + 0,03333
+ 0,03333 - 0,03333 - 0,13333
+ 1,00000 + 0,06666 + 0,10000

I

I

I

v4=+1,3";

v5='+2,2";

v,,=-3,5"

@;1

"il
...•
op

1

1
5
13

m = ±

...

= 18,78
v7 = ---'-1,8"; v8 = + 3,3"; v" = -1,5" ' ..
••• [VV]7 = 16;38
V'D = + 5,3"; Vll = 2,8"; V,2 = - 2,5" ...
[VV]8 = 42,18
V,3 = - 0,4"; v14 =-+ 1,4"; V,5 = - 4,4";
V,6 = + 3,4" ... [vv]"
= 33,04
a ze všech oprav [vv] = 142,96.
.•. [vv]

'!. I
[cc]

a) U směrového vyrovnání úhlové opravy jsou:
. v, =+ 1,2"; v2 = + 3,3"; v3 = -4,5" ...
... [vv] 5 = 32,58

I

+u,

I

10

@

1

8

2

. 12

+u,

V

[vv]

. r

+u.

I

I

+u.

- 0,11309 - 0,06548 + 0,02976
+ 0,02976 - 0,06548 ~ 0,11309
+ 0,08333 + 0,13095 + 0,08333

0,33525 ,

= ±

I

I
V1'4'2,96
4

= ± 5,978"

b) U úhlového vyrovnání úhlové opravy jsou:

6

v, = + 0,7857"; v., = + 3,5000"; va = - 4,2857" ..•
_" [vv].> = 31,2345
v4 = + 1,7858"; v5 = + 1,6428"; v" = - 3,4286" ...
.". [VV] " = 17,6432
v7 = -1,7852"; v8 = + 3,5000"; vg = -1,7143" ...
••• [VV]7 = 18,3775
V'D = + 5,2143"; Vll = - 2,6429"; V'2 = - 2,5714" ...
". [VV]8 = 40,7859
vJ,3=+0,5715"; V,4=+0,7143;
V,5=-4,5714";
V 16 ~ + 3,2857" ... [vv]"
= 32,5304
a ze všech úhlových oprav [vv] = 140,5715,
a střední chyba měřeného úhlu

m= ±

10

I

- 0,35119
- 0,35119
- 0,29762

3

".
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V [~]

= ± 5,928",

t. j v tomto případě o 1 % lepší nežli ze směrového
vyrovnání.
Ze součtu čtverců úhlových oprav všech úhlů připada u směrového vyrovnání na obvodové úhly 41,00
a na vnítřní úhly obrazce 101,96)a z úhlového vyrovnyní připadá na obvodové úhly 39,6734 a na vnitřní
úhly 100,8891,takže úhlové vyrovnání vykazuje příznivější úhlové opravy v obou úhlových skupinách.
IV. Hořejším theoretickým rozborem obou způsobů
vyrovnání je zodpověděna otázka, který z nich je lepší.
Dále uvádí autor v úvodě jmenovaného pojednání,
proč se dává předlnost vyrovnání směrovému před
úhlovým:
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1. Odpadá podmínka horizontálního závěru,
2. chyby v' orientaci sítě se příznivěji přenášejí,
3. větší odchylky se rozdělují na větší počet měřených prvků a na větší plochu a konečně,
4. střední chyba směru je citlivějším kriteriem pro
nahodilé promísení chyb v síti.
K tomu na základě hořejšího theoretického rozboru
obou způsobů vyrovnání poznamenávám:
ad 1. Odpadnutí podmínky horizontálního závěru
přináší zvětšení souČtu čtverců oprav úhlových nebo
směrových a v důsledku toho vzdálení se od! původních měřených směrů, aniž by bylo při dobré organisaci práce úhlové vyrovnání znatelně pracnější.
ad 2. Tato příčina se pravděpodobně týká úhlového
měřeni, ale nikoliv úhlového vyrovnání.
ad 3. Podkladem .vyrovnávacího počtu jsou nezávislé podmínky vyrovnání Jsou-li .splněny, jsou zároveň splněny ostatní závislosti. V důsledku uzavřených
trojúhelníků uzavírají se také obvodové úhly.
Příklad z tab. VIa, VIb. Sestavené rovnice oprav
pro obvodové úhly jsou:
.ze směrového vyrovnání:
Vz = + 0,381 u, + 0,143 Uz
v = + 0,048 u, + 0,143 u2
v7 = + 0,262 u, + 0,285 Uz
vlO = + 0,095 u, + 0,286 Uz
V,4 = + 0,214 u, + 0,143 Uz
[v] = + 1,000 u, + 1,000 Uz
4

[oe] •..

0,271.

.0,224 •..

--0,766

LIT

+ 0,048 u
+ 0,381 u
+ 0,095 u
+ 0,262 u
+ 0,214 Us
+ 1,000 u

3

3

3
3

3

0,271,

+ 0,302 u, + 0,104 Uz + 0,071 u
= + 0,07.1 u, + 0,104 uz+ 0,302 u
= + 0,271 u, + 0,269 Uz + 0,117 Us
= + 0,117 u, + 0,269 Uz + 0,271 u"
= + 0,239 u, + 0,254 Uz + 0,239 u
= + 1,000 u, + 1,000 Uz + 1,000 u

Vz =

3

v4

3

v7

v,O
vl4
[v]
[00]

3

3

••.

