
ZEMĚMĚŘIUHÝ

B. Methody běžné praa;e.

a) Při urovnané komoře.

Postup je zhruba tento: Komora, jejíž prvky
vnitřní orientace máme určit urovná se co nejlépe
na stanovisku, aby rovina snímku byla svislá a
současně aby spojnice značek ležících v horizontu
komory byla skutečně vodorovná. Bod ve kterém
leží střed vstupní pupily objektivu se zajistí tím, že
se promítne svisle na zem nebo jiný podklad, na němž
.stojí kompra a označí se značkou. Zároveň se odměří
výška stredu vstupní pupily nad značkou. Při tom
polohu vstupní pupily vzhledem k obrubě objektivu
bylo by možno určit asi tak, že dalekohledem, jehož
otvor je větší než otvor objektivu komory, zaostříme
na nějaký rovinný předmět kolmý k ose dalekohledu.
Polohu předmětu přesně poznačíme a pak na místo,
kde byl předmět, posuneme objektiv komory, u něhož
chceme· určit polohu vstupní pupily. Pak se postará-
me ,aby jeho osa ležela v, ose dalekohledu zaměřova-
cího a aby se v zaměřovacím dalekohledu ostře
.zobrazila otvorová clona fotografického objektivu
osvětlená ze zadu rozptýleným světlem. Místo, v němž
byl před tím pozorovaný předmět, promítneme na
obrubu objektivu, neboť nám udává polohu vstupní
pupily.
Nato se pořídí snímek řady zřetelných bodů

umístěných buď podélhorizontu komory nebo v ce-
lém prostoru snímku. Prvého uspořádání užijeme
tehdy, máme-li možnost komoru přesně urovnat a
usměrnit t. j. obyčejně tehdy, určujeme-li prVky
vnitřní orientace u fototheodolitů. Druhého způsobu
použijeme, jde-li o komory, které můžeme usměrnit
a urovnat jen přibližně t. j. jde-li o komory letecké.
Na vyvolaných snímcích vyhledáme zřetelné body

a pak postavíme normální theodolit tak, aby průsečík
jeho svislé a vodorovné točné osy ležel v bodě, kde
byl střed vstupní pupily a změříme směry a a případ-
ně výškové úhly fJ příslušející zvoleným bodům. Na
snímcích změříme zvláštním přístrojem komparato-
rem nebo stereokomparatorem úsečky x' a případně
pořadnice z' vztažené ke spojnicím protilehlých rá~
mových značek.
Prvky vnitřní orientace se dají určit pří urovnané a

usměrněné komoře, jsou-li známy alespoň pro 3 body
v 'k v, I v , ,vk I ,. ,smernl y a" a2, a~ a prls usne usec y Xl' X2, X3'

které jsou měřeny od příbližné polohy hlavního bodu
(H') (obr. 16). :Řešení této úlohy je známé. Ze směr-
níků vypočteme vrcholové úhly a, y a z úseček vypo-
čteme délky a, c. zavedeme pak pomocné úhly cp a 'P
a položíme:

sin cp sin 'P
8 =a--=c--
2 ,sin a sin I

sin'P a c
sin cp = sin a : sin r

Položíme dále: si.n '!- = tg A, kde A je
Slllcp .

jejž vypočteme z předchozí. rovnice; pro tg
můžeme odvodit ,vztah:

pomocný úhel,
Cp-'P
2

Cp-'P CP+'P
tg-- =tg--cotg (45°+A).

2 2·

v cp + 'P 90 a + y • v , t'a protoze --- = ° - ---- muzeme psa 1
2 2 '

Cp-'P a+y
tg 2- = cotg -2- cotg (45°+ A)

Z . • v ' v, t cp - 'P Víst cp + 'Provruce muzeme vypoelS --2- a sec S -2-,-;

dostaneme CP, odečtením od 'P ~....!-dostaneme 'P.

Z rovnic
IL=1800-(a+cp) ='P+r

vypočteme IL.

Pro strany 8" ~2' 83 platí:

a. a. c.
8 =-:--SlllIL 8. =----;--Slncp=--;--slll"P,
1 srn a ' 2 srn a srn y

c .
S =--srnIL
3 siny

Nyní můžeme třikrát vypočíst konstantu komory:

f = 81 sin cP = ~2 sin IL= 83 sin 'P.

Vzdálenost hlavního bodu H' od obrazů P/, P/,
Pa' je:

H' P/ ='= Sl cos CP, H' P/ = 82 cos IL,H' Pa"= 83cos 'P.
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'Osečk~ hlavního bodu je:

dx= (H')Pľ -H'Pľ = (H') P./-H'P/ =
== (H')Pa' -,H' Pa'

Pro výpočet pořadnice hlavního bodu dz je nutno
počítat prvky vnitřní orientace na podkladě snímku
pořízeného s komorou otočenou o 900 kolem -osy nebo

O'

Obr. 17.

změřit na snímku· provedeném v normální poloze po-
řadnice z/, z/, za' a na stanovisku výškové úhly Pl•
P2, P3• Správné pořadnice dají se vypočíst z rovnic:

81 tg Pl, = [z/I, 82 tg P2 = [z/I, 83 tg P3 = [za'].
Pořadnice hlavního bodu je pak

dz=z/- [z/] =Z2- [z/] =za'- [za'].
Pro výpočet prvků vnitřní orientace počítacím stro-

jem byly odvozeny vzorce:1:!)

dl d2 (d2-dl) (cotgu1-cotgu2)
/ = (d2 - dl)2 + (dl'cotg Ul- d2 cotg (2)2

dx= (H')Pl -H'P/, kde H'P/ =
=/ dl cotg al - d2 cotg u2

d2-d1
Význam veličin uyooených v hořejších vzorcích je

zřejmý z obr. 17.
Uvedených postupů početních užívá se zpravidla

pro stanovení přibližných hodnot prvků vnitřní orien-
tace. Prvky samy počítají se z veličin měřených v nad-
bytečném počtu a vyrovnávají se methodou nejmen-
ších čtverců. Pro vyrovnání byly odvozeny rovnice
oprav ruzným způsobem.
Jedním ze starších je způsob S c h e 11 Ů v.14) Při

tomto' způsobu se předpokládá, že na snímku byly
změřeny vzdálenosti dl = Po' P/, 'd2 = Po' P/ ... dn =
= Po' Pn' (obr. 18) a na bodě O odpovidajícím středu
vstupní pupily směrníky. Ul' u2 ••• ano Označíme-li
O' Po" jako 8 a úhel O' Po' H' jako <P, můžeme psáti
pro 6. O' Po' Pľ

8 : dl = sin (<p+ al) : sin Ul (1)

z této rovnice lze úpravou získat vztah:
B

dl = -- - dl cotg al . tg <Po (2)
cos <P

13) St e i n e r, Die Photographie im Dienste des Inge-
nieurs, Wien 1891, cit. podle H u g e r s h o f f - C ran z,
Grundlagen der Photogrammetrie, Stuttgart '1919.

14) J. M. E der, Ausfiihrliches Handbuch der Photo-
graphie, I. TeH, 2~Hiilfte, Halle a. d. S. 1892.

B
~=--, 1]=tg<p (3)

COS <P

a pro d cotg a zavádí označení a; tak dospívá k rov-
nicím:

dl =~-al1]
d2 = ~-a21]

dn=~-an1]

a z nich odvozuje rovnice oprav

~-al1]-dl=vl
~-a2fYJ-'d2 =v2

~-an 1] -dn =Vn

a z těch pak rovnice normální:
n--~- [a] 1]-,- Cd] =0

-'[aj ~+ [00] 1]+ Cad] =0

Řešením dostává neznámé ~, rYJ, načež z rovnic (3) p0-
čítá <P a 8. Prvky vnitřní orientace pak jsou dány
rovnicemi

Při tomto postupu jsou normální rovnice odvozeny
z podmínek pro minimum:

a [vv]
H =0,

a [vv]
a1]

!~
P" P, P, Po

Protože však ~ a tj nejsou nezávisle proměnné, mají
být normální rovnice odvozeny z podmínky

a [vv] = O, a [vv] O
a<p aB

neboť nezávisle proměnnými jsoU <p a 8. Položme si
otázku, jsou-li tedy normální rovnice odvozené Schel-
lem správné.
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Pro součet ětverců oprav platí: .

