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Jednoduchá teorie
Wlldova dálko měrného dalekohledu nUkového.

Jak známo; vynalezl Dr. Ing. h. c H. W i Id
r. 1909 dalekohled konstantní délky s vnitřní posuv-
nou-ZRostřovací Gočkou ([ 1] v seznamu literatury),
který také vyzbrojil dálkoměrnými nitkami a tak jej
vybudoval, aby byl analaktický. Analaktičnost toho-
to dalekohledu byla potvrzena prof. E g g e rte m -
Berlín, [4J, první část.

První teoretický rozbor dálkoměrných daleko-
hledů nitkových se zaostřovací čočkou podal prof.
Klingatsch [2] a dospěl k názoru, že vel-
ká konstanta K je proměnlivá, malá c však téměř
stálá, viz též [4]. Proti tomuto názoru namítl prof.
Ba e s c h Ii n, Curych [3], že by Wildův dálkoměrný
dalekohled nebyl analaktický, kdyby násobná kon-
stanta K nebyla 100, a odvodil pak pro ni výraz,
který ukazuje, že K je cp (1), t. j. funkcí stálé délky
1 dalekohledu, takže je třeba jen vhodně voliti l,
aby K bylo 100. Ale, jak dále ukážeme, nezávisí K
pouze a jen na l, nýbrž také na vzdálenosti zaostřo-
vací čočky od objektivu. Bylo-li dalekohledem zamě-
řeno na 00, označuje se tato vzdálenost e'O. Jednou
ze zásadních podmínek analaktičnosti dálkoměrného
dalekohledu Wildova je, aby

Dalekohledy, které nesplňují této podmínky, nejsou
analaktické, neboť mají analaktický bod mim o da-
lekohled. Pro záměrné vzdálenosti konečné se e '"
zvětšuje a proto se K musí měniti.

Wild neudal vzorce pro polohu analaktického bodu
svých dalekohledů. Otázka zůstala dlouho sporná,
neboť stručné výsledky W i Id o v y [6] se zdály
málo přesvědčujícími [13].

Teprve, když prof. E g g e r t (Berlin) a prof. S a-
mel (Bonn) podali v [8] a [10] základní teorii
záměrné přímky dalekohledů starých a dalekohledů
se zaostřovací čočkou, bylo umožněno přesné určení
polohy analaktického bodu, ačkoliv ona vzdálenost
nemusí býti závislá na zvláštním tvaru záměr, jak
prokazuje toto pojednání.

První všeobecné přesné stanovení polohy. analak-
tického bodu ve Wildových dalekohledech dálkoměr-
ných odvodil prof. E g g e r t, [8], a převzal je i do
známé učebnice J o r d a n-E g g e r t »Handbuch der
Vermessungskunde« ll/2, 1933, str. 252. Na str. 253
uvádí dva příklady W i Id o v Ý c h dalekohledů,
z nichž první není analaktický, druhý však ano.

Další, zcela originální a odchylné určení polohy
analaktického bodu odvodil prof. W e i gel - Lvov
(Lemberg) [12], hluboce je teoreticky odůvodniv.
Též prof. S c h u Iz - Wetzlar [14], přispěl platně
k vyjasnění otázky.
Při určování konstanty K Wildova universálního

stroje ze sbírek Geodetického ústavu vysoké školy
zemědělské v Brně jsem seznal, že dalekohled tohoto
stroje je opravdu analaktický. Při studiu jeho teo-
rie jsem shledal, že dosavadní podání jsou velmi
obtížná a pro praktického inženýra těžko přístupná.
Proto jsem zbudoval teorii na jednoduchých před-
pokladech a v následujícím ji podávám.

I. Dálkoměrný dalekohled s teleobjektivem.

Teleobjektiv, obr. 1, je objektiv, složený ze sou-
stavy spojné 01 a rozptylné 02' Obě jsou upevněny
v neměnitelné vzdálenosti e. Obě čočky tvoří v dale-
kohledu výslednou soustavu objektivovou, jejíž ekvi-
valentní čočka je dána hlavními rovinami X' X' a
ohnisky F, F'. Nitkový kříž n. k. má proměnlivou
vzdálenost li od objektivu 01'
Ekvivalentní ohnisková dálka čočky je dána zná-

mým vzorcem

/ ~11_'/2 __ .
1,2- /1+/2-e

Velikou výhodou teleobjektivu je, že jeho ohnisková
dálka je značně větší, než ohnisková dálka pouhého
objektivu, takže dalekohled může míti zcela malé roz-
měry.
Aby náhradní čočka působila jako spojná (aby

objektivová soustava byla kolektivní), je nutno, aby

protože se ohnisková dálka /2 dosazuje do vzorce (2)
se znaménkem záporným, takže pak /1,2 vychází +.
Poloha hlavních rovin X a X' je určena polohou
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Wavních bodů H, H', a tato vzdálenostmi el' ez, příp.
6/, počítanými z těchto vzorců:

e - ___e~__. (4)
,- 11+ Iz-e

(Vychází záporně a nanáší se na levo od 01)'

6
2
= __ ~f~ _ (5)
'1+/z-e

(Vychází kladně a nanáší se na levo od Oz.)

, e(e-/l)ez =--- .-. (6)
f1+fz-e

(Vychází kladně a nanáší se na levo od 01')
Vzdálenost hlavních bodů

eZ
H H' = h =------ . (7)

fI+fz-e
(Vychází záporně a nanáší se od H napravo.)

Podle těchto vzorců a podmínky 1. zvolil jsem po-
psaný dalekohled v takových rozměrech, aby se dal
snadno zobraziti a také upotřebiti pro další odvozo-
vání. Bylo zvoleno:

pro objektiv 01 • 11= 28 mm,
" zaostř. čočku Oz • fz =- 25 '"
" vzdálenost obou čoček e = 20 '"

Výpočtem podle uvedených vzorců vyšlo:

f I,Z = 41,18 mm, e1=- 32,94 mm, ez = 29,41 mm,
ez' =- 9,41 mm, h= H H' =- 23,53 mm.

Podle těchto rozměru byl vynesen obr. 1, a také
dalekohled na obr. 2. Značí v něm O, objektiv, Oz
zaostř. čočku, obě v pe v n é vzdálenosti e. Nitkový

1-Mf» H:
L
!

r
"'IQI~
"

kříž, posuvný s okulárem, je ve vzdálenosti li. Dále
tam značí: n' horní vlákno kříže, m' střední a 8'
spodní.

1. Zaměření na lať v konečné vzdálenosti.

Předpokládejme, že se tímto dalekohledem zaměří
na lať v bodě Q. Délka dalekohledu li je tak volena,
aby úsek laťový N S vyšel výhodně na nákresně.

Laťový úsek L = N S je sestrojen osovými a hlav-
ními paprsky (pro zaostř. čočku) z distančních vlá-
ken a na kontrolu hlavními paprsky pro ekvivalent-
ní čočku.

Sledujme osový paprsek z horního vlákna n'. Jde
rovnoběžně s optickou osou o-o. Zaostřovací čočka
jej lomí do směru, který vychází z jejího ohniska F!
a objektiv jej láme po druhé. Směr po druhé lome-
ného paprsku se sestrojí takto: vede se rovnoběžný
pomocný hlavní paprsek O, -1, až protne první
ohniskovou rovinu </J, objektivovou. Po druhé lome-
ný paprsek prochází pak prusekem 1 a prvním ohnis-
kem F ekvivalentní čočky (což je kontrola), až pro-
tne lať v bodě N. Zcela obdobně se' sestrojí dráha
osového paprsku ze spodního distančního vlákna s'.
Určí se jím na lati bod S.

Dále se vede hlavní paprsek n' 00, protínající svis-
lou rovinu objektivovou v bodě v. Směr, do něhož jej
pak lomí objektiv, se sestrojí takto: vede se rovno-
běžný pomocný paprsek hlavní O, 2' a spojí se v-2'.
Tento lomený paprsek směřuje do N. Docela podobně
se sestrojí lomený paprsek pro hlavní paprsek s' O2,

který lomí objektiv do směru u - 2 a lomený pa-
prsek prochází pak bodem S. Na kontrolu se použije
ještě ekvivalentní čočky. Především osové paprsky
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pro ekvivalentní čočku, t. j. paprsky n' n" a s' s"
se ztotožňují po lomu s osovými paprsky prvními.
ffiavní paprsky n' H' a s' H' vycházejí v nezměně-
ných směrech z předního hlavního bodu H a ústí
v bodech N a S. Tím je sestrojen laťový úsek L.
Na první pohled je patrno, že tento dalekohled

není analaktický, neboť vodorovná vzdálenost d/
plyne z podobnosti trojúhelníků F N S a n" F s",
a tedy z úměry

n" s" = n' s' = p,

t. j. vzdálenosti distančních vláken, je

d/= t~2.L=K L=l00 L. (8)
P

Analaktický bod je tedy předmětové ohnisko F ekvi-
valentní čočky. Vzdálenost FA (t. j. až po vodorov-
nou točnou osu dalekohledu), je malá konstanta c.

FA = c= f,,2 + h + e/ + 0, A.

Tedy vzdálenost

Ji n á v zdá len o s t dn,l = MU. Když se pro-
dlouží lomené hlavní paprsky S u a N v zpět, protnou
se na optické ose v bodě U. Trojúhelník N S U obsa-
huie též laťový úsek Lad.", je v něm výška. I tuto
vzdálenost lze odvoditi, a to takto:
Z podobnosti trojúhelníků u O2 v a n' O2 s':

-- , 'e.p
uv=p =---~. (9)

l;-e
Z podobnosti trojúhelníků 20,2' a n' O2 s'

2 - 2' = p" = f1• P (10)
lí-e

Z podobnosti trojúhelníků 2 U 2' a u U v

Ó--;U= an= 'l!~(f1 +~an>,
p"

Po dosazení z rovnice (9) a (10) a po úpravě

e. f1
an =f .,-e

Konečně z podobnosti trojúhelníků 2 U 2' a N U S

Když položíme rozchod distančních vláken

f1,2
p= 100'

f1 (l;-e)
do,l =f (f _.100L

1,2 1 e)

a se zřením na rovnici (8)

d _ f1 (l; =e) ,
0,1 - f

1
,2 (f, _ e) • do .

2. Zaměření na lať v nekonečnu.

Při zaměření tímto dalekohledem na 00 vzdálenou
lať, vznikne její obraz v zadním ohnisku ekvivalentní
čočky. Aby byl obraz lati zaostřen, třeba pošinouti
nitkový kříž z polohy n' s' do tohoto ohniska, tedy
do polohy n s. Je pak H' m = f,,2'
Vše c k y dříve odvozené vzdálenosti přecházejí

na 00 velikost.

d'o= dO•1 = dn,,,, = 00.

Také dřívější úsek L lati je 00 veliký a označíme
jej LX'= N", S", • Sestrojíme jej zcela obdobně, jako
pro zaměření na konečnou vzdálenost, obr. 2, (vy-
taženo silně), t. j. paprsky osovvmi z vláken n, s,
které po lomu v čočkách se zcela ztotožňují s pa-
prsky prvními (z vláken n', s'), jdou vi"ak do neko-
nečna; dále paprsky hlavními (pro zaostř. čočku o),
které po lomu v čočce jdou rovnoběžně s paprsky
prvními, a protínají se s nimi v 00 bodech N .. , S",.
Konečně na kontrolu se vedou hlavní paprsky n H',
s H' ekvivalentní čočky, které po lomu vycházejí
z bodu H v původním směru a jdou zase rovnoběžně
k osovým paprskům do 00. Všecky tři druhy paprsků
z vlákna n se protínají v bodě N co , z vlákna s v S",
a N", S", =L",.
Nyní lze psáti předešlou rOVnICI12a vzhledem

k uvedenému předpokladu takto:

d __ /1(l",-=-e) L 1
0,"'- p (f,-e) . "',= 00,

f1,2 l
nebo pro p = 100 Jr (13)

/] (1", - e)
do,,,,= /. f _ ). 100 L", = 00.