0,240.

.0,231 ...

0,240

Vyrovnávací počet vytlačí tedy celé odchylky trojúhelníkových uzávěrů do obvodových úhlů, ať již. má
trojúhelníková skupina sebe větší počet trojúhelníků
(velikost nebo plocha nerozhoduje). To se týká také
jiných případných .podmínek. Odchylky se theoreticky
rozdělují do všech měřených prvků ja:k u úhlového
tak u směrového vyrovnání, ovšem s ubývajícím spádem od vzniku chyby. Kriteriem jakosti druhu Vyrovnání je celkový poměr, v jakém se odchylky rozdělují. Cím více se tento poměr odkloní od rovnoměrného rozdělení v mezích příslušné podmínky, tím
větší je stře<fuí chyba měřených prvků.
ad 4. Váha měřeného směru je, jak známo, polovinou váhy měřeného úhlu a, poněvadž je na každé
stanici právě tolik směrů jako vrcholových úhlů, není
mezi nimi podstatného rozdílu.

E ft ,Á. ft N Í N O V I' NR Y

Oddíl třeti obsahuje základy tachymetrie. Popisuji se
tam běžné tachymetry a měření s nimi, jakož i vyhodnoIng. Dr techn. AI. Ti c h ý: Praktická geometrie země· cování výsledků měření pro sestrojení plánu. Ve čtvrtém
>dělská(Základy měřeni polniho). Přiruěka zemědělských oddíle. jsou objasněny základní zásady při grafickém
a zahradnických inženýrů. Třetí přepracované a doplněné
měřeni pozemků měřickým sťolem a jako dodatek jsou
připojeny úlohy jednoduchého vytyčování obloukli pro
vydání dřívějši Praktické geometrie hospodářské. Naklazahradnické potřeby. Předposledni oddíl pojednává o zádatelství Rovnost v Brně. Cena váz. 124Kčs.
kladních principech pozemkového katastru a knih poProf. Tichý vydal první uěebnici pl'Ostřední hospodářské školy již v roce 1912,druhé vydání jeho knihy vy~mkový<ih. Kniha jest ukončena 19 přílolíami, kde jsou
uvedeny různé početní tabulky, katastrální značky, podšlo v roce 1924.Nově publikovaná kniha je přepracované
statné souěástky pozemkového katastru, ukázky vložek
vydáni dřívější Praktické geometrie hospodářské a je
do ni vložena je,ště ve stručném zpracování nauka o po~ knihy pozemkové, redstřiků a pod.
Veškerý výklad v knize je' zaměřen v prvé řadě k powmkovém katastru a knihách poz,emkových, kte,rá má
třebám dnešního vzdělaného zemědělce a je přirozeně
pro zemědělce nesporně zvlášní v)'znam.
při výkladu vzat zřete,ľ na předběžné matematické jeho
Autor ve své knize vykládá po úvodní části, kterou
školeni. Jednotlivé měřické metody jsou voleny tak, aby
věnuje seznámení s jednoduchými pomůckami pl'O vymohly být provedeny měřickými prostředky co nejjedtýčení směru svislého a vodorovného, zásady měření
polohopisného a to vytyčování přímek a jedich průseků,
noduššími a ěasto originelhími, které jsou zemědělci
přímé měřeni délek za různých podmínek a jeho chybové
snadno dosažitelné a které si múže často na venkově
snadno poříditi. Autor voli vhodné příklady k výkladu,
zhodnocení, vytyěování úhlů pravých a urěováni úhlů
které prozrazuji, jak dobře ovládá potřeby zemědělcovy
libovolných bez úhloměrného stroje, jakož i stanovení
nepřípustných vzdálenosti. Zvláštni partie věnuje mě- v tomto úseku a jak vhodně dovede upraviti po stránce
i'ení a výpoětu ploch pozemků metodou kolmicovou. Zde metodické výklady, aby studující středni hospodářské
školy mohl látku zvládnouti. Tyto metody mohou piirojde od jednoduchých obrazců k složitým a přihliží také
zeně poskytnouti jen hrubý obraz skute,čnosti - uvažok různým překážkám terenním, jako jsou měření rybníků, malých rolnických lesíků, měření cest a p. Pak náváno se stanoviska pře,snosti - avšak to plně vyhovuje
sleduje partie o děleni pozemků stejné i nestejné bonity
běžným potřebám rolníka. Proti těmto metodám, které
a rovnání zakřivených mezi. Tato látka tvoři oddíl prvni.
často s hrubou aproximací podávaji výsledky, jsou však
na jiných mistech vykládány způsoby měření, v nichž
Ve druhém oddíle pojednává o určování relativních
se uvažuji různé zdroje chyb ze součástek strojov~-ch,
výšek nejprve la tovým svahoměrem, pak geometrickou
nivelací s nejjednoduššimi přístrojky a malými kapesohybu paprsků, zakřivení povrchu a podobně, kte,ré stojí
ními strojky nivelaěními, vykládá proměřováni a zho- v jakémsi protikladu těm elementárním metodám prvnim
a jež rolník může těžko ve svém podniku uplatniti. Vytovení profílů, plošnou nivelaci pozemků metodou profilů a metodou sitovou, načež se zabývá nejdľl.ležitějšími světlení podává však nadpis knihy, která má býti také
příručkou zemědělských a zahradnických inženýrů ..
formami terenními, zhotovením vrstevnicových plánů a
jejich použitím pro různé potřeby.
V celku jest kniha dobře vypravena, ale mám dojem,
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že jest obrázky přeplněna a že k výkladu látky by sta·
lionů tun zářivé energie. Na 1 km2 zemského povrchu
čil snad menši jejich počet. Pokud se týče někte.rých
tlačí slunečni světlo silou 0,46 kg.
nedopatřeni, chtěl bych po sběžném prohlédnutí knihy
V dalších kapitolách pojednává autor o fysikálních
upozornití zvláště na několik.
pojmech rozkladu a odrazu světla, o spektroskopech, li
Na str. 67, odstavec c) o vytyčování pravého úhlu jest
rychlosti světla, o lidském oku, barvosleposti, optických
úloha nedostateěně definována, na str. 75 důkaz proveklamech, o vjemech, barvách, o barvě světelných zdrojů
dený o kolmosti paprsku vcházejícího do,hranolu a z něj
a o fotometrii, o měření světelné intensity, o černém těyycházejícího nedostačuje, neboť nemusi býti u = ut.
lese, o světelném určování teploty, o Fermatově principu,
{J'= {J, při úměrnosti je,jich sinů; na str. 75 případně
čočkách, mikroskopu, fotografii, dalekohledech, promítadalší by bylo záhodno nakresliti prľtběh paprsku tvol1·