[00] = n~2 + [00] 'l}2 + [dd] -2 [a] h-
-2 [d] ~+2 rad] 1]

Podmínkou minima je:

o [00] _~oo] ~+ o [00] ~ =0
0'P o~ 0'P 01] 0'P

o [00] _~V'P] ~ +!.loo] ~=O
os o~ os o 1] á.s

V daném případě je:

0[00] o~ 01]---=2n~-+21] [00]-.--
0'P o'P o'P

-{2 [a] ~ ~+2 [a] ~ 01].}_
0'P 0'P

-2 [d] ~+2 rad] ~ =0
o'P o'P

0[00] o'~ 01]
---=2n~-+21] [00]--oS oS oS

-{2 [a] 1] ~+2[a]~~}-oS oS
o ~ 01]-z [d] -+2 rad] -=0.oS . oS

Protože platí:

o~ 1/
-=+--sin'P
0'P cos2 'P

~=+_1_
0'P cos2 'P

~=+_1_
oS cOS'P

můžeme psáti :

2n~-s-sin'P+21] [00]_1__
cos2'P cos2'P

S 1
-2"l [a] --sin'P-2 [a] ~---

cos2'P cos2 'P

8 . 1
-2 [d]--· sm'P+2 rad] --=0

cos2 'P cos~ cp
1 1 ~2n~---2 [a] 1]---2 [d]-· -=0

cos 'P cos 'P cos 'P

Normální rovnice pak jsou:

nssin'P~- [a] ~+ [00] 1]- [a] ssin'P1]-

- [d] s sin 'P + rad] = O
n~- [a] 'J'j- [d] =0

Vytkneme·li zl., 4. a 5. členu první rovnice S sin 'P,
dostaneme .

s sin 'P {n ~ - [a] 1] - [dJ}-

- [a] ~+ [00]1] + rad] = O

a ježto člen v prohýbané závorce je roven o, jak vy.
plývá z 2. normální rovnice, platí o první rovnici:

- [a] ~+ [00] 1] + rad] =0,

a protože 2. normální rovnice zůstává nezměněna, jsou
normální rovnice určené z podmínky

0[00] =0 a o [v~=O
0'P oS

shodné s normo rovnicemi odvozenými Schellem.
Geometrický význam rovnic (5) poznáme, když rov-

. nice krátíme 1]a dosadíme do nich hodnoty podle rov·
nic (3). Po malé úpravě dostaneme na př. pro bod P/:

S d . dl V1--- cotg« - --=-- (7)sin'P 1 1 tg'P tg'P

Z obr. 18 vyplývá, ~
S

sin 'P

je rovno. !přeponě pravoúhlého trojúhelníka, který
vznikne, vztyčíme·li· v bodě Pr/ kolmici na paprsek
O' Po' až protne OH' v bodě R; dl cotg «1 je rovno
O' U nebot v •D" O' Po' P 1 platí

o, , _ d sin 'P
P1 - l' •sma1

Protože <t O' PľU = 'P + a1 + 90° - 'P 90° .+ «1'
platí v D" O' Pľ U '

O' U = O' P , cos a1=
1 sin 'P. .

sm'P cos a1=d1-. - -. - = dl cotg a1,sma1 sm 'P

konečně je z obr. 18 zřejmé, že

dl- -=RU
tg 'P

Abychom se mohli vrátiti k původní rOVnICIsou-
stavy (5), je nutno rovnici (7) násobiti hodnotou
1]= tg 'P, což geometricky vyjádříme tím, že veličiny
O' R, O' U, U R = T V učiníme odvěsnami pravoúh··
lých trojúhelníků. s úhlem 90° - 'P při delší odvěsně.
Dostaneme trojúhelníky D" O'RP, D" O'UT li D" TVP;
je zřejmé, že rovnice oprav (5) jsou odvozeny ze
vztahu

Veličiny PR, VR, PV nemají však přímého vztahu
ani k měřeným úsečkám snímkovým ani k měřeným
úhlům. Proto nemají ani opravy přímého 'vztahu'
k těmto veličinám, což je nedostatkem Schellova způ-
sobu. Při methodách, kde opravy jsou ve vztahu s mě··
řenými úsečkami nebo úhly, lze z průběhu oprav sou·
diti na skreslení objektivu, což je velmi důležité pro'
'iP.hoposouzení. .
Jiný způsob pro sestavení rovnic oprav odvodil'

K Iing a t s c h.15) Při tomto způsobu se předpoklá·
dá, že na podkladě 3 bodů zobrazených na snímku'
byla odvozena přibližná hodnota konstanty komory fo
a přibližná poloha hlavního bodu (H'). Měřeny jsou
úsečky od bodu (H') xľ ... xn' a rozdíly směrů (1. j.
úhly) aik na n bodů (obr. 19). Pro směr O'P;' dá se'
ze souřadnic aJ/, fo Výpo~íst směrník (Ji a délka
.O'P/ = Si' Kdyby O' hylo správným středem promí·
tání, bylo by (Ji rovuo úhlu 'Pik vypoětenému z- úseček-

15) K 1ing a t s c h, Dber die Konstantenbestimmung'.
der inneren Úrientierung Int. Archiv f. PhotograD1metria
Bd. VI, str. 59 a násl,
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xl, Xi. a úhlu o.ik. Pro úhel 'Pik vycházejí podle volby
Pk různé hodnoty. indeX i označuje bod Pi, na který
byl měřen směr, index k bod, kterého se použilo
k.odvození úhlů 'Pik a 'Pki. V důsledku chybných x/
a Xk' se připojuje k 'Pik oprava Vjk a v důsledku při-
bližné polohy středu promítání O' se připojuje k 0i

opravná hodnota d 0;, která je závislá na opravách
souřadnic da; a dl bodu O'; prodoi platí '

d 0i= aj dx + bi dl
Pro definitivní polohu středu promítání O' platí

0i+ d 0i= 'Pik + Vjk ,

takže rovnice oprav pro směr O' P/ zní

Vjk = ajdx + bid/+ lik,

Pro k = 1, 2... i - 1, i + 1. .. n je celkem n-l
rovnic oprav. Pro směr O' Pk dostaneme rovnice oprav
analogicky:

. VI/ = akdx + bkdl + lki,

(n2)Použijemé-li všech kombinací dostaneme

oprav. 'Chel 'Pik se počítá ze vztahu:

. xi' + Xk' •
sm (2 'Pik+ o.ik)=, , sm o.ik

Xi -Xk
a podobně 'P ki Z rovnice

... xi' +Xk' •
sm (2 (f'k'- o.ik)= " sm o.ik.

Xi -Xk

Koeficienty a, b se odvodí ze základních vztahů

tgOj=~, t~Ok=~'xi' Xk'

Díferencováním určíme:
sinfi

ai= ,
8;

C080j
bi=--- 8i .

sin Ok cos Ok
ak=--', bk=---

8k 8.~

Jednodušší způsoby odvodili H u g e r s h o f fl6) a
v. GrlLber,17)

16) H li g e r s h o f f - C ran z, GrundlageJíl der Photo-
grammetrie aus Luftfahrzeugen, Stuttgart 1919.
11)0. v. G ru ber, Bestimmung der inneren Orien-

tierung von Messkammern, Int. Archiv f. Photogram-
metrie, Bd. VI, str. 82 a násl.

P r v n í odvozuje rovnice oprav tak, že přiděluje
opravy toliko měřeným úsečkám, druhý toliko mě-
řeným úhlům. Postup v prvním případě ve zjedno-
dušeném podání je takový: Označíme-li úsečky vzta-
žené k přibližně známé poloze hlavního bodu x' (obr.
20), směrníky orientované. přibližně k ose záběru·a' a
orientační posun pro směrníky ~, platí:

, x' + Vx + dx
tg (a -~) = 1

0
+dl '

kde 10 je přibližná hodnota kons14nty komory. Roz-
vedeme-li výrazy na levé i pravé straně podle Taylora
s vynecháním malých členů druhého a vyššího řádu,
dostaneme:

1 x' 1 x'
tga'--.-, ~=-+ -(vx+dx) --2 dl.

