


Vyhledání ztraceného trigonometrického bodu
Ing. Zdeněk Šimon, Geodetický a topografický ústav v Praze

Ú~~d

V této práci je vyšetřováno okolí bodu určeného
, protínáním. zpět. Jsou odvozeny diferenciální. závis-
losti m.ezi zm.ěnami určujících úhlů a posuny ,v po-
loze určovaného hodu.
Těchto závislostí je pak použito k jednoduchému

aproximatiynímu řešení úlohy vyhledání ztraceného
trigonometrického bodu. Prvky 'p9třehné pro vyty-
čení hodu se. určují z úhlů měřených na pomocném
stanovisku a veličin daných. .
Dále j~ odvozen vzorec pro střední chybu v poloze

bodu určeného jednoduéhým protínáním zpět.

Odvození diferenciálních vzorců

Uvažujme případ jednoduchého protínání zpět
podle obr. 1.

Dané body jsou Pl, P2,Ps.HledanýhodP4jeprůse-
číkelÍl kružnic kl a k2 o ohvodovýchúhlech Wl a'·w2·
V blízkém okqlí bodu P1můžéme J.qužn~ce nahr,adit

tečnami tla t2, které svírají se směrem P2P4 úhly
cp a "p a se' směry PlP4 a Ps P4 úhly 1'1 a 1'2 (obvo-
dové úhly).
Změňme úhel wl o malou 'hodnotu dWl' Kružnice

kl přejde v kružnici k~ o obvodovém úhlu w~ =
= Wl+ dWl a tečna tI v tečnu t~, viz obr. 2.
Omezíme-li se na diferenciální veličiny 1. řádu,

můžeme říci, že se tečna tI posune rOvlloběžně o dkl.
Podle obrázku je

dkl = dSl . cos Ih + drl .
Prvý člen vyjadřuje posunutí vyvolané změnou
středu kružnice, druhý je změna poloměru. Vzdále-
nost středu kružnice Sl od strany S12je

1
Sl = "2 . 512. cotg Wl •

<! d' 512 dSl =,- 2 . 2 . Wl·, sIn Wl
Poloměr kružnice je

a jeh? změna-

d _ S12. cos Wl d
rl = 2 • 2 • Wl•SIn Wl

Dále je podle obr. 2-
(b. = 1'1 - cp.

Tedy'\

dk = _ 512. •
, 1 . 2sin2 Wl

[cos (1'1 :- cp)+ cos Wl] . dWl .
Tento vzt~h upravíme takto:

dk
_. 512 1'1-:- cp +Wl
'1---'-2--' • cos 2 •SIn Wl

S12 . , . d
• 2 • sm cp • sm 1'1' Wl
SIn Wl

Analogicky je posun teČny t2 vyvolaný změnou
úhlu W2 o dW2
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Na obr. 3 je ~názorněnojeI! okolí bodu P4• Kruž-
nice jsou nahrazeny tečnami. Uhel tečen je označen T.

Je vidět, že posunutím tečny tI o d~ do t~ se po-

hdP vv dkI A "sune o 4 po tecne t2 o -. -. posunutlm
SIn 'l:

tečny t2 o dk2 se posune P4 po tečně tI o ~k2 •. . . sm 't'

Tedy změnou úhlů WIa W2 o dWI a dw! se posune
P4 po tečnách t2 a tI o

dt . 824 814 d dt' 824 534 d
II= - -.-.-. WI a 1= - -.- .-'. W2•

SIn 'l:. 812. sm 't' 523 '

Při tom kladný směr tečny t2 (tI) je vté polorovině
pmezené tečnou tI (t2), ve. které nejsou bodyPI
a P2 (P3 a P2). (

Protože ~ = 1800 -(rp + tp),jsouvýsledné vzorce:

d 524 514 d
t2 = - sin (rp + tp)ď 512• WI'

/

d 824 534 (2)
• t1 = - sin (rp + tp)' 523. dW2·

Vyhledáni trigonometrického ,bodu

Máme-li najít ztracený hod P4' zvolíme v jeho
'blízkosti ,pomocnéstanovisko P~ (viz obr. 4) a změ-
říme na něm úhly w~ a w; tak, jako kdybychom
P~ určovali protínáíl.Íp1 zpět z bodů PI, P2 a P3•

Utvoříme rozdíly .z:rhěřených úhlů w' a daných
úhlů w, odp(lvídajících hledanému bodu P4: dWI='
= w~'~ WI, dW2= w; - ro2' Z nich vyp(lčteme
ppd1e odvozených vzorců posunr dtI a dt2• Výpočet
stačí provést na logáritmickém pravítku. Strany 8
a úh,el (rp +tp) stačí zavést přibližně, v krajním
případě je můžeme i odměřit z mapy. "
Pr(ltože při vyhledávání trigonometrického bodu

postupujeme od zvoleného stanoviska k hled.anému
bodu, tedy postupem opačným než jakým byly
vzorce odvozovány, použijeme vzorce (2) s opačným
znaménkem (týká se i vzorců (1) a (1'), použijeme-li
je při řešení úlohy vyhledání trigonometrického
bodu).
Vytyčení bodu P4 je zřejmé z obr. 4. Tečny t~

a t; svírají se stranou P~P2úhly rp a tp. Při tom
kladný směr tI (t2) je na tu stranu od t2 (tI)' na které
neleží P2' Ve směrech. tečen vyneseme délky dtI
a dt2.! '

Chyba, která vznikne nahrazením kružnice tečnou,
je např. pro r = 2000 m a dt = 100m asi 2 m a pro

I

dt =20m asi 1 dm. Je-li tedy pomocné stanovisko
vzdáleno od bodu P4 více než 20 m, nemusí být
bod P4 určen s dostatečnou přesností. V tomto pří-
padě postup opakujeme, za pomocné stanovisko
volíme bod určený 1. aproximací, není-li ovšem již
z prvého vytyčení poloha bodu zřejmá. Výpočet
2. aproximace je již jednoduchý, ve vzorcích se
změní jen dw.

Příklad:
P4 6. 115 Zahrada u

830-1000)
w~- 114g60c50cli
roI= 114g79C53cc

droI = - 19'03cc

ro~= 85g29c50cc
ro2= 84g31c20cc

dro2=. + 98c30ce

rp = 41g8lc
tp ==; 53g61c

rp + tp = 95g42c

514= 2037m
512= 3146m
834= 2190m
823= 2566m
524= 1974ID

dt = 524 ' 534 dro:!,
1 sin (rp + tp)• 523• ~

dt = 524 514 drof
2 sin (rp +tp) • 812 • ~

1974 2190
dtI =+ 1571.10-9• 0,9974" 2566 .9830

dti = +Z6,1 m
-9 1974 ,2037

dt2 = -'- 157-1• 10 .' 0,9974 . 3146 . 1903

~= -3,8m

K měření bylo použito pouze minutového setin-
ného theodolitll Kern DK 2. Z prvé aproximace
byl bod určen s chybou asi 20cm.Výhodněj.šípro vy-
hledání bodu je použít upravených vzorců (1), (1')
s jednoduchým vyčíslením:

dk _ 524.514 droC _ 197.204.157 • 10-5
. 1(1)- 512,(t' 1 - 315 '

. droi =0,200 . dwi= 0,200 • (-19,0) = - 3,8m,
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druhá aproximace např. pro dwi = + 2,1c: dk1(II) =

= 0,200 . (+ 2,1) = + 0,42 m; dk2(I) = 524. 5~ ;.
523, e

d c 197 . 219 . 157 . 10-5
• w2 = 257 . dw~ = 0,264 • dw~ =

= 0,264 . (+ 98,3) = + 26,0 m, druhá aproximace
např. pro dwi = + 2,6c: dk2(II) = 0,264 • (+ 2,6) =
= + 0,69 m. '
Způsob vytyčení je též jednodušší: vypočtené hod-

noty se nanesou na poloměry kružnic (kladné smě·
rem od P2' záporné obráceně), které jsou odchýlené
od směru na P2 o úhly 100g- <p a 100g- "P' V kon-
cových bodech vytyčíme kolmice, které představují
posunuté tečny a v jejich průsečíku je hledaný bod.
Postup pro uvedený příklad je graficky znázorněn
na obr. 5 a 6.

II. aprOXimace

Měřilko 7: 70

Středni chyba v foloze b~u určeného protínáním
zpet

Chybám dW1 a dW2 v úhlech Wl a W2 odpovídají
podle vzorců (2) posuny dt2 a dtl bodu P4 ve směrech
t2 a tI' Chyba .o v poloze bodu P4 je pak vektorovým
součtem. obou těchto posunů, viz .obr. 7.

Pro velikost .o je, mají-li dt1 a dt2 stejná zna-,
ménka,

.02 = dti + dt~ - 2dt1 . dt2 • cos T,
a mají-li opačná znaménka,

.02 = dti + dt~ + 2dtl • dt2 • cos' T •

Protože jsou stejně pravděpodobné kombinace
chyb dtl a dt2 stejného znaménka, jako opačného;
bude při velkém počtu případů

[.02] -.:.. Jdti] + [dt~] .
A střední chyba v poloze bodu P4 bude

M2= [.02] = [dtn + [dt~] = m2 + m2
n n n t, t.

Střední chyby mt, a mt. odvodíme ze vztahů (2):

52 522_ 24 ~ 2
mt, - sin2(<p+ "P)' S~3 • ma>,

2 22 524 514 2
m t.= sin2(<p+ "P)' s~~' m "','

Po dosazení dostaneme vzorec pro střední chybu
v poloze P4

2 2 '2]
M2 _ 524 [ 514 2 +. 534 2 (3)- . 2( +)' 2 .ma> . 2 .ma> •sm <p "P 512 ' 523 •

Zde ma>a m", jsou střední chyby v měřených úhlech
W1 a w~. Při' stejné přesnosti úhlového měření mů-
žeme položit m",' = m", = m"" pak, ,

M2 = . 2 5~4 . [5~4 + 5~]. m2",. (3')
sm (<p + tp) 512 523

Tento vzorec je značně jednodušší a vhodnější
k výpočtu než vzorec v literatuře uváděný [2], [3].
Je analogický vzorci pro střední chybu bodu urče-
ného protínáním vpřed [2], i vzorci, který pro Han-
senovu úlohu odvodil Dr. Kučera [4].
Ze vzorce je zřejmé, že v obvyklém případě prÓ-

tínání zpět, kdy se nebudou strany 514' 512 a 534, 523
od· sebe příliš lišit, bude o přesnosti určení P4 roz-
hodovat vedle přesnosti úhlového měření především
úhel (<p + "P), pod kterým se protínají určující
kružnice, a pak vzdálenost 524, V případě "nebez-
pečné kružnice" je <p + "P = 1800 a chyba M je
neomezeně veliká.

Literatura:
[1] Biihm J.: Teorie chyb v rovině a prostoru. Geodetický

a kartografický obzor 1957 č. 1.
[2] Jordan - Eggert: Handhuch der Vermessungskunde,

II. díl 1. svazek, Stuttgart 1931. ,
[3] Nevosád Z.: Studie chyb v poloze bodů určených proti.

nánim vpřed a zpět. Geodeti!lký II kartografický sbornik
1957.

[4] Kučera K.: Hansenovo protínáni s měřickou kontrolou
a s obecným kriteriem přesnosti. Zeměměřický sbornik 1954.
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Vyhledání podzemní značky trigonometrického bodu
Ing. Jan Němec, Čs. naftové doly, Hodonín

K obnovení zničené povrchové stabilisace trigonometrického bodu je nutno odkrýt podzemní značku, jejíž poloha
se dá určit některým běžným způsobem protínání, což však z hlediska přesnosti pro daný účel. nebude vždy hospo-
dárné. Protínání vpřed a stranou znesnadňují terénní překážky, proti určení pomocného stanoviska protínáním
zpětným je vznášen důvod většího množství početních operací, jež ;jsou pak zpravidla prováděny v kanceláři.
Existují přibližné způsoby, umožňující vyhledání ztraceného trigonometrického bodu hned při první návštěvě
dotyčného místa. Jednu obměnu přináší dále podávaný návrh. .

výpočty jsou omezeny na nejmenší míru. K vy!yčení'polohy hledaného bodu je nutno znát jen osnovu tří směrů
(dva vrcholové úhly) na sousední orientační body, která může být připravena předem 11 kanceláři, je-li zaručena

'viditelnost na tyto body. Neznáme-li viditelnost, ponecháme výpočet směrníků až na místo samé.

Bod určeny zpětným protínáním vzniká jako prů-
sečík dvou kružnic kl a k2, opsaných trojúhelníkům
Pl, P2, Na P2, P3, N. Viz obr. L Kružnice mají tu
známou vlastnost, žez kteréhokoliv jejich bodu se
daná strana Sl (S2) jeví pod týmž úhlem oe. ((3). Do-,
vedeme-li v terénu ,určit pl'Ůběh těchto kružnic po-
mocí známých úhlůoeaf3, a orientačních bodů P1,
P2; P3, dostaneme v jejich průsečíku hledaný bod N.
Z t~cb:to kružnic nás zajímají ovšem jen jejich malé
části kolem průsečíku, které nahradíme tetivami.
Vz.epětí ohlouku kruž:riice o poloměru R nad te-

tivou t udává tabulka: .

r'~=· \ 100 80 60 40 20 10
lf.= ~

250 5,00 3,20 1,80 .0,80 , 0,20 0;04
500 2,50 1,60 0,90 0,40. 0,10 0,02
1000 1,25 0,80 . 0,45 1-0,20 0,05 0,01
2000 O,62Q,40 I 0,22 0,10 0,02 0,00
4000 0,31 I 0,20 0,11 0,05 0,01

POIQD;lěrRje závislý na délce strany S1(S2) a úhlu
(~f3) vztahem: . . .

Rl = 0,5 . Sl' coseeoe
R.2 =0,5 . S2 • cosec f3

vzaepftí oblouku"které náJU ukaztije chybu z apro-

Nepříznivé tedy' budou malé poloměry mml-
málně kolem 250 metrů. Pro vyhledání podzemní
značky stačí přesnost kolem 0,25 m. V tabulce jsou
hodnoty dR ležící pod touto .mezí odděleny lonienou
čarou.
Ve skutečnosti se dovedeme hledanému bodu. při-

blížit. více než na 50 metrů, R hudou zpravidla větší
než 1 km, dále bod průsečíku bude ležet vždy blízko
konce tetivy (tahulka je počítaná pro její střed).
Postačí tedy, hudeme-u znát z každé kružnice dva

body a jejich spojnice nahradí její pl'Ůběh s dosta-
tečnou přesností. '

Postup práce.