1,2 (1 e

V těchto rovnicích se může položiti
do =LJJOl_U_ +JJ. = ~_+.1.,.L .

,1 (2 _ 2') p"

Dosadí se z rovnice (10) a (11) případně

f1 (li-e)
do,l = p (fl =e) .L . (12a)

Lze položiti

/1 (~-e)P (fl _ e) = Ki, takže do,l = Ki • L ,

kdež koeficient Kj je obdoba násobné konstanty, ale
je proměnlivý, poněvadž délka dalekohledu li je pro-
měnlivá, závisejíc na vzdálenosti záměrné.

/1 (lee_=- e) = 100,
P (fl -e)

J, (l",- e) =1.
/],2 (f, - e)

Rovnice 13a udává násobnou konstantu K o pro
zaměření na 00, a tato konstanta m u s í býti 100.
Z rovnice 13a a 13b možno odvoditi délku

l", = O] m dalekohledu pro zaměření na 00.

/7", =_',2 (fl - e) + e
f1

1943/19



20 Tichý: Jednoduchá teorie lVildova dalekohledu nitkovéko. Zeměměřlčský Obzor SIA
___________________________________ __ _ ročw'k 4/_31_(_19_4_3_) _č_ísl_O_Z

Pro výše zvolený dalekohled na obr. 1. a 2. vychází
Z", = 31,77mm. Bylo by také možno počítati vzdá-
lenost e obou čoček, kdyby se volilo (snad z kon-
struktivních příčin) Z,.

e= 11_<!~,2-~:"}. (15)
11,2 - 11

Pro náš zvolený dalekohled vychází

= ~8_~41,18 - 31,77) = 19 99 ~ 20
e 41,18-28 '

jak bylo také udáno.
Protože podle obr. 2 je 11,2 -Z", = e2', platí též

e = _/1, e'2_. (15a)
/1,2 - /1

Ze vzorce (13b) plyne dále vzorec pro ohniskovou
dálku ekvivalentní čočky, ale jen při záměře na 00.

I _k(lco - e) . (16)
1,2- 1

1
-e

Pro zvolený dalekohled je
28 (31,77 - 20)

/1,2 = -- 28=20- = 41,20mm,

rozdíl + 0,02 mm oproti výsledku podle optického
vzorce (2).
Když se prodlouží lomené hlavní paprsky J/ N co J

4' Sco zpět, protnou se opět v bodě U na optické ose.
Důkaz lze vésti geometricky i opticky.

a) Geometrický důkaz.

Trojúhelník 4 O2 4' '" n O2 s~
Odtud

--- ep
4-4'=---'Zco-e

Podobně trojúhelník 3013' '" 4 O2 4' takže

3~3' =!l·}I-~'-
e

a po dosazení z rovnice (a)

3 - 3'= 11_~. (b)
Zco-e

Konečně trojúhelník 3 U 3' '" 4 U 4'. Je-li také pro
tento případ 01 U = an, tak z úměry -

3-3': (an + II) =4-4': an,

4-4'· /1an =------=-- .
3-3'-4-4' ,

po dosazení z rovnic (a), (b) a po úpravě

an="jl~Jle J (c)

tedy výsledek zcela totožný s rovnicí (11). To zna-
mená, že bod U je s p o Ze č n Ý p r ů seč í k
(ú běž n í k) pro všechny hlavní paprsky zaostřovací
čočky, vycházející z distančních vláken, prodlouží-li
se po lomu v objektivu zpět.
Mimo to je úběžník U vrcholem dálkoměrného úhlu

~, jak je na první pohled patrno, neboť paprsky

S'" 3 a N co 3' jsou rovnoběžny s 8", F a N co F, a tyto
paprsky svírají dálkoměrný úhel ~, Ale i důkaz je
krátký. Úhel o je ve skutečnosti velmi malý, a proto

0= 4_= { = e p_: e /1_ =PJ/l - e)-.
an Zco-e 11-e 11(ZCO~)

Se zřením na rovnici (16) je
p

~= / =0,01.
1,2

b) D ů k a z o pti c k ý. Z optického stanoviska
jest úběžník U virtuálním obrazem středu O2 zaostřo-
vací čočky, který dává objektiv pro její hlavní pa-
prsky, vycházející z dálkoměrných vláken.
Obráceně je O2 obrazem U. Oba body jsou tedy sdru-
žené (konjugované).
Proto musí býti splněna hlavní dioptrická rovnice

pro objektiv jako lupu, a zní:

1, 1 1
e'- an - I;'

e. /1an= -----,
/l-e

tedy zase totožný výraz s rovnicí (11) a (c) .
Pro náš zvolený dalekohled je

20 X 28 560
all = 28--20 =-8 = 70 mm.

Z příbuzné vzájemnosti bodů O2 a U však nutně
ještě následuje toto (obr. 2): Spojí-li se obráceně
úběžník U přímo s distančními vlákny n, s (též n',
8'), a prodlouží-li se spojnice až do průseků 5, příp.
6, s ohniskovou rovinou Pl' pak paprsky v bodech
5, příp. 6, myšlené v opačných směrech zmíněných
spojnic 'láme objektiv do O2, Bod O2 je tedy obrá-
ceně obrazem úběžníku U.
Konečně z obr. 2 je patrno, že dálkoměrný daleko-

hled s teleobjektivem má pro z á m ě run a 00

tři analaktické body: F, H a U, neboť všecky
jsou vrcholy dálkoměrných trojúhelníků N", F S", ,
N", H S", a Nco U S", i dálkoměrného úhlu J. Pro
záměry na k o n e č n é vzdálenosti však je pouze
je di n ý, t. j. předmětové ohnisko F, v němž se
dálkoměrný úhel ~ ne měn í, kdežto v obou zbývají-
cích bodech se ~ z m e n š u j e s při bliž o v á-
ním s e I a ti k d a I e k o h led u.

II. WiIdftv dálkoměrný dalekohled nitkový.
Povstal z předešlého dalekohledu, n a ř í z e n é h o

n a n e k o n -eč n o u z á in ě r u, a to tak, že n i t-
kový kříž ns se upevní a zaostřovací
č o č k a u vol n í, aby byla posuvná (obr. 3.) buď
pastorkem nebo zevní šroubovou přesůvkou, uprave-
nou na objektivové trubici.
Obr. 3. představuje schematický řez. O, značí

objektiv, ve skutečnosti t roj díl n ý, takže jeho
ohnisková dálka /1 je vlastně ohnisková dálka jeho
ekvivalentní čočky. Cočka O2 je posuvná čočka za-
ostřovací. Nitkový kříž n. k. je zhotoven z o pti c-
k é v r s t v y,l) na níž je kříž vyryt nebo vyleptán,

1) Název prof. Dra M a z u r k a v Přerově a značí
planparalelní deštičku.
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l-IJro- --J
II'
Obr. 3.

příp. mikrofotograficky zhotoven. Jeho distanční
vlákna jsou nJ 8. Okulár Ok je v malých mezích
posuvný v prodloužené objektivové trubici, příp. ve
zvláštním nátrubku, upevněném na konci objektivové
trubice. Okulárem se posouvá jen do té míry, jak
je třeba k u j a s n ě n í nitkového kříže podle očí
pozorovatele. Proto je zevní okulárový nátrubek opa-
třen stupnicí v -+- dioptriích, podle níž lze okulár
ihned správně vstaviti, jakmile si pozorovatel určí
množství dioptrií svého oka.

1. Základní vzorce pro Wildův dálkoměrný
dalekohled.

Poněvadž je W i I d ů v dálkoměrný dalekohled· di-
mensován pro záměru na 00, je třeba přepsati dříve
určené veličiny takto:

V důsledku toho nabývají předešlé vzorce tvarů:

/12
lw =-11 (fl - e"" ) + e",,_,

.~
I ", "-. '"Id; ,
..l1 .I " ,

, ,
, ....•.
'r.

,,'

, <,:~:'~..~
4~-'

I

/ __ ~ (Zw- ea;:)
1&.2 - /1 -eeI"J '

KW = /1 (Zw - e"" )
00 'p(f

1
_ eco) J

/1,2
kdež p = 100 a na tuto velikost je upraven rozchod

distančních vláken t r val e;

W i I d uvádí v [6J příklad svého dálkoměrného
dalekohledu analaktického. Podle dat tam uvedených
byla sestrojena v obr. 4 disposice tohoto dalekohledu,
původně v měřítku 1 : 2. V dalších příkladech jsou
Wildova data kontrolována zde odvozenými vzorci,
jakož i vzorci jiných autorů.
Nyní je řešiti další otázku, t. j. o t á z k u

a n a I a k t i č n o s t i W i I d o vad a I e k o h led u.
Pro záměru na 00 má tedy tento dalekohled tři
analaktické body, zcela tak jako předešlý pro tutéž
záměru. Ale tyto body leží vesměs mim o daleko-
hled, a z praktického stanoviska je žádoucno, aby
analaktický bod ležel u v nit ř dalekohledu tak vý-
hodně, aby se v něm protínaly obě točné osy, vodo-
rovná T a svislá V-V (obr. 2).
Takový bod lze nalézti jako o b dob u pře d e-

š I é h o ú běž n í k u U, obr. 2. Tento v nit ř ní
analaktický bod musí býti podobně vrcholem dálko-
měrného trojúhelníku i dálkoměrného úhlu b, musí
míti k sobě přidružený reálný bod, jehož je virtuál-
ní~ obrazem. Tento, t. zv. vlastní analaktický bod
má vyhovovati nejen pro záměru na 00, nýbrž i na
každou praktickou vzdálenost konečnou. Pak má
Wildův dálkoměrný dalekohled nitkový všecky vlast-
nosti dálkoměrného dalekohledu a n a I a k t i c k é-
ho .