• cos2 a 10 10 10
Položíme-li

x'
-= tg (a)

'

0

a přihlédneme-li k tomu, že je možno kllisti

tg a' - tg (a) == _,_1 __ ' [~, - (a)]
. cos2 (a)

1 1
cos2 --;;; == cos~ (;;)

můžeme psáti:
1 1 x'

[u' - (a) -~] - - (vx+dx)--dl·cos2(o.) h I~
Dále platí:

1 . x'2 I .2 + x'2
---=1+tg2 (a) =1+_=_0 __
cos2 (a)' '0 ,0

2 .

a tedy

x' 12+ x'2
vx=-dx+-dl- o ~_

'

0

'

0

_ lo2+x'2 [(o.)-a'].
10

Hugershoff neodvozuje rovnice oprav přesně tím-
též způsobem, jaký jsme výše uvedli, nýbrž vychází
ze vztahu, který vznikne 'logaritmováním základní
rovnice, t. j. -zc vztahu

x' +vx+ dx
log (tg (J! -~) = log /0 +dl

a k výpočtu koeficientů v rovnicích oprav používá
logaritmických diferencí.
ti r u ber klade podle obrázku č. 20

x=x'+dx
1=10 +dl
u=u'-~= (a)+da

Zavedeme-li do základního vztahu

X
tga=-. I
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hořejší výrazy, dospějeme k rovnici:

x'+dx
tg[(o) +do] = fo+df

Rozvedením podle Taylora s omezením na první
členy vychází:

_1 'x' 1 x'
tg (o) +---do = - +- dx-- df •

. cos2 (o) fo fo f02

Přihlédneme-li k tomu, že
x'

tg (o) = fo

__ l_[a'+1.1 -(0)-<5] = dx -!!!...-df.
0082 (o) a fo f02

\
\
\
\
\
. I

\
I
V

\6
l-
I

__1 fo_2_+_X_'._·2
0082 (o) f02

a dělíme-li celou rovnici tímto výrazem, dostaneme

o' + 1.1 - (o) - <5 ~ fo dx _ x' . df
a - fo2+ x'a fo2+ x'2

Z toho rovnice oprav:

Va = f
0
2 ~ x'2 dx- f

0
2 ~ x'2 df + [(o) - o'] + <5.

Srovnání obou rovnic oprav t. j. pro 1.1x a Va uka-
zuje, že druhý způsob je výhodnější, protože umož-
ňuje eliminaci nepotřebného orientačního posunu <5
ze soustavy rovnic oprav. Kromě toho je při 'druhém
způsobu i výpočet středních chyb prVků vnitřní orien-
tace jednodušší.
Z předchozích dvou způsobů' pro určení prvků

vnitřní orientace první přisuzoval opravy měřeným
úsečkám, druhý měřeným úhlům. Protože ale jsou
měřeny jak úsečky tak úhly, měly by být přisouzeny
opravy oběma veličinám. Příslušné odvození podal
Baes c h Ii n.l'S)

18).Ba e s c hli n, Korrekte und strenge Behandlung
desProblems der Bestimmung der innern Orientierung ...,
Schweiz.Zeitschr. fiir Vermessungswesen u. Kulturtech-
nik, 1928, str. 31-.:.a6.

Vychází ze základního vztahu

x
tgo=,

a ve shodě s předchozím' označením klade:

o= a' + Va - <5, x = x' + Vx +dx, f = fo + dl
takže dostává rovniCi:

. , x' +V,+ dx
tg (o - <5 + va) = fo + df

tg (o' - <5 + Va) (fo +df) = x' +Vx + dx.
Rozvedení podle Taylora s 'vynecháním členů vyš-

šího řádu. dá"á

[tg o'+ 008:7 (Va-<5)] (fo + dl) = x' + Vx + dx.
a po vynásobení s vynecháním malých členů druhého
a vyššího řádu .

fo tg o' + tg a' df + .fo , Va-cos2 O

fo <5-x'-vx-dx =0.
cos2 o'

Položíme-li jako ohvykle

1 . , f02+x'2---=1+tg2o. = ,
cos2 o'. f02

s přihlédnutím k tomu, že
, x'

tga =-.
fo

f02 +x'2 + x' dl
fo Va - Vx . fo -'-'

< f 2 + x'2
__ 0 __ <5 - dx + f tg o' - x' - Ofo o -

Způsob, jakým se provede vyrovnání v daném pří-
padě odvodil H e Im e r U9)

ZajÍIqavou methodu pro určení obrazové dálky od-
vodil u nás prof. Dr. AI. Ti c h ý. 'Methoda zakládá
se na podobnosti trojúhelníků, které vzniknou v pros-·
toru předmětném i obrazovém, fotografujeme-li body,
které leží na přímce kolmé k ose záběry a které jsou
umístěny symetricky na obě strany od této osy. Po-
pis methody si lask. čtenář vyhledá v snadno pří-
stupné literatuře.20)

b) Při n eur o v n a n é k o moř e.

Rovnice oprav až dosud uvedené byly odvozeny za
předpokladu, že snímky pro stanovení vnitřní orien-
tace byly pořízeny s komorou urovnanou t. j. že sklon
osy záběru k rovině horizontální a pootočení (t. j. úhel,
který svírá spojnice snímkových značek se snímko-
vým horizontem) jsou rovny nule;
Uvedené požadavky mohou být lehko splněny,

jde-li o určení prvků vnitřní orientace u fototheodo-
litů. Jde-li však o letecké komory, je možno vyhověti
požadavkům jen přibližně, protože letecké komory

19) Viz J o r d a n - E g g e r t,' Handbuch der Vermes-
sungskunde, Stuttgart •.935, sv. T, str. 184 a násl.

ZO) Prof. Dr AI. Ti c h ý, Stanoveni vnitřni orientace
fotogrametrických komor" f, Zeměměř. Obzor Č. 1/1940.
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nemají zařízení, kterým by mohly být spolehlivě urov-
nány při vertikální poloze snímkové roviny.
Odvození prvků vnitřní orientace při neurovnané

komoře vyžaduje, aby se přihlédlo také k vlivu prvků
vnější orientace ato k vlivu sklonu w, pootočení x
a k vlivu chyby v orientaci osy záběru ~, Řešením
této úlohy se zabývali, pokud je nám. známo, Thei-

mer21,) Hornoch22) a Gast.23) Theimer došel k velmi
složitým vzorcům, Hornoch naznačil řešení, aniž je
provedl. Zde si chceme všimnouti p o s tup u Ga s-
t o v a, který dal úlohu řešit i číselně.23a) Příslušné rov-
nice oprav odvodil na podkladě transformačních rovnic,
jimiž se převádějí souřadnice bodu P (X, Y, Z) ze
soustavy Xy Z do 'sousta~ ~,1'J, t, která má týž ~
čátek a vznikne tak, že nejprve otočíme X, y. kolem
Z o ~ do polohy X', Y' (obr. 21) pak Y' Z kolem X'
o úhel (J) do polohy 1'JZ' a konečně X' Z' kolem 1'Jo .úhel
x do polohy ~, ·t. . .
Pro nové souřadnice ~, 1'J ,t platí podle obecně plat-

ných vztahů:

~ = cos ~X . X + cos ~ Y . Y + cos ~Z . Z

1'J= cos 1'JX .X +COS1'J Y. Y +COS1'J Z. Z

t = cos t X . X + cos ty. Y + cos t Z. Z,

kde
cos ~ X = + cos x cos~ -sin x sin~ sinw= (1)
cos ~ Y = - cos x sin ~ - sin.x cos ~ sin w = (2)
cos ~ Z = - sin x cosw = (3)
cos 'YJ X = + sin~ cosw = (4)
cos 'YJ Y = + cos~ cosw = (5)
cos 'YJ Z = - sin w . = (6)
COS t X = + sin x cos ~ + COS x sin ~ sin w = (7)
cos t Y = - sin x sin ~+ cos x cos ~ sin w = (8)
cost Z = + cos x cosw = (9)

(IT)
Pakliže protn~me osu 1'Jv bodě 1'J';= 1 (obr. 22) r0-

vinou rovnoběžnou s ~t, .protne paprsek PO rovinu
1'J' = 1 v bodě P',

21) T h e i m e r, Beitrag zur Hauptplinkt- und Bild-
weitenbestimmung aus Photogrammen, Zeitschr. f.lnstru-
mentenkunde roč. 1927,str. 134a n.

22) Hor noc h, Ůber Hauptpunkt· und Bildweiten-
bestimmung aus Photogrammen, Zeitschr. f. Instrumen-
tenkunde roč. 1927,str. 579.

23) Ga s t, Vorlesungen iiber Photogrammetrie, Leipzig
1930.str. 33 a n.