:První pomocné stanovisko úhloměrného stroje
volíme co nejblíže hledanému bodu - označeno
Sl. Viz ohl'. 2. Na jeho spojniCi s P2 hledáme prů_

sečíky kružnic k, jinak řečeno: na spojnici Sl-P2
hledáme takové místo, z něhož se strana Sl jeví pod
daným úhlem oe,podohně S2 a f3. Uvažováno dále
pro první případ znamená to (obr. 3.) vést bodem P1
rovnoběžku se směrem, který vznikne odečtením
.úhlu oe od spojnice Sl-,-P2. Tuto konstruujeme uá-
sledovně: na hodě Sl vytyčíme doprava .od spojnice
Sl~P2 úhel 90°-oe a do takto získaného směru za-
řadíme druhého měřiče s pentagonem, který sou-
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časně hledá patu kolmice ~puštěné s bodu P1. Patu
ql signalisujeme výtyčkou a najdeme průsečík přímek
S1-P2, qc,-P1 - označený 1. Z téhož ,stanoviska
najdeme ještě bod 2 druhé kružnice takto: od směru
Sl-P2 odečteme (doleva) úhel 90o-fJ a v tomto
směru hledáme patu kolmice Q2' spuštěné' z bodu P3.
Přímky S1-P2 aQ2-P3 dávají průsečík 2.
Podle pořadí bodů 1, 2 na spojnici S1- P2 určíme,

na kterou stranu od ní hledaný bod leží, a podle oq-
hadnutého průběhu kružnic i jeho velmi přibližnou
polohu. V tom místě pak volíme druhé stanovisko.
Bod bud~ ležet vlevo od S1~P2, bude-li pořadí na ní
2-1-P2 (tento případ platí pro zvolené stanovisko
S~ znázorněné na obr. 2), při 1-2-P2 bude ležet
vpravo (např. při zvoleném stanovisku Sl na óbr. 2).
Opakováním popsané operace na bodě S2 obdržíme
body 3 a4, náležející opět kružnicím kl a k2• (obr. 4.)

P2 •

\
\
\
\

I
I
I
I
I
I

1//
~~ ..... J _

A~ychomnezaměnili body jellnotlivých kružnic,
bude záhodno odlišit např. sudá, čísla (body 2, 4
náležející kružnici k2) uvázaným praporkem,kapes-
níkem apod. Průsečík přímek 1-3,2-4 má určit
polohu hledaného bodu N. V .důsledku přijatých
aproximací se někdy stane, že kontrolně měřené
úhly na N se budou lišit o dex:a. dfJ od správných
hodnot ex:afJ. Je-li nesouhlas značný, určím.eopravu
stanoviska početně.

Body 1, 2,3,4 jsme hledali vždy na spojnici stano-
~iska s bodem P2, naopak zpřesnění hledané polohy
N provedeme na spojnicích stanoviska s body P1
a P3. Logaritmickým pravítkem vypočteme opravné
'délky těchto, stran podle vzorců

ds N-P1= sN~P2 • cosec ex:. sin dex:,
dSN_P3 = SN_P2 • cosec fJ • sin dfJ ,

pro jejichž výpočet se dá sestavit malá tabulka po-
třebných funkcí. Strany na P1 a P3 pak o vypo-
čtenou hodnotu zkrátíme nebo prodloužíme podle
znaménkfl dex:. (Obr. 5.) (Pto dex:kladné - úhel
měřený minus úhel daný - se ds vynáší ve směru
o d bodu P1.) .

• ·Vf· •.• 1",. 53

~

2:::~'~
", .~ &.::,' -"'~.,;"

. .•... ~... N

. .:I.?' .... . ".

Toto zpřesnění by bylo nutné, kdybychom druhé
pomocné stanovisko 82 nevolili dosti blízko' bodu N.
Máme-li podezření, že úpravy terénu zasáhly pod-

zemní značky, bude vhodné při třeťím postavení
stroje, kdy délky stran jso~ přibližně zachovány"
změřit SVIsléúhly na uvedené orientační body zná-
mých nadmořských výšek. Součin délky strany
a tangenty výškového úhlu dá velikost převýšení
cíle nad horizontem stroje. '
V mnoha pHpadech nebude z místa zničeného

trigonometrického bodu vidět na t,ři orientační body.
Pak se dá pQužít tohoto principu v případě, kdy je
vidět na dva body k vytyčení jedné určovací kruž-
nice. Tím se úloha zjednoduší na hledání bodu na
čáře, jejíž přesnost je možno zvýšit větším počtem
bodů. Druhým určovacím prvkem pak může být
délka získaná z mapy a odměřená v terénu od ne-
sporné místní situace. V pravděpodobném místě se
pak odkryje ornice - kultivovaná vrstva - až na
celinu, na níž se sledují stopy porušení, které vedou
li místu podzemní stabilisace.
Závěrem je nutná zmínka o pomůckách, jimiž

musí ,být měřič vybaven. Je to především lÍhlo-
měrný stroj, pentagón, pásmo, trasírky, dále z čísel-
ných pomůcek připravené hodnoty směrníků, úhlů,
trigonometrických stran, tabulky funkcí, pomocné
tabulky, triangulační údaje, mapa a logaritmické
.'pravítko.

Vzhledem k tomu, že obnově bodů předchází
zpravidla rekognoskace sítě, při níž je možno určit
viditelnost na každém bodě, lze už předem v kance-
láři připravit způsob a číselné hodnoty k obnově
bodu, takže práce. v terénu pak probíhají velmi
rychle.
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Vyhledání ztraceného trigonometrického bodu pomocí orientované
základny/

Při obnově zničených povrchových stabilisací tri-
gonometrických bodů, není pro nedostatek potřeb-
nýcE záměr někdy možno vyhledat podzemní značku
aniprotínáním zpět, ani protnutím vpřed nebo se
strany. Těchto případů bude přibývat, se zhoršo-
váním stavu signalisace trigonometrické sítě. Poně-
vadž klasická polygonisace; jejíž použití si někdy
okolnosti vynucují, je metoda pracná jak při měření
tak při výpočtech, je účelné hledat aspoň pro ně-
které případy postup úspornější.

I
I. Vyhledání trigonometrického, bodu orientovanou

základnou

Řešme tento příklad jako základ~í:

V okolí trigonometrického' bodu Pl,jehož po-
vrchová stabilisace je zničena, můžeme dosáhnout
,záměry pouze na jeden daný (signalisovaný) bod
,(P2); proto mohly být změřeny pouze úhly (JI' (J2
na koncovýčh bodech Zl" Z2 základny z, kterou si
zvolíme a jejíž délku známe. Dále předpokládejme,
~e známe směrník IXz základny z, a tedy též směr-
níky IXs" IXs'! stran s', s".

',. -.

Úlohu lze řešit takto:
Vypočteme úhly' {}l' {}2' {}rozdílem směrníků'

IXs' IX;', IXs·' V trojúhelnících P2ZlZ2, P2ZlPl platí
vztahy

I sin (J2
s = z. sin {} ;

I sin f:ls =5.-.--,sIn'W1,

'které použijeme k odvození rovnice
'sin WI s . sin {}
sin f:l =z. sin (J2 - tg ftl

(
W .:..- f: ) (w + f: )' '( R)tg , 1 2 1 = tg, 1

2
1 • tgftl - "2 ' (2)

nebo v úpravě pro snažší logll.ritlUický výpočet

tg (Wl -. f:l) = tg (ftl - ~)

2· (Wl + f:l)cotg·" 2

V trojúhelníku P2ZlPl platí dále

Wl+ f:l= 2R - {}l (3)

z rov,nice (3) vypočteme Wlt 81 = a I Wl= a+ b
, .u~

z rovnice (2) vypočteme Wl ;- f:l = b, f:l= a -.b

Obdobně odvodíme s použitím vztahů

t = s,, sin {}= k. s. sin {}=
g ft2 Z • sin (JI .z. !sinR

= k . sin {}= k • cos (J2

Je-li okolí obnovovaného bodu rovinaté, muzeme
d~le zvo~t takové z,aby byla splněna podmínka

S ,/

- = k =a.lO
z
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kde a jest číslo celé (tedy např. při straně $ =
= 942,19 m zvolíme z = 18,844 m; potom hude

k = !- = 50,000). Touto úpravou se výpočet us-
z

nadní: rovnice (I'), (4') vypočteme pouze s použitím
tahulek funkcí, ostatní rovnice počítáme na loga-
ritmickém pravítkú neho jinou jednoduchou po-
můckou. . '
Zaměření úhlů fJl a fJ2 musí hýt velmi přesné, pro-

tože se z nich nepřímo určuje paralaktický úhel iJ.
Použití nucené centrace a nepřímé určení délky zá-
kladny [kromě zjednodušeného případu podle rov.
(9)] usnadní splnění tohoto požadavku.

II. Určení směrníku základuy

Při řešení úlohy hude velmi důležitým úkolem
určeni směrníku az, základny z. Jsou možné tyto
způsohy:

, a) geodetické zjištění směrníku
aa) přímým přenosem z nejbližšího geodetického

bodu .

------1]:,--
p,

Směrník az odvodíme např. od strany Pa - P2,

jejíž směrník aa2 známe, měřením vrch~lových úhlů
wl' 2' ••• , n. Poněvadž není nutno měřit délky stran,
mohou hýt vzdálenosti stanovisek velmi dlouhé; při
měření hude účelná jižníková metoda. V některých
případech hude možné ódvodit směrník i od strany
P2 - Pa, př(padně přímo měřit úhel iJ.

ah) připojením na nepřístupné b~dy (Hansen)
Zvolíme pomocné body Z3' Z4' na kterých změříme

úhly wl' 2' a, 4; podle Hansenova řešení vypočteme
pouze úhly cp, 1jJ. Měřením dalších úhlů Ws' 6' 7 od-
vodíme az• Zvláštní případ nastane, splynou-li hody
Za' 4 s hody Zl' 2'základny z.
Výpočet úhlů cp, 1jJ je nutno provést přesně (stro-

jem, logaritmicky).

h) Astronomické zjištění směrníku
'. ha) určením směrníku základny pomocí Slunc~.
Podohný postup jest podrohně popsán v článku Ing.
F. Hromádky"Kontrola úhlového uzávěru poly-
gonového pořadu pomocí Slunce", 'Zeměměřictví
19$4/6. Autorem uvedená přesnost určení směrníku

/
>/
I li

I
/
/
/
I
I
f
6 II,

Obr. 4.

15cc-40cc je dostatečná. Nevýhodou je provedení
v polních podmínkách velmi ohtížnéh~ výpočtu.

hb) přenosem geodetického směrníku pomocí
Slunce:
Pozorovatel na bodě Pa orientuje na hod P4 a za-

měří na Slunce úhel Ws v okamžiku T; v témže oka-
mžiku zaměří na Slunce pozorovatel na hodě Zl zá-
kladny z, a změří úhel WZ' Jest zřejmé, že

az = aa4 + Ws + Wz •

Opakovaným měřením lze dosáhnout velmi přes-
ných výsledků; pointace na sluneční okraj jest velmi
přesná. Důležité je pouze zajistit, ahy oha pozoro-
vatelé zaměřili na Slunce ve stejném okamžiku.· .
Toho lze dosáhnout např. akustickým signá-

lem: pozorovatelé si ujedJl,íl.j;, že hudou na stejný
okraj slunečního disku cílit např. od 10,00 do 10,15
každou celou pátou minutu; půl minuty před urče-
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ným časem zacílí na Slunce, sledují sluneční okraj
a na znamení na,př. výstřelem (z místa, které je
uprostřed mezi hody Pa a Zl) zastaví pohyh usta-
novky, přečtou údaj děleného kruhu a změří úhly
Ws' Wz' Tento postup však neumožňuje provedení
výpočtů přímo v poli, poněvadž pozorovatel na
stánovisku Pl nezná úhel Ws měřený na hodě Pa'
Proto je účelné, použít hezdrátového spojení
(lehkých vysílaček a přijímaček), které jednak
umožní oznámení zjištěných prvků hez časové
ztráty, jednak zvýší spolehlivost stanovení oka-
mžiku Tn společné záměry na Slunce.

_c) magnetické zjdtění směrníku
ca) např. na hodě Pa podle ohr. 4, orientuj~me

j na hod P4, přečteme údaj děleného kruhu, urov-
náme magnetku do směru magnetického meridiánu,
znovu čteme dělený kruh; postup několikrát opa-
kujeJPe, ahy líhel wmhyl určen spolehlivěji; na
stanovisku Zl po urovnání magnetky do směru
magnetického meridiánu určíme co nejpřesněji úhel
Wz, a tím i směrník! IXz' Nevýhodou postupu je malá
přesnost, (asi 5e).

III. Závěr

Při určovam směrníku základny i při výpočtu
vytyčovacích pl"vků wn' en můžeme vycházet z před-
. pokladu, že pro spolehlivé ahezpečné odkrytí pod-
zemní stahilisace hude ještě přípustná chyha, rovna-
jící s~ polovině strany stahilisační desky, tedy prů-
měrně ± 2p cm. Práci může nepříznivě ovlivnit
c1lyha ve směrníku IXz (a tedy též IXl, IX,"), která se
plnou vahou projeví ve 'stočení trojúhelníka ZlZ2P2'

a tedy i v posunu průsečíku rayonů ele2= Pp Směr-
ník základny je proto nutno určit s maximální
chyhou

100ee
{}r<~ 8 (km)'

má-li hýtdodržena 'vpředu požadovaná přesnost.
Zejména z tohoto důvodu néhude možno ohecně

použít magnetického zjištění směrníku základny. Po-
~ěvadž tento postup má značné výhody (není nutno
provádět pozorování na dalších hodech), použijeme
jej při ohnově vždy v těch případech, kdy 8 < 300 m
(např. kostely, apod.). Při použití přesného husol-
ního přístroje hy nl.ohl/hýt postup rozšířen i na pří-
pady se stJ,"anou delší (8 = 1000 m), ales~oň jako
prvé -řešení; v případě neúspěchu hy bylo nutno
volit přesnější odvození směrníku.
Omezené použití (strany do 2000 m) má též po-

stup uvedený, pod písmo ha). Ostatní způsohy od-
vození směrníku základny vyhovují svojí přesností
ve všech případech. Jejich spplečnou nevýhodou je
nutnost, provádět poz~rování ještě na dalším hodě.
Zvláštní případ v odstavci ap) - splynutí hodů
Za,4 s hody' Zl' 2 - řeší ohnovu hodu v tom případě,
lze-li z jeho okolí dosáhnout záII!-ěry pouze na dva
dané trigonometrické hody.
Při měření jé nutno postupovat velmi pečlivě:

úhly {JI' {J2 a základna z, jejíž ďélku volíme nejméně
s: 50, musí hýt určeny s přesností stanovenou pro
zhušťování trigonometrické sítě paralaktickým mě-
řením.
Předpokládanou polo;'uohnovovaného hodu hy

hylo možno určit huď protínáním vpřed/ (úhly Wl,
.w2), neho ~ayonem z jedné komhinace (wl, el~' tedy

pouze výpočte~ dvou prvků. Pro kontrolu však
vypočteme všechny čtyři prvky (wl, W2' el, e2), vy-
tyčíme však pouze 1 rayon (např. W2' e2) a kontrolu
provedeme měřením druhé délky (el). Při vytyčo-
vání je nutno dhát těchto pravidel:

při IXPl,2 < IXP,Zn - yytyčuj vpravo od strany
ZnP2

při IXPl,2 > (LP'Zn - vytyčuj, vlevo od strany
ZnP2

- vytyčuj úhel Wn
R>-2
R<-2

Předpis a výpočet vytyčovacích prvků jest snadný.
S vysokou přesností je nutno počítat pouze pomocný
úhell1n,v polních podmínkách tedy použijeme loga-
ritmů [zjednodušený výpočet podle vztahu (9) lze
použít pouze v rovině]. K vyčíslení ostatních rovnic
hezpečně stačí logaritmické pravítko, neho jiná gra-
fická pomůcka (např. nomogram pro rovnice 2', 5' -
úzký ohor funkce v čitateli i jmenovateli -, Cirpol
pro rovnice 7, 8). Navrhovatel nemohl popsaný
postup vyzkoušet v poli. K ověření výpočtu hyly
pouze v kanceláři konstruovány tyto příklady
(hody PH 2' Zl' 2 hyly zvoleny v souřadnicích, na
jejichž. podkladě hyly vypočteny úhly (Jl'2' rY.z a vzdán
lenost z. Po výpočtu podle odvozených rovnic hyly
prvkywl,2,el,2 kontrolovány výpočtem ze souřadnic).