cích přístrojích a kinematografii, televisi, světelné vlně
cího pohyblivý obraz v hranolu. Na str. 160 definice
a interferenci světla, kterou aplikujeme v geodesii (inprostého spádu není jistě .přiléhavá, neboť spád je vždy
terferometry).
funkcí horizontálni-délky i výšky. Poznámka na str. 211
V dalších částech knihy je popsán vznik světla jako
je dosti nejasná a platí snad jen pro případ, že by úsek
nejobtížnější fysikální problém po stránfJe teoretické
A B musil býti určen jen jednim postavením stroje, nei empirické. Je pojednáno o svítících plynech, světelné
boť jinak při nivelaci ze středu se dá vždy měření za-' absorpci a účincích pohlceného světla, fotoelektrickém II
říditi tak, aby stroj byl stejně vzdálen od obou postavení
Faradayově efektu, šířce spektrální čáry, svítící molekulati. Na obr. 242, odst. b) je konstrukce, v obr. 290 jen.
Le,pohybu země a o dějinách světla. Světlo vzniká ze
tehdy správná, tvoří-li v těch místech sousedni vrstev- . změn pohybu hmoty a zvláště pohybu nejmenších unínice rovnoběžné přímky. Na str. 265, řáde,k 16. shora bylo
versálních složek, případně s positronu. (Teorie emanačby třeba nahradití větu »ale pouz,e a jen v jednom smě- i ní aundulační.)
ru« větou »avšak osa točná'nemusí býti svislá,..
Knížka prof. Dr. Nussbergra osvětluje základní pojmy
Nově vydaná kniha může interesovati i prakticky půsvětelného záření a světla vůbec. Jako fysikálně-teoreticsobícího .zeměměřického inženýra, zvláště však pomocný. ké pojednání přispívá k rozluštění a rozřešení novodoměřický personál.
F. Fiala.
'bých problémů a snah, které jsou rozhodujícím činitelem
(
ať už v míru, či ve vědeckém pokusnictví a různých apli"
Technická metronomie. Vydala podle přednášek prof.
kacích na tyto snahy. Na konci knihy je sestaven abeIng. Dr J. Bohma vysoká škola technická Dr Edvarda
cední seznam a přehled základních pojmů fysikálních.
Beneše v Brně. Rok 1949.Rozměr A 4, stran 44, obr. 20.
Doporučujeme proto všem příznivcům fysiky a moderCena 30 Kčs. Počet výtisků 250.
ních technických věd ke zdokonalení se a k prohloubení
S pokrokem vědy rostou požadavky pře8nosti. To
znalostí v tomto oboru. Pro zeměměřického inženýra je
platí v plné míře pro geodesii, kde v měření délek
zde mnoho kapitol podmiňujících aplikaci v životě praki úhlů bylo dosaženo již značné dokonalo8ti.
tickém a pomáhajících i. v jeho snažení vědeckém.
První podmínkou přesného měření je znalost délky
Jan Vávra.
měřítka. Její určení a vývoj metrické soustavy je obsaTechnika a společnost. Sborník k XXI. sjezdu BIA.
hem statí II. (Metrická soustava), III. (Normální měVydal SIA v Praze, 1948. Stran 168 + inserce. A 4. Oena
řítka), V. (Etalonáž měřite,k tuhých), VI. (Řetězovka),
brož. 150,- Kčs.
•
VII. (Etalonáž měřítek ne,tuhých) této publikace.
Každoroční sjezdy Spolku čs. inženýrů opírají se
Zejména tvar řetězovky je velmi podrobně podán
o dobrou tradici; u příležitosti každého sjezdu je vydána
, vzhledem k její důležitosti pro měření měřítky netuhými
sjezdová publikace, která se obírá buď technickými pro~
(geodetické základny).
blémy kraje, v němž je sjezd poř'ádán, či některým speVe stati IV. je řada zajímavých dat o invaru.
ciálním problémem, který si svou aktuálností či obsahem
Ohyby dělení kruhu a způsoby jejich etalonáže (mevymáhá zvláštní pozornost. Sjezd v r. 1948, v pořadf
thoda Houvelinkova a Wildo'va) jsou uvedeny ve stati
XXI., konal se počátkem listopadu v Praze péčí pražské
VIII.
odbočky SIA. Jeho uspořádáni vpadlo do vypjatého úsilí
Ve statí IX. (Užítí interference světla v metronomii
všeho čs. lidu o nové uspořádání společenských problémů
a geodesii) je stručně vysvětlen princip interference
a je proto pochopitelné, že zaměření sjezdu i sjezdové'
světla ,methoda Viiisaliiho a přístroj Bergstrandův.
publikace nemohlo si nevšimnouti vIivu techniky na spoUžití zvukových a ele,ktromagne'tických vln v geolečnost a přínosu techniky k vybudování společnosti sodesii je naznačeno ve stati X. (princip zvukoměřictví,
cialistické. Sborník byl působivě nazván »Technika a
gonio, radarový dálkomě,r, interferenční radiodálkoměr,
společnost« a vyšel v nedlouhé době po konání pražského
radiové protínáni zpět). Škoda, že přávě tato část nebyla
(pravděpodobně pro omezený rozsah přednášek) vyprllCo- sjezdu, což je skutečnost, kterou rádi zaznamenáváme,.
neboť tomu neni vždy tak.
vána podrobněji, protože elektronové měřícké methody
Kniha kromě oficiálních projevů, které na sjezdu učiziskávají stále na přesnosti a je moono doufat, že se
nili členové vlády min. Ing. Dr E. Š I ech t a, min. G.
brzy v geodesii. plně uplatní.
K I i m e n t, min. Dr A. N e u m a n n a předseda polské·
Přednášky byly sestaveny a publikovány pro potřebu
organisace techniků NOT viceministr Ing. B. Rum i ňposluchačů zeměměřického inženýrství, ale není pochyb,
s k i z Varšavy, obsahuje několik zásadních a pozoruhodže i praktik, kterému zbývá málo času ke studiu podrobných úvah o tom, co to je technika, jaké jsou jeji socioných cizích prací, ale který chce· být všestranně inforlogické funkce a jakým způsobem se projevuje v životě'
mován, si tuto publikaci se zájmem přečte.
našeho národa a státu. Přes nedostatek místa, které máMožno ji objednat na adrese: Benešova technika
me k disposici, považujeme za nutné alespoň stručně se·
v Brně, ústav vyšší geode'sie.
Stk.
zmínit o obsahu jednotlivých sborníkových statí, chceme-Ii být právi tomu, že jsme časopisem, věnovaným jedProf. Dr. Jaroslav N u sb e r g e r: Viditelné záření.
nomu z výrazných oborů techniky.