23a) L e hm a n n, Zur Bestimmung der inneren Orlen-
tierung ... , Bildmessung u. Iinftbildwesen, roč. 1931,str.
104 a násl. "

jehož souřadnice jsou:
'YJ' =1
e = ~l... = x (m)

'YJ

C' = (l... = z
'YJ

Dosadíme-li do posledních dvou rovnic za ~, 'YJ, t;
podle rovnic (I) s ohledem na rovnice (II), dospěje-
me k snímkovým souřadnicím

(l)X + (2) Y + (3) Z
x = 1 (4) X + (5)Y + (6)Z

(7) X + (8) Y + (9) Z
z=1 (4) X+ (5) Y+ (6) Z

Zavedeme-li pro bod P souřadnice polární
X=:SsinIXcos,B
Y=SCOSIXCOS,B
Z = S sin,B

a dosadime-li je' do předchozích rovnic za pravoúhlé,
jsou snímkové souřadnice bodu P:

(1) sin IXcos,B + (2) cos IXcos ,B+ (3) sin ,B
x = f (4) sin IXcos,B + (5) cos IXcos} + (6) sin,B (V)

(7) sin IXcos,B + (8) cos IXcos,B + (9) sin,B
z=f (4) SinIXCOS,B+ (5) COS IXcos,B + (6) sin,B
Gast .předpokládá, že hodnoty w, x, d budou veličiny

malé, takže bude možno klásti
sinw ==w, cos·w == 1, sin x == x,
cos x == 1, . sin d == d, cos d == 1,

I
I
I

+------ryI /
I /'
I "/
I //

/

čímž se zjednoduší výrazy (1) až (9) a bude možno
položiti

(1) = + 1 (4) = + d (7) = + x

(2) = - d (5) = + 1 (8) = +w (VI)
(3) = - x (6) = - w (9) = + 1

Při odvození .předchozích rovnic bylo předpokládá.-
no, že souřadnice x, z )sou měřeny od bodu hlavního.
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Ve skutečnosti jsou měřeny od prusečíku spojnic rá-
mových značek, vzhledem. k nimž má hlavní bod
souřadnice dx) dz a proto je třeba položiti místo x
a z: x-di) z-dz.
Pro konstantu komory je známa jen přibližná hod-

nota fo a platí + dff=fo .
Tak dospějeme k rovnicím:

x-dx = (f +df) sin a cos tJ - cos a cos tJ. fJ-sintJ "
o sin a cos tJ fJ+ cos a cos tJ - sin tJ w

z _ (],z = (f + d ) s!n a cos tJ " + cos a cos tJ w + sin tJ
o f sin a cos tJ fJ+ cos a cos tJ - sin tJ • w• (VII)

Protože x) z jsou měřeny a tudíž zatíženy chybami,
klademe místo x a z

x +vX) z + vz•

Po vynásobení s vynecháním členů malých 2. řádu
dospívá Gast k 'rovnicím oprav tvaru:

Vx =dx + tgadf- (fo+xtga) fJ +
tg tJ tg tJ

+x--w-f --"+f tga-xcos a o cos a o

tg tJ ( z tg tJ )
Vz = dz+ --. df - z tg a fJ + -- + fo w +

cos a COS a
fo tg tJ+ f tg a " + --- - Z (VID)

o. cos a

Gastových rovnic oprav lze užít pro určení prvků
vnitřní orientace; jen jsou-li hodnoty fJ, w, x a ovšem
i di a df malé., Při větším stočení fJ,sklonuw, pooto-
čení " nebudou rovnice (VI) ani přibližně splněny a
rovnic oprav (VID) nebude možno použít. Pro ten
případ. odvodíme obecnější rovnice oprav.

Autor upozorňuje na zjednodušenou tache&metrickou metodu) při níž se čte jen laťový úsek L) 'lJO(}movný
·a výškový úhel. Pro každý zaměřený bod se poznamenává hodrwta vstavenéjw metru ('[Y1'V'YI>ího) d'T"Uhéhonebo
třetího). Mimo to podává autor rwvou úpravu výškového vzorce.

Jak známo, není třeba čísti na laťové stupnici po-
lohy všech tří dálkoměrných nití; nýbrž pokud dovo-.
luje terén a porost, může se čísti hned úsek laťový L)
vymezený horní a dolní nití dálkoměrného kříže. Při
násobné konstantě K = 100 tacheometru s analaktic-
kým dalekohledem značí 1 cm na lati .jeden metr
vzdálenosti. Na př. přečten-li na lati úsek L= 85 cm,
je vzdálenost d = 100 L = 85 m. Obdoba čtení centi-
metru za metry se používá při měření délek dálko-
měrnými soupravami (systém Kern, Wild, Zeiss atd.).
Pro pohodlné čtení laťového úseku L vstavujeme

horní nit kříže na prvý, druhý nebo třetí metr laťové
·stupnice. Ctení na dolní niti zmenšíme zpaměti o 1,
2,3 m a obdržíme laťový úsek L.
Vzdálenost šikmá

ď = 100Lcos·a,

kdež a je výškový nebo hloubkový úhel a výraz
·0082 •a, je tabulován, a= 100L.

Nadmořská výška bodu A v obvyklé tacheometrii
se počítá podle vzorce

VA=VS+v± (d~sin2a,:+s) (2)

kde Vs je nadmořská výška stanoviště tacheometru,
v výška stroje (tacheometru), d přečtený stonásobný
laťový úsek v m, s čtení na laťové stupnici pro střední
nit, kteréŽto čtení se rovná 1m (příp. 2 nebo 3 m) +
+L/2.
Součet Vs + v je pro totéž stanoviště stroje kon-

stantní a dává výškuhorizontu strojového. Dále
se počítá v zápisníku algebraický součet výrazu
± (d. ~ sin 2 a :+ S), jenž se přičítá nebo odčítá od
výšky strojového horizontu, čímž se vypočte nadmoř-
·ská výška bodu A. Celý pochod výpočtu obsahoval

jeden součin na počítacím stroji nebo logaritmickém
pravítku a dva součty.
.Autor však upravil zjednodušenou metodu výpočtu

výškového, a to úpravou posledních dvou člend na
pravé straně rovnice (2)

± Id ~ sin 2 a, :+ s =

= ± 100L ~sin 2 a, :+ 1m (2 m, 3 m) :+ ~

= ±loo L (~sin 2a,:+ 0,005) -1 m (2 m, 3 m).
Pro výraz ± 100L (~ sin 2 II :+ 0,005) vypočetl

tabulky a získal možnost tvořiti pouze jeden alge-
braický' součet k výšce horizontu stroje. Od vyhleda·
né tabulkové hodnoty odečte se zpaměti 1 m, příp.
2 m, 3 m, podle toho, na kteýr byla vstavena pro ten
který bod horní nit dálkoměrného kříže.
Má-li nitkový tacheometr addiční konstantu c) pak

ji předem připočteme k délce d; na př. d = 85,1m
a c = 0,15m, tudíž opravené d = 85,25 m. Pak se
počítá již stejně, jako pro anaIaktický dalekohled.
Autor připravuje tacheometrické tabulky zjedno-

dušené .tacheometrie pro setinné dělení kruhu (viz
ukázku níže). Tabulky budou sestaveny tak, aby při
hloubkovém úhlu - a, od O do 50g (zenitové vzdále·
nosti od 100 do 150g) se hledaly hodnoty ~ sin 2 a,+
+ 0,005 shora dolů s rostoucími sudými minutami
po levé straně tabulek. Hodnoty ~.sin 2a,- 0,005
pro výškové úhly +.a, od 350 do 400g (zenitové vzdá-
lenosti od 50 do 1oog) se hledají zespodu s ros·
toucími sudými minutami nahoru po pravé straně
tabulek. Tím odpadá výpočet doplňku na 100 nebo
400g. Zároveň s těmito hodnotami v témž řádku
budou hodnoty pro 0082 a. Interpolace u shora uve-
dených hodnot pro liché minuty bude snadná a vy-
konává se pouhým pohledem. Největší diference ta-
bulkových 'hodnot dosahuje nanejvýše hodnoty 0,0004.
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!-! 12g !-! 13g .-l .~ -- 14g !-! 15gC ! !
! COS'a I -a I COS'ul -u~ COS'a I -u I COS'a I -aj C