Příklad 1..Přízni~ý poměr z; s .' 1: 9. Dáno nebo měřeno:
s = 806,33, z = 91,588, {JI = nO,5190g, {J2 = 82,1096g, OCP21 =
= 61,4784g,oc'21 = 177,6261

Lze tedy vypočíst oc,' = OC'21 - {JI = 67,1071g, oc.'-= oc.12++ {J2 = 59,7357g, a tedy dále {J = oc•. - OC," = 7,3714g, {JI =
= oc•. - OC21 = 5,6287, {J2 = OC," - OC21 =-1,7427g.

Podle rovnice (1): (logaritniicky)
log s 2,906515

+ log sin {J =. +9,062701
sa 1 = 11,969216

- sa 2 = -11,944459

log tg 1'1 = 0,024757,

_ Podobně podle rovnice 4
log tg 1'2 = 0,013335,

log z = 1,961840
+ lo,gsin {J2 == +9,9826119

sa 2 = 11,944459

Podle rovnic 2', 3, 7;(pravítko)
Q,!l+ CI = 194,3713 = 2R - {JI

W1 ~ CI 97,1856

" ' ml =c,133~635 61 = 82,45 m
CI = 60,735

a podle rovnic 5', 6, 8
W2"= 152,73g
c2 = 45,53g e2 = 32,65 m

Výpočtem z,esouřadnic (YP1 = 623 670,03, XP1 = 1084362,37,
YP2 = 623006,87, 'XP2 = 108390370, YZ1 = 623 669,11,
XZ1 = 1084279,97, YZ2 = 623637,58, XZ2 = 1084365,95)
byly zjištěny tyto hodnoty: e1'= 82,41, e2 = 32,65,

. W1 = 60,7677g, ~1 = 45,5168g
Příklad 2. Zvolen: poměJ: s: z = 50,000. Dáno nebo měřeno:

s'= 806,33, z = 16,127, {JI = 100,000g, {J2 = 98,6523g, OCP21 =.
= 61,4784, oe'12= 367,1078; odvození úhlů oe•.• 01,", {J, {JI' {Jz
jako vpředu.

Dále: tg 1'1 = 50. tg 1,3477 =.50.0,0211729 = 1,058645,
tedy 1'1 = 51,8131; výpočet bstatních prvků jako
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Pracnost výpočtů není velká: výpočet příkladu 1.
(obě kombinace včetně .předpisu) s použitím loga-
dtmického pravítka trval 21 minut, výpočet pří-
kladu 2 trval 14 minut; výpočty byly provedeny bez
ko~troly. Přesnost výpočtů je vyhovující.
Uloha není záměrně řešena v souřadnicích, poně-

vadž k odvození vztahu pro výpočet vytyčovacích
prvků není souřadnicový výpočet nutný. Ř.ešením
trojúhelníku ZlZ2P2 podle obr. 1,2,3,4 a výpočtem
stran S', S" mŮžeme ovšem odvodit souřadnice
bodů ZlZ2 s početní kontrolou (délka zákl~dny).
Tohoto řeS"enímŮžeme při řídké signalisaci geode-
tické sítě použít při lH'čování bodů nižší přesnosti,
např. bodů vlícovacích nebo tachymetrických stano-
visek.
Přenosem geodetického směrníku' pomocí Slunce

je možno účelně provést i orientaci polygonových
pořadů v lesích a v jiných prostorech, kde nelze'
provést orientaci pomocí geodeticky určených bodů.

Literatura:
[1] H. Friinzel: As~ronomische Hilfsziele zur Orientierung von

Polygonziige, ZfV 1954, č. 5, str. 151-155.
[2] J. Vlček: Zle~Š~vací námět ze dne 7. července 1956 "Určo-

váni bodů v prostorech s řídkou signalisací přenosem geo-
detického směrniku", GTÚ. _

Poznámka recensenta:
\

Výpočet vytyčovacíc;h prvků z konc~ zvolené základny,
který přece jen zůstává dosti komplikovaný, může odpadnout,

I použije-li seaproximativniho řešeni. Dále jsou uvedeny. dva
příklady přicházející v úvahu:
1. příklad (obr. 5)
Z okolí Welfaného bodu Pl je vidět jen jeden daný b6d P2• '

Zvolí se stanovisko Zl a vzdálenost ZlP2 se určí paralakticky
pomocí základny z a měřených úhlů 001 a 002, z nichž se vypočte
paralaktický úhel 00. Kromě toho se některým způsobem, au-
torem p,0psáným, určí směrnik strany ZlP2 a rozdilem směrníku
měřeneho a daného Sll vypočte úhel i}. Nejvhodnější je zvolit
základnu z kolmo ke straně ZlP2• Potom pláti velmi jedl1odti-ché
vztahy: e = s. sin f}, S2= s. cosi}. Od .starioviska Zl se vytyčí
vypočtený rozdil Sl ~ S2 a kolmice e. Najejím konci je Wedaný
bod. .

2. Příklad (obr. 6)
Z okolí hleaaného bodu je vidět dva ~ané hódy (P2, Pa);

Směrníky ze zvoleného stanoviska na dané body' neni třeba
měřit. Známým postupem (stejným jako při Wedání bodu zpět-
ným protínánim) určíme průběh opsané' kružnice procházející
bqdy PIP2Pa• Obdobně jako v příkladu 1. určiJ;lleparalakticky
vzdálenost na jeden daný bod'3 z rozl1ílu vzdálenosti ,takto
změřené a. vypočtené a vzdálenosti .dané (PIPa) vytyčíme
aprdximativně jako kolmici kružnici opsanou., bodu Pa polo-
měrem s. V průsečíku obou kružnic (přímek) Je Wedaný bod.
ŘešeDi je možné jen tehdy, protínají-li se obě vytyčené kruž-
nice p~d úWem alespoň 30°. Pro určeni délek platí zásady para-
laktické polygonometrie.

Měření pohyhů a sedání objektů s velkými změnami
I ;"

. Ing. Miroslav Herda, OUGK v Praze

teplot
526.99:624.159.1

.Uvod. Měfení při vyšších teplotách. Pozriatky z měření pohybů sklářské vany., Popis měře1!,éhoobjektu a~r,·
mezení úkolu. Umístění a ttfp,rypolohóvýchznačék. Měření vodoro.vných a svislých pohybů. Uvaha. o přes~Qsii.
Sestavení výsledků, časové a polOhové grafy. Využití výsledků pro .zabezpečení provozu a pro přestavbu vany·

Úvod,

Zjišť(!vání únosnosti p1\dy, stálosti základů staveb
a strojních g;anzení geodetickými metodami dochází
stále většího .ocenění a jeho vý,zna:in vzrůstá. Při·
spívá k tomu také okolnost, že vývojem přístrojů
stoupá přesnost těchto ~ěření a roste i rozsah oboru ..
Proto je cenné, že naše literatura obsahqje již ně·
kolik zdařilých publikací z tohoto oboru (viz seznam
na konci článku). V nich je možno nalézt dosti teo;rie
i.praktických. pokynŮ pro' většinu podobných prací.'
Učelem tohQto článku je dále rozšířit tentr obor
lJvédením poznatků a výsledků měření z prostředí.
vyš~ích teplot a prostorového omezení.

Měření při vyšších teplotách

Někdy bývaji 'oď zememěřič6. žádánygeo~etické

údaje, při 'jejichž určování musí být postupováno
proti zásadám, v geodesii všeobecně platným. Jeďna
z takových zásad přikazuje měřit při vyrovnané te-
plotě přístrojů a o:\'.olníhovzduchu. Jak ukázaly auto·
rQvy zkušenosti, nelze při měření za, vyšších tlWlot
tuto zásadu dodržovat. Důvod je v tom.; že s po-
stupným vyrovn~váním teploty, tj. se zahříváním
přistroje, by teplota příliš\stoupla. Pak by hrozilo
poškozenl. ,přístroje nebo nebylo by možno "ůbec
měřit. Autor pra~oval proto za. těchto' podmínek
vyšších teplot co .nejrychleji a při výpočtu přesnosti
uvážil vliv této nepříznivé podmínky. Dále bude po-
drobněji uveden problém nivelace při vyšších te-
plotách, kdy vzniká zejména nejistota v délkách po·
užitých laťových stupnic, neboť nelze určit jejich
tepiotu s přesností obvyklou při měření za norIllál-
ních podmínek. Vliv vyšší' teploty na nivelační pří-
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stroj a hlavně na jeho nivelační libelu je zřejmě také
velmi nepříznivý. Snahou je zamezit jednostranné I

~ahřívání přístroje, ovšem u objektů se silným
tepelným sáláním je otázkou, jak dalece se to po-
daří. Další potíže vznikají tím, že tyto objekty bývají
8 geodetického hlediska prostorově stísněné a nepří-
stupné. Proto musí hýt ve většině případů používány
různé latě a měřítka co do délky, druhu dělení a mate·
riálu. Také nebude často možno se vyhnout velmi
rozdílné délce záměr.
Na uvedeném příkladu bude ukázáno, že' i .za

těchto nepříznivých podmínek lze dosáhnout vý-
sledků, vyhovujících požadavkům oboru statiky
stavebních konstrukcí co do přesnosti i polohy
měřených značek.

Popis měřené~o. objektu a vymezení úkolu

Sklářská ~ana na výrobu tabulového skla je nádrž
ze šamotových kvádrů délky asi 40 m a šířky asi
7 m. Je uložena na nosné konstrukci a obezděna
i svrchu, neboť potřebné teploty lttOO °C se dosahuje
spalováním generátorového plynu nad sklovinou. Na
jednom konci vany je umístěno zařízení, pro dodá-
vání suroviny (sklářského písku, sody, skleněných
střepů a dalších př~sad). Tato 'směs se taví, postupuje
na. druhý konec vany (tzv. kříž) a zde je v pásech
tažena vzhůru, chlazena a řezána. Hořáky, které
přivádějí generátorovýplyn a vzduch, jsou po~stra'
nách nádrže. Výška roztavené skloviny V nádrži je
aEň1,20 li. Nosnou konstrukci měřené vany tvořily
dvě rovnobě~né cihe1né zdi, překlenuté dvaceti třemi
klenbovýmipásy rovně.ž .z cihel. Celkové zatížení
obou nosných zdí během tavby je asi 2000 t. Půdorys
vany je znázorněn na obr. 1, příčný svislý řez je na
obr. 2.
Již po několika letech od zahájen~ provozu popiso-

yané vany bylo pozorováno, že jedna z nosných zdí,
na kterých spočívají nosné klenby, značně sedá.
V r. 1952 byla podniknuta akce, jejímž účelem bylo
zabezpečit provoz vany a získat podklady pro
možnou přestavbu. Zúčastnění od1;lorníci doporučili,
ahy byly měřeny pohyby vany. V listopadu 1952
býlo měření zahájeno. Rozhodující pro vývoj úkolu.
bylo druhé měření, uskutečněné až 'v srpnu 1955.
Zjištěnéhodnoty sedání a posuvů byly tak překva-
pující (sed:iní dosáhlo uprostřed jedné nosné zdi
ppdnoty 94 mm),. že autor musel tuto hodnotu po-
tvrdit aka.demikoviBechyněmu osobně. Jelikož bylo
uznáno nebezpečí náhlého poklesu a porušení kon-
st~ukce, bylo rozhodnuto o pravidelném měření ve
dvo:uměSíčJ;l.ímobdobí i za provozu vany.
',Nosn;á konstrukce je během yýroby namáhána
třemi způsoby. Během tavby, kter~ trvá asi 18 mě-
síců,' je' konstrukce zahřáta a zatížená plně vahou
skl';lviny a šamotového zdiva. Po skončení tavby
a stejně i před jejím zahájením je zatížení stejné, ale
va~a' je chladná. V době mezi dvěma tavbami je
šámot vyměňován, takže konstrukce j~ samozřejmě
chladná a bez zatíženÍ. .Tyto stavY musí být při
měření a při sestavování výsledků rozlišeny a vy-
značeny. . .
Mimo měření pohybů vany bylo zadáno proměření

polohy a tvaru nosných zdí a kleneb, ktere byly
částečně zdefoJ"movány. Dále byly zjišťovány po-
hyby chladící věže, hlavního komínu a porušeného
rohu hlavní haly;.
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Umistění a tvary polohových značek Úvaha o přesnosti a posouzení vlivu vyšší teploty

Pohyhy nosné konstrukce hyly určovány měřením První otázkou v této úvaze je přesnost, která je
polohy značek, jejichž tvar a umístění hyly vhodně pro uvedený účel potřehná. U ohjektů s velkými
voleny. K sledování vodorovného i svislého pohyhu tepelnými změnami dochází vlivem. roztažnosti zá-
kleneh hyly do středu kleneh se strany osazeny kladové půdy a vlastní konstrukce k značným po-
značky typu A, znázorněné na ohr. 3. Tvořily je hyhům převyšujícím hodnotu 1 cm. Dále hylo od-

. hadnuto, že sedání vany činí asi 2 cm ročně. Vzhledem
k těmto hodnotám lze považovat přesnost ±1 mm
za dostatečnou. Zdál hy se tedy tento úkol jedno-
duchým. Jakmile ale uvážíme, že invarovou lať je
možno použít jen na připojovacím hodu a že ze-
jména hyla potíž se zajištěním skutečně pevného
hodu, je dosažení této přesnosti u některých značek
ohtížné.
Přesnost v určení vodorovných pohyhůve směm

kolmém k podélné ose vany je dána vzhledem k malé
délce záměr prakticky puuze stálostí stanoviska
a přesností dostředění. Chyhy úhlového měření a vý-
střednosti cílů jsou při uvedeném způsohu měření
hezvýznamné. Měřením délky I - IV hyl zjištěn po-
stupný posun stanoviska I až o 8 mm. K posunu hylo
při výpočtu přihlédnuto. Měření posunu se stř.
chyhou ± 0,5 mm je možné·a představuje dohrý
výsledek. Je jím ovšem prakticky dosažena požado-
vaná přesnost. K tomu přistoupí ještě chyha z do-
středění, která při uvedeném způsohl,l činí asi
± 0,2 mm. Přesno~t určení vodorovných pohyhů se
tedy pohyhuje kolem uvedené hodnoty ± 1 mm.
K přesnosti měření svislých pohyhů je zapotřehí

nejprve uvést, že v ohvodu sklárny dochází k po-
klesům větších celků, jak o tom svědčí četné trhliny
ve z.dech a naklánění chladící věže. Příčinou je
smršťování jílů v podloží, způsohené vysoušením,
vlivem klesání hladiny spodní vody a. tepelným ve"
dením ze zahřátých van. Tepelné vedení je značné
a ještě půl roku po výhasu vany hyla v hlouhce 5 m
měřena teplota 130 DC.Klesání hladiny spodní vody
způsohuje hlížící.se povrchový důl. Dalš'í možnou
příčinou j sou dutiny z podzemních uhelných žárovišť.
Proto je zřízení skutečně stálého pevného hodu pro-
hlematické. Za nejstálejší ohjekt hyla po dohrozdání
starých zaměstnanců sklárny vzata stará hudova
školy v sousedství závod1,l s výškovou .značkou
státní nivelace. Na tento hod hyl připojován nive-
lační pořad. ohsahující značky na jednotlivých poru-
šených ohjektech a připojovací hod IV u vany.
Poloha hodu IV hyla .poměrně stálá, nehoť hod za
celou dohu měření poklesl pouze o 3,7 mm.
Na přesnost určení svislých pohyhů konstrukce

v:any má vliv:
1. Nestejná. délka záměr. Ahy tato chyha

hyla zanedhatelná, hyl nivelační přístroj před kaž-
dým měřením pečlivě seřízen.Chyha z nerovnohěž-
nosti záměrné přímky a osy lihely nepřekročila hod-
notu 0,3 mm při rozdílu záměr 50 m. Křížová ch-yha -
se u používaného přístroje nevyskytovala.
2. Rů-zné nivelační latě a měřítka. Snahou

hylo používat po celou dohu měření tytéž pomůcky.
Přesto hyly R použitých latí, invarové a závěsné,
zjištěny oprav:y nulová a z dělení latě. U závěsné
latě hylapři každém měření určována konstanta
latě, tj. vzdálenost mezi nulou laťového dělení a zá-
věsným hodem [4]. U .milimetrového měřítka po-
stačilo přezkoušet dělení přiložením k invarové lati,
nehoť úsek čtený" na měřítku činil jen několik cm.
Konstanta závěsné latě hyla určována průměrně se
.stř; chyhou ± 0,2 mm.