Vydalo nakladatelství Orbis, Praha 1946, I. vydání. vyIng. Jiří D o stá I z ministerstva průmyslu píše ve své·
tiskla knih tiskárna Orbis, Praha XII., stran 129, 59 obr.
studii o novém postoji techniků a inženýrů k novým skua diagramů, formát 21X15 cm, cena 35 Kčs.
tečnostem, jak se kolem nás vyvíjejí. Klade si otázku,
Knížka jest prvou knihou tohoto druhu. Jsou v ní
osvětleny všechny nejdůležitější problémy o světle. Clo· zda obdorná činnost technika i inženýra má být doprovázena jasnou politickou linií. Tenor celé stati vyznívá
věk přijal svět svými smysly a vytvořil svět svůj, který
v rozhodně kladnou odpověď: ano, má, chce-li inženýr'
je obrazem skutečnosti, světa mimo nás. Řada poznatků
nabýt bezpečného pohledu na svět a získat klid k práci.
je seřazena v časovém 'sledu a v příčinné souvislosti.
Ing. Alois S a jda definujé techniku jako soubor poV počáteční kapitole, která náleží do fysiky, po'jednáznatků, způsobů a zařízéní, jimiž lidský kolektiv vedl
vá autor o hmotě, která se skládá z atomů, seskupujících
a vede svůj »l{ójo život« vůči ostatní přírodě a podává
se ve větší celky-molekuly. Poněvadž i světlu se přisupřehled vývojových etap lidského pokoleni v pojetí histozuje jistá hmota a světlo se v hmotu mění; možno k ní
počitati i světelnou částici - foton. Hmotu světelné
rického materialismu. Přehledným způsobem ukazuje jak
energie vypočteme, dělíme-li energii čtvercem světelné
vývojové etapy lidstva se krátily y opačném Doměru
rychlosti. Slunce tudíž vysílá do prostoru zářením 250 mik tomu, jak člověk postupně nacházel prostředky k tech-
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nickému ovládání přírody. Osobitými jsou jeho termíny
pro poslední velká vývojová období: "civilství« a "kulturství«.
Ing. A. A. Ho c h ve svém článku »Socialistická techllika změnila a mění šestinu světa« ukazuje rozpory techniky v období kapitalismu a socialismu a informqvaným
perem ličí gigantické úspěchy sovětských inženýrů a
techniků; doporučuje naše důkladnější studium rozvoje
sovětské techniky se zvláštním zřetelem na sociologii a
dějiny techniky, pro kteréžto obory by měla být na nallich vysokých školách zřízena zvláštní stolice sociologie
techniky.
Profesor pražské techniky Ing. Dr Miloš Van ě č e k,
"Yycházeje ze své vývojové theorie v čtyřstupňových
cyklech, J}odává některé zajímavé poznatky a názory
o tom, co je to technika a jaká je funkce inženýra v ní.
Inženýr, podle autora, je organisátorem hmot a energie
i lidských sil. Jeho dílem je plánování ideje, provádění
díla, organisace služby a řízení organismů. Stává se tak
socialistickým synthetikem a tím se daleko šířeji a intensivněji vsunuje do společenského dění než tomu bylo
dříve.
Ing. J. B. Str á n s k Ý podává stručný popis vývoje
pr&žského vysokého učení technického; čerpaje podle'
svého přiznáni z Velflikových dějin toho školského ústa"Yujako z hlavního pramene. Upřímně se připojujeme
k jeho přání, aby se brzy našel pokračovatel, který byna dílo Velflikovo, zakončené v r. 1906,navázal. Autor
sborníkové statě by měl nepochybně mnoho předpokladů
a osobní. záliby, aby na toto kronikářské dílo navázal.
Zajímavý je obsáhlý příspěvek Ing. Fr. Han u š e
z Československých závodů kovodělných o čs. technice
"Yzahraničí. Autor zde čerpá z úředních a obchodních
pramenů i z bohatých zkušeností životních, které sbírá
v exportním oddělení svého závodu a podává nám obsáhlý obraz kdy a jak se uchytila čs. technika ve všech
zemích světa. Autorovy řádky vyvolávají v čtenáři hrdé
pocity příslušníka malého národa, jehož technícký intelekt dovede vítězít s prostředky a možnostmí í největších
národů na nejzazších výspách světa. VJJ staH najdeme
občasné zmínky i o činnosti čs. zeměměřičů v zahraničí.
Válka je vždy mohutným zrychlovatelem technického
vývoje a proto Ing, Oldřich O hl í d k a v další sta ti
zkoumá úkoly, které má technika v_životě našeho národa po ukončení druhé světové války, a prostředky, jimiž
je chce zvládnout ve výživě a ošacení, bydlení a v pracovním prostředí, v hygieně a kultuře, v dopravě a
energetice i jinde. »Inženýrská práce přináší užitek a sociální bezpečnost všem produktivním vrstvám národa
a je hlavním předpokladem politické nezávislosti«, končí
autor svůj zajímavý článek.
Konkrétní sociologickou prací je obsáhlá stať Ing. Dr
techn. Bohumíla P o u r a o inženýrských a technických
organisacích v ČSR. Organisační život čs. inženýrů a
techniků je bohatý a výsledky jeho činnosti jsou plodné.
Členitý strom technické organisace je důkazem složitosti
a rozsáhlosti technické tvorby ve všech jejích složkách
a ten, kdo ji bude chtít reorganisovati, musí tak činit
citlivou rukou, aby neporušíl jemné kulturní vlášení, jež
bylo pěstováno desítky let. Autor podává přehled historie, organisace a vyličení současného stavu 17 hlavních
inženýrsKých korporací a organisací v ČSR, když si byl
před tím přesně omezil svůj mnohotvárný úkol.
Závěrem Ing. Dr Jaroslav F u kát k o uvádí některé
organisační a výrobní problémy čs. průmyslu v pětiletce
a upozorňuje na velikost a odpovědnost úkolů inženýrů
a techniků.
Sborník »Technika a společnost« je ukazovatelem doby,
neboť se dotýká mnoha živých problémů. Je-li velmi zajímavým čtením dnes, bude jím nepoměrně zajímavějším
za několik let, až z časového odstupu bude možno posoudít, co &jak bylo splněno.
-1 r.Tablice Naturalnych Wartosci Funkcji Trygonometrycznych« v setinném dělení kruhu od Ogdo l(lOgvydal
v dubnu 1949Glóvny UrzlJ,dPomiarów Kraju ve Varšavě.
Tabulky mají 175 stran formátu B 5 (176X 250 mm),
v plátně vázané, pěkný tisk a slušná úprava. Cena neudána.