--00 0'9649 I 0'1891 I 0'1791 0'9589 I 0'2036 0'1936 0'9524 I 0'2179 I 0'2079 0'9455 I 0'2320 j'O.'2'220 100
02 48 94 94 88 39 I 39 23

1

82 82 -
54 I 23 23 98

Oj 4' .6 '6~ '6 4'I 4' 21 85 85 52 I 26 26 96
06 45 99 99 85 44 44 20 87 87 51 28 28

~

08 H 0'1902 0'1802 84 47 47 19 I 90 90 49 31 31

•••1---
10 0'9643 I 0~1905 I 0.1805 0'9583 I 0'2050 1'0'1950 0'9517 I 0'2193 I 0'2093 0'9448 I 0'2334 I 0,2234 90
12 42 I 08 I 08 81 I 53 I 53 16 I 96 I 96 46 I 37 I 37 88, -. ,

H
'j6' 22 I 58 I 58

48 21 61. 61

, - :: 0'96~: 'I 0'19:: II 0'18::
54 17 69 69
56 16 72 72

, 60 I 0'2102 I 0'200~' 93 I 44 I 44
58 05 05 92 47 47

o.''::' i 0'21:: i 0'20:: o.'':: i o''':: i 0'21::
54 13 13 87 55 55
53 16 16 86 58 ~ 58

22 ~ 84 I 84 5j
20 I 87 87 52

0'9419 I 0'2390 I 0'2290 50

171 92 \ 92- ~
16 95 95 46
14 98 98 U

88 96 I 18 I 18 32 I 62 I 62 64 I 03 I 03 I 91 I 42 I 42 12
90 0'9595 I 0'2021 I 0'1921 0'9531 I 0'2165 I 0'2065 0',9462 I 0':1306 I 0'2206 0.9389 I 0'2445 I 0'2346 --ro-

--
68 68

61 I 09 I 09
881

48

1

48 8892 94

1

24 24 29
9j 92 27 27 28 70 70 59' 12

1

12 86 51 51 06'6 91 30 30 27 73 73 58 14 14 85 53 53 84
98 90 I 33 33 25 76 76 56 I 17 17 83 I 56 I 56 02
100 0'9589 I 0'2036 I 0'1936 0'9524 I 0'2179 0'2079 0'94551 0'2320 I 0'2220 0.9382 I 0'2459 I 0'2359 88

C COS'a I I -a COS'a I -a COS'a I -a Cos'ail -a C

t___ a87g __ t t___ s86g ___ t t__ 385g ___ t Ť_- s84g --_Ť Ť

Podle praktických zkušeností' se dá zaměřiti tímto
zplisobem až 92% případů a výpočty zrychliti o 40%
času při nonnálním čtení všech tří nití obvyklého
tacheometrického postupu.
Ku konci připojujeme ukázku části tabulek, z niž,'

je zřejmý způsob uspořádání.
Příklad: u= -115,48 g" L = 1,201 m, d = 120,1 m,

výška horizontu stroje na stanovišti budiž 417,65 m.
Ctení spodního vlákna 1 m.
Pro a;= -115,4GG je z tabulky cos2 a = 0,9420.

1, D = d , cos2 U = 120,1 X 0,9420 = 113,1 m.
2, - ~ sin 2 u+ 0,005 též z tabulky = - 0,2387,
- d , ~ sin 2 u+ 0,005 = -120,1XO,2387 = --;28,67m.
Výška zaměřeného bodu tedy

417,65-28,67 -1 = 387,98 m.

Literatura:
E. H a ID ID e r: Beitriige zur Praxis der Hiihenaufnah-

men, ZfV. 1891, str. 193.
J. Pe tří k: Základy nižši geodesie, Praha 1921, 3. vyd.,

Každá válka přinášívá různá technická zdokonalení,která se později paužijí také pro mírovou potřebu.
Tak i druhá světOváválka přinesla na obou válčících stranách dva důležité vynálezy, jež bude snad možno'
v bUzkébudoucnosti zařaditi mezi prostředky měření země. V prvé řadě je to Spojenci vítězně užitý radar,
DruhÝ7Yftakovým vynálezem, válkou vlastně pouzeNěmci znovu probuzeným k dalšímu neblahému vývoji,
jsou rakety, V prvé části článku se zmíníme o těch partiích z rozsáhlého vývoje radaru, na nichž může míti
~eměměřičzájem, 1) druhé části promluvíme. o mírovém upotřebení raket.

Mapování elektronkové.

Nejprve poznámka k samotnému názvu této ka-
pitoly, Pokud je mně známo, byla dosud v české
literatuře zmínka o tomto druhu mapování poUíre
v odstavci 2,20 knížky: M. Menšík: Fotogrammetrie
praktická. Volil jsem tam pro zmíněný nový obor
označení »mapování elektronové«, který bych nyní
ve shodě se světovou literaturou i s vlastní podstatou
věci částečně pozměnil na »mapování elektronkové«.
Studiem zabývali se v době těsně před válkou· a bě-

hem ni převážně Anglosasové, později během války-
Němci a nyní Rusové, Francouzi, Holanďané i jinU)
Slovo radar vzniklo sestavením počátečních písmen

slev »radio detection and ranging«, která volně mů-
žeme přeložit jako »vyhledávání cíle a měření jeho
vzdálenosti«. Povšimněme si zběžně podstaty radaru
a to pouze po jeho zásadní stránce, pokud slouží př~
vážně potřebám zeměměřickým a vynechme složité
podklady elektrotechnické, o nichž již nyní, několik
let po jeho zradu, existuje neobyčejně rozsáhlá lite-
ratura.
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Vysílací část radarového zařízení vysílá zvláště
upravenou pohyblivou antenou časově velice krátké
(nepatrné zlomky vteřipr trvající), avšak neobyčejně
íntensivní elektromagrietické pulsy, které se přímo-
čaře šíří a· pak se odrážejí od případných hmotných
í jíných překážek. Takovéto vlastnosti, podobné vlast-
nostem světla, mají však pouze velmi krátké elektro-
magnetické vlny, jejichž délky se v našem případu
pohybují většinou v řádu centimetrů. Narazí-li tedy
papn:ek (obr. 1), vyslaný radarovým vysílacím pří-
strojem, na hladkou plochu, odrazí se v bodě A a již

se do přijímače nevrátí.2) Naopak při nárazu na ne-
rovný povrch v místě B se paprsky rozptýlí (obr. 2)
a jejich část se odrazí zpět do přijímacího zařízení
radaru a tam se zvláštním elektrickým pochodem pře-
nese na stínítko (t. zv. obrazovka), které je vlastně
dnem kathodové trubice. Tam se promítne vrácený
puls jako světlý bod. Průměr stínítka bývá asi 5 pal-
CŮ, t. j. asi 12,5 cm. .

Radar zasahuje tak do mapování vlastně pouze ne-
přímo. Podobně jako v televisi tvoří souhrn velikého
množství obrazů jednotlivých vrátivších se pulsů na

stínítku obraz, jenž muzeme prImo pozorovat· nebo •
ófotografovat. Stínítko nebylo původně zařízeno na
pozorování obrazu pří denním světle. Různými optic-
kými pochody, jako je na př. Schmidtův zrcadlový
systém, lze obraz přenésti do vhodnějšího místa, pří-
padně televisně jej i přemístiti dálkově. V dalším se
zmíníme o jiném pochodu přenosném.

Uprostřed stínítka leteckých radarů bývá obraz pů-
dorysu letounu vyznačený značkou, na př. kroužkem.
Je to ovšem za předpokladu, že osa elektromagnetic-
kého pozorování je svislá. Případné soustředné kruhy
kolem uvedené značky značí určité, podle potřeby a
úkolu přistroje volené vzdálenosti v hodnotě několika
mil neb kilometrů (v určitém měřítku) od půdorysu
polohy letounu přelétávajícího zobrazenou krajinu.

Toto zařízení je zváno PPI, je to zkratka ze slov
»plan position indicator«, jež volně \přeložíme jako

»ukazatel půdorysu polohy«, rozumějme ovšem letou-
nu nesoucího radarový přístroj. Pro usnadnění navi-
gaee, nebo pro bombardování byly na stínítku ještě
jiné pomocné údaje, pro naše účely nemající vý-
znamu.