1T._~- O"~ U··L .

železné rouhíky o průměru 20 mm s otvorem a jehlou
uprostřed. K sledování svislého pohyhu nosných
zdí hyly použity značky typu B, zn~zorněné na ohi. 4.
Tvořily je železné pásy s vodorovnou ryskou, osa-
zené svisle do zdiva. Umístění a hustota značek
jsou zřejmé z ohr. 1. Umožňují spolehlivě stanovit
průhěh deformačních křivek.

Měření vodorovných pohybů.

Vodorovné pohyhy středů kleneh ve směru kolmém
na podélnou osu vany hyl~ určovány měřením sIqěrů
se stanoviska I na závěsy olovnic,upevněné. vždy
i~téže strany jehel značek A; Směry hyly měřeny
od hodu II (ohr. 1). Poloha vany a dalších zÍl:ří~ení
znemožnila volbu stanoviska I dále od vany, takže
hěhem měření došlo k' jeho posunu. K určení změn
v poloze hodů I, II byly osazeny další hody III,
IV, V" Body hyly zajištěny ohvyklým způsohem
zahetonovanými nýty s křížkem. K ose III-IV
hyly podohným způsohem měřeny vodorovně pŮhyhy
travers, nesoucích. podlahu vúroVllÍ vlastní nádrže.
Závěsy olovnic' hyly zde upevňovány přímo do' zá-
řezů, yypilovaných v traversách. Vodorovné směry
hyly měřeny theodolitem Wild T2, dostředěným
.opticky, ve třech skupinách s postupným přesazo-
váním v podložce po každé skupině o 1200 a novým
dostředěním. Na směrovém hodu hylo cíleno ~na
jehlu. '
Vodorovné pohyhy značek ve směru podélné osy

vany hyly nepravděpodohné, a proto postačilo měřit
vzdálenosti mezi závěsy jako kontrolu jejich nepo-
rušenosti. Měře;no hylo dvacetimetrovým pásmem
přesným způsobe~ s použitím všech oprav;.
I.,Vodorovné pohyhy mohly hýt měřeny pouze
v dohě mimo. provoz vany. Otřesy půdy,způsoho-
vané chodem hlízkýchstrojů při provozu vany, zne-
možňovaly úhlové měření.

Měření svislých pohyhů

Svislé pohyhy značek hylX určová;ny. nivelacípří-
strojem Wild N3 a třemi různými měřítky. Na při-
pojovací hod IV, který hyl pro určení pohyhů vany
považován za pevný, hyla stavěna normální invarová
třímetrová· lať. Na značky typu A y. klenhách
hyla zavěšoV'ána/duraluminiová závěsná lať délky
1,5 m, prototyp. autora [4]. Výšky značek typu B '
hyly určovány čtením přesného milimetrového mě-
řítka, přiloženého nulou k rysce značky. Výšky
značek hyly určovány vesměs záměramistranou.
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3. Teplota při nivelaci hěhem provozu
vany. Vyšší teplota při nivelaci hěhem provozu vany
měla určitě nepří~nivý vliv na přístroj, zejména při
postavení dále pod nosnou konstrukcí směrem ku
kříži. Teplota přístroje při postavení v místě mezi
značkami B21 a B2p dosahovala a~ 70°C. Při tom
hylo měřeno co nejrychleji a při zaclo,nění proti sála-
vému teplu shora. Buhli,na nivelační lihely se zkrá-
tila tak, že v hranolovém převodu hyly viditelny jen
její nepatrné části. Důležitou zásadou hylo, tahy
hěhem čtení se huhlina nepohyhovala, což se po-
měrně dařilo. Podle informací u výrohy jsou po-
važovány teploty až asi přes 80°C pro přístroj za
nehezpečné. Stavět přístroj mimo;prostor kleneh
nehylo možné, nehoť chvění vzduchu dovolovalo zá-
měry pouze asi do 1,5 m. Vliv chvění' vzduchu hyl
snížen opakovaným čtením. Vliv téploty na závěsnou
lať hyl dalším zdrojem chyh. Lineární koeficient roz-
tažnosti latě hyl udán při porovnání hodnotou
kt = 0,000023. Teplota latě hyla měřena pouze při-
ložením ,teploměru a mohla hýt při lzáměrách na
značky A5 a A6 chyhná až asi o ±20 °C, nehoť do-
sahovala hodnot kolem 100°C a značně se měnila.
Proto ani oko.nost, že značky hyly osazeny přihližně '
v téže výši, nesnížila vliv této chyhy. 'Vliv chyhy
v rozdílu teplot je dán vztahem 3~

mt = ±l. kt• mJt

, Pro uvedenou hodnotu, kt a pro mJtmax = ±2P °C
je ,při úseku latě I = 1,5 m nejvyšší chyba mt max ,
= ± 0,7 mm. Uvážíme-li dále, že v koeficientu ,.kt
je rovněž určitá chyha a že hyl zaveden pro roztaž-
nost pouze ·lineárný vztah, ohdržíme s ohledem.' na
chyhu ve čtení (vliv chvění vzduchu) a na chyhu
v konstantě latě pro značky A5, A6 přihližně mezní
přesnost ± 1 mm. Ostatní značky hudou určeny
přesněji, nehoť chyha v určení teploty latě hude
u nich menší. Závěrem je možp.o připustit, že u ně-
kterých značek mohla hýt chyha ± 1 mm v převý-
šení překročena.

Sestavení výsledků
;

Po každém měření hyla sestavena podrohná tech-
nická zpráva, v níž hyly hodnotypohyhů vzhledem
k prvnímu á poslednímu měření sestaveny v ta-
hulkách. Pro přehled o všech, výsledcích hyly se-
staveny a vždy doplňovány časové a polohové grafy.
Časové gJ,"afypohyhů podávají informace o rychlosti
změn v poloze konstrukce. Byly sestaveny tak, že
na osu x hyl nanesen čas,na os~ y pohyh. Pro každou
značku vznikla tak lomená čára, znázorňující pohyh
podle času. Polohové grafy znázorňují průhěh defor-
mací nosné ,! konstrukce hyly použity i pro statický
výpočet výztužného ocelového nosníku .. Na osu x
byly naneseny, vzdálenosti značek vždy téže části
konstrukce, na osu y pohyh. Polohové grafy sedání
hyly sestrojeny pro ohě nosné zdi a pro středy
kleneh. Na ohr. 5 je uveden časový graf sedání a ,na
ohr. 6 polohový graf sedání nosné zdi. Z grafů je
zřejmé stoupnutí celé konstrukce po zahřátí a pokles
po vychladnutí. Stav konstrukce je rozlišen druhem
čáry.
Casový a, polohový graf vodorovných pohyhů

středů kleneh ve směru kolmém k podélné ose vany
je uveden na Qhr. 7 a 8.
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Obr. 5. Časový grafsedání.

Celkem se uskutečnilo 12 měření svislých pohyhů
a 5 měření vodorovných pohyhů. Pořadová čísla
měření jsou uvedena v grafech v kroužcích.

Využití výsledků pro z8,bezpečení provozu a přestavbu
vány

Již druhé měření určilo místo s 'největším sedáním.
Proto hylo okolí tohoto místa pozorováno směn-
mistrem ďenně a poruchy zdiva hyly určovány po-
mocí kontrolního nátěru a sádrových destiček. Pře-
stavha se uskutečnila až po' dvanáctém měření
a snahou hylo, ahy hyla časově co nejkratší, nehoť
tahulové sklo tvoří důležitou čá.st vývozu. Byla proto
sedající nosná zeď vyztužena nosníkem, k jehož vý-
počtu hyly užity deformační čáry z polohových grafů.
Jako další opatření k hezpečnosti provozu hyla

sestavena komise odhorníků, jejímž členem hyl
i autor, která po každéIfl měření zjišťovala celkový
š~av vany, rozhodovala o dalších ol;'atřeních a o dal-'
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Ob~. 6. Polohovj graf sedání.

ším provozu yany. Jako zájímavost je vhodné uvést,
že také zde se vyskytl návrh na zkušehní přetížení
sedající nosné zdi, což je postup v takových pří-
padech ohvykle používaný. Jednoduchým vý-
počtem se zjistilo, že při největší možné šířce 1,0 m
á délce 30,0 1mby výška kvádru při dvojnásohném
přetížení a použití cihel činila 37 m'. Teprve při po-
užití olova hy se výška snížila na 6 m. Zkušehní
p!'etížení se přirozeně neuskutečnilo.
Skutečné příčiny sedání střední části jedné nosné

zdi nehylydosud zjištěny. 'Je pravděpodohné, .že
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mimo všeohecně půsohící smršťování jílů vzniklo
zde další rušivé středisko, huď vypálené podzemní
uhelné žároviště neho staré štoly.
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Nový typ tachymetrickej laty
Inž. František Poljak, odb. asistent SVŠT v Bratislave

V posled~ých rokoch sa aj u nás venovalo.(vďaka rozšírenému "
zlepšovatefskému hnutiu aj v' odboroch geodézie a kartografie)
mnoho úsilia na zdokonalenie meračských metód a pomócok.
Je prirodzené, že toto úsilie je zamerané. predovšetkým na tie
úseky práce, ktoré sa v súčasnej dobe najčastejšie v praxi vy-
skytujú. Jedným z nich je bezpochyhy tachymetria.
Otázkou zkvalitnenia a zhospod;írnenia tachymetrických prác

sa tiež zaoherá mnoho pracovníkovo Ich úsilie sa zameriava na
zrýchlenie buď pofných alebo kancélárskych prác. Prezrýchlenie
pofných prác sa predovšetkým navrhujú nové pracovné postupy
alebl> konštrukcie tachymetrických lát. Domni\lvamesa" že
jedným. z úspešných príspevkov v tomto Sll}ereje aj nová lata
prof. Minicha, ktoní prvý raz spomína vo .evojej puhlikácii
"Tachymetria" (dočasné vysokoškolské učebnice SNTL, Brati·
slava 1956) a ktoní sme vyzkúšali priamo v teréne.

Popis laty
Lata je vyhotovená zjednoho kusu tvrdého dreva opracova-

ného do tvaru plochého štvorbokého hranola o rozmeroch
160X 4 X 2 cm. Na užšíc4 stenách má pozdlžne .žliabky. Celková

váha samotnej .laty je I,25 kg. Na jednej zo širších stien má
takto upravené delenie (ohr. 1): Prvý decimeter, počítajúc od
dolného konca pri polohe laty pripravenej k odčítaniú, je delený
:centimetrovými dielikmi šachovnicovo rozmiestnenými (ako
pri bežných latách); proti rozhraniu piateho a šiesteho dielku je
vyznačená klinová (nulová) značka. Ďafší 150cm dlhý úsek
laty je už.delený len na decimetre, pričom rozhraniedecimetrov
je tvorené 1 cm silnou čiarou. Aby pri nastavovaní nitky ne-
dochádzalo.k zamene okraj ov decimetrovej značky, je správny
okraj decimetrovej čiarky zpresnený dvoma kruhovými znač·
kami o priemere I cm tak, aby nitka pri správnom nasťaveni na
celý decimeter prechádzala medzi týmito knížkami (obr. 1
a 2). Každý takto vyznačený decimeter je číslovaný od O po 15.
Pripráei v teréne sa lata pevne sp?jí pomocou svoriek zaRada-.
júcich do hočných žliabkov laty s bežnou trojhrannou výtyčkou
a výškove sa umiestni na výtyčke tak, aby výška terča" A" od·
povedala výške prístroja (i). Výtyčka má kruhovú Iibelu na za-
istenie svislého'!lmerulaty (a aj výtyčky) na zameriavanom bode.
Ako vyplýva zkonštrukcie laty, aplikuje sa tu obmena tachy-

metrie s priamym odčítaním vzdialeností a dodatočným posu-
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wnutím výškomernej (dolnej) nitky na klinovú (nulovú) značku,
umillstenú vo výške prístroja.

Po,stup práce v poli
Po postavení teodolitu na stanovisku dopohotóyostnej polohy

umiestni sa Iata pomocou upínacích svoriek na výtyčke dot~kej
výšky, ahy klinová značka hóla od hrotu výtyčky vo vzdiale-

Merané

. Iautored. Výšky
novou latou nortnálnou latou dialko- určené

Bodč. nivelá·. mer.
eiou

dížka I výška dížka I výška I dížka

1 18,46 302,88 18,50 302,89 18,48 302,877

2 18,34 298,96 18,32 298,98 18,34 298,956

3 19,90 301,44 19,90 301,46 19,88 301,447

4 25,08 302,86 24,90 302,85 24,93 302,850
--

5 32,77 299,08 32,67 299,11 32,66 299,08,1

6 32,27 305,46 32,22 305,47 32,15 305,424--
7 35,67 308,51 35,51 308,49 35,48 308,454

8 41,61 . 293,93 41,69 293,92 41,72 293,886

9 -41,87 306,85 41,71 306,83 41,80 306,829

10 43,37 308,42 43,10 308,37 43,09 308,330
--Ir 52,89 299,59 52,70 299,66 52,82 299,598

12 54,56 313,26 54,38 313,23 54,53 313,225

13 57,80 295~84 58,00. 295,84 57,84 295,820

14 57,54 299,60 57,33 299,60 57,44 299,598

15 58,68 310,89 58,19 310,71 58,48 310,845

16 62,52 290,08 62,56 290,04 62,74 289,964

17 65,80 298,10 65,72 298,08 65,64 298,090--
18 67,62 315,12 67,12 315,00 67,39 315,057--
19 75,90 300,31 75,70 300,35 75,73 300,307

20 .78,87 314,67 78,34 314,57 78,50 314,596

21 85;65 293,12 85,96 293,05 . 85,77 293,079
-'-.-
22 85,67 286,69 85,84 286,68 ,85,86 286,(i37

23 86,39 289,67 86,41 298,68 86,34 289,654

24 91,49 300,70 91,29 300,74 91,32 300,681

25 91,71 . 320,07 . 90,97 319,90 91,34 '319,980- ---
.32'2,3826 ?2,69 92,69 322,38 92,92 322,429

27 103,/)I 291,85 102,63 291,89 lÓ2,72 291,851

28 107,80 295,24 108,11 295,22 107,87 295,21

29 109,87 301,45 109"58 301,48 109,70 301,44
--
30 J07,29 280,96 107,45 2,ll0,94 107,48 280,912
- ---
31 116,4.8 301,56 116,18 301,59 116,38 301,525