Tabulky jsou 'kolektivním dílem pracovníků kartografického oddělení G.U. P. K. za vedení Ing. Felicjana
PilJ,tkowskiho. Pro tisk číselných hodnot tabulek bylo
použito zvláštních typů cifer nejdokonalejší čítelnosti
k tomu účelu vyzkoušených a zpracovaných kartografickým oddělením.
Pětimístné trigonome,trické hodnoty funkcí sin, cos,
tang a cotg. jsou na 110stranách s krokem jedné setinné
minuty, cotg do 3g krokem setinné vt,e,l'Íny.Na dvou
I'ltranách jsou tabulky J}řevodu gradú a jich zlomků na
míru stupňovou a naopak. Na .vaceti stranách jsou tabulky kvadrátú 0ísel od 1 do 10000. Na zbývajících
25 stranách z,ařazeny jsou nejpotřebnější vzorce z trigonometrie rovinné i sférické, z geometrie analytické,
z J}Očtulogaritmického s podrobným návodem k použití
logaritmického pravítka, řady, nejběžnější vzorce počtu
interpolačního, diferenciálního, integrálního a vyrovnávacího vče,tně schematu algoritmu Gaussova i "úvahy
hodného schematu algoritmu krakowianového«. Ke konci
tabulek uvedeny jsou nejdúležitější konstanty astronomické, geodetické, matematické a fysikáIní, jakož i J}Orovnání měr starých, cizích a mezinárodních se soustavou metrickou.
Ing. Ant. Prokeš.