Obr. 3. Obrázek je snímkem mapy téhož území, jež zobrfl-
zuje e,lektrosnímek na dalším obr. 4. Pro porovnání jsO'lJ:
na. obou obrázcích stejná měřítka. Vzájemně neúplná
shoda obrysu ostrova na obou snímcích je mimo jiné
zaviněna i pohyblivostí této linie při přílivu a odlivu~
což mohou býti i stametrové diference. Vinou mnohokráteo
opakované reprodukce nejsou z obrdzkft patmy podrob

nosti, o nichž je v textu řeč;

Obr. 4. Obrázek je snímkem, lineárně dvakráte zmenše-
ným, stinítka (PPl) kathodové trubice. Světlá skvrna
uprostřed, vzniklá úplným odrazem elektromagnetických
paprski:t od mořské hladiny, je vadou, jež u novějších
přístrojft je již odstraněna, jak vidíme na obr. 5. Čtenář
musi při posuzování obrázku také uvážit, že otisk jeho-

je nejméně osmou reprodukcí P1~vodního obrazu
• na stinítku.

Pro získání názoru přípojme jeden z prvých, můžeme
říci historických obrazů, provedených ofotografováním
stínítka PPI. Byl proveden v r. 1942 3 cm radarem
(t. j. pracujícím na této vlnové délce)" Říkejme dále
takovému snímku zkrátka »elektrosnímek« nebo »elek-
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trografie«, vzhledem k jeho původu, na rozdíl od
fotografie normální, byť snímek nebyl vytvořen pří-
mým působením kathodového paprsku na citlivou
desku. Obr. 3 představuje námořní mapu přelétáva-
ného tichomořského ostrova Nantucket; jednotlivé
číslice udávající místní hloubku moře vyšly na obráz-
ku, jenž sám je přefotografován z časopisu,3) vinou
reprodukce jako nezřetelné skvrnky. Následující obr. 4
je elektrografie téhož území provedená s letadla, je-
hož půdorys v okamžiku exposice je na obr. 3 (t. j.
na mapě) vyznačen stylisovaným létadélkem, na elek-
trosnímku pak velkým světlým terčem uprostřed stí-
nítka. Soustředný světelný kruh, tam vyznačený, má
vnašem případě poloměr 10 mil. v měřítku obrazu.
Pro srovnání jsou oba obrázky provedeny v témže
měřítku.

Obr. 5. Letoun se v okamžiku exposice nalézal nad
městem Hoboken. Středem elektrosnimku jde svisle řeka
Hudson lemovaná doky, vpravo East River s ostrovem
a patrnými -mosty do Brooklynu. Mezi nimi je vlastni
New York na poloostrovu Manhatlan s viditelnými ko-.
munikacemi a obdélnikovým Central Parkem. Levou části
elektrosnimku se za Jersey City klikatě táhne řeka
Hackensack. Podobně také tento snímek utrpěl mnoho-

násobně opakovanou reprodukcí.

Jak pozorujeme, je elektrofotografie vzhledově zce-
la jiného charakteru, než letecký snímek a byla vy-
tvořena do určité míry hrubě, souhrnem světlých
bodů. Jemnost obrazu i jeho věrnost stále se zlepšo-
vala a snímek na obr. 5, znázorňující část New Yorku
s ostrovem Manhattanem a řekami· Hudson a East,
pořízený asi o tři roky později než obrázky předchozí,
je toho jasným dokladem. Při prohlížení originálu
jsou tam již patrné komunikační tepny, doky a jiné
podrobnosti dříve radarem nevyznačované. Opět nut-
no -.zdůrazniti, že světlé body elektrosnímku nesmí
čtenář považovat za pouliční světla velkoměsta; na-

opak snímek byl porIzen ve dne. Zvláště pěkných
elektrosnimků se docilovalo při mapování pobřeží,
kde cbrysová linie mezi pevn1Y'oua vodní hladinou se
jeví velmi ostře. Takto byly, bez podezření u ne-
přítele, mapovány radarem letecky i pozerrině panora-
maticky potřebné terenní podrobnosti před invasí. Na-
proti tomu rozdíly intensit na elektrosnímcích vnitro-
zemí, zejména rovinného, byly nepatrné a pro mapo-
vání neupotřebitelné.

Radarové měření, jsoucí vlastně dosud na samém
počátku svého vývoje, má mnohé obtíže,u) Tak roz-
lišení pevného a pohyblivého cíle je bez zvláštních
pomocných zařízení nemožné. Také výškové rozdíly
radar nezaznamenával. Povětrnostními vlivy trpí
zvláště zařízení pracující s frekvencí kolem 3000 Me,
vznikají odrazy a lomy elektromagnetických- vln bouř-
kovými, sněhovými i kroupovými mraky. Tomu čelí-
me jinou frekvencí radarového zařízení a pro mapo-
vání případně i vhodnější dobou. Další obtíží jsou
odrazy a nepravidelnosti zaviněné různými faktory
v troposfeře i v ionosfeře, které jsou předmětem stá-
lého studia. Jeho důležitost je patrná i tím, že za fy-
sikální výzkum vlastností ionosfery byla v r. 1947
udělena Nobelova cena siru E. Applettonoví. Země-
měřiči by zde našli mnohou příležitost pro své uplat-
nění při matematicko-geodetickém řešení problému
odrazu elektromagnetických vln4) (Frenelovy křivky)
od zemského povrchu ať již zidealisovaného v část
roviny nebo elipsoidu. Modifikace odrazových theorií,
vznikajících uvažováním zakřivení zemského,5) i vhod-
nou volbou kartografické projekce pro tyto úvahy
dají geodetům ještě dosti práce. Jejich pomoci též
vyžaduje studium rychlostí a drah dálkových raket
konaných radarem.6)

Přesnost elektrografie se samozřejmě zvýší, zvýší-li
se přesnost, jemnost a citlivost celého obrazu na stí-
nítku, kterýžto požadavek lze matematicky zvlád-
nOl/U) Proto vyžaduje se co největší intensita pulsů
i jejich frekvence a úzký svazek paprskový přístro-
jem vysílaný, ježto radar nerozezná dva cíle od sebe,
pakli se v azimutu neliší alespoň o šíři paprskového
svazku. Šíře svazku je ůměrná délce vlny dělené šíří
anteny. Ze vysoká citlivost přístroje je nezbytná, je
samozřejmé. Aby se vyhovělo uvedeným požadavkům,
došlo se vývojem z původních 10 cm vlnových délek
na délky 3 cm při konci války a nyní přechází se i na
mikrovlny milimetrových délek.°S) Přesnost dálko-
vého měřéní provedeného radarem9) byla udávána
i 1: 1500, stranová úhlová citlivost pak činila něko-
lik minut.

V takovémto stavu jak je zde popisováno, t. j. asi
úroveň z roku 1946, by elektronkové mapování na-
prosto nesneslo přísných kriterií přesnosti klasických
mapovacích method nebo pozemní či letecké fotogra-
metrie. Od té doby však vývoj prudce pokračoval, ač
se všude znatelně neprojevil, neboť současný stav
bývá pečlivě tajen. Z nových pokroků stačí jen uvésti
přístroj zvaný »Radiovisor«lO) umožňující pilotovi,
aby obdržel takový reálný obraz přistávací plochy,
jaký by získal při normálním pozorování vlastníma
očima. Podobně přístroj, pojmenovaný »Dltrafax«, je
schopný přenésti faksimile dané listiny mezi zemí a
letounem, nebo naopak. Toho je v poslední době uží-
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váno pro zasílálli meteorologických map v jejich
vlastní podobě pilotům dálkových letounů. O výkon-
nosti tohoto přístroje svědčí, že během jedné minuty
je s to přenésti podrobnosti odpovídající obrazu jed-
noho milionu slov. Studium přenosu barevných faksi-
mi1ií je v proudu. že pro letecké mapování mohou
býti tato zařízení (podobná televisi) přínosem, je více
než pravděpodobné.
Na stínítku obdržíme tedy zhruba půdorys přelétá-

vaného území. V posledním roce dějí se úspěšné po-
kusy o zvýšení plastického dojmu tohoto obrazu tím
způsobem, že zvláštním elektrotechnickým zařízením,
udaným Schmittem13) a Berkleyem12) převede se
přímo na stínítku obraz do kosoúWé projekce a odtud
lze pak, zatím jen přibližně, získat i výšky ter~nu.
Konečně se zmíníme, že názor o elektronkovém ma-

pování projevovaný na šestém mezinárodním fotogra-
metrickém kongresu v Haagu v r. 1948, byl velmi
příznivý, ježto se očekává další zvýšení jeho mapo-
vací přesnosti. Bylo mu pod názvem »elektronické
methody« vyhraženo jedno půldne v sezení komise
č. I a bylo programově zařazeno do komise č. m.
Přednášky L. T. Eliela, J. Edena a C..A. Harta byly
ohlášeny jako vyměřováni radarovým zařízením.
Postrádáme prozatím odborné publikace v české li-

teratuře, která by našemu čtenáři mohla poskytnouti
spolehlivé a hlavně moderní informace, aby nevznik-
ly nesprávné představy o možnostech této nové dis-
cipliny. Proto jsem hleděl svůj informativní článek
doprovodit odkazem na příslušnou nejnovější lite-
raturu. Bylo by jistě velmi žádoucí, kdyby geode-
tové, mající alespoň částečný zájem o elektrotech-
niku, věnovali svoji pozornost nově se rodící části
radarového měření.
O hyperbolickém radarovém měřickém syst~mu

(na př. Decca-systému) bude pojednáno jindy.