..

r-:=~:t.:----;~-_--j_;-_- -_--_X--_-~--

1943/21



zeměměřičský Obzor SIA
ročnlk 4/31 (1943) člsl0 2

Nechť dopadají na objektiv 0, v obr. 4 paprsky
N", -1, S", - - 1souměrné k optické ose a svírají spolu
paralaktický (dálkoměrný) úhel 8. Objektiv je láme
do směrů 1 - 2 a zaostřovací čočka O2 do směrů
2-n, 2-s. Lomené paprsky se sestrojují opět použi-
tím pomocných hlavních paprsků, vedených z průse-
číků dopadajících paprsků s ohniskovými rovinami,
#[J" W2• S těmito pomocnými paprsky jsou lomené
paprsky vždy rovnoběžny.
Objektivem lomené paprsky 1 - 2 se protínají na

optické ose v bodě A'. Použijeme-li optického zákonu
o zvratnosti paprskových drah, můžeme říci, že bod
A' je průsek paprsků, vycházejících z dálkoměrných
vláken n, s po lomu v zaostřovací čočce, a tyto pa-
prsky po lomu v objektivu jdou ve směru paprsků
dálkoměrných do nekonečně vzdálených bodů N""
S",. Když se však dálkoměrné paprsky prodlouží
zpět do dalekohledu, protnou se ve .virtuálním bodě
A. Z optického stanoviska je A virtuální obraz bo-
du A', který dává objektiv jako lupa. Optická kon-
strukce obrazu A je jasná z obr. 4.
Mimo to, jak jsme dovodili pro úběžný bod U,

spojíme-li distanční vlákna n, s, pří m o s bodem A
a prodloužíme-li spojnice n A, s A až do průseků 4,
V) s přední ohniskovou rovinou W, objektivu, a m~-
líme-li si v bodech 4, 4 v opačných směrech těch
spojnic pap r s k y, lomí objektiv tyto fingované
paprsky do bodu A'. Body A', A jsou tedy v geo-
metrické příbuznosti, a proto nazval W i I d [6]
bod A' konjugovaným analaktickým bodem.
Označme vzdálenost A' O,=a', A O,= ano Hlavní

dioptrická rovnice, platící pro oba konjugované body
A', A zní:

a' . t,a -----,
0- t,-a'

Jde nyní o stanovení vzdálenosti a'. Z obr. 4 je patr-
no, že

Aby se stanovilo y, veďme body 2 na svislé ose za-
ostřovací čočky

2q=2A'.

Rovnoběžky 2 q se musí protnouti v bodě q na
optické ose, souměrném k bodu A'. Je také

nahoře: 2q//2r"

dole: 2 q I! 2 U.

Dále je r, q =IF 2-2 (g)
uq =IF 2-2

Také tvrdíme, že bod q musí padnouti na vlákno
m, jakož že i body r1 a u musí ležeti na svislém
vlákně n s nitkového kříže. Kdyby se totiž bod q
neztotožnil s m, nebo padl před nebo za bod m, tedy
na př. do bodu q, nebo q", padl by také mim o
o pti c k o u o s u, což je nemožné. Kdyby body

q, a q" měly zůstati zase na optické ose, tedy v po-
lohách q', q2' bylo by

q'r'<2-2

%r" >2-2,
což by odporovalo vztahům (g). Proto bod q se
musí ztotožňovati s m, a tudíž i body T, a u musí
ležeti na svislém vlákně, takže pak

~.-"

mT,=mu=2-2.

Poněvadž souměrné trojúhelníky 2m 2 a 2 A' ~
jsou shodny, jsou jejich výšky rovny, t. j.:

A'02=02m
y=y'.

K témuž výsledku dospěl W i I d jinou cestou [6].
Z toho plyne velmi jednoduchá konstrukce bodu A'.

Bod A' musí totiž ležeti na spojnici průsečíků 8,8'
osových a hlavních paprsků pro čočku O2, obr. 2 a 4.
Bod A se pak z něho sestrojí takto (obr. 4) :') Vedou
se z bodu A' paprsky do průsečíků 5,5 osových pa-
prsků se svislou osou objektivu a sestrojí se k nim
lomené paprsky objektivem, t. j. paprsky 6 - 5. Tyto
paprsky jdou' bodem A. Mimo to spojnice 6 - 0,
prodlouženy, procházejí body 8 a 8'. Tytéž konstruk-
ce jsou rýsovány taktéž na obr. 2, jenže body 5
z obr. 4 jsou tam označeny n"', s'" a průsečík s oh-
niskovou rovinou W, číslicemi 7. Je tedy možno oba
analaktické body sestrojiti také geometricky a nezá-
visle na výpočtech. '
Poněvadž (obr. 4)

což je výraz, udávající polohu virtuálního a vlastního
analaktického bodu A pro Wildův dálkoměrný dale-
kohled při zaměření na nekonečnou vzdálenost.
Ze vzorce (19) lze stanoviti podmínky, kdy je

W i I d ů v dálkoměrný dalekohled vůbec analaktic-
ký. Zajisté tehdy, když

ao>O.
Aby se této podmínce vyhovělo, je nutno, aby

2e", -lw>O,

ex> >~lw.
Zároveň je nutno, aby

t, + Iw-2e", >0,

1) V obr. 4. je rýsován vždy ien je den takový pa-
prsek, aby obrázek nebyl přeplněn.
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Pro zvolený dalekohled jsou obě p.odmínky splněny,
neboť .

ad (20)

ad (20a) .
. . . . 20 > 15,89

. /1 + Zw= 28 + 31,77 . 60

20<30.
Je tedy onen dalekohled analaktický.

3. Kontrola vzorce (19).

Jak bylo s počátku zmíněno, stanovili vzdálenost
ao profesoři E g g e r t a W e i geL
Použijeme-li předešlého označení, zní vzorec E g-

g e rtů v (všeobecný, tedy pro k a ž d Ý W i I d ů v
dalekohled) :

a =11 (f2~e",) +-'1 (e",±12 __ Zw)~~ /
o /1 + /2 - e", /2 (2 e.o - /1 - Zw) • ~2'

f 2 se dosazuje se znaménkem záporným. První člen
vzorce je kladný, druhý záporný. Pro analaktické
dalekohledy převládá druh Ý člen, takže ao vychází
záporně, což odpovídá v duchu odvození poloze ana-
laktického bodu u v nit ř dalekohledu.
W e i gel ů v vzorec, výhradně jen pro a n a 1a k-

t i c k é dalekohledy, zní:

ao= (B-l) '/1'

B = -- _/1 .
/1+ Zw-2e",

Oba vzorce byly odvozeny z exaktních theorií záměr-
ných přímek pro distanční vlákna. Když se však do-
sadí ve vzorci W e i gel o v ě za B a provedou na-
značené úkony, vyjde •

ao= (/1 + lw~2 e-",-l) /1= k~ ;:---2Z~~,
tedy můj vzorec (19), čímž je prokázána po
prvé jeho správnost. A spr á v n o s t o b o u v z o r-
C Í1 je také prokázána vzorcem Eggertovým, jak ply-
ne z následujícího příkladu.

4. Příklady.
a) W i I d uvádí ve svém pojednání [6] dalekohled,

pro který je dáno: /, = 136 mm, /2 = -101 mm, a
e", = 100 mm. Ostatní potřebné veličiny se mohou
již vypočísti podle odvozených vzorců a srovnati
s údaji Wildovými. Především však nutno zjistiti,
zda dalekohled je analaktický (Zw zaokrouhleno).

. 100 > ~ 156,

100 >78

• 100 < ~ (136 + 156),
100<146.

Dalekohled je analaktický.
Jak výše zmíněno, byla disposice pro tento daleko-

hled sestrojena na obr. 4, a aplikovány na ni všecky
zde odvozené věty, které se vztahují na dvojici bodů
A', A.

Nyní uvedeme výpočty všech veličin, jež W i 1d
udává ve zmíněném pojednání [6] pouze číselně.
aa) /12 podle optického vzorce (2) vychází

211,32 ~, tedy v téže hodnotě, kterou udává
Wild.
bb) Zw podle mého vzorce (14a)

211,32
Zw = -136- . (136 -100) + 100= 155,94 mm.

Stejnou hodnotu udává W i I d.

cc) /,,2 podle mého vzorce (16a)

/ ~ 13~J155,9~_:-1~_~ = 7607,84 21133 mm
lá,2 136 -100 36'

Rozdíl + 0,01 mm.
dd) a' podle vzorce (18a)

a' = 2 X 100 -155,94 = 44,06 mm, rozdíl O.

cc) ao podle mého vzorce (19), příp. W e i g e-
lova.

= }36 (200-}55,94)_=~992,1~-=6517 mm.
ao 136 (155,94 - 200) 91,94 '

Oproti W i I d o v i méně o 0,01 mm.
Kontrola vzorcem E g g e r t o v Ý m.

První člen:

/, (/2 - e",) _ 136 (-101-100) _ 21336 _
/1+h-e: -136-=101=100----65--

= + 420,55 mm,

/.!(e'=-.±J2- ZwL / _
/2 (2e", -/,-ZW)' 1,2-

136 (100 101 -155,94~ . 211 32=
-101 (200 -136 -155,94) ,

21343,84
=- 9285,94.211,32 =

=- 2,298511 X 211,32= - 485,72 mm.
ao= 420,55 - 485,72 mm= - 65,17 mm.

Výsledek tentýž, jako podle mého nebo W e i g e-
lov a vzorce.

ff) Ještě chceme kontrolovati velkou konstantu
pro zaměření na nekonečno. Podle mého vzorce (13c)

KW = 136 (155,94=_100) = 7607,84 -1
'" 2,1133 (136 -100) 76.0788 - 00.

b) V Jordan--Eggert, Handbuch der Ver-
messungskunde 11/2, str. 253, je uveden příklad
(druhý dole) analaktického dalekohledu, pro který
jsou udány opět jen výsledky. Je tam označeno naše
lw jako d a /1,2 jako /.0 . Všecky udané veličiny vy-

'"cházejí opět zcela stejně i podle našich vzorců. Pouze
vzdálenost ao vychází podle vzorce (19), příp. W e i-
gel o v a, 92,0 mm, kdežto v oné učebnici 82,8 mm,
což je však málo přesná hodnota. První člen+ 998,4 mm vyhovuje, druhý však má býti -1090,4
místo - 1081,2 mm, takže po opravě je také ao=
= 92,0 mm, výsledek to opět totožný s naším.

(Pokračování.)
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Odvození rovnic tachymetrlckýcb a jeJich úprava
pro v"číslování počítacím strojem.

Rovnice pro nitkový dálkoměr jsou odvozovány
z této úvahy: Pro záměru vodorovnou vyplývá z kon-
strukce dálkoměru

do=kl + o,
kde do jest vodorovná vzdálenost stroje od latě,
l úsek na lati, k násobková a o součtová konstanta
stroje. Pro záměru skloněnou k vodorovné o úhel Ci

bylo nutno vyvoditi vzorce pro redukovanou vzdále-
nost d a rozdíl výškový v (u vodorovné záměry jest
rozdíl výškový va= e ). Tyto vzorce jsou odvozová-
ny
a) ze sklonu záměry k vodorovné (při čemž se

uvažuje lať kolmá k záměře) a
b) opravný člen z postavení latě do polohy svislé.

(Viz na př.: Ryšavý, Geodesie nižší, díl II. a jinde.)
Odvodím rovnice pro skloněnou záměru jiným způ-

sobem.
Vyjděme od vodorovné záměry, jejíž délku označí-

me do. Z konstrukce nitkových dálkoměrů a z obráz-
ku plyne:

do = k l + 0= (2 r - 1>0) + o. (1)

Uvažujme obvykle používaný dálkoměr s násobkovou
konstantou k = 100, té odpovídá paralaktický úhel
. (J = 34' 22" 63 a úsek na lati l se rovná

do-ol= -----
100

2 r- 1>0
~--- ----.

100

Skloníme-li nyní záměru o úhel Ci (lať při tom
zůstává pevná a úhel a se nemění, neboť jest dán
konstrukcí stroje), musí pro týž úsek lati l stano-
visko stroje z bodu So přejíti do bodu Si, při čemž
vrchol C úhlu a se pohybuje po kružnici opsané nad
úsekem latě l jako nad tetivou z bodu Co do bodu Ci'

~~------------- -------~----------------- _.