s

Ruská odborná tvorba 19~9.
Podle právě došlého se,znamu odborného nakladatel.
ství .Geodezizdat. vyjdOlUletos z tisku tato zeměměřická
díla:
A. S. Č e bot ar ě,v: Geodezija, díl II, 40 tiskových
archů (= t. a.);
A. 1. Šer š e n j: Ae,rofotosjomka. Ljetnosjomočnyj
proce'ss, 12 t. a.;
M. D. K on Š in: Aerofototopo,grafija, 16 t. a.;
M. N. C y g a n o v: Fotografija i aerofotografija, 12
t. a.;
tyto čtyři knihy budou učebnice J}ro vysoké školy.
A r sen jev - B o g o m o lov i dr.: Rukovodstvo po
planovej aerosjomke, 18 t. a.;
A. A. Michaj10v
- N. N. Pa.rijskij
i Ju. D. Bul a n že: Formuly i tablicy dlja obrabotki gravimetričeskich (majatnikovych) opredělenij, 28 t. a.;
P. F. Š o k i n: Uravnitělnyje vyčislenija gravimetriěeskich punktov vysšich klassov, .12 t. a.;
A. M. Virověc i B. N. Rabinovič:
Tablicy, formuly i rukovodstvo dUa. preobrazovanija koordinat GaussaKriigera, 12 t. a.;
G. G. E g o r o v: Tablicy prevyšenij, vyčislajemych
po horizontalnym proloženijam dlje uglov naklona ot O
do 30°, 3 t. a.;
G. G. E g o r o v: TabIicy prevyšenij, vyčislajemych
po rasstojanijam, izmjerennym daljnomjerom, dlaj uglov
ot O do 300,3 t. a.;
Instrukcija po niveHrovaniju II. klassa, 6 t. a.;
Nastavlenie po obnovleniju ka.rt, 3 t. a.;
Instrukcija po sostavleniju i podgotovke k izdaniju
učebnych kart rajono'v SSSR, 4 t. a.;
Instrukyija po astronomičeskim opredělenijam,lO t. a.;
Nastavlenije po nivelirovanr,iu III. a IV. klassorv i po
vysotno-teodolitnym chodam, 5 t. a.;
Instrukcija po sostavleniju techničeskich otčetov, 6 t. a.;
Nastavlenije po topografičeskoj sjomke v masštabe
1: 25000, díl 1., Polervyje raboty, 11 t. a.;
Pravíla po technike bezopasnosti na topografo-geodezičeskich rabotach, 6 t. a.;
Pravila po technike bezopasnosti na kartografičeskich
fabrikach, 5 t. a.;
CNIIGAiK: Trudy, sv. 43: Issledovanija po astronomii
geodezii, 14 t. a.;
Trudy, sv. 52: Issledovanija po kartografíi, 9 t. a.;
Trudy, sv. 55: dtto, 5 t. a.;
Trudy, sv. 57: Sbornik nomogra.mm po matěmatičeskoj
kartografii, 6 t. a.;
Trudy, sv. 62: O dějstvii bokovoj refrakcíi v triangu!jacii SSSR, 6 t. a.;
Trudy, sv. 64: Issledovanija uprugich majatnikov, 10
t. a.;
Trudy, sv. 66: dtto, 6 t. a.;
Trudy, sv. 68: Issledovanija po gravimetrii, 8 t. a.;
Forma i razmjery Zemli po novějšim issledovanijam
sovětskich učenych, 5t. a.;
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SbornikyGlavn.
upravlenija goodezii i kartografii,
sv. XXIV a~ XXIX.
'
Ceny publikaci nejsou zatím známy. Náklad je p0měrně malý, proto podáváme čtenářům toto oznámeni
včas, poněvadž víme ze zkušenosti, že se vyšlá kniha po
recensi zpravidla na trhu již nedostane. Objednávky kníh
vyřízuje »Goodezizdat«, Moskva, centr, projezd Vladimirova, d. 6, podj. 11.
Stván.
Odborná

pojednání

~ zahranič,ních

časopisech.