32 119,55 287,26 1I9,61 21.17,27 119,48 287,219

33 128,27 305,47 128,36 ~O5,45 128,16 305,424----
34 129,97 292,52 130,01 292,52 129,68 292,491

35 136,74 285,05 136,74 282,04 136,54 282,058

36 153.,21 289,72 153,38 289,61 153,28 289,654

37 160,77 298,06 160,49 298,15 160,46' '298,090

nosti rovnej výške točnej osi prístroja nad stanoviskom. V tomto
prípade nie je potrehné ani merať vý1;kuprístroja. S takto upra·
venou latou zameriavame jednotlivé hody. Vo svislej' polohe ju
pridržujeme podlakruhovej lihelyhuď volue rukou,aleho ju
staviame dO,železného trojnohéhostojanka,aký používame pri
stavaní výtyčiek pri meraI!Í vodorovných uhlov. Treha zďóraz-1958/134
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niť, že pri práci s dvoma latami nedochádza k žiadnemu zdrža-
niu, aj keď staviame výtyčku s latou do stojanka, (zlepšia sa
však pre pozorovatela podmicnky pre odčítanie latového úseku--':
lata pevne stojí). Pri priamom odčítani šikmej vzdialenosti za-
cie1'ujemeďalekohfadom tak, aby dolná nitka bola na obraze
decimetra s centimetrovým delením a hornú nitku nastavujeme
na celý decimeter (medzi dva krúžky). Zlomky decimetra lato-
vého úseku odčítávame teda vždy nacentimetrovom delení naj-
spodnejšieho decimetra laty (obr. 2). Po určení vzdialenosti

,'i

premiestnime vertikálnou pohybovkou spodnú nitku na zá-
merný klínový terč a v tejto polohe dolnej nitky odčítame
výškový a vodorovný uhol. Ak by v ojedinelých prípadoch
nebolo možné pre prekážky čítať vzdialenosti v normálnej po-
lohe (i,= t), potom treba latu vyzdvihnúť do potrebnej výšky;
treba však odmerať aj výškli prístroja aj výšku zámerného
térČa. DI' vzdialenosti 160m možno pracovať so stonásobnou
konštantou, pre vačšie vzdialenosti, ktoré sa však zriedkavejšie
vyskytujú,použije sa dvestonásobná konštant~.
Okolnosť, že sa za výškomernú nitku použfva nitka dolná

a nie stredná, ovplyvňuje aj výpočty prevýšení. výpočty možno
vykonať bežnýmipomockami (tabufkami, nomogrammi, alebo
logaritmickým lineárom), ak predtým pri každej zámere opra-
víme výškový uhol e o stálu hodnotu -17' (resp. - 32c v ~totin-
nom delení), pretože pri normálnom postupe sa výškový uhol
určuje pre strednú nitku a okrajové sú vzdialené o túto uhlovú
hodnotu od strednej. Ak chceme merať vačšiemnožstvo bodov,
vyplatí sa rektifikovať prístroj tak, že indexy výškového kruhu
presadíme o spomenu1:ých17' (aka uyádza inž. Hnatiuk v 4.rčísle
Zeměměřictví r. 1954).Po tejto úprave m&žemepracovať ako
pri beŽllej tachymetrň.

I

Úprava transportéru "Metra" 526.961
U transportéJ;u '"Metra" dosud užívané úpravě Clní znacne

potíže vynesení krátké vzdálenosti. Tomuto úkonu překáží
Wavněotvorpro jehlu, která přidržuje střed praVítka a současně
střed celého transportéru v počátku polárných souřadnic, např.
stanoviska tacheometrického theodolitu, zobrazeného na mapě.
Tuto nepříjemnou okolnost odstraňuje navrhovaná úprava. '
V nové úpravě je praVítko, nesoucí na sobě stupnici vzdále-

ností, připevněno na částečném mezíkruží, jehož vnější poloměr, ,
je nepatrně menší, než poloměr kruhového výřezu kovové masky'
transportéru. (Obr. 1.) Pravítko je stejného vzhledu jako u pů-
vodní úpravy, od níž se liší pouze tím, že nemá otvoru pro jehlu.
Pravítko je na mezikruží upevněno tak, že jeho střed, nulová
.značka stupnice vzdálenosti, leží ve středu mezikruží a tím i ve
středu celého transportéru. Mezikruží pak, při vynášení polár-
ných souřadnic, se otáčí současně s pravítkem a udržuje jeho
střed a tím i střed celé soustavy nad počátkem polárných sou-
řadnic, zobrazeným na mapě. Aby byla zaručena ,dokonalá
klouzavos;tmezikruží v kr~hovém výřezu transportéru, je mezi-
kruží na styčné ploše potaženo tenkou vrstvou umělé hmoty,
která jednak umožňuje hladký pop-yb,jednak korekce výstřed-
nosti~vzniklé opotřebením.' .
PraVítko je k mezikruží připevněno kolíčky, podobně jako

destičky zakrývající nepoužívané úhlové stupnice, což umožňuje
užití téhož mezikrnží pro různá měřítka. Počáteční nastavení
transportéru jestohdobné jako u dřívější úpravy. Rovněž na-
stavování úhlových hodnot na stupnici transportéru jest stejné.
Navrhovaná úprava a její funkce jest nejlépe patrna z přilože-
ného obrázku. [nž. Pavel Vys!wčil

Hlavná prednosť laty spoclva v jednoduchosti jej delenia
a jeho prehfadnosti. S tým súvisia tiež malé výrobné náklady.
Rovnako je výhodou, že lata má malú váhu a rozmery, čím sa
stáva fahko prenosnou. Tento posledný moment je dnes ob-
zvlášť závažný, keďže za pomocníkov na meračské práce sa
priberajú ženy alebo starší dochodci, ktorým práve velké roz-
mery aváha bežne používanýeli tachymetrickýchlát uberajú
na výkonnosti.

Skúška. la ty

Ak by však lata nesplňala také požiadavky ako doterajšie",
typy tachymetrických lát, bola by aj napriek uvádzaným výho-
dám ťažko upotrebitelnou. Vyskúšali sme ju preto v stredne
ťažfom teréne, kde sme vykonali výškopisné 'm'eranie podla
smerníc pre vyhotovenie výškopisných plánov vo vačších mier·
kach. Všetky zameriavané body boli stabilizované kolíkmi
s klincami. Zameranie bodov sme vykonali najskor pomoeou
normálnej laty, potom novou (popisovanou) latou a nakoniec
autoredukčným dialkomerom. Výšky bodov boli určené tiei-
technickou niveláciou. Takto sme získali dostatočne spolahlivý
materiál pre posúdenie kvality laty. Výsledky súzhrnuté v uve-
denej tabulke. '
Dosiabnuté výsledky aj bez podrobnejšieho teoretického roz-

boru ukazujú, že nová lata može nahradiť doterajšie typy lát vo
vačšine tachymetrických prác. Ak sa v jednom - dvoeh prí-
padoch objavujú viičšie rozdiely, ako je dosažitelná presnosť
tejto meračskej metódy, treba tieto diferencie pripísať na vruh
pozorovatefa alebo inému rušivému vlivu, pretože sa objavujú
takisto pri zámerách s bežnou tachymetrickou latou; na výsledky
určených prevýšelÚvšak nemajú podstatného vplyvu.
K navrhnutejlate mámetieto pripomienky:
a)' Na spodnomokraji je treba zrušiťnadpočetnú centimetrovú

čiarku (aj s dvojkruhovou značkoú), pretože pOi\obírušivo pri
odčítaní latového úseku. Časť laty bez delenia treba celú pre-
farbiť (na pr.podla obr. 3).
b) Decimetrové značky a číslovanie latyoznačovať zaUZlva-

nou bielo-červemlUfarbou. Lata s,čiernobielymnáterom a úzkym
čelným profilom sa ťažšiehfadá.
c) 'K výtyčke nesúcej vlastnú latu treba pripevniť železnú

lI1ebodrevenú paťku, aby lata do makkého terénu nezapadá-
'vala.

d) Libelu na výtyčke treba pripevniť asi 1-3 dm Vyšiea tak,
aby neprekážala pri posunovaní laty a ,prípadne aj železného
ětojánku.
Na závertreba pripomenúť, že Iata má nedostatok v tom, žeju

,nemožemepoužiť pci' nivelácň a pri tachymetrii s vodorovnou
·zámerou. Rovnako je zťažené zacielovaniena lubovolnémiesto
laty v málo prehladnom teréne. Tento nedostatok sa dá zmier-
niť posúvaním laty a odčítlQlÍmvýšky nulovej značky laty na
delení výtyčky. '
Domnievame sa však, že i napriek týmt() nedostatkom najde

Iata v praxi svoje uplatnenie práve pre výhody, ktoré smeuviedIi
skol'.
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Zlepšovací návrhy, problémy a stanoviska

Vyhodnocení soutěže zlepšovatelů a vynálezců. ,

526:331.876(437)
Ústřední správa geodesie a kartografie vyhlásila dne 26. září

1957(Geodetický a kartografický obzor č. 10/1957str. 181-185)
podle ustanovení zákona č. 34/1957 Sb. o vynálezech, objevech
'a zlepšovacích návrzích a příslušných prováděcích předpisů
"Plán theIllatických úkolů pro zlepšovatele a vynálezce v oboru
geodesie a kartografie na období 1957-1958" a současně vy-
psala na základě týchž předpisů "Soutěž" na vyřešení jednotli-
vých úkolů tohoto "plánu". Soutěž byla rozdělena na dvě části,
z nichž první zahrnovala thematické úkoly č. I ~ 9 .a druhá úkoly
č. 10-23.
Vyhodnocení soutěžních příspěvků, jichž došlo do první

.části soutěže 49, skončilo dne 6., června 1958 a provedla je
šoutěžní porota jmenovaná předsedou Ústřední správy geodesie
a kartografie Ing. Jaro,slavem Průšou. Složení soutěžní poroty:
předseda Ing. Jaroslav Kouba:, členové Josef Malina, Ing.
Václav. Morch, Ing. Osvald Pl~chý, Ing. Václav Řehák,
Ing. Ján Sokolík, Ing. Jaroslav Slitr, Ing. František Štefek
a Ing. Rudólf Tvarůžek. Za .ústřední výbor odborového svazu \
zaIllěstnanců místního hospodářství zúčastnil se jednání sou-
těžní p,droty s. Jaroslav Hl áv áček.
Po skončeném jednání rozhodla soutěžní porota jednomyslně

o odměnách, jimiž není d.otčennárok zlepšovatele na odměnu
za zlepšovací návrh podle všeobecně platných předpisů, takto:
Thematický úkol č. 1: Způsob topografické revise originálů

map 1: 10000 a 1: 5000 vyhotovených fotogrammetricky.
Na řešení tohoto úkolu došlo 7 návrhů, žádný však jej neřeší

komplexně. Odměněny byly čtyři n,ávrhy:
1. Příspěvek "Topografický stereometr" autora Ing. Václava
Pichlíka, pracovníka Výzkumného ústavu geodetického,
topografického a kartografického v Praze, byl odměněn
částkou Kčs 1000,- za návrh řešení části úkolu topografické
revise,. a to přezkou.šení výškopisné přesnosti v přehledném
terénu. Autor dovozuje, že zkoušku výškopisné přesnosti lze
provést nejhospodárněji a S postačitelnou přesností na topo.'
grafickém stereometrn STD - 2, při čemž prvky potřebné
k přípravě kontrolního vyhodnocení se převezmou z hodnot
a~solutní orientace, určených již dříve při vyh~dnocován(
na universálním stroji; Na stereometru by se podle návrhu
určovaly výšky bodů terénní kostry a porovnaly by se s dří-
vějšími údaji.' Při překročení dopustných mezí by provedl
kontrolu, na stereometru jiný pracovník a potvrdil-li by
chybu, provedlo by se nové vyhodnocení v universálním
stroji. Sporné případy by se odkázaly na topografickou revisi.
Návrh ukazuje možnost zlepšení kvality fotogrammetrického
vyhodnocení, spolelivějšíhovýběru vyhodnocovatelUa ulehče-
ní. topografické revise. Kromě toho využívá stávajícího vy-
.b::lVenía nevyžaduje nové investiční náklady. ,
2. Příspěvek "TAK 1958" autora Josefa Chouna, pracovníka
Státního projektového ústavu pro výstavbu měst a vesnic,
Gottwaldov I, byl odměněn částkou. Kčs 400,- za návrh
jednodušší a lehčí výstroje: dřevěná rýsovka s duralovým
stativem, zjednodušený elllimetr vlastní autorovy konstrukce
a' skládací' (kapesní) tacheometrická lať, což s drobným pří-
slušenstvím (log. pravítko, odpichpvátko, sekerka, případně
kolíky) unesou snadno dva pracovníci. Terénní tvary by se'
podle návrhu v podezřelých iníst.echkontroloval y zaměřením
horizontál, jejichž výška i průběh by lnohly být snadno (bez
zapisování měřických výsledků) porovnány se zobrazeným
reliefem, který by pak.mohl být na místě opraven.
I když realisace návrhu eklimetru nepřichází v úvahu, ocenila
soutěžní porota spr~vný směr řešení, které je usjmtečnitelné
v dohledné době. '

3. Příspěvek "Branůlek" autora Ing. Josefa Zouhara, pracov-
níka Oblastního ústavu geodesie a kartografie' v Opavě, byl
odniěněn částkou Kčs 200,- za n~vrh na zpřesnění techno-
logie vyhotovením morfologickě pritsvitkyterénního reliefu,
na níž se podle stereoskopického obrazu naznačí charakteris-
tické horizontály. .

~.Příspěvek "Bare" autorů Františka Kučery a Ing. Františka
Ryse, pracovníků Oblastního ústavu geodesie a kartografle
v Práze byl odměněn částkou Kčs 200,- za návrh baro-
metrické revise výškopisu.
l když návrlí vyhovuje podmínce lehké výstroje a malé čety,
má význam jen pro určení výšek bodů ztotožnitelných V mapě,
výsledky nemají přesnost, která by zaročovala spolehlivé od-
stranění chyb fotogrammetrického vyhodD:0cení a práce je

značně ovlivněna meteorologickými vlivy. Protože výhledově
je uvažováno o využití přístrojů dosahujících vyšší přesnosti
(které autoři sice ne1;lavrhují),je třeba počítat i s možností
částečného využití návrhu.

Thematickýúkol č. 2: Zkrácení cyklu topografického'mapování.
Na řešení tohoto úkolu došlo 8návřhů, z nichž bylo sedm

projednáno při závěrečném hodnocení. Žádný z návrhů úkol
nevyřešil ani částečně. Návrh "Polygon" byl postoupen k pro-
jednání jako zlepšovací návrh Oblastnímu ústavu geodesie a
kartografie v Brně, protože neřeší problematiku thematického
úkolu č. 2 a u návrhu "Topografické mapování z délek BC 2"
nebyl předložený materiál dostatečně přesvědčující. Soutěžní
porota vzhledem k anonymitě příspěvků nemohla před rozhod-
nutím navázat s autorem tohoto návrhu styk, na jehož základě
by pylo možné návrh prověřit. Po otevření obálek se jmény
účastníků soutěžebyl autor požádán o spolupráci při prověřování
návrhu a šetření o jeho prospěšnosti.

Thematický úkol č. 3: Technologie výroby plastických map,
zejména malých měřítek vyráběných ve velkých seriích.
Na řešení tohoto úkolu nedošel žádný návrh.

Thematický úkol č. 4: Technologie výroby plastických globů,
zejména malých měřítek, vyráběných ve velkých seriích.
Ovyřešení úkolu sepokusili autoři čtyř příspěvků, žádný znich

však ani částečně neuspěl. .