Z obrázku jest patrno, že pro záměru di skloněnou
k vodorovné o úhel Ci> platí vztah

di = (k l + 1>0) cos Ci - I>i + o; (2)

průmět Li střední niti na lati je vzdálen od půlícího
bodu jejiho Lo o hodnotu Ai. Vztah (2) rovná se
až na malé hodnoty 1>0' 1>;,Ai odpovídajícímu vztahu
v dosud obvyklém vyvozování uvažovaných rovnic.
Vyšetřme velikost hodnot 1>0' I>i, Ai.
Velikost hodnoty 1>0 závisí na vzdálenosti stano-

viska stroje od latě a na velikosti paralaktického
úhlu a čili na násobkové konstantě a jest dána
rovnicí: l ó

1>0= ---.tg-2 2
Velikosti hodnot 1>0 jsou pro vzdálenosti do = k l + o
od B do 200 m a pro násobkové konstanty k = 50,
100 a 200 vyneseny v diagramu obr. 2.

1/ I i I
i

111 I i I
I ml I ;

~~i I I ! : !--IJ - /1 -t-h- ~f~
i

-- : ~
I J-+-íI:>

1/ I -----f I I
/ Y'~ I I i

i/ v --- I I I 1
J1-- --- .200

I iI i

Jest zřejmo, že hodnota 1>" v obvyklých nejnepřízni-
vějších případech, t. j. při násobkové konstantě
k = 100 a záměře do 150 m nedosahuje ani 4 mm,
ba v nejnepříznivějším předpokládaném případě pro
násobkovou konstantu k = 50 a délku záměry 200 m
dosáhne pouze 2 cm, což při požadované přesnosti
určení vzdálenosti dálkoměrem jest pod mezí přes-
nosti dálkoměru čili zanedbatelné.
Velikost druhé malé hodnoty I>i závisí na velikosti

veličiny 1>0 a na úhlu sklonu Ci a jest vyjádřena
vztahem 1>0

I>i=--'cos Ci

Velikosti hodnoty I>i jsou vyznačeny pro násobkovou
konstantu k = 100 a pro úhly sklonu C i od 0° do 60°
(tedy i pro případy extremní, obvykle se nevysky-
tující) v diagramu obr. 3, kde na ose vodorovné
jsou vyneseny úhly sklonu Ci ve stupních od 0° do 60°
a na ose svislé velikosti hodnoty I>i v jednotkách 1>".
Velikost hodnoty I>i se při vodorovné záměře rovná
hodnotě 1>0' při sklonech do 45° nedosahuje velikosti
1,4 1>0' teprve při větších sklonech prudčeji stoupá,
přesto však má při sklonu 60° pouze dvojnásobnou
velikost 1>0' Z předešlé i této úvahy jest zřejmo,
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že i velikost hodnoty bi dosahuje obvykle jen ně-
kolik mm.

Velikost třetí hodnoty Ai závisí jako u hodnoty bi
na velikosti hodnoty bo a na úhlu sklonu ti a jest
dána vztahem:

Ai= bo• tg ti.

Velikosti hodnoty Ai jsou jako při vyšetřování veli-
kosti bi vyznačeny pouze pro násobkovou konstantu
k = 100 a pro úhly sklonu ti od 0° do 60° v diagra-
mu obr. 4, kde jest opět na vodorovné ose vynesen
úhel sklonu t i ve stupních od 0° do 60° a na ose
svislé velikost hodnoty Ai v jednotkách boo

I 1/I--t-

I /
J./r

l..!t--_I--
~

I
I

!' ' I i ! I-+--f--I -1-1 I

I if-+-i-r+-+--1+Lt-:Tl
,: I i I I I : I I j-n
o 'lG 20 30 40 50 ~O'"

Obr. 3.

Velikost hodnoty -Ai stoupá s rostoucím úhlem
sklonu do 30° mírně a dosahuje hodnoty pod 0,6 bOl
pak stoupá prudčeji, ale ani při sklonu 60° nedo-
sáhne hodnoty 1,75 f>o. Uvážíme-li vyšetřené veli-
kosti bo, vidíme, že pro určení výšek dálkoměrem
jest nepřesnost způsobená hodnotou Aizanedbatelna,
neboť na př. pro extremní případ záměry dlouhé
200 m a při úhlu sklonu ti = 60° jest pro násobkovou
konstantu k = 100 velikost hodnoty Ai= 8,66 mm,
tedy menší než 1 cm.

Můžeme tedy v dalších úvahách zanedbati hodnoty
Jo, Ji> Ai pro jejich nepatrnost a vyvozený vztah (2)
přejde na tvar

di= k 1. cos ti + o. (3)
Redukujme nyní skloněnou záměru di na její průmět
do vodorovné roviny d. Z obrazu 5 jsou zřejmy
vztahy:

d= di' cos tj = (k 1. cos ti + o) . cos tj (4)
v = dj. sin tj = (k 1. cos ti + o) . sin tj

totožné se vztahy, vyvozenými dosud obvyklým způ-
sobem.

d= (k1+ o) . cos2 t
V= (k 1+ o) .;. sin 2 t.

odvozenými z přesnějších vzorců (4) (viz na př.:
Ryšavý, Geodesie nižší), při čemž se dopouštíme
chyby v délce

L1d = (o - o . cos t;) • cos ti
a v rozdílu výškovém

L1v= (o-o.COSt;) . sin tj.
Vyšetřme velikost těchto chyb pro různé konstanty
součtové 0=0,20, 0,30, 0,40, 0,50 m. Velikosti těchto
chyb jsou pro různé úhly sklonu vyneseny v dia-
gramu obr. 6.

Na ose vodorovné jsou vyznačeny úhly sklonu ti

ve stupních od 0° do 60°, na ose svislé velikosti chyb
L1d a L1v v centimetrech, na ose třetí jsou vyneseny
konstanty součtové o; průběh chyb jest vyznačen

/1d
-------/1,
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plynulými čarami, rozdílně vytaženými pro chyby
LId a Llv (vyznačeno nad diagramem). Z diagramu
vidíme, že na př. pro konstantu součtovou c = 30 cm
a pro úhel sklonu Ci= 30° nabývá chyba LId hodnoty
3,5 cm a chyba Llv hodnoty 2,1 cm, při menších
úhlech sklonu a menších konstantách součtových
jsou uvažované chyby menší, při větších úhlech
sklonu a větších konstantách součtových naopak
větší; zvláště chyba v určení rozdílu výškového LI v
se zvětšujícím úhlem sklonu stoupá velmi značně.
Jest tedy zřejmé, že při obvyklých malých úhlech
sklonu jest přesnost rovnic postačující a teprve při
velkých úhlech sklonu nebylo by lze u strojií s vel-
kou konstantou součtovou zanedbati zvláště chybu
v určení rozdílu výškového.
Ze všech těchto úvah vyplývá, že stroje s menší

konstantou součtovou a větší konstantou násobko-
vou jsou přesnější; obvykle používané konstrukce
s konstantou násobkovou k = 100 a součtovou
c = 0,20 m vyhovují pak plně přesnosti, požadované
od nitkových dálkoměrií. .
Vyčíslování používaných rovnic (5) jest poněkud

nepohodlné, neboť se musí hodnota v závorce, vy-
číslená v polním zápisníku, násobiti jednou dvojmocí
funkce úhlu, podruhé polovinou funkce úhlu dvojná-
sobného. Proto byly sestaveny riízné tabulky, nomo-
gramy a pravítko pro snadnější a hlavně rychlejší
vyčíslování těchto rovnic. Přesnost výsledku jest
ovšem dána přesností a tím i obsáhlostí používané
pomiícky. Pro vyčílení počítacím strojem nejsou
tyto rovnice vhodné, lépe vyhovují rovnice (4). vý-
počet provedeme takto (předpokládám stroj s desít-
kovým převodem): vysadíme si násobek k Z, násobí-
me cos Ci! k výsledku přičteme konstantu c, součet
násobíme opět cos Ci, po opsání výsledku převedeme
cos Ci na sin ci, Celý výpočet se skládá z jednoho neb
dvou vysazení (dle konstrukce stroje) a trojího ná-
sobení při jednom otevření tabulek funkcí. U stroje
o dosti velké kapacitě neb u stroje dvojitého ušetří-
me ještě jedno násobení tím, že po vyčíslení závorky
vysadíme sin Ci i cos Ci a násobíme současně hodno-
tou závorky, dostáváme pak ve výslednici přímo vedle
sebe jak vzdálenost d, tak i rozdíl výškový v.

Výhoda počítacího stroje při vyčíslování tachyme-
trických rovnic jest dvojí:
a) nepotřebujeme zvláštní, pouze pro tento výpočet

sestavené pomiícky, stačí počítací stroj a tabulky
přirozených hodnot funkcí;

A
2r.;,>;i

j
-ť",,/
,'j
j
/
/

l.. .
.tj·f

I
~I
ti
:'1

d' I
________ lJ_

b) nejsme omezeni přesností specielních pomiícek
(zvlášť citelné u pravítka), pouze kapacitou stroje
a rozsahem tabulek, což obojí bývá pro žádanou
přesnost naprosto postačující.

Jak jsem uvedl, nejsou dosud používané rovnice
(5) vhodné pro výpočet počítacím strojem. Lepši
tvar pro tento účel obdržíme, nahradíme-li v první

.. 5 ' 1+cos2c Pr .-rovnlcl ( ) cos2 C vyrazem----
2
--- -. o zaJuna-

vost je v následujícím ukázáno, jak lze tento nový
tvar rovnic (5) odvoditi také jinak.

V trojúhelníku B A Ci platí:

, k Z .
v = 2.sm2ci.

Délka ď se rovná:
-~-- kl kl

d'=ALo+BA= 2 + 2 .COS2ci=

kZ
=2 (1 + cos 2 ci)'

V trojúhelníku D Ci S platí:

"c 1. c. 1v = .-...._ .. sm2ci=- .sm2ej.--
2 cos ci 2 cos ei

, c 1 c "-d' = . -.-- ....L • ---- • cos 2 ci =
2 cos ei I 2 cos ci

C 1=~- (1+ cos2ei) ---
2 cos Ci

k l .
d=d' + d"= 2 (1+ cos2ej) +

t" c 1~.+ - (1 + cos 2 ci)--
. 2 cos ci

, " kl. 2 +c. 2v = v + v =-2-- sm e i 2 sm e i cosej

c
Llď = 2 (1 + cos 2 ci)

1 c
- 2-(1 + cos2ei)

cos ei

, c. 1 c ..
Llv =-- sm 2 e· ----- sm 2 ei

2 I cos 2 ci 2

pro součtové konstanty c= 0,20, 0,30, 0,40, 0,50 m
a úhly sklonu od 0° do 60°. Velikosti hodnot Llď a
LI v' jsou vyznačeny v diagramu na obr. 8, kde na
ose vodorovné jsou vyneseny úhly sklonu Ci ve stup-
ních od 0° do 60°, na ose svislé velikosti hodnot LIl
a Llv' v cm a na třetí ose konstanty c; priíběh chyb
/1ď a Llv' jest vyznačen jako v diagramu pro
LId a Llv riízně vytaženou čarou. -
Velikosti chyb Llď a Llv' zvětšují se, zvláště u ma-

lých konstant násobkových, do sklonu ci = 30° ne-
patrně, při větších sklonech značněji, zvláště chyba
Llď, která při sklonech větších 45° nabývá značných
hodnot. Pro součtovou konstantu c = 0,20 cm a úhel
sklonu ei = 30° nabývá chyba Llď velikosti necelých
2,5 cm, chyba Llv' pak asi 1,5 cm. Možno tedy u dál-
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koměrů se součtovou konstantou ..:::.0,20 m chyby
Llď a Ll/ zanedbati a vzorce (6) přecházejí na tvar:

kl+c
d=-~~- (1 + cos 2 ti)

2

kl+c .v = ...- sin 2 ti.
2

Vyčíslení těchto rovnic vyžaduje u jednoduchého
počítacího stroje jedno vysazení a dvoje násobení,
u stroje s větší kapacitou neb u stroje dvojitého pou-
ze jedno násobení. U stroje jednoduchého vysadíme

h d k 1+ c 'b' + 2) y.o notu- 2·· , naso lme (1 cos ti - prl-

čtení jedničky k tabulkové hodnotě funkce nečiní po-
tíže - a po opsání výsledku převedeme násobitele
na sin 2 ti. U strojů větších neb dvojitých vysadíme

v v bY f k 'b' 1 k k 1+ csoucasne o e un ce a naso lme z om em 2~- ,
dostáváme tím současně obě hledané hodnoty, délku
d i rozdíl výškový v.
Vhodnou úpravou dálkoměru, připadně i latě lze

odstraniti jedno dělení a jedno násobení dvěma. Tato
úprava se týká konstrukce, proto se zde omezuji na
pouhé konstatování této možnosti.
Vyčíslování tachymetrických rovnic tvaru (7) po-

čítacím strojem jest i při větší požadované přesnosti
velmi rychlé a úsporné.