Sborník GUGK (Glavnoje upravlěníje geodesii i kartografii pri Sovětě minístrov SSSR v Moskvě). V čísle
4/49 Z. O. jsme uveřejnili stručnou recensi prací publikovaných v tomto sborníku. Nyní v přehledu pokračujeme
čísly z r. 1948, upozorňujíce, že sborník dostává prof.
Ing. Dr A. Š tvá n a předává ho knihovně Benešo'vy.
techniky v Brně. Tam lze si jednotlivé svazky i písemně
vyžádati,
S vaz e k XVI. (únor 1948), 89 stran, přináší naDřed
10 pojednání: A. A. !zotov: »0 přesnosti astron. měření
na tri,g. bodech«; Drobyšev: Pravítko
k redukci aerotriangulace«;
Frolov: »Vliv vertikálního
teplotniho gradientu na určení tíže volnými kyvadly«; Smirnov: »Srafované
znázornění
reliefu
na mapách«;
Kazinskij:
»K hístoríí měření tíže v Rusku«; Gercenov: »Interpolace
řídkých záznamft vodní hladiny,,; Cerdancev: »Vyznačení
hospodářských
obvodft v kartografii«;
Avilov: . »0 přes-

konstrukci mapy 1 : 100.000ve velehorách.« Bach: »Barometrické určení výšek při snímcích 1 : 100.000.« Denicov:
»Zkouška barometrické nivelace.« Ljubivyj: »Zkouška vyhodnocení let. snímkft i redukce topogr. map.« Alter:
»Zkouška vyhodnocení let. snímkft pro mapování v měř.
1: 100.000.« Konšik: »Rftzné varianty
konstrukce mapy
1 : 25000 stereofotogr. zp'l1sobem.« Avílov-Gerceneva: »Redukce plošné fototriangulace
při řídkých geodet. podkladech.« Krašeninnikov: »Grafická
interpolace
příčných
paralax.~ Magnickij: »K otázce klasifikace
geometrické
stavby triungulace« (jedná o tuhosti trig. řetězců). Šiškin:
»Určení výšek geodet. signálft.« Borgratuni: »0 jednom
přetvoření
Gaussových rovnic.« Virovec: »Soustavy rov.
souřadnic použité pro topogr.-geodetické
práce v USA .•
Bulanže: »Předběžné výsledky určení tížnicových odchylek v Obi-Garmě.« Někrasov: »Autorství a autorské právo
v kartografické
výrobě.«
Borodin: »Výběr sídliŠ{ pro
všeobecné mapy.«

S v a z e k XIX (červen 1948, 106 stran): Galeev: Zivotapis K. A. Cvetkova. Pavlov: »Pik pobědy« (v pohoří ŤanŠan). Zubakov: »Výchova kádrft specialistft
GUGK.«
Sudakov: »Program a schema státní triangulace.«
Viravec: »Základní nivelační sít SSSR.« Konšin: »Letecká
fotogrametrie
v SSSR.« Mauerer: »Gravimetrická
sít .•
Zaruckaja: »Zkouška mapy 1 : 2 500000.« Lapšina-D;iackaja: »Nástěnné mapy vyučovací.« Senděrova: »Vyučovací
atlasy.« Kara.vajeva: »Učební historické mapy a atlasy .•
Bďhm.

nOllti výpočtu převodových
konstant pro rýsooací příJournal des Géometres Experte et Topographes rran.
stroj« (přístroj pro kreslení map z letec. snímků); Kova,
~&
I
lev: »K otázce měření délek vysoké přesnosti při nízkých
Číslo 3. R. C I a u d o n: Nouvelle organisation corporaa záporných teplotách«; Podobědov: »Význam geografických prací prO kartírování
málo prozkoumaných oblastí«. , tive »Ordre«. - P. Ta rdi (generální sjlkretář Meziná-

Po těchto článcích následuje vyhlášení zásad pro vyrovnání základní nivelační sítě SSSR (s mapou vykonané
práce a mapou rozlišující oblasti s různými teplotními
gradienty). Při vyrovnání se věnuje velká pozornost váhám naměřených výškových rozdílů, které se neurčují
mechanicky podle délky tratě, ale podle celkové střední
chyby (produktu nalezené stř. chyby nahodilé i stř. chyby
systematické). Kromě ortometrické opravy se bere v počet
i vliv anomalií tíže.
Ctenáře bude zajímatí, že GUGK vyhlásilo 12. VIII.
1946 oficielní zavedení jednotné soustavy zeměpisných
souřadnic a VÝšek pro SSSR. Jeto
elipsoid z r. 1940
(a
6378245 m se sploštěním 1: 298,3), kterému byl dán
název »Krasovského elipsoid«, orientovaný' vPulkovu.
Soustava souřadnic nese zkrácený název »Soustava z r.
1942«.Základní nivelační sítě jsou vyrovnány jako ortometrické výšky vztažené k nule Kronštadtského hladino, vého výškoměru. Soustava ponese název »Baltická«.