Thematický úkol č. 5: Technologie pro vyrobu globů ve
velkých seriích.
Řešením úkolu se zabývali autoři čtyř příspěvků; jejich vý-

sledků však nelze ani částečně využít.

Thematický úkol č. 6: Zjednodušení vydavatelského procesu
pro mapy 1: 10 000 a 1: 5000.
Na řešení tohoto úkolu došlo 5 příspěvků, z nichž žádný

neřeší úkol komplexně. Odměněn byl jeden návrh.
Příspěvek "Kolektiv, Banská Bystrica" autorů Jaroslava

'Brazd y, Jozefa Polenkoviče a Štefana Holbika z Banské
Bystrice, byl odměněn částkou Kčs 600,- za návrh na vyleptá-
vání popisu a značek nevhodných pro rytí. Náyrhu, ~terý je
sice složitější než teeh!J.ologie připravovaná USGK pro rytí
polohopisu a popisu a který vyžaduje větší kooperaci karto-
grafických oddílů s reprodukčním ústavem, bude však možné
využít v jednotlivých speciálních případech.

The~tický úkol (\. 7:' Ohservace v zalesněném terénu na
trigonometrických bodech II odstraněnou měříckou stavbou.
Na řešení ,tohoto thematického úkolu došlo 12 příspěvků,

z nichž žádný neřeší problematiku komplexně. Tří návrhy,
které řeší úkol částečně, byly odměněny' a u čtvr~ého bylo
nabídnuto odkoupení modelu.
1. Ftříspěvek"BjVIl" autora doc. Ing. LiboraJFauska, pracov-
níka lesnické fakulty Vysoké školy zemědělské a lesnické
v Brně, byl odměněn částkou Kčs 600,- za návrh orientace
měřením na Slunce při pn\chodu poledníkem, obsahující
podrobný návrh výpočtů.

2. Příspěvek "Luna" autora Ing. Dr. Bedřicha Poláka, pracov-
níka II. průmyslové školy stavební v Praze 9, byl odměněn
částkou Kčs 600,- za návrh orientace měřením na Měsíc
a za některé praktické připomínky k provádění.

3. Příspěvek "Tripus" autora Ing. Antonína Prokeše, pracov-
níka Kartografického a reprodukčního ústavu v Modré- Har-
mónii, byl odměněn částkou Kčs 600,- za návx:hzvýšeného
stanoviska pro stroj, jeho7;však je možné užít jen do výše
4,5.m, a jen pro segment 270°. Výhodou řešení je částečné
využití souprav "Hypertripus", které jsou již ve výrobě.

4. Soutěžní porota navrhla autorovi příspěvku ,,1919" lng.
Miloslavu'Dvořákovi, pracovníku!.Rudného projektu Brno,
odkoupení modelu návrhu zvýšeného postavení za částku
Kčs 200;-.
Thematický úkol č. 8: Jednoduchý příruční komparátor barev.
Na řešení úkolu došlo 6 příspěvků, z nichž žádný neřeŠí

úkol komplexně. Jeden příspěvek byl ogměněn. Další návrh
zaslaný pod heslem "Colorfix" nemohl být dostatečně posouzen
bez dalšího šetřerlí, které vzhledem k anonymitě příspěvku
nebylo možné před výrokem soutěžní poroty bez účasti autorů
zajistit ..Další jednání bylo navázáno.
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Příspěvek "Kolorikomparátor" autora Ing. FrantiškaŠilara,
pracovníka Oblastního ústavu geodesie a kartografie v Hradci
Králové byl odměněn částkou Kčs 500,- za návrh přístroje
přizpůsobeného naším podmínkám, jímž je možné obdržet
přímo barevné souřadnice XYZ.

Thematický úkol ~. 9: Automatický hlídač rovnoměrnosti
tónu a intensity barvy při tisku.

Na řešení úkolu došly tři příspěv.ky.Návrhů v nich obsažených
nelze však ani částečně využít. Proto nebylo žádné řešeni od-
měněno. ,
'Prvm část soutěže zlepšovatelů a vynálezců, která tímto vy-

hodnocením skončila, nepřinesla očekávaný výsledek, což se také
projevilo v poměrně malém počtu odměněných příspěvků,
z nichž žádný, ani jako kombinace jednotlivých návrhů nepřinesl
komplexní vyřešení. Relativně nejlepších výsledků dosáhla

řešení thematických úkolů č. 1 a 7 a částečného úspěchu i řešení
úkolů 6 a 8. Soutěž ukázala, že na rozsáhlé problémy, jako byly
některé úkoly vypsané v první části soutěže, nestačí zlepšovatel
sám bez pomoci. Poskytnout však zlepšovateli pomoc (např.
kons~ltacemi) nebylo možné, protože tomu bránila anonymita
soutěže. Příliš rozsáhlá thematika (např. u úkolu Č. 2: Zkrácení
cyklu topografického mapování), místo aby soustřeďovala úsilí
zlepšovatelů na řešení jednoho problému, toto úsilí tříští. Nej-
větším nedostatkem je však malá účast pracovníků v karto-
grafii.
I když právě skončená soutěž přinesla výsledky, které po-

mohou naší praxi, je třeba se podrobně zabývat i nedostatky,
které soutěž ukázala tak, aby výsledky příští soutěŽe, která
bude vyhlášena na podzim tohoto roku, byly ještě lepší a aby-
chom tak stále zdokonalovali a zhospodárňovali naši společnou
práci.

Geodetické stroje, přístroje a pomůcky

Nové maďarské geodetické stroje
Ing. Dr Miroslav Hauf, odb. asistent,
zeměměřická fakulta ČVUT v Prazé

526.913(439)

V červenci 1957 podnikl kratší studijní ~cestu do Budapešti
a, Šoproně odb. asistent katedry geodesie CVUT s. Dr. Hauf.
Učelem cesty bylo seznámit se mimo jiné i s maďarskou výrobou
geodetických strojů. Poněvadž maďarské stroje nejsou u nás dosud
příliš známé, seznámíme naše čtenáře s nejzajímavějšími stroji na
stránkách této rubriky.
Výroba geodetických strojů -v Maďarsku je soustředěna do

jediného závodu. Tímto závodem je M O M (Magyar Optikai
Miivek) v Budapešti. Závod MOMvznikl z továrny Siissovy,
která byla založena v roce 1876. Závod Siissůvse proslavil vý-
robou Eotvosových vah. S jejich seriovou výrobou bylo za-
počato v roce 1922. Rovněž geodetické stroje byly na tehdejší
dobu velmi pěkné úrovně. Od roku 1930 až do konce II. světové
války závod úzce spolupracoval s firmami Zeiss a Goertz. Od
roku 1945 závod pracuje samostatně a co do různorodosti svůj

výrobní program v oboru jemné mechaniky a optiky značně roz-
říšil. V současné době mimo geodetické stroje vyrábí triedry,
brýlová skla, fotoaparáty, různé typy hodin, dílenské měřicí
přístroje, olejové brzdy, kompresory, vodoměry a různé přesné
armatury. V oboru geodetických strojů závod navázal na tradici
Siissovy firmy a 'vyrábí theodolity, nivelační stroje, záměrná
pravítka, pantografy, planimetry a vytyčovací hranoly.

Theodolity
fZávod~dosud vyráběl theodolity staršího typu s kovovými
kruhy. JsouIto universální tacheometrické theodolity
MOM 17A a MOM 17B, které se navzájem liší pouze způsobem
odčítání;, první se odčítá verniery a druhý mřížkovými mikro-
skopy. Kromě těchto theodolitů je vyráběn redukční tacheo"
metrický theodolit MOM 17S (systém Szepessy), který
redukci řeší pomocí tangentové stupnice vynesené na svislém
kruhu. Laťový úsek (redukovaný) se zjistí dvojím zacílením na
lať, po dvojím nastavení indexu svislého kruhu na rysky tan-
gentové stupnice. Porovnáme-li Szepessyho redukční systém
s dotykovým tacheometrem, pak třeba říci, že je po stránce
konstrukční jednodušší. Jako tento však bude vyžadovat pevné
postaveni latě. V poli však bude určitě pomalejší, poněvadž vy-
žaduje nastavení na dvě hodnoty vertikálního kruhu, zatím
co dotykové tacheometry řeší odečtení druhé potřebné hodnoty
na lati automaticky. Jeho výhodou naproti tomu je možnošt
volby rozmanitější násobné konstanty, nemožnost dejustáže
dálfoměrného zařízeIÚa nakonec i jeho poškozeIÚ.
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Novou konstrukcí je tacheometrický theodolit MOM
"D" (obr. la, b). Je to stroj zcela moderní koncepce, určený pro
podrobnou triangulaci, polygonová měření a důlní měřictví.
Vyznačuje se vyváženou konstrukcí a zcela uzavřenou i účel-

nou stavbou. Je vybaven skleněnými kruhy centrálně osvětlo-
vanými sk10pnými otočným zrcátkem. Odčítání se děje mikro-
skopem s optickým mikrometrem, jehož okulár je umístěn vedle
okuláru dalekohledu. Odčítání se provádí podobným způsobem
jako u theodolitu Wild TI. Bubínek niikrometru má průměr
vhodně volený k rozměrům ruky.
Vodorovný kruh lze velmi snadno a jemně reiterovat otočením

vodorovně uloženého a jemně na obyodu ozubeného točítka, jen
nepatrně vyčnívajícího ze spodního tělesa theodolitu a nacházejí-
cího se ve stálém záběru s děleným kruhem. Nežádoucí otočení
reiteračního točítka je vyloučeno tím, že jeho obvod se zakryje
výsuvnou kruhovou plechovou maskou s výstupkem pro snadné
pootočení prstem (velmi jednoduchá a účelná konstrukcel).
Dalekohled má vnítřní zaostřování. Povrch čoček je opatřen

antireflexním povlakem. Zaostřování se provádí prstencem. Na
střední kubické části dalekohledu je umístěn na jedné straně
kolimátor k hrubému cílení, na druhé pak knoflík, otáčející
tělískem, ozařujícím nitkový kříž při užití elektrického osvětlení.
Ve středu knoflíku je hrot pro dostředění pod body stabilisova-
nými ve stropě.
Zastavení alhidády a jemné zacílení se provádí vodorovnou

a svislou ustanovkou nového typu: šroub pro zastavení a šroub
pro cílení jsou souosé. Zastavovací šroub má místo hlavy páčku
a jeho dutým dříkem prochází dřík jemného šroubu. Obě usta-
novky jsou na téže větvi vidlice dalekohledu a pod sebou, po-
staveny v tečném směru k svislé ose stroje. Použití páček
a vhodné uspořádání obou ustanovek umožňuje zrychlit mě-
řický postup. , .
Na druhé větvi vidlice a opačné straně, než jsou ustanovky,

je točítko indexové libely. Ta je plně vestavěna do krytu svislého
kruhu a pozoruje se koincidenčníllŮ hranoly vždy se strany
okuláru.

Stroj je vyzbrojen optickou olovnicí vestavěnou do alhidády.
Celý stroj lze sejmout s trojnožky plochého tvaru po uvolnění

tlačného šroubu. Na místo terče lZe pak na trojnožku umístit
terč opatřený optickou olovnicí a trubkovou libelou, umístěnou
v rovině terče. Nucenou centra ci stroje i terčů lze provést
spřesností 0,05 mm. Je toho docíleno tím, že ložisko trojnožky
pro limbový válec stroje a čep signálu ie tvořeno parciálním 10-

žiskem (ložisko tvaru V; bylo používáno u vodorovné osy
starších typů theodolitů).
Stroj i terče lze elektricky osvětlit. Světelnými zdroji jsou

sudu' <'.~:inkyv běžném bateriovém kulatém pouzdru. Na obr. 2
je patrno zařízení, které doplněno pouzdrem se nasadí na kryt
svislého kruhu. Zařízení umožňuje současně osvětlit kruhy,
nitkový kříž a indexovou libelu.

UlJr. ,).

Pro optické měření délek při polygonovém měř-mí popisova-
ným strojem byla konstruována dálkoměrná vodorovná lať
podle návrhu Ing. Bezzegha (obr. 3). Metoda navržená Ing.
Bezzeghem spočívá v tom, že na vodorovné a k měřené délce
kolmé lati se určí laťový úsek, příslušející paralaktickému úhlu
y = 1°, který byl vytyčen strojem. Při metrickém dělení latě
bude

Dm = lem = __1_ . lem.
100.tglO jl,74

Výpočet délky D podle uvedeného vzorce b~ byl n~pohodln~
a proto konstruktér zvolil nejmenší dílek laťove stupmce takove
velikosti•••i, aby odpovídal při uvedeném paralaktickém úhlu
laťovému úseku pro vzdálenost 2 m a tedy

imm = tg IOA2m. 103 = 0,0174. 2m, 103 = 34,8 mm.
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Měřenou vzdálenost, vyjádřenou v metrech, lze pak na lati
číst přímo.
Aby bylo možno měřit i zlomky 2 metrů, opatřil konstruktér

lať transversálním měřítkem, jehož nejmenší dílek značí vzdále-
nost 20 cm a jest ve skutečnosti I cm velký. Zvětšení daleko-
hledu 25 X umožňuje bezpečně odhadovat desetiny dílků, tj.
2 cm vzdálenosti, ještě při délce záměry 70 m; Lať umožňuje
měřit délky až IlO m. Velkou výhodou tohoto principu je to,
že získáváme přímo vodorovné vzdálenosti. Nevýhodou naopak
bude značná citlivost výsledku na paralaxe nitkového kříže.
Popsaná dálkoměrná lať je právě předmětem zkoušek v geode-
tické laboratoři v Šoproni.
Pro výrobu je připraven projekt mal6ho optického tacheo-

metrického theodolitu ve dvou alternativách MOM 'OEI"
a MOM 'OE2". (obr. 4) První typ je určen pro měřické práce
v běžné stavebně inženýrské praxi a druhý pro důlní měřictvi.
Stroje se budou vyznačovat uzavřenou, nízkou a robustní kon-
strukcí a ustanovkami se souosými šrouby. Odčítání u obou
strojů ee bude dít mikroskopem odhadem na 30" až 15". Oba
stroje lze doplnit elektrickým osvětlením.
Závodem je ohlášena též výroba vteřinového universál-

ního theodolitu MOM 'OB", který má mít všechny znaky
moderního stroje: koincidenční odčítání, dokonalý achromatický
dalekohled, vestavěnou .'koineidenční libelu, osvětlovací blok
a optickou olovnici v trojnožce. Stroj bude možno vyjmout
z trojnožky a nahradit terči. (Pokračování)

Moderní optické theodolity ASKANIA
Otakar E. Kádner 526.913

Snaha po urychlení a racionalisaci měřických prací vede
konstruktéry stále více a více k tomu, aby promyšlenou kon-
strukcí zmechanisovali obsluhu přístroje na nejvyšší míru a co
nejvíce snížili nutnost soustředění měřiče na manipulaci s pří-
strojem. Tím se do konstrukce /geodetických strojů vnášejí
nové prvky, které v některých případech mají zcela převratný
charakter.
Příkladem takové cesty mohou být dva nové theodolity

ASKANIA (Berlin-Friedenau), a to:
Minutový tachymetrický theodolit Tt (obr. I) je určen pr~

inženýrské stavitelství, důlní měřictví a pro práce mapovaCl.
Je to repetiční optický theodolit, který. má opticky výkonný
astronomický nebo terestrický (podle výběru) dalekohled s prů-
m~rem objektivu 45 mm, s 30 nás. zvětšením a dálkoměrnými
ryskami; výkonná optika dovoluje měření i za nepříznivých
světelných podmínek. Nový stroj má mimo obvyklé moderní
vybavení, jako je zařízení pro trojpodstavcovou soupravu, op-
tický dostřeďovač v alhidádě, jediné osvětlovací zrcátko, sní-

matelnou nosnou rukojeť k snadnému přenášení (nepřekáží při
prokládání dalekohledu) tyto nové prvky:
1. Indexová libela, která je často zdrojem chyb, je nahra-

zena kompensačním kyvadlově upevněným odečítacím in·
dexem, který se samočinně staví do svislé polohy. Odpadá
tedy urovnávání indexové libely a chyby z nedostatečného
urovnání neho z jednostranných tepelných vlivů. Práce se tím
urychluje a zkvalitňuje. .
2. Vodorovný i svislý pohyb má ovládací šrouby po jedné

straně krytu přístroje, takže měřič má jednu ruku volnou. Mimo
to je účelně spojena vždy hruhá a jemná ustanovka na spo-
lečné ose.
3. Oba skleněné dělené kruhy jsou současně viditelné v zor-

ném poli optického mikrometru pevně spojeného s dalekohle-
dem. Odečítá se mikrometrem přímo na 20" resp. 10 s možností

odhadu 2" nebo lOoo(ohr. 2 ukazuje čtení vodorovného kruhu
47°15'12" ve skutečné velikosti).
4. Alhidádová libela je kapotována a tím více chráněna

proti nepříznivým vlivům.
Ostatní technická data přístroje jsou tato:

Zorné pole dalekohledu: 0.26 m na 1000 m vzdálenosti.
Nejkratší zaostření astronomického dalekohledu: na 1,50m.
Nejkratší zaostření terestrického dalekohledu: na 2,20m.
Skleněné kruhy: Vodorovný: průměr 90 mm

Svislý: prllměr 70 mm
Interval dělení 1° nebo 10, přímé čtení 20"
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nebo le, odhad 2" resp. 10ee.
Libely: alhidádová 20"(2mm

krabicová 10'(2mm
Rozměry a váhy: stroj: 16,5X 13X 25,5 cm, váha 4,6 kg

schránka: průměr 19,5 cm, výška 33 cm,
váha 2,2 kg
stativ se zasouvacími nohami váží 5,0 kg.