---- L1d
-_ ..._- L1~

V,'užlti aeroprotektoru multlplexu pro reambulacl
topografické mapy.

V oboru letecké fotogrametrie je zajímavou kapi-
tola o výsledcích, docílených při vyhodnocování le-
teckých měřických snímků různými přístroji.
V našem odborném tisku nacházíme o této otázce

poměrně málo materiálu. Zvlášť málo místa zaují-
mají referáty o aeroprojektoru multiplexu. Nebude
proto snad nezajímavým seznámiti se s výsledky vy-
hodnocení provedeného u nás na základě vlastních
prací, jednak multiplexem, jednak stereoplanigrafem,
jež oboje byly částečně porovnány s výsledky přímé-
ho polního měření.
Vyhodnocená plocha měřila asi 10 km2• K foto-

grafování bylo použito letecké automatické komory
měřické o t= 211,25 mm s formátem snímků
18X 18 cm. Podélný překryt snímků činil 58,2%'
Relativní výška letu byla volena průměrně 3 900 m
a tím přibližné měřítko snímků činilo 1: 18 600.
Délka základen byla volena průměrně 1 400 m a po-
měr základny k výšce letu činil 1 : 2,8. Pro každý
snímek byly voleny 4 vlicovací body, jejichž rovinné
souřadnice a nadmořská výška byly získány přímým
měřením v území.
Vyhodnocení multiplexem, jež provedl autor, dělo

se v měřítku 1 : 10 000. Vlicovací body byly vyne-

seny podle souřadnic koordinátografem na kladívko-
vém papíře, nalepeném na hliníkové desce o tloušťce
1,29 mm. Na tomto podkladě zhotovený originál byl
fotografickou cestou zmenšen do měřítka 1 : 25 000
a pak tištěn na klarcelu.
Vyhodnocení stereoplanigrafem bylo provedeno

přímo v měřítku 1 : 25000. Souřadnice vlicovacích
bodů byly jako u multiplexu vyneseny tímže koordi-
nátografem na kladívkovém papíře, nalepeném na
hliníkové desce o tloušťce 1,26 mm.
Použitím papíru nalepeného na hliníkových des-

kách u obou originálů bylo docíleno stejných podmí-
nek pro porovnávání se zřetelem ke srážce papíru.
Před odměřováním souřadnic jednotlivých bodu

bylo provedeno přezkoušení správnosti polohy zobra-
zených vlicovacích bodů a kilometrové sítě. U všech
přezkoušených bodů na obou originálech nepřesaho-
valy odchylky hodnotu 0,1 mm. Tím byla získána
jistota, že jak vlicovací body (jež tvoří geodetický
podklad pro provedení absolut. orientace virtuálního
modelu při vyhodnocování), tak i kilometrová síť,
k níž bylo prováděno odměřování souřadnic, byly
správně koordinátografem vyneseny. Podobně po-
tvrzovalo přezkoušení kilometrové sítě na klarcelu,
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že fotoreprodukce byla se zřetelem k měřítku prove-
dena správně a že jakékoli skreslení na klarcelu ne-
přichází prakticky v úvahu.
Za materiál pro porovnávání sloužily jednak sou-

řadnice situačních bodů a výškové koty, jednak sou-
řadnice průsečíků úhlopříčen čtverců kilometrové
sítě, jak se situačními čarami, tak s vrstevnicemi.
Odměřování souřadnic jednotlivých bodů bylo prová-
děno se zřetelem k severozápadnímu rohu jednotli-
vého čtverečního kilometru. Celkem bylo porovnání
souřadnic provedeno u 118 bodů.
Při odměřování souřadnic bodů ležících na úhlo-

příčnách byly současně odměřovány souřadnice, jak
průsečíků úhlopříčen kilometrové čtvercové sítě, tak
i rohů kilometrové sítě. Odchylky od správných hod-
not byly vždy pod 0,1 mm. Tím byla získána kontrola
správnosti spojení protilehlých rohů čtverců kilo-
metrové sítě a jistota, že během odměřování souřad-
nic se vynášecí zařízení nepohnulo.
Výsledky porovnání mezi hodnotami vyhodnocený-

mi multiplexem a stereoplanigrafem byly

a) v situaci:
průměrná chyba

[!fl]
8/1= ._~..=2,43 m,

n
[Ifl]

8.r= =2,33 m,
n

stfední chyba

my= -+- V]~1)I= -+- 173m, _.- n-l -, ,

mj = -+- V!VVJ
1
= -+- 1,93 m.

b) ve vrstevnicích:
průměrná chyba

[Ifl]8/1=-~=6,10 m,
'1'1

[ffl]
8.r = = 5,57 m,

n
střední chyba

m'l= -+- Vlvvf= -+- 380 m, - n-l -, ,

nt" :=-.:: ...l.. Vlvv f = -+- 4,19 m.
. - n-l -

Z uvedených výsledků je viděti, že průměrná chy-
ba v situaci při vyhodnocení multiplexem nepřesaho-
vala v měřítku 1 : 25 000 a se zřetelem ke stereopla-
nigrafu hodnotu 0,1 mm, z čehož se dá souditi, že
výsledky dosažené oběma uvedenými přístroji jsou
s velikou pravděpodobností rovnocenné.
Ze srovnávání výškové přesnosti plyne, že se prů-

měrná chyba ve vrstevnicích pohybovala v mezích od
0,2 do 0,3 mm v neprospěch multiplexu.
Za podklad odvozování shora uvedených odchylek

byly vzaty výsledky získané stereoplanigrafem. Uve-
dené výsledky nejsou ovšem totožné s výsledky ply-
noucími z přímého měření v poli. Aby byl získán

podklad alespoň pro částečný posudek o skutečných
odchylkách vzhledem k přímému měření v území,
bylo provedeno zaměření situačních bodů, převážné
křižovatek cest, jež byly při vyhodnocování multi-
plexem opatřeny výškovými kotami. V území se za-
měření vykonalo protínáním zpětným a výšky se sta-
novily trigonometricky. Pro porovnání vrstevnic byly
některé úseky zaměřeny tachyrnetricky. K posouzení
správnosti v zobrazení situace bylo provedeno po-
rovnání souřadnic totožných bodů určených z přímé-
ho měření a souřadnic odměřených. Podobně bylo
provedeno porovnání výškové. U bodů byly porov-
nány výšky získané přímým měřením s kotami
vyznačenými na kopii originálu, zhotoveného multi-
plexem. U vrstevnic se provedlo srovnání tachyme-
tricky získaných hodnot s hodnotami danými multi-
plexem.
Odměřování souřadnic bylo prováděno dvakráte :1

po každé jinou osobou. Poněvadž pravděpodobnost
správnosti v odměřování byla u každého pozorovate-
le stejná, byl z obou získaných hodnot souřadnico-
vých vzat průměr, kterého bylo teprve použito k po-
rovnávání. Průměrná chyba mezi tímto dvojím od-
měřováním nepřesahovala v měřítku 1 : 25 000 hod-
notu 2,5 m, t. j. byla vždy menší než 0,1 mm.
Výsledky porovnání mezi hodnotami poskytnutými

multiplexem a přímým měřením v poli byly:

průměrná chyba

a) v situaci:

[Ifl]
8x =-- = 1,44 m,

n

b) ve výškách:
1. u jednotlivých bodů

[Ifl]
8b= =3,87 m,

n

2. u vrstevnic

8/ = Jlfll = 10,00 m,
n

střední chyba

a) v situaci:

my= -+-V1yvL=-+-2,24 m,
n-l

m.r= ± V~vV]l = -+- 2,29 m,

b) ve výškách:

1. u jednotlivých bodů

mb = -+- V [vv] -= -+- 112 m-- n-l -, ,

V [vv]
mc= ± n-1 = -+- 10,43 m.
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Shora uvedenými výsledky, pro situaci a výšky
jednotlivých bodli, byly též ověřeny a úplně po-
tvrzeny údaje o přesnosti vyhodnocení leteckých
snímků měřických multiplexem, jak je podává vý-
robce firma Zeiss-Aerotopograph ve své publikaci:
»Die Genauigkeit, die bei der Auswertung im Multi-
plex erzielt wird, ist fiir die Situation etwa 0,1 bis
0,2 mm. Fiir die H6hen gibt der Multiplex bei nor-
malem Geliinde im Mittel eine Genauigkeit von etwa
1/1000 der Flughohe, die bei besonders flachem Ge-
Hinde und bei stiirkrer Bewachsung auf etwa 1/300

der Flughohe absinken kann.« Výsledky jsou rovněž
v souhlase s údaji prof. Dr. O. v. Grubera a i s po-
zdější prací H. Richtera.
Výsledky z porovnání situace, jak byla obdržena

jednak multiplexem, jednak přímým měřením, oprav-
ňují k tvrzení, že přesnost multiplexu bude při peč-
livém postupu vyhodnocování nejen rovna přesnosti
poskytované stereoplanigrafem, ale že naprosto po-
stačí pro topografické práce v měřítku 1: 25 000.
Tím se dá multiplexu použíti se zdarem i pro re·
ambulaci topografických map, kde přicházejí v úva-
hu hlavně změny v situaci, kdežto změny ve znázor-
nění územních tvarů se provádějí zcela výjimečně.
Kromě toho nutno zdůrazniti, že situace získaná

vyhodnocením leteckých měřických snímků má opro-

ti situaci získané z katastrálních map pantografová-
ním své přednosti, a to:
1. vylučuje vyskytující se případy rozdílů mezi si-

tuací v přírodě a situací získanou pantografováním
katastrálních map - zvlášť u lesních komplexů,
2. poskytuje situaci mnohem bohatší než může dáti

katastrální mapa,
3. v některých případech poskytuje podrobnosti,

které katastrální mapa se zřetelem k jejímu účelu
neobsahuje, atd.
Při pracích reambulačních mohlo by používání

multiplexu znamenati úspory, jak časové, tak finanč-
ní, zvlášť použije-li se letecké prostorové triangulace
v rozpětí třeba jen 1nebo 2 stereodvojic.
Poněkud větší odchylky zjištěné ve výškovém vy-

hodnocení jednotlivých bodů, jež dosahují skoro 4 m,
mohou býti volbou vhodnějšího měřítka snímků a
tím i virtuálního obrazu, na př. v měřítku 1 : 5 000,
a volbou příznivějšího území pro fotografování a
zpracování snímků multiplexem ještě sníženy. Je
možné, že nová úprava výškového měřítka, u něhož
nyní použito vernieru, přispěje značnou měrou ke
zvýšení přesnosti, neboť odpadne odhadování desetin
milimetru, jež v měřítku 1 : 10 000 dává hodnotu
0,1 mm a ve skutečnosti znamenající se .zřetelem
k měřítku topografické mapy 2,5 m.