=

rodní geodetické a geofysikální unie): La compensation
ď ensemble du rése·au géodetique européen. - Dr Albert
F í x: Le remembrement en Alsaoo-Lorraine .. - René
Cer c 1e r: Pour le non-exploitant les propriétés sont
un placement peu rentable. - F. G r e 1a u d:Graphíque
de cubage des boi& - Jeunes opiníons. Pierre DA8 se
penche sur la surface corrigée. - Echos et infonnatio~s.
- Revue des livres et des journaux.
Číslo 4. René Dan gel': Alerte a la crise. - G. Br u'
na í s: Détennination directe du gisement par le calcul.
- M. Mel' min: Topographíe et Electrícité de France.
c- L. B ei s: Etablissement
des valeurs locatíves commerciales. - L. P a j o t: Petit matériel professionel. Thérese Dan gel': Le géometre et sa profession dans la
Bible. - Echos 'et infonnations. - Revue des livres et
des journaux.
Číslo 5. René Dan gel': Le géometre en Palestine. René Her b i n: Cadastre et photo aéríenne (referát šéfa
francouzské' katastrální služby o použití letecké fotogl'ametrie pro obnovu katastrálních plánů, přednesený
n'l. fotogrametríckém kongresu v Haagu 1948). - L. A.
B e o ker i c h: Adaptation du rapport L/H des urbanistes aux exígences de l'ensoleillement. - Echos et informations-Revue des livres et des journaux.

S v a z e k XVII. (únor 1948, 80 stran) obsahuje jen pojednání: Sudakov: »0 zavedení jednotné soustavy zeměp,
souřadnic a výšek na území SSSR.« Jsou uvedeny i vzorce,
jak opraviti i rovinné souřadnice (Gauss-Kriigerovy) při
změně rozměrů elipsoidu (Besselova na Krasovského).
A. !zotov: »Nové výchozí geodetické údaje SSSR«, sorientací Krasovského elipsoídu v Pulkově. Virovec: »VyrovSchweizerische Zeitschrift fiir Vermessung und Kultur.
nání základní ni·velační sítě SSSR«, kde se šířeji rozvádí
techník.
zásady GUGK uvedené již ve sv. XVI. Rytov: ~>PřeČíslo 4. A. Ber rot h: 'Ober die Freiluft. - Redukpočtení souřadnic triangulace
Il.-IV.
řádu do soustavy
tion der Schweremessungen. - W. Hli ber I i n: Díe Baz r. 1942.«Bulanže: »Čtvrtá všesvazová konference gravisismessung Waltperswil-SugIez von 1834. - A. A n s e rmetrická.«
Moloděnskij: »Práce A. A. Michajlov'a v obm e t: Le ealeul des déformations dans les réseaux géodélasti .gravimetrie a teorie o tvaru Země.« Pavlov: »Novinsiques - Kleine Mitteilungen.
ky v mapách Věrchojanské oblasti.«
Číslo 5. W. Hli ber I i n: Die Basismessung Walpers- ,
wil-Sugiez von 1834 (dokončení). - H. Kasper: Die 'OberS v a z e k XVIII. (červen 1948, 132 stran): U dělení velké
zlaté medaile GUGK. Baranov: »Úkoly sovetských ·geo- korrektur bei der gege~seitigen Orientierung von Senkreehtaufnahmen eines beliebigen Gellindes. - Prof. Dr
deM a kartografů.«
Goldman: »Přehled práce II. VšesvaF. A c ker 1, Videň: Die Fehlerellipse des'-Neupunktes
zového zeměpisného sjezdu.« Zajcev: »Konstrukce mapy
1 : 100.000 rovinného území.« Elizarov: »Zkouška kom- beim Riickwlirtseinschnitt aus fehlerhaften Festpunkten.
- H. B r a e s c h 1e r: Gedanken ZUl' letzten Hauptverstrukce map 1: 25.000 metodou stereofotogrametrickou.«
sammlungendes SVVK (t. j. švýcarského spolku zeměChrebtova: »Konstrukce mapy 1: 100.000 v hornaté kraměřického a pro kulturní technikb,). - Prof. E. Ba c hjině.« Ševčenko: »Spojení fotogrametrických
sítí při řídm a nn: Hochschule und Praxis. - Drobné zprávy a rekých podkladech geodetických.« Trenin: »Zkouška s úpraferáty o knížkách.
vou Aeromultiplexu.«
Ryčkov: »Fotografické práce pro
Hlavní a odpovědný správce: Ing. Dr Bohumil Pour. - Majetník a vydavatel Spolek českoslov. inženýrů a techniků'
- Tiskem knih tiskárny "Typus« v Praze XVI. Telefon 410-62. - Redakční korespondence budiž řízena na adresu
hlavního redaktora Praha XVI, Nábře,ží I.egií 3.
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