V roce 1945 zemřel v Americe budovatel novodo-
bé theorie i praxe raketových letů R. H. Goddard,
Byl více známý v Evropě než ve své vlasti. Napsal
. v roce 1919 základní úvahy v tomto oboru »A method
of reaching extreme altitudes« (Methoda k dosažeIÍí
velikých výšek) a sám se až do třicátých let věnoval
pokusům. Ve válce pokračovali v jeho poznatcích
Němci' a dospěli až k velmi účinné, alespoň na po-
čátku, zbrani »V 2«, o jejíž potírání se právě nejvíce
zasloužil radar. Po ukončení války převezli pak v r.
1945 Američané zbylý materiál i vědce, věnující se
podobným výzkumům, jako válečnou kořist do Spoje-
ných států, aby v tomto směru dále pokračovali.
Tak dosáhla v poslední době, podle uveřejněných

zpráv, tato asi 26 tun vážící raketa o maximální rych-
losti kolem 5600 km/hod., hnaná silou rovnající se
zhruba 600 000 HP ,výše přes 160 km. Vmontovaná
automatická fotokomora provede řadu snímků a spolu
s ostatními měřicími přístroji je po dosažení největší
výšky dopravena pomOcným padákem zpět na zem.
Jak takový snímek vyhlíží, uka~uje obr. 6, k němuž
je však nutno připojit několik poznámek pro jeho p0-
chopení, neboť je velmi nezvyklý. Světlé skvrnky jsou
obrazy mraků a temné jsou jejich stíny na zemi, jak

Obr. 6. V levém rohu nahoře je jasně viditelná část kru-
hového obzoru s patrným zakřivením Země. Temná po-
délná skvrna (tamtéž) je severní částí zálivu kaliforn-

, ského o největši šiřce asi 170 km, s ústim řeky Colorado.
Někde jsou znatelná i koryta arizonských C! mexických

řek, spolu s pohořími.

podrobněji znázorňuje obr. 7, kde je šipkou vyznačen
směr světla.
Vzhledem k tomu, že atmosféru počínajíc 80 km

výšky nazýváme ionosférou, jmenujme dále podobné
»letecké« snímky ionosférickými snímky.
Svislý let, z něhož laskavostí člena tamní univer-

sity se dostalo Štefanikově hvězdárně v Praze několika
kopií, byl proveden na jaře 1947 ve státě New Mexico

v USA a představuje pohled z výše 162 km šikmým,
zhruba západním směrem na Kalifornský záliv, který
je patrný v levém horním rohu snímku.*)
Na přibližně sestaveném nálepu (obr. 8) několika

ionosférických snímků je jasně viditelné zakřivení

") Snímek provedla: Naval research laboratory, 7. III.
1947ve Whíte Sand v New Mexíku. fotografický mate-
ríál citlivý pro 2300A.
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Obr. 8. Levý dílec nálepu je tvořen obr. č. 6. Vadou je, že při sestavování mosaiky nebylo užito kopií stejné
. hustoty. Na původních kopiích jsou jasně rozeznatelné dvě vrstvy mraků a to vyšší s neurčitými obrysy (cirrus)
a nižší ostře ohraničené (cumulus). Nálep zahrnuje mimo části mexika ještě území Kalifornie, Nevady, Utahu,

Colorada, Arizony a New Mexika z USA. Zakřivení Země je dokonale viditelné.

Země. Provedením přibližného orientačního výpočtu
zjistíme pro kulový tvar Země, že panoramatický
snímek s výše 162 km může obsáhnoutí až 1,2% zem-
ského povrchu. Vezmeme-li ohled na zakřivení Země,
pak vyloučením území, kde zorný paprsek svírá s vo-
dorovnou rovinou uvažovaného bodu' menší úhel než
30° (aby totiž skreslení nebylo přílišné) jest na ionů-
sférickém snímku zobrazen zemský vrchlík o prů-
měru asi 530 km.
Fotografický materiál citlivý k infračerveným pa-

prskům je zde výhodný, ale není vždy nutný, neboť
ionosféra je prakticky absolutně průhledná.
I když zatím není pro tyto snímky přímého geode-

tického použití, lze je měřicky vyhodnotit v jiných
oborech. Tak na pf. meteorologie získá takovým iono-
sférickým snímkem přehled o tvaru a poloze mraků
nad územím v rozloze i několika milionů km2, neboť
theoretický dohled s výše 162 km je asi 1445 km a
stoupnutím stanoviska o 1 km se jeho hodnota zvýší
zhruba o 5 km. Povšechná soustava mraková nad
ohromnou oblastí je tak získána objektivním postu-
pem a to ve stejný časový okamžik, což nebylo dosud
dosti dobře možné. Tím stoupnou předpoklady k přes-
nějšímu předpovídání počasí i k novým poznatkům
v nauce o poruchách.
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Současné určeni šiřkT.,délkya azimutů d,~ou-směrů.
'••••~.;.! .•..;'. • '

Ing. LADISLAVY J. LUKES.

Th. Niethammer, známý švýcarský geodet a býv. profesor university v Baselu, podává nové řešeni") zajimavé
úlohy, kterau se před nim zabývali již Daniel Bernoulli (1750) a v novějši době Wislicenus (1890) a Guyot (1940).
Nové řešeni llVeřeiJ~ujeme.

Úloha zní takto: »Známe-li deklinace a rektascense
4 hvězd Hi, H2, Ha, HJi, časový interval mezi průchodem
hvězd H. a H2-vertikálem v azimutu aačasový interval
mezi průchodem hvězd Ha a H4 vertikálem v azimutu b,
jest určiti zeměpisnou šířku qJ, zeměpisnou délku i.
a astronomické azimuty a,b obou vertikálů .•
Časy průchodu všech čtyř hvězd oběma vertikály

ať jsou Ti, T2a Ta, T4; rekťascense !li, !l2a (la, Il4a dekli-
nace .'I., 82 a Cla,04. Hodinové úhly jsou 'dány vztahem

kde LI T je neznámá korekce na mistní hvězdný čas,
kterou ohceme určit společně se zeměpisnuu šířkou -a.obě-
•ma azimuty.

V následujícím bude podáno zajimavé řešeni Niet-
hammerovo, doplněné tak, aby' na prvni lJohled byl
jasný způsob výpočtu neznámých z nutných p02orování.
Polem Pa (obr. 1) proložme hlavní kružnice kolmé

k oběma vertikálům. ,Hodinové úhly obou hlavních kruž-
nic označme ta a tb a pólové distancejejich průsečíků
Xi, K2 s oběma vertikály Pa' Pb' V pravoúhlých troj-
úhelnicích Pa-K1H 1 a PaK 1H 2 platí podle, Neperova pra-,
vidla '

cos t1a= tg Pa tg 01

COS t2a= tg Pa tg O2

f1a'= tI-ta

t2a'= t2-ta

:Eliminaci ta Z obou rovnio bude

t2<1= t1a+ (t2 - t.)

t2a= t.a + t2•

'Tím byly rozdíly, hodinovÝch úhlů (t. - ta) a (t2 - ta)
J!i'evedeny na známý rozdíl (t2 •. t.).
Neboť

t,.= T. + LlT~ai

t2= T2 + LI T + ch (T2- Ta) - !l2

t2- ta = T,.- Ti + ch (T2- Ti) + !l1- U2

kde ch je chod za jednu hodinu určený příjmem časo-
vých radiotelegrafických signálů

LITa -LITa
ch = 2 1

n

'v tomto vzorci jsou LI Ta. aLl-Ta2 korekce hodin na
místní hvězdný čas v Greenwichi, zjištěné příjmem sig-
nálů před a po pozorování a n je doba, vyjádřená v ce-
lých hodinách, které uplynuly mezi příjmem obou ča-
sových signálů. Bylo-li během observ:ace přijato ,více
signálů, dojde k vyrovnání podle methody nejmenších
'čtverců, jehož výsledkem je vyrovnaný chod ch a vyrov-
naná korekce na Greenwich LI Ta platná pro střed pozo-
rovací noci T'.