Posudky.
Cactivité de la Commission GéodésiQue Ba1tiQue pen-

dant les années 1938-1941, rapportée par la direction.
Helsinki 1942. str. 113.

Na desátém zasedání B. g. k. konaném v červnu 1938
v Kaunasu bylo usneseno. aby se další schůze konala
v r. 1940 v Berlinu. Zatím nastalé mimořádné poměry
odsunuly sedění komise na pozdější dobu. Práce presidia
komise tím však nebyla přerušena; byly pořádány 3 po-
rady postupně v Berlinu. Stokholmu a Kodani a přijaty
zprávy o činnosti některých členských států~ Publikace
obsahuje takové zprávy z Dánska, Finska a Svédska.
Zbytek vyplňují velmi poučné články:

G. No e r g a a r d: Un ,qravimetre nouveau et des me-
sures a l'ile de Bornholm.

K řadě nových gravimetrů poslední doby přistupuje
popisovaný jednoduchý přístroj Draeby-Laursenův, kon-
struovaný laboratoří goeod. ústavu v Kodani; má ho býti
použito k měření v Gronsku, kde dosud nejsou zřízeny
žádné gravimetrické stanice.
Přístroj vyzkoušel autor článku na ostrově Bornholmu;

v tabulce a diagramu podal zjištěné anomalie číselně
i graficky.

B. W i d e 1a Íl d: Rela"tive Schwerebestimmungen in
Schweden im Jahre 1941.
V článku popisuje státní geodet pozorování na 20 sta-

nicích čtyřkyvadlovým Sterneckovým aparátem s koinci-
denčním přístrojem finského geodetického ústavu.
K. R o s é n: Zwei Sehnendreiecksformeln. Legendre's

Theorem.
V první části přetvořuje štokholmský profesor základ-

ní Delambrovu formuli a poměrně snadno z ní vyvozuje
přesnou rovnici pro tětivový trojúhelník:

( b')~ ( c')~al = b' + c' -} b2C' - 2bc 1- 4 . 1 - 4 .cos ClI, kdež

2·A b 2·B 2'Ca= SIn ---, = SIn -, c= SIn - ,
2 2 2

při stranách A, B, C sférického trojúhelníka a protileh-
lých k nim úhlech lX, P, r.

Je to tvar, který zřejmě ušel pozornosti Helmertově,
jenž o věci poznamenal ve svých Theorien I na str. 106
v kapitole o trojúhelnících a trojúhelníkových sítích na
kouli toto:

» ... Zur vollstandigen Berechnung eines Dreiecks-
netzes sind auch Formeln flir zwei Seiten und ihren Zwi-
schenwinkel als gegebene Stlicke unter Umstanden er-
forderlich. Der Versuch, auch hierzu strenge Formeln
auízustellen, fiihrt nicht vollíg zum Ziele, insofern man
nur zu Formeln gelangt, die eine succesive Annaherungs-
rechnung erheischen und sich wenig zur Anwendung
eignen. Wir unterlassen daher deren Mitteilung und ge-
hen sogleich zu den Naherungsformeln liber ... «

Známý Legendrův teorém o vztahu mezi sférickým
a rovinným trojúhelníkem byl poprvé dokázán Buzen-
geigTem r. 1818, jenž odvodil úhlové korekce až do členů
4. řádu. Od té doby byla správnost poučky až do členu
6. řádu předmětem důkazů mnoha jiných matematiku.
(Na př. Nell. Clarke. Helmert atd.)
Autor podává v druhé části článku nové odvození do

členů 4. řádu a používá k tomu Delambrovv formule a
Mollweidových rovnic, Jeho způsob má přednost v tom,
že všechny redukční počty jsou jednoduché a přehledné.

V.R.O 1a n der: Ober dieAusgleichung unsummetrisch
angeordneter Richtungsbeobachtungen.
Autorovy vývody nevnášejí do teorie vyrovnávání

směrů na stanovisku nic podstatně nového. Praktická po-
třeba dala tu podnět k určitým modifikacím dosavadního
vyrovnávacího způsobu.

I. Bon s d o r f f: Zufiillige u. sustematische Fehle-I'
bei den Winkelmessungen der Trian.qulation erster
Ordnun,q des Finnischen Geodiitischen !nstituts.

Finský geodetický ústav konal na 169 stanoviscích
v síti I. řádu úhlová měření v plných skupinách podle
Bessela. Finové měřili dvo.ivteřinovými teodolity Hilde-
brandovými o průměru kruhu 27 cm výhradně ve večer--
ních hodinách, obyčejně až do půlnoci. Na každém bodě
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pozorovali 12 skupin, cíl byl nastavován v každé skupině
čtyřikrát, každé nastavení bylo třikrát pointováno oku-
lárovým mikrometrem. Kruh byl přesazován po každé
řadě o 900 a po skupině o 7,5°.

Bohatý měřický materiál poskytoval dobré možnosti
k sledování náhodných a systematických chyb, zejména
strojových a pozorovacích.

Prof. Bonsdorff posuzoval nejprve t. zv. v nit ř n í
srně r o vou c h y b u. zahrnující nepřesnost v pointování
mikrometrem a v drobnohlednémčtení; dospěl k hodnotě
± 0.27". Výsledná průměrná chvba činila ve směru
± 0,59"; vznikla více z vlivu osobních než atmosférických.
Mezi těmito posledními sledoval tzv. c h y b u ve č e r n í
a zjistil. že je na počátku léta poněkud menší než ke kon-
ci. Posudek o jakosti opakovaného pozorování při malém
časovém odstupu je u nás shodně sdílen a respektován.

Štván.
Ing'. J. Hon s a Ing'. B. Š i mák: Poid'te s námi m~řit

zeměkouli. Papírová zeměkoule. Nakladatelství Dr. K. Ko-
lářové. Praha 1942. Stran 138. Cena 112.- K váz.
Autoři prvního dílu knihy pro mládež: Pojďte s námi

měřit zeměkouli, vydali slíbené pokračování svého díla,
tak skvěle přijatého kritikou, pod názvem: Papírová ze-
měkoule.
Název sám prozrazuje úmysl autorů: seznámiti mladé

čtenáře se zásadami kartogorafie. Proto probírají v osmi
kapitolách své knihy vše, co je třeba věděti o plánech
a mapách všeho dru:hu. Dychtivý čtenář, obeznámený
" první knihy obou autorů s prací v poli, poučí se o zákla-
dech mapy. o měřítku. o zeměpisnÝch souřadnicích, o zJlŮ-
sobech promítání kulové plochy, o rozdělení a obsahu map,
o starém způsobu mapování, o podrobné mapě i o mezi-
národní mapě světové. o čtení v mapě, o vrstevnicích a
šrafování. o užití mapv v přírodě. o měření nepřístup-
nÝch míst a o fotog-rametrii. o měření vzdáleností zvukem,
o goniometrickém zaměřování, o katastrálních mapách
i o pozemkovém katastru. o plánech i o měření podzemních
prostor. Pojednání. vzniklá spoluprací mnoha zeměměřič-
skvch odborník1'!. doprovázena jsou četnÝmi a zaiímavÝmi
obrázkv a přílohami. Kniha vůbec zauime nohatostí a
pestrostí obrazového materiálu. který byl sesbírán no na-
šich i cizích knihovnách a ktervie u nás uveřeiňován
mnohdy poprvé. Nalezneme tu ukázky starých map naše-
ho území, manu Claudiánovu. Fabriciovu. Komenského,
Aretinovu. CrÍl;dng'erovu, jakož i titulní list vvsoce zaií-
mavého mapového díla Miillerova, najdeme tu ukázky
ze starÝch atlasů a topog-rafickÝch sbírek. které nás ná-
zorně poučí o nokroku v mapování na uveřeiněnvch ma-
pách Afriky. Kouzlem staré doby ovanou nás obrázky ze
starÝch zeměměřičskÝch snisů, najdeme tu ukázky ka-
tastru josefinského, stabilního i dnešního moderního po-
zemkového katastru a moderní duch jednoduché účelnosti
promluví k nám z obrázků letecké fotonametrie i z foto-
grafií. zachycujících nráci měřičů v přírodě. Celá řada
menších kreseb a obrázků zpřístupňuie VÝklad co neivíc
a zaujme čtenáře již při prostém listování zaiímavé knihy.
Na přílohách. přinojených mimo vlastní text. ukazují

autoři vVvoi voienského mapování, jakož i poměr zakresle-
né části krajinv v mapách různého měřítka: k stereofoto-
grafickÝm obrázkům světoznámÝch výrobků Zeissových
přinoieny jsou barevné brýle.
»Panírová zeměkoule« zařazuje se mezi jedny z nej-

lepších knih nro mládež, protože obievuie mladÝm čtená-
řů svět dosud neznámv a přel'e tak zaiímavý. osvětluiíc
vznik neiznamenitěišího vYnálezu lidského: mapv. Za-
jisté. že kní7ka zauime mladistvé čtenáře! Vždvť C'elýten
neznámý svět. zakletý v kresbu many. vábí mladé mysli
víc a víc. A každému otvírá dveře do světa dohrá mana,
věrnÝ nr1'lVodce turisty. cestovatele, vojáka. vědce. nnota
i námořníka. o jejímž vzniku nám »Papírová zeměkoule«
poutavě vYpráví. Každý, kdo si knihu přečte. naučí se
»vá:T,it si mao«. pochopí namahavost i krásu zeměměřič-
ského inř.enÝrství. bude si za ka7.dou čárkou manv vybavo-
vat dalekohlerlv. -nřístroie a hlavně práci jejich tvůrců,
práci zeměměřičského inř.enýra.
.Te zásluhou obou autorů. že napsali knihu tak dobrou

a že vyzdvihli nráci inženÝrů pro veřejnost dosud téměř
neznámých. Vždyť i prostá čára V'.'rysovaná rumělkou na

katastrální mapě představuje určité technické dílo, byť
neokázalé, přece významné. Jenomže výsledky práce mě-
řičských inženýrů jsou skromně ukryty v mapách a plá-
nech a veřejnost o nich neví. Neví ani jak vznikají, co fy-
sické námahy, co píle a co duševní pohotovosti je potřebí
k jejich vzniku. A tak se těšíme právem z toho, že mláde-
ži dostává se do rukou kniha, která vysvětlí, že země-
měřičský inženÝr není nejmenší z techniků a že jeho
práce je tím záslužněiší, čím více přispívá k tomu, že její
výsledky se stávají samozřejmostí.
Knihu zařadíme do knihoven svých synků s radostí,