Vteřinový theodolit ASKANIATu (obr. 3) je určen pro trian-
gulaci, přesnou polygonisaci a inženýrskou astronomii. Od
tachymetrického theodolitu Tt se tvarově liší jen málo a má
v podstatě všechny jeho vymoženosti. Má ovšem přesnější
skleněné kruhy a odečítání, avšak oba kruhy jsou též současně
viditelné, takže odpadá přepínání hranoleUl. Odečítání kruhů
se děje koincidenčním 'optickým mikrometrem obvyklého typu.
Vzhled zorného pole a příklad čtení vodorovného kruhu (228°
17'57,6") je asi v poloviční skutečné velikosti patrný z obr. 4.
Ostatní technické údaje s výjimkou intervalu dělení skleněných
kruhů (1(3° resp. 1(5g,proto přímé čtení 1" nebo 2ces odhadem
0,1" resp. 0,2cc), jsou stejné jako pro theodolit Tt, z čehož vy-
plývá možnost typisované výrohy hlavních částí i náhradních
dílů; tím se přirozeně i výrobní čas zkracuje a výrobní náklady
snižují.
Oba nové' theodolity ASKANIA jsou krokem vpřed v kon-

strukci geodetických strojů a také syými ladnými a příje~nými
tvary působí dobrým dojmem. Udaje o jejich praktických
zkouškách zatím nebyly uveřejněny.

III. Mezinárodní kurs pro měření délek v Mnichově

526.99:621.38:374.5 (43) ,,1957"

Ve dnech 17. až 26•.října 1957 se konal v Mnichově (NSR)
na půdě Geodetického institutu při Vysoké škole technické
III. Mezinárodní kurs pro měření geodetických vzdáleností. Na
rozdíl od I. a II. Mezinárodního kursu v letech 1953 a 1955,
které se zabývaly hlavně optickým měřením délek, byl III.
Mezinárodní kurs zaměřen převážně na moderní metody elek-
tronického měření vzdáleností. Stejně jako oba předcházející
kursy byl i III. Mezinárodní kurs uspořádán pod ideovým a orga-
nisačním vedením profesora mnichovské techniky Dr. M.
Kneissla. Kurs byl organisován tak, že dopolední čas byl vy-
mezen přednáškám. předních odborníků a diskusím a odpolední
čas byl věnován exkursím, praktickým cvičením, demons'tracím
a prohlídce exposic jednotlivých firem. U příležitosti kursu byly
v laboratořích a cvičebnách Geodetického institutu vystaveny
výrobky firem Wild, Kern, Zeiss-Jena, Zeiss-Oberkochen, As-
kania, Fennel, Breithaupt, Ertel, 'Dennert und Pappe a Rost.
Vysoká úroveň kursu byla zajištěna přednáškami vynikajících
světových odborníků z různých oborů geodesie, především
z oboru elektronických dálkoměrů, dále demonstracemi kon-
struktérů a vědeckých spolupracovmků zúčastněných firem
a konecně účastí početného kolektivu posluchačů z řad zkuše-
ných odborníků z praxe. Kursu se zúčastnilo přes 200 delegátů
z 19 zemí a z lidově demokratických států mezi nimi byla Ně-
mecká demokratická republika, Polsko, Maďarsko, Bulharsko
a -Československo(6 účastníků).
První část kursu, která byla věnována otázkám elektro-

optických a radiových dálkoměrů, byla zahájena přednáškou
významného německého fysika a objevitele elektrooptické
metody prof. Dr. A. Karoluse o fysikálních základech elektro-
optického měření vzdáleností. Známý švédský geodet a vyná-
lezce geodimetru Dr. E. Bergstrand hovořil v další přednášce
o metodách určení rychlosti světla, která ovlivňuje podstatným
způsohem přesnost elektrooptické metody. Konstatoval, že
problém měření rychlosti světla přechází v poslední době
z oblllsti fysiky na pole geodesie, a charakterisoval přínos geodi-
metru a některýchjiných metod k řešení této Qtázky.V následu-
jící přednášce významný švédský geodet prof. A. Bjerhammar
popsal vlastní konstrukci elektrooptického dálkoměru nazva-
ného terrametr a zvláštní zřetel přitom věnoval novému způ-
sobu modulace světla pomocí křemenných.,krystalů.
Po těchto teoretických přednáškách podal zástupce firmy

Askania Dr. Hildebrandt zprávu o konstrukčních úpravách
Gigasova-Nottarpova elektrooptického dálkoměru EMc při
jeho zavádění do seriové výroby firmou Askania. S velkou po-
zorností byla rovněž vyslechnuta přednáška R. Scholdstroma,
vědeckého spolupracovníka švédské firmy Aga ve Stockholmu,

která dosud jako jediná firma na světě vyrábí seriově elektro-
optické dálkoměry Bergstrandova typu pro geodetickou praxi.
Přednáška se zabývala popisem a výkladem všech tří typů
Bergstrandova geodimetru, které tvoří součást výrobního pro-
gramu zmíněné firmy. Je to typ NASM-2pro budování trigono-
metrických základů, typ NASM·3 pro fotogrammetrické účely
a typ NASM-4pro přesnou polygonometrii.
Největší zájem všech účastníků kursu se soustředil na kon-

strukci anglického radiového dálkoměru zvaného tellurometr.
S týmiž pocity byla přijata přednáška zástupce anglické firmy
Cooke,Troughton and Simmsv Yorku, vyrábějící tellurometry,
v níž byly podány informace o zkušenostech, získaných při
praktickém použití tellurometru pro trilateraci a přesnou poly-
gonometrii v jižní Africe. Výsledky těchto zkoušek jsou tak
významné, že se. tellurometr stal hlavním terčem pozornosti
po celý průběh kursu. Ve dnech kursu provedli pracovníci
ústavu prof. Kneissla zaměření dvou trigonometrických stran
u Mnichova tellurometrem a dosáhli rovněž překvapivě přes-
ných výsledků (I: 400 000). Na základě těchto skutečností a se
zřetelem k malé váze a jednoduché manipulaci s tellurometrem
se většina účastníků přiklonila k názoru, že tellmometr před-
stavuje významný mezník v konstrukci elektronických dálko-
měrů a snad i v celé geodesii.
Velikým překvapením pro účastníky kursu byla zpráva zá-

stupce firmy Wild Dr. Schmidtheini o s'tavu vývoje světelného
dálkoměru této firmy. Protože firma Wild nepovažuje zatím
vývoj tohoto přístroje za ukončený, byly ve zprávě obsaženy
,jen povšechné informace. Novou seru laboratorních i terénních
zkoušek se známým německým elektroóptickým dálkoměrem
EMc popisuje ve své přednášce pracoVník Institutu pro užitou
geodesii ve Frankfurtu n. M. Dr. K. Gerke.
Vedle přístrojové stránky byla v první části kursu zastoupena

i matematická problematika, spojená s použitím elektronických
dálkoměrů ,v geodesii. Ředitel Geodetického institutu v Mni-
chově Dr. K. Rinner podal obecnou studii o redukci elektro-
nicky měřených dlouhých vzdáleností, známý německý geodet
prof. Dr. H. Wolfpřednášel o metodách vyrovnání délkově mě-
řených sítí a prof. Dr. H. Bodenmiiller informoval ve své pře-
hledové přednášce o přesných i přibližných metodách řešení
první a druhé hlavní geodetické úlohy pro dlouhé vzdálenosti.
Na okraj této tématiky byly předneseny dva referáty 'prof.
Dr. K. Lederstegra o měření paralaxy Měsíce a o mezinárodních
referenčních plochách a referát prof. Dr. H. Wolfa o vyrovnání
rozsáhlých triangulací.
Druhá část kursu byla zasvěcena interferenčnímu měření

délek a invarovým drátům a pásmům. Zahájením této tématiky
byly referáty dvou vynikajících finských geodetů prof., Dr.
T. J. Kukkamiikiho a Dr. T. Honkasala o významu VaisiiHiho
interferenčního komparátoru a o vybavení srovnávací základny
pro měření zmíněným komparátorem. Tato otázka se stává
v současné době velice aktuální, protože v zájmu sjednocení
délkového rozměru trig. sítí různých států bylo rozhodnuto X.
kongresem MUGG, aby srovnl\,vacízákladny jednotlivých států
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byly proměřeny jednak Viiisli1iiho interťerenčnfm kompará-
torem, jednak geodimetrem. Zaslouženou pozornost upoutala
dále zpráva předniho anglického fysika Dr. K. D. Froomeho
o výsledcich pafížských jednáni o definici mezinárodního metru
pomocí světelných vln. Vědecký spolupracovník firmy Askania
Dr. Douglas podal pak zprávu o výrobě základnových přístrojů
s invarovými dráty a pásmy a o novinkách v jejich konstrukci.
Potom známý maďarský geodet prof. Dr. A. Tarczy.Hornoch
přednesl teoretickou studií o některých vlivech a redukcích při
měření délek invarovými dráty nebo pásmy. K této tématice
byl přidružen zajímavý referát Dr. A. Grafa o teoretických
základech nové konstrukce námořního gravimetru firmy As-
kania.
Třetí tématická část kursu zahrnovala referáty z oboru

konstrukce optických přístrojů a z oboru speciálních měření.
Tuto tématiku zahájil ředitel firmy Kern Dr. H. Wild, který
ve své přednášce hovořil velmi povšechně o výzkumu v oblasti
dělení kruhů a o dělicích strojích. Velký zájem mnoha účast-
níků vyvolala další přednáška Dr. J. Heidenhaina o fotomecha-
nickém způsobu vyhotovování dělených stupnic. Přednášející
popsal v hlavních rysech vlastní patentované metody pořizo-
vání kopii originálních stupnic dělených kruhů i lineárních
měřítek. Hlavní konstruktér firmy Kern R. Haller hovořil dále
o osách teodolitů, jejich konstrukci a přesnosti provedení. Zá-
stupce vídeňské firmy Rost Ing. T. Avanzini přednášel o zlep-
šené konstrukci známého přístroje pro výpočet souřadnicových
rozdílů Coorapid, která zaručuje přesnost výpočtu ± 2 cm.
V další přednášce podal zástupce firmy Ertel Dr. Preyss za-
jímavý přehled konstrukčních principů pro v.ytvoření stabiliso-
vaných záměr geodetických přístrojů.- Na těchto principech
pracují nivelační přístroje s automatickým urovnáváním
a theodolity s kyvadlovou horizontací indexové libely. Další
přednášející, ředitel maďarské optické továrny MOMF. Szalkay,
hovořil o nových maďarských diagramových tachymetrech.
Zájem účastníků upoutala též přednáška Dr. Kiihnerta o po-
užití theodolitu s elektrickým okem ke zpřesnění zacílení a ode-
čtení kruhu při měření vzdálenosti pomocí dvoumetrové inva-
rové latě. Tématika speciálních měření byla zastoupena jednak
přednáškou prof. Dr. F. Kobolda o deformačních měřeních
pomocí základnové latě a invarových drátů, jednak přednáškou
Ing. H. G. Henneherga o přesných měřeních při stavbě velkých
mostů.
Čtvrtá a poslední část kursu byla věnována moderním směrům

v počtářské technice. První dvě přednášky A. Stegmanna a Ing.
Eidherra se zabývaly použitím strojů na zpracování informací
a systému děrných štítků IBM pro geodetické výpočty při
katastrálních pracích. Další zajímavá přednáška prof. Dr.
K. Schwidefského obsahovala základy moderních metod zpraco-
vání informací a jejich použití v geodesii. K nejočekávanějším
přednáškám kursu patřila přednáška známého konstruktéra
programového elektronického poČÍtače Z 22 a programového
reléového počitače Z 11 Ing. J. Zuse, která podala objasnění
principu činnosti obou počítacích automatů. Reléový počitač
Z 11 je vybaven pro řešení 16 úloh z oboru nižší geodesie,
u nichž rozsah čísel nepřevyšuje 7 až 8 cifer. Výpočet protínání
zpět, který patří k nejmasovějším, trvá u něho pouhých 80
vteřin. Elektronický počitač Z 22 je ještě výkonnější. Poslední
přednáška kursu Ing. H. Seiferse byla doplňkem předcházející
a pojednávala podrobně o všech geodetických úlohách, které
je možno řešit na stroji Z II.
Vedle přednášek a diskusí tvořily náplň kursu také exkurse

a prohlídky exposic jednotlivých firem. Účastníkům kursu
bylo umožněno prohlédnout si srovnávací základnu Geode-
tického institutu u Mnichova, navštívit mnichovský kartogra-
fický závod Wenschow a továrnu Zeiss-Aerotopograf a pod·
niknout exkursi do Bavorského zeměměřického úřadu. Na vý.
stavách jednotlivých firem upoutaly pozornost především
teodolity Askania Tu a Tt s automatickou horizontací indexové
libely, nivelační přístroje firmy Ertel, Zeiss-Oberkochen a Fennel
se samočinným urovnáváním záměrné přímky a základnová
lať firmy Fennel s křemennou tyčí. Podrobná zpráva o náplni
III. Mezinárodního kursu v Mnichově, vypracovaná členy
československé delegace, byla rozmnožena Ustřední správou
geodesie a kartografie a rozeslána zájemcům.