neboť stránky obou knih inženýrů Honse a Šimáka za-
sluhují, aby bylv čteny, protože mluví o nás, o naší práci,
o její kráse a užitečnosti. A to je to. co nás na obou kni-
hách nejvíce těší a co způsobí, že obě knihy budou i na sto-
lech našich kolegů vítaným důkazem o pestrosti a vyspě-
losti práce zeměměřičských inženýrů. zh.
Ing'. arch. Jindřich Š t e f f e k a Ing-. Frant. Ber á-

ne k, »Vyměřování půdy«. Brož. kniha rozměru A4 o 152
stranách s 267 obrázky v lith. textu. Vyšla ve sbírce
»Zatímní učebné texty«, vydávané Ústavem pro učebné
pomůcky nrůmyslových a odborných škol. Praha 1942.
Cena 42 K.
Látka předepsaná učební osnovou průmyslových škol je

v knize rozdělena do čtyř hlavních oddílů. nazvaných
I. Vyměřování situační čili polohopisné (70 stran), II.
Vyměřování výškové čili nivelování (30 str.), III. Ta-
cheometrie (20 str.) a IV. Fotogrametrie (10 str.); ke
konci je připoien velmi kratičký. neúplný soupis literatu-
ry. obsah a rejstřík německÝch zeměpisnÝch názvů.
Potřeba vhodné učebné pomúcky o vyměřování půdy

bylaiiž dlouho pociťována iak mezi učiteli, tak u studentů
průmyslovÝch a odbornvch škol. Velmi dobře mohla plniti
tento úkol knížka prof. Pe tří k a »Základy nižší geo-
desie«, dnes iiž rozebraná. Poměrně dobrá, ač po odborné
zeměměřičské stránce ne zcela dokonalá kniha nrof. Ing.
V. S kál v »Vyměřování půdy« (Praha 1927) je rovněž
již rozehrána a také pro nodobné účely dosti používaná
pomůcka. napsaná prof. Dr. AI. T i c h Ý m. »Zaměřování
stavebníC'h míst situačně a vvškově«, vYdaná v r. 1934
.iako zvláštní otisk z Kalendáře čes. stavitelů, .ie roze-
brána. Totéž platí i o obou vydáních» Vyměřování půdy«,
která vyšla v r. 1940 iako 7. svazek »Příruček pro stavi·
tele«. - Na německÝch školách je tomuto druhu školních
pomůcek věnována zvláštní péče. zejména na zeměměřič-
skvch odděleních stát. stavebních škol (srovn. n<t př. kni-
hv: H a rb e r t, Vermessung-skunde a R u b e, Photo-
g-rammetri~) .
Autoři nové učebnice vůbec nepřihlédli ke kladným

stránkám před tím vydaných pomůcek domácích i cizích,
určenÝch pro podobnv účel., a zdá se, že jim snad nejsou
všechny ani známé. Zato v neobvyklé míře použili Geode-
sie nižší I. a II. díl prof. Ing. Dr. J. R y š a v é h o, a to-
vydání, které již je dávno rozebráno a které autor nahra-
dil v r. 1941 moderní příručkou nazvanou »Praktická g-eo-
metrie (Nižší geodesie) «. Autoři {Jřevzali do své knihy
především asi 200 obrázků .. všecky tabulky, zápisníky a
příklady, při čemž obrazce obkreslili v původním měřítku,
některé i s nahodilými chybami v pozdějších vYdáních g'eo-
desie již opravenvmi. V hojné míře bylo použito i slovního
výkladu. který však nedosti promyšleným seškrtáním a
příliš násilnou úpravou textu stal se na mnohvch místech
nejasným nebo i zmateným a nesrozumitelným. nehledě
. k tomu. že únlně byla porušena jeho stavba didaktická,
takže v tomto směru nová knížka sotva koho může uspo-
kojiti. Z celkové úpravY knížkv ie vidět. že prof. R.
o tomto pochvbeném použití své práce nemohl věděti. pro-
tože by k podobnému nřevoření textu sotva kdy dal svůj
souhlas. Nelze se též divit. že při naznačeném způsobu
zpracování látkv se do knížky - zejména v jejích samo-
statněiších částech - vloudily různé chvby (yiz na př.
nemožnÝ výklad hlavních podmínek pro zkoušku theodoli-
tu na str. 48) jakož i mnohé drobné nesorávnosti, jež po-
važuieme za zbytečné zde všecky uváděti.
Knize třeba faké Vytknouti. že nepoužívá norma1isova-

ných značek (qr místo .q, nad), vžitého názvosloví (bod
stanovišťovÝ!). nepíše správně podle úř. pravidel iazyko-
vvch cizí slova (teodolit, vytýčování místo theodoJit, vyty-

1943/30



Zeměměřičský Obzor SIA
ročník 4/31 (1943) čislo 2

čování a pod.I), ač v pozdějších vydáních geodesie prof.
Ryšavého jsou tyto věci plně respektovány.

Poslední kapitola, pojednávající o fo to g r a m e t r i i,
nemůže přinésti nikomu užitku ani poučení. Dalo by se
očekávat, že čtenáři bude aspoň stručně vysvětleno, jak
se dá fotogrametrie používat na př. ve stavitelství, archi-
tektuře a pod. Místo toho je tu zařaděna pochybená stať
s VÝkladv odpovídajícími době asi před čtvrt stoletím,
v níž se čtenář neustále setkává s nOvÝmi a nikde nevy-
svět1enými názvy; musel by mít po ruce Technický nauč-
nv slovník, aby vůbec něčemu porozuměl. Studenti sotva
kdy uvidí starý periskopickv fototheodolit, který se prý
konstruuie »!lro snažší zacházení«. a velmi by se asi podi-
vili. kdybv shlédli Gasserův »aparát«, kterým se »automa-
ticky zpracováva ií letecké snímky«.

Rádi zaznamenáváme každv přínos do zeměměřičské li-
teraturv. ale v tomto tlřfn.adě se nemůžeme z nové knihy
radovat. B:vli bychom velmi neradi, kdyby se tento způ-
sob »obohacování« odborné literatury u nás ujal a našel
následovníků. Kl.

H. B o I t z. Formeln uDd Tafeln zur numeri"chen (nicht
logarithmischen) Berechnung geographischer Koordinaten
aus den Richtungen und Uingen der Dreiecksseiten erster
Ordnung, Potsdam 1942 (Veroffentlichungen des Geo-
diitischen Institutes Potsdam, neue Folge Nr. 110). Bro-
žovaná kniha formátu A-4 o 50 stranách, cena 7 RM.

Stále rostoucí obliba počítacího stroje a snaha, aby se
nepopíratelných a velikých výhod této novodobé počtář-
ské pomůcky využilo zvýšenou měrou i v rozsáhlvch a slo-
žitých početních pracích geodetických, daly podnět k odvo-
zení a úpravě vzorců vhodných pro řešení hlavní úlohy
geodetické n e log a r i trn i c kým způsobem. Této práce
se podjal a se zdarem zhostil něm. geodet H. B o I t z,
který sestavil a tiskem též vydal - pod názvem nahoře
citovanÝm - tabulky pomocných geodetických hodnot a
výrazů. umožňující hos'podárné provedení číselnvch vý-
počtů podle nOVÝch vzorců. Tabulky jsou propočítány
s rozměry Besselova elipsoidu a platí ovšem ien pro tuto
vVpočetní plochu. Při odvozování vzorců volil B o I t z po-
stup Legoendreův z r. 1806; základní vztahy mezi veličina-
mi danými a hledanými rozvinul podle Maclaurinovy
poučky a potřebné diferenciální poměry odvodil - u šířky
a délky až do 5. stupně, u azimutu do 4. stupně - po-
stupným diferencováním, při čemž vvgel z diferenciálních
rovnic určuiících geodetickop. čáru. Základní početní veli-
ěiny oznaěil takto:

zeměpisné souřadnice a azimut
východiskového bodu P, .
určovaného bodu P, .

délku geodetické čáry spojující body P,-P,.

Bi,Li, Ai
B2,L2,A2

• S

o ,

RUZ:NE

Naše jubileum. Dne 1. března t. r. bude tomu 30 let
ode dne, kdy vyšlo první číslo časopisu Zeměměřičský
Věstník, Casopis vyšel jako spolkový orgán Spolku čes-
kých zeměměřičů v Praze, který se ustavil 4 měsíce před
tim na ustavující hromadě dne 8. prosince 1912. V člán-
ku o programu a účelu časopisu. který byl uveřejněn
v prvním čísle se praví: -

»Spolek českých zeměměřičů za hlavní bod svého pro-
gramu vytýčil povznesení stavu zeměměřičského se sta-
noviska duševního a dále v důsledcích toho se stanoviska
společenského a hmotného. Jest přirozené, že svoii úlohu
dovede řešiti nejúčinněji jen prostřednictvím odborného
časopisu, který bude myšlenky a práce k tomu cíli směřu-
jící propagovati. Zeměměřičstvi je jedna ze základních
aplikovaných věd, jež v praksi zasahuje do mnoha jejich
oddílů, že podává geometrické základy pro další technic-
ké podniky. Tím se stává, že práce geometrické zůstávají
v ostatních technických pracích často utajeny a jich vý-
znam nepřichází samostatně k výrazu. Jest tedy pole čin-

Dále položil

8 •cos A, . ,10-5 = U

Ve vzorcích shrnul součinitele při symbolech u, v a je-
jich mocninách (po vhodné matematické úpravě) vždy
v jediný výraz, jehož úhrnné hodnoty označil b (při
šířce), l (při délce), a (při azimutu). Tím nabyly vzorce
tohoto jednoduchého konečného tvaru:

B2 =Bi + b, . u + b2 • V2 + b3 • u2 + b•. u . V2 + b5 • u3 +
+ b6 • v. + b7 • u2 • V2 + bg . u .v· + b•. u3 • V2

L2 =Li + l, . v+ l2 • u .v + l3 • V3 + l •• u2 • v + l5 • u . V3 +
+ l6 • u3 • v + l7 • v' + 19 • u2 • V3 + 19 • u· .v

A2 =Ai + 1800 +Ut. v + a2• u. v + Us • V3 + a•. u2 • v +
a5 • u . v3+ au • u3 • V

Součinitelé b, l, a závisejí na zeměpisné šířce Bi výcho-
diskového bodu P, a jest jich celkem 24 (= 9 + 9 + 6).
Bol t z je vyčíslil pro zeměpisné šířky B v rozpětí od 45°
do 57° a sestavil v tabulky, z nichž jejich hodnoty lze po-
hodlně vyjmouti. Hodnoty prvých dvou součinitelů každé
skupiny - a" a2; b

"
b·2; l" l2 - postupují v kroku 10",

ostatní pak v kroku 1'. Touto iípravou tabulek se dosáhlo
toho, že při průkladu není třeba přihlédat ke druhým di-
ferencím, což ovšem podstatně zjednodušuje interpolační
výpočty. Goniometrické funkce úhlu A, potřebné k vyčísle-
ní základních výrazů (s. cos A) a (8. sin A), se vyhledají
v osmimístných tabulkách Petersových vydaných r. 1939
v Berlínu, bez nichž by tento způsob řešení hlavní úlohy
geodetické nebyl prakticky možný. Pro výpočet mocnin
cbou základních veličin u, v a jejich násobků udává
B o I t z v úvodu k tabulkám dobře promyšlený úsporný
postup a objasňuje jej i s dalgím celkovým uspořádáním
číselného řegení na několika příkladech. Při tom jakému-
koli omylu ve znaménku se předejde použitím velmi jedno-
duché tabulky udávající znaménko kteréhokoli členu ve
vzorci pro azimuty A spadající do I.-IV. kvadrantu.

Z tvaru Boltzových vzorců je na prvý pohled patrno. že
při jejich vyčíslování nutno provésti velmi mnoho náso-
bení, což však při používání počítacího stroje nepředsta-
vuje žádnou podstatnou závadu. Naproti tomu je zde vý-
hodou, že interpolačních výpočtů je poměrně málo. Nej-
výhodnějším se ukazuje Boltzův způsob řešení, když jde
o hromadný výpočet zeměpisných souřadnic vrcholů mno-
hoúhelníka s centrálním bodem jako bodem VÝchodisko-
vým; v tomto případě jsou totiž součinitelé a, b, l, závi-
sející na zeměpisné šířce, pro celou skupinu určovaných
bodů stejné. Rš.

,ZPRAVY
nosti zeměměřičské tak široké a co základ tak důležité,
že zasluhuje, aby práce sem spadající byly co práce spe-
ciální v samostatném časopise projednávány v souhlase
s moderním názorem specialisace a dělby práce. Otvírá
tedy časopis v hlavním svém prvém oddílu sloupce pra-
cím vědeckým a článkům odborným, jež spadají do země-
měřičství.«

V duchu tohoto programu měl se státi náš časopis
především tedy časopisem geodetickým. Avšak jako spol-
kový orgán měl se starati též o stavovské problémy ze-
měměřičů. Těch bylo před 30 letv dost a hlavní z nich
byly uvedeny v dalším článku prvého čísla Z. V. o úkolech
Spolku českých zeměměřičů.

Byly to:
1. Vybudování studia zeměměřičského.
2. Úprava nařízení o docílení autorisace civ. geometra.
3. Úprava služebních poměrů a platů stát. geometrů.
4. Zajištění soukromých prací geometrických autori-

sovaným geometrům.
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5. Vhodná organisace ,geometrických prací, aby se sta-
ly snadno vzájemně použivatelnými.

6. Stavovské otázky zeměměřič'Ů v úřadech autonom-
ních a jiných.

Uvádíme tyto body programu podrobně proto. abychom
si u příležitosti jubilea našeho časopisu uvědomili, co
tehda bylo vytyčeno jako program a co bylo cílevědomou
prací do dnešního dne dosaženo. Byť nebylo dosaženo
z výše uvedených požadavků zakladatel'Ů spolku a časo-
pisu snad plných 100% v některých otázkách, přece jen
můžeme říci, že program byl splněn. Nemůže být pochy-
by o tom, že k jeho splnění přispěl vynikající měrou t~ké
Zeměměřičský Věstník.

Časopis vycházel v Brně za redakce profesora České
vysoké školy technické prof. Dr. A. Sem e rád a. Byly
to sešitky malého formátu o 16 stranách které měly vy-
cházet měsičně. V roce 1913 jich vyšlo 10. Pak přišla válka
a bylo potřebí mnoho let, aby program v tomto směru byl
dodržen. Prof. Sem e rád redigoval časopis 10 let do r.
1923. Po něm až do r. 1937 to byl Dr. R ů ž i č k a z Brna
za spolupráce prof. Dr. F i a 1y a od r. 1937 rediguje ča-
sopis za spolupráce redakční rady nynější hlavní red-
aktor. V roce 1940, kdy Spolek českých zeměměřičů vply-
nul do největší inženýrské spolkové organisace české, do
SIA, došlo k reorganisaci časopisu a k změně jména na
Zeměměřičský Obzor.

Uveřejňujeme těchto několik vzpominkových dat proto,
abychom si na rozsahu a úpravě časopisu uvědomili vze-
stup našeho stavu a vzestup významu zeměměřické prá-
ce. Tehdy před 30 lety malé sešitky, dnes časopis velkého
formátu, representativní úpravy, věnovaný jen vědeckým
a odborným problémům zeměměřičství, zatím co spolkové
zprávy s bohatou činností odboru a skupin jsou uveřej-
ňovány zvlášť ve Věstníku SIA.
Sotva může býti Lepšího důkazu o tom, že všichni ti,

kdož s upřímnou láskou pracovali v našem stavovském
životě, pracovali dobře a mohou se s uspokojením rozhléd-
nouti po výsledcích svého díla. Pro redakci Zeměměřičské.
ho Obzoru je zadostiučiněním konstatovati, že k tomuto
odbornému. stavovskému a společenskému vzestupu ze-
měměřičských inženýrů přispěl i náš časopis. Připomíná-
me si tedy jeho jubileum při dnešní příležitosti rádi a
s přáním, aby ve své vzestupné linii rovnoměrně dále po-
kračoval. P-Jf.

Oceňování majetku pro účely daňové. Vládní nařízení
ze dne 16. prosince 1942, č. 411 o oceňování majetku pro
účely daňové (oceňovací nařízení), kterým se pro země-
dělský a lesní majetek stanoví daňová hodnota výnosovou
cenou, jíž je osmnáctinásobek průměrného hektarového vý-
nosu, jest sice ve svém znění z valné části převzato z říš-
ského oceňovacího zákona z 16. října 1934 (Reichsbewer-
tungsgesetz - RBewG), avšak některá podstatná usta-
novení nejsou do vládního nařízení č. 411 přejata. Nás
ovšem zajímají jen ta ustanovení, která se týkají zem ě-
děl s k é h o ale sní h o majetku.
Prvním a nejzávažnějším rozdílem je rozsah platnosti.

Zatím co říšský zákon v ~ 18 praví:
. odst. 1. Zvláštní oceňovací předpisy platí pro daň z ma-
Jetku,
odst. 2. První oddíl zvláštních oceňovacích předpisů pla-

tí, po bližší úpravě příslušnými zákony, také pro daň
;J o zem k o vou, daň živnostenskou, daň dědickou a
Grunderwerbsteuer,
vymezuje ~ 46 našeho oceňovacího nařízení platnost to-

hoto nařízení zatím jen pro účely daně z majetku:
»Toto nařízení platí pro daň z majetku podle vládního

nařízení ze dne 16. prosince 1942, č. 410 Sb. z. a n.; pokud
ho lze užíti pro poplatky, daň z obohacení a daň z obcho-
du cennými papíry, bude stanovéno později.«
Je tedy rozsah platnosti našeho oceňovacího nařízení

daleko užší než je tomu u říšského zákona. Není v něm

zmínka o pozemkové dani, jako u RBewG, avšak vymezení
podmínek pro stanovení průměrného hektarového výnosu
je totožné s podmínkami »průměrnosti a obecné obvyk-
losti«, které byly předpokládány při katastrálním vceňo-
vání [§ 24 oceňovacího nařízení: odst. 1: Průměrným
hektarovým výnosem je čistý výnos zemědělského závodu,
který připadá na jeden hektar půdy a který může závod
podle svého hospodářského určení v průměru let trvale
poskytovati. Při tom se předpokládá, že se na zemědělském
závodě hospodaří za obvyklých poměrů řádně, podle obec-
né zvyklosti a s placenými cizími pracovními silami a že
závod je bez dluhů. Bod 2: Při posuzování trvalé výnos-
nosti jest přihlížeti ke všem okolnostem, které působí na
hospodářský výsledek nebo na kterých závisí zhodnocení
získaných výrobků, zejména k při r o z e n Ý m p o d-
mí n k á m v Ýn o s n o s t i (jakost půdy, útvar krajiny
klimatické poměry) a k vnějším hospodářským podmín~
kám (dopravní a odbytové poměry, poměry pracovního
trhUi). Bod 3: Z ostatních okolností, které mohou míti na
výnosnost vliv, jest bez ohledu na skutečné poměry před-
pokládati ty, které možno považovati pro hospodaření
v ber ním o k r e s e za pravidelné. To platí zejména
o stavu hospodářských budov a provozních zařízení a
prostředků. Za pravidlo je pokládati, že závod nemá ved-
lejší závody a zvláštní kultury .... 1. Lze proto předpo-
kládat, že katastrální vceňování by mohlo sloužit jako po-
můcka pro stanovení hektarové sazby pokud se příslušné
složky tÝče. Vládní nařízení Č. 411/42 definuje průměrný
hektarový výnos jako průměrný výnos z á vod u, tedy
jako průměrný čistý výnos z výroby rostlinné i živočišné
(katastrální výtěžek přihlíží jen k produkci rostlinné).
Přirozené podmínky výnosnosti (jakost půdy, útvar kra-
jiny, klimatické poměrv), k nimž je třeba při tom bráti
zřetel, tvoří však základ jakéhokoliv posuzování půdy a
tím také zemědělského závodu vůbec.
K vnitřním hospodářským podmínkám (rozsah a poloha

závodu, soustředění nebo roztříštění pozemků,) přihlíží
oceňovací nařízení až formou srážek nebo přirážek k v ý-
n o s o v é cen ě. Tímto pojetím je v 1a s t ní s a z b a
hektarového výnosu, pokud se příslušné složky výnosu
týče, stotožněna s katastrálním vceňováním; říšský zákon
na rozdíl od oceňovacího nařízení příhIíží k vnitřním hos-
podářským podmínkám již při stanovení hektarových sazeb
(~ 31, odst. 3, bod 2 a ~ 36 RBewG). Třeba také připo-
menouti, že oceňovací nařízení, když v ~ 24, odst. 3 mluví
o »ostatních okolnostech, které mohou míti na výnosnost
vliv«, předpokládá bez ohledu na skutečné poměry takové
poměry, které možno považovati za pravidelné v ber ním
o k r e s e. Tím se sice odlišuje od rozdělení užitého v ka-
tastrálním vceňování (na vceňovací okrsky), avšak právě
v bodech. o nichž, jak bylo zjištěno při výpočtu výtěžku
podle ~ 22 vládního nařízení Č. 64/1930 nelze prakticky ob-
držet údaje jiné než ze statistických šetření, která se zpra-
vidla vztahují dokonce k větším oblastem než je jen jeden
berní okres.
Pokud se zde mluví o katastrálním vceňování a kata-

strálním výtěžku, je ovšem pro jeho použití předpokladem,
že by skutečně vyhovovalo požadavkům předpokládaným
aspoň pro ty účely, jimž dnes má sloužit (pozemková daň,
účely statistické, hospodářské, vědecká badání ... , ~ 3,
odst. 2 katastrálního zákonlli). Dnešní katastrální vcenění
však již není s to vyhovět rozsáhlým požadavkům, které
na ně jsou zákonem vloženy a jedinou možností zůstává
taková revise katastrálního vceňování, která by všechny
závady odstranila tak. aby katastrální vcenění mohlo své
obsáhlé určení v každém směru skutečně také plnit.
Nové oceňovací nařízení přispěje snad k poznání nalé-

havosti takové revise.
Ani v Říši nebylo použito dosavadního katastrálního

vcenění pro jeho nejednotnost a zastaralost, ačkoliv mož-
nost použití byla připuštěna ~ 36, bod 3 RBewG, a říšským
zákonem o ocenění bvl vyvolán říšský v ceň o v a c í z á-
k o n, čímž nejen pro pozemkový katastr, ale i pro všechny
ostatní úkoly získán byl spolehlivý podklad.
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