B. Delong, VÚGTK

Ústřední správa geodesie a kartografie vydala s platností
od 1. dubna 1958 Jednotné výkonové normy pro práce geode-
tické, mapovací a kartografické.
Zájemci mimo resort ÚSGK stejně jako soukromí zájemci

z řad pracovníků resortu si moho.u zajistit omezený počet
yýtisků v prodejně map OÚGK Praha, Praha 3 - Karlín,
Šaldova 24.

Jednotné výkonové normy obsahují tyto druhy:
1. Jednotné výkonové normy pro práce geodetické a mapo-
vací. Cena Kčs 5,-.

2. Jednotné výkonové normy pro práce karto~rafické. Cena
Kčs 3,-.

3. Jednotné normativy pro kartografické zpracování služebních
map. Cena Kčs 3,-.

Mapové přírůstky
oddělení mapové dokumentace VúGTK v Praze

Nástěnné mapy:
Severní Amerika. Měřítko I : 6 000 000. Bonneovo zobrazení.

Vydala Ústřední správa geodesie a kartografie. Zpracoval a vy-
tiskl Kartografický a reprodukční ústav v Praze. Odpovědný
redaktor Jiří Novotný, promovaný geograf. Technický redaktor
Frant. Trlifaj, zeměměřický inženýr. Provedení: ofset. 2. vydání
- 1957. Náklad 1 000 souborů. 4 díly o rozměrech papíru
990 X 800 mm. Cena v listech Kčs 22,40.
VÚGTK - čís: přír. 361/57
Školní nástěnná mapa fysických poměrů schválená výnosem
ministerstva školství a kultury jako učební pomůcka pro školy
všeobecně vzdělávací, pedagogické a odborné. Výšky pevnin
jsou v devíti a hloubky moří v šesti barevných odstínech. V za-
ledněných oblastech jsou výškové vrstvy zvlášť vybarveny
v šesti odstínech. Sídliště jsou podle počtu pbyvatel v pěti veli.
kostech. Mapu doplňují hranice států a držav v barvě fialové
a nejdůležitější železnice. V levém dolním rohu hlavní mapy je
doplňková mapa "Politický přehled Severní Ameriky" v měřítku
1 : 24000 000, v níž jsou barevně odlišeny území pod správou
USA, britskou a dánskou.
Jižní Amerika. Měřítko 1:6000000. Bonneovo zobrazení. Vy-

dala Ústřední správa geodesie a kartografie. Zpracoval a vytiskl
Kartografický a reprodukční ústav v Praze. Odpovědný redaktor
Ivan Beneš, promovaný geograf. Technický redaktor Frant. Trli-
faj, zeměměřický inženýr. Provedení: ofset. 2. vydání - 1957.
Náklad 1 000 souborů. 4 díly o rozměrech papíru 880 X 990 mm.
Cena v listech Kčs 22, 40.
VÚGTK - čís. přír. 369/57
Školní nástěnná mapa fysických poměrů schválená výnosem

ministerstva školství a kultury jako učební pomůcka pro školy
všeobecně vzdělávací, pedagogické a odborné. Výškové vrstvy
jsou v osmi a hloubkové v šesti barevných odstínech. V zaled-
něných oblastech j sou zvlášť vybarveny dvě vrstvy. Sídliště jsou
v pěti velikostech podle počtu obyvatel. Dále jsou zakresleny
hranice států, držav a vnitřního adm. rozdělení v karmínové
barvě a nejdůležitější železnice. V levém dolním rohu je doplň-
ková mapa "Politický přehled Jižní Ameriky" v měřítku
1 : 24 000 000, v níž jsou barevně odlišeny území pod správou
USA, britskou, francouzskou a nizozemskou.
Atlasy:
. Skolní zeměpisný atlas p'ro 4. a 5. postupný ročník všeobecně
vzdělávácích škol.Vydala Ustřední správa geodesie a kartografie.
Zpracoval a vytiskl Kartografický a reprodukční ústav v Praze.
Odpovědný redaktor Jan Mu$Í1ek.Technický redaktor Bohumil
Stehlík. Spolupracoval Dr Stanislav Vorel. Provedení: ofset. 2.
vydání - 1957. Náklad 190 000 výtisků. Formát 210 X 297 mm.
Cena Kčs 5,-.
VÚGTK - čís. přír. 322/57
Školní zeměpisný atlas schválený výnosem ministerstva škol·

ství a kultury jako učební pomůcka pro školy všeobecně vzdě-
lávací. Druhé vydáni tohoto atlasu se obsahem liší od předcho-
zího toliko doplněním a úpravou některých plánů a map.
U plánů měst bylo změněno měřítko zl: 100000 na 1 : 14000"0
a vynechán plán Ostravy. Zůstává plán Prahy, a plán Bratislavy
je uveden v celém rozsahu.
Skolní zeměpisný atlas. Navrhli a zpracovali univ. p'rof. Dr

Bedřich Šalamon a unív. doc. Dr Karel Kuchař. Vydala Ustředni
správa geodesie a kartografie. Vytiskl n. p. Orbis, závod 02
(60000 výtisků) a Vojenské kartografické ústavy (120000 vý-
tisků). Odpovědný redaktor Miloš Vodrážka. Technický redak-
tor Bohumil Stehlík. Provedení: ofset. 6. vydání - 1957. For-
mát 23 X 32 cm. Cena v plátně vázaného výtisku Kčs 31,-.
VÚGTK - čís. přír. 323/57
Další, již šesté nezměněné vydáni tohoto atlasu bylo schváleno

ministerstvem školství a kultury jako učební pomůcka pro školy
všeobecně vzdělávací, pedagogické a odborné. Obsahuje 94 map,
mapek a plánů na 37 listech.
Školská geografie je stále doplňována velkými obnovovanými

náklady jak příručních a nástěnných map, tak i atlasů, které
jako učební pomůcky vyhovují přesností, souborností a vzhle-
dem k svému účelu především názorností.



Mapové pomůcky:
Smluvené značky pro topografické mapy měřítka 1 : 1 000 000

(1 : 700000). Vydala Ústředni správa geodesie a kartografie.
Zpracoval a vytiskl Kartografický a reprodukční ústav v Praze.
Provedeni: ofset 1.vydáni - 1957. Náklad 500 výtisků. Formát
115 X 210mm. Cena Kčs 3,-.
VÚTGK - čís. přír. 313/57
Publikace posouzená komisí zástupců Ústředni správy geo·

desie a kartografie a vojenské topografické služby je určena kar-
tografům a pracovníkům přibuzných oborů. Obsahuje na 17 ta-
bulkách smluvené značky pro obě uvedená měřítka: sídlišť,
komunikaci, vodstva, terénu, porostů, ostatnich prvků obsahu
mapy, hranic, leteckých navigačnich údajů a závěrem vzornik
písma pro kresbu v měřítku 1 : 700000. Na dvou přílohách je
ukázka rámu 1 : 1 000 000 s tiráží a výřez ukázky zpracováni
mapy.
Instrukce pro mapování v měřítkách 1 : 10000 a 1 : 5 000.

První díl. Všeobecná část a tacheometrické měření (topografická
instrukce). Vydala Ústředni správa geodesie a kartografie
v Praze. Vytiskl: Kartografický a reprodukční ústav v Praze.
1. vydání - 1957. Náklad 4200 výtisků. Formát 115 X 200
mm. Stran 92. Cena Kčs 4,-.
VÚGTK - čís. přír. 396/57
Instrukce sestavená a připravená Ústřední správou geodesie

a kartografie obsahuje pokyny pro polní i kancelářské měřické
práce na topografických mapách zmíněných měřítek, vyhoto-
vených v Gaussově příčném válcovém konformním zobrazeni.
Uvedený první dil zahrnuje všeobecná ustanovení a pokyny pro
práce konané tacheometrickými metodami.
Předpisy pro práce fotogrammetrické a kartografické a pro

udržování mapy budou uvedeny v dalších dílech.
Instrukce je vítaným přínosem pro pracovníky v oboru mapo-

váni.

Itálie:

Mapy pro veřejnost:
ItaJia - Carla aulomobilistica. Měřítko 1:1000000. Vydal

Instituto Geografico De Agostini - Novara. Vydání - 1956.
Rozměr knižniho formátu 155 X 240 mm.
VÚGTK - čís. přír. 340j57
Automapa Itálie je rozdělena do 22 mapek knižniho formátu.

Úvodem je klad listů a vysvětlivky ve čtyřech jazycich. Násle-
duje mapová část zobrazující části Itálie od francouzských hra-
nic směrem na východ, dále na jih s ostrovem Sicilií a Sardinií.
Mapa má jemně stínovaný horopis, hydrografickou síť, značně
hustý místopis a černou čarou zakreslené železniční spoje. Dál-
nice jsou zakresleny výrazně zelenou dvojitou čarou, státní
silnice silnější dvojitou černou čarou uvnitř hnědě vybarvenou
a ostatní silnice slabší černou dvojitou čarou. Kilometrové
vzdálenosti jsou u delších silničních úseků označeny zelenými,
u kratších červenými čísly.
Carla stradale d'ltalia. (Silniční mapa Itálie). Měřítko

1:750000. Vydal Instituto Geografico De Agostini - Novara.
Vydáni 1956. Rozměr kresby 830 X 794 mm, papíru 860
x 820mm. Mapa složená do formátu 150 X 275mm.
VÚGTK - čís. přír. 339/57
Silnični mapa Itálie s obsahem automapy 1 : 1 000 000 je roz-

dělena na dvě části. Na jedné straně listu je část Itálie od severu
až po Řím a obrácením na druhé straně je její pokračování
k jihu s ostrovem Sicilií a Sardinií. Na obalu mapy jsou uvedeny
vysvětlivky v pěti jazycích a silniční značky.
Carta turlstica delleDolomiti. Měřítko 1 : 650 000. Vydal Insti-

tuto Geografico De Agostini - Novara. Vydáni - 1953. Roz-
měr kresby 614 X 424 mm, papíru 690X494 mm. Mapa je slo-
žena do formátu 125 X 175 mm.
VÚGTK - čís. přír. 338/57
Turistická mapa italských Dolomit se stínovaným horopisem,

hydrografickou síti, místopisem a železnični sítí má dvojitou
zeleně vybarvenou čarou výrazně zakresleny dálnice a hlavni
silnice, hnědě vybarvené hlavní cesty a význačné spoje pro tu-
ristiku. Ostatni cesty jsou bez vybarveni. Červená čísla udávají
kilometrové vzdálenosti větších silničních úseků, menší čísla
téže barvy úseky mezi jednotlivými obcemi.
Na zadni straně mapy je pohledová mapa Dolomit s četnými

barevnými vyobrazenimi významných turistických míst a vět-
ších měst. Titul mapy a vysvětlivky jsou v pěti jazycich -
italském, anglickém, francouzském, německém a španělském.

PJanUlero poHtico. (Politická mapa světa). Měřítko
1:75000000. Projekce Mollweidovy mapy. Autor L. Visintin.
Vydal Instituto GeograficoDe Agostini - Novara. Vydáni a rok
nejsou uvedeny. Rozměr rámu mapy 520 X 290 mm, papíru
560 X 635mm.
VÚGTK - čís. přir. 337/57
Mapa světa s politickým koloritem, s městy ve třech velikos-

tech se železnični sítí a modře vyznačenými leteckými linkami
(v km). Pod mapou jsou uvedeny vlajky všech států světa.
Atlasy:
Atlante Storico. 1.-II1. díl. Vydal Instituto Geografico De

Agostini - Novara. Rozměr 265 X 335mm.
VUGTK - čís. přir. 345/57 (souhorně).
Evo Antico. 1. díl. (Starověk). Autoři M. Baratta-P. Fraccaro.

Vydáni - 1954.
Atlas obsahuje na 24 stranách 120 map a mapek Evropy,

oblasti Středozemniho moře a Blízkého Východu od nejstarších
dob až do IV. stol. n.l.
MedioEvo. II. díl. (Středověk). Autoři M. Baratta·P. Fraccaro.

Nové vydání - 1950.
Atlas obsahuje na 20 stranách 120 historických map a mapek
Evropy, oblasti Středozemniho moře, Středni a Západní Evropy
a Východu od invase barbarů do Evropy koncem r. 150 n. I. až
do začátku 14. stol.
Evo Modemo. III. díl. (Novověk). Autor prof. dr L.Visintin.

Vydáni - 1951.
Atlas obsahuje na 21 stranách 50 map a mapek dějinných

zvratů od 14. stol. až do začátku 20. stol. Evropy, oblasti Stře-
dozemniho moře a Východu.
Piccolo Atlante GeograficoModemo. Autor Dr prof. L. Visin-

tin. Vydal Instituto Geografico De Agostini - Novara. Vydání
- 1955.Rozměr 225 X 260mm. Vměkkých deskách - 35 stran
map a 13 stran indexu.
VÚGTK - čís. přir. 342/57
Malý zeměpisný atlas světa obsahuje úvodem planigloby,

mapy světa: klimatickou, lidnatosti a politickou, mapu fysických
poměrů světa a politickou mapu celé Itálie, podrobnější mapy
severni, středni a jižni Itálie, dále klimatickou mapu a mapky
zemědělské a průmyslové produkce Itálie. Následují politické
mapy západni, střední a východni Evropy a mapy fysických
a politických poměrů ostatních světadílů. V závěru je seznam
míst s oznaěenim k vyhledání v mapách.
Mapy atlasu jsou graficky čistě provedeny, nepřeplněné, ba-

revně dobře sladěné.
Atlante GeograficoIllustrato. Autor prof. Dr L. Visintin. Vydal

Instituto Geografico De Agostini - Novara. Vydání - 1955.
Rozměr 270 X 340 mm. 77 stran map, 500 ilustraci a 31 stran
indexu. Atlas je v plátěné vazbě.
VÚGTK - čís. přir. 344/57
Ilustrovaný zeměpisný atlas světa obsahuje 80map fyslckých,

politiCkých a hospodářských poměrů, 200 doplňkových mapek
okolí neb situačnich výseků velkých měst a 500 zeměpisných
ilustrací umístěných na zadnich stranách každé mapy.
Atlante GeograficoModemo (titul na deskách). Nuovo Atlante

Geografico Moderno (titul uvnitř). Autor prof. Dr L. Visintin.
Vydal Instituto Geografico De Agostini - Novara. Vydání -
1956. Rozměr 270 X 340 mm. 56 stran map, 19 stran indexu
a cca 500 ilustraci.
VÚGTK - čís. por. 343/57
Nový zeměpisný atlas světa seponěkud liší uspořádáním map

a ilustrací od předchozího atlasu "Atlante Geografico Illustrato",
vydaného v roce 1955. Na stranách mezi mapami jsou ilustrace
významných měst, průmyslových středisek nebo pří,rodnichkrá"
různých zemi. Reprodukce jsou pečlivě provedeny a činí atlas
přitažlivější a zajímavější.
Atlante Universale. Autor prof. Dr L. Visintin. Vydal Instituto

Geografico De Agostini - Novara. Vydání - 1955. Rozměr
180 X 275 mm. V plátěné vazbě - 305 stran map, 195 stran
indexu.
VÚGTK - čís. přír. 347/57
Zeměpisný atlas obsahuje mapy fysických poměrů celéhQ

světa, mapy politické a ekonomické. Dále abecední seznam
původnich zeměpisných názvů, u nichž je uvedena jazykov't
příslušnost a význam slova. V závěru je index zeměpisnýc11
názvů s uvedenim čísla mapy a písmen usnadňujícich hledání
v mapě.
Atlas v příručním formátu o velkém počtu map graficky i ob-

sahově pečlivě zpracovaných, je dilem pro nejširší okruh zájemců.
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