") Th. Ni et h a mmel': Die simultane Bestimmung
<der Zeit, der Polhohe und des Azimutell zweiter Richtun-
gen. Verhandlungen der Naturforscherrden' Gesellschaft
.in BaseI. Band LIV, 1942-43.

Vyloučíme-li z rovnic (1) tg Pa a dosadíme-li za t2a
z rovnice (2) bude.•.

tg Cli tg člt
cos t.a = tg Cl2cos t21 COS t.a - tg Cl2sin t2• sin t1a

tg Cli tg člt
cotgt.a = tg ()2 cos t2• cos t.a - tg Cl2sin t2 1

cotg t - '=_ tg &. cotg O. sin t2i.a 1- tg člt cotg 02 cos t21

tg Pa= cost.a cotg Cl.== COS t2a cotg 02

Analogicky získáme pro výpočet tab a Pb

t t - " tg()a cotg O. sin tuco g b---
a 1- tg ()acotg ().cos tu

cos ta = tg Pa tg qJ

cos tb ~ tg Pb tg qJ

- tg ta tg ta
cos ta=-,- cos ta cos LI - -- sin ta sin LI

tg tb tg tb

tg ta ,tg ta
cotg ta=-- cotg ta cos LI - -- sin LI

tg tb tg tb
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tg Pa cotg Pb sin L1
cotg ta=- -----------

1- tg PaCO~gPb cos L1

Zeměpisnou šířku pak počitáme z rovnice

A konečně zeměpisná délka vyplývá z následujících
rovnic:

t, = ta + t,a

t
l
=T,+L1T-u,

A T= ta + t,a-T, + u,

tg= tb + tgb

tg= Tg + AT-ug

A T= tb + tgb-Tg + ug

kde A Ta i A T jsou korekce chronometrů platné pro
tutéž ep,ochu.
Je.li pozorováno více hvězd než dvě v každém verti-

kálu, dochází k vyrovnání podle methody nejmenších
čtverců.
V dalším odvozuje Niethammer váhy jednotlivých po-

zorovaných veličin, vliv příčné refrakce, střední chyby
neznámých a pojednává o okolnostech, při nichž jsou
jednotlivé neznámé nejpříznivěji určeny. Střední chyby
neznámých ukazují, že zvláštní význam mají zejména
dva případy:

V případě a) by byly L1T a q; určeny nejpřesneJl,
kdyby všechny 4 hvězdy v každém vertikálu procházely
zenitem. Střední chyby určující přesnost azimutů obou
vertikálů by byly rovny 00. Stojí-li oba vertikály k sobě
kolmo, nastává nejpříznivější případ, když obě hvězdy
procházejí v obou vertikálech symetricky k zenitu
v úhlové vzdiilenosti 900.'
V případě b) budou L1 T, a i b určeny se stejnou přes-

ností zcela nezávisle na tom, v jakých směrech,leží oba
vertikály a na kterých místech obě hvězdy procházejí
vertikálem v úhlové vzdálenosti 90°. Šířka bude pak' ur-
čena s přesností 1/sin2 q;.
Měl-li by se totou methodou určit azimut toliko jedno-

ho směru a, naskytá se otázka, do jakého azimutu bo
má být položen druhý vertikál, aby azimut a byl určen

co možno nejpřesněji. V následují:cí tabulce jsou sesta-
veny azimuty a a jim odpovídající azimuty boo

a I boI
O· 180·00' ~.

15· 166· 49'
30· 160· 54'
45' 161· 34'
60· 166· 06'
75· 172· 38'
90· 180· 00'

V připadě a= 00, kdy oba vertikály jsou v meridiánu.
přispívají všechny průchody k určení času a azimutu.
Šířka se naproti tomu neurčí. V případě a=900se určí
všechny neznámé ale s přesností poněkud menší než
v případě a = 0°.
Methodu možno prakticky provádět velkým universál-

ním strojem, vybaveným neosobním mikrometrem s kon- .
takty pro přenos na pásku chronografu a se zařízením
pro přeložení dalekohledu během průchodu jedné hvězdy
za účelem eliminace kolimační chyby. Niethammer po-
znamenává, že neosobní mikrometr v tomto připadě
předpokládá zařízení k automatickému vedení galeko-
hledu ,ve vÝšce. K tomu je třeba podotknout, že užití
neosobniho mikrometruzávisí na velikosti zorného pole
dalekohledu. ZÚ určuje na př. zeměpisnou šiřku metho-
dou Struveovou v 1. vertikálu, kde výška hvězd se měni
nejvíce, a neužívá při tom zmíněného zařízení. Je-li
zorné pole dost velké, stači jit hvězdě dalekohledem
vstříc v zenitové distanci, a než přejde zorné pole, je
hotov potřebný počet kontaktů a to i u hvězd, u nichž
meridiánová zenitová distance je velmi malá.
Na první pohled se tu nabízí methoda, která najednou

poskytne všechny veličiny určované na Laplaceových
bodech. Bude zajisté vyzkoušena při nejbližším astrono-
mickém měření zeměměřického úřadu, ale již dnes l.ze
o ni říci toto:
1. Při měření se patrně uplatní v plné míře škodlivý

vliv příčné refrakce, zejména v případech, kdy bude
pozorováno s' nízkých zděných piliřů.
2. Při pozorování universálnim přístrojem se stolkú

měřických rozhleden bude zase na závadu jak' menší
stabilita přístroje, tak menší stabilita stanoviska.
3. Při měření' na Laplaceových bodech má naději na

uplatnění jedině taková methoda, při níž jak sestavelIí
pozorovacího programu tak vlastní měření je jednodu-
ché a elegantní. I když zmíněné methodě ponecháme ori-
ginalitu matematického řešení, zdá se že upadne do řady-
method, které bychom mohli nazvat methodami kontrol-
ními.

LITERÁR:NÍ :NOVI:NKY

Ing. Theodor A n i k i n: Praktické vytyěovací ta·
bulky. Druhé, přepracované a doplněné vydání vy1;lo
roku 1949 v nakladatelství Práce v Praze. (105 stran
kapesního formátu 12,5X 16,5 cm). Cena brožovaného
výtisku 50 Kčs.
Anikinovy praktické tabulky jsou určeny k vytyčo-

vání kruhových oblouků při komunikačních i jiných
stavbách a to buď s použitím úhloměrného stroje, nebo
bez něho. Obsahují celkem 8 tabulek a 9 obrazců v textu.
Příručka je rozdělena na tři díly:
V úvodu prvního dílu je uvedeno obecně, čeho je

třeba k vytyčení kruhových oblouků v terénu a tabulka
1. obsahuje výpočet délky tečny. vzdálenosti' oblouku

od vrcholového bodu, dále výpočet souřadnic vrcholu
obloukového a délky oblouků pro středové úhly od 00'
do 1300,resp. pro tečnové úhly od ()O do 1800.
Druhý díl obsahuje čtyři tabulky: Tabulka II. je--

určenlt pro stanovení tečnového úhlu z pomocné/ zá-
kladny v rozpětí od O,OO~ do 18,12m, tabulka III. k vy-
t;l<-čováníkruhových oblouků pravoúhlými souřadnicemi
od tečny a tabulka IV. obsahuje úhlové hodnoty obvo-
dového úhlu neb polovičního úhlu středového ve vte-
řinách pro délku kruhového oblouku s= 0,1.Tabulka V.
je určena pro převod Úhlů gradového dělení na dělení
stupňové.
Třetí díl obsahuje' kromě hlavních, v technické praxi

často užívaných trigonometrických v:wrců a zvláštních
číselných hodnot Ludo1fova čísla a urychlení zemské,
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tíže, další tří tabulky: Tabulku VI. mocnin, odmocnin
a logaritmů čísel od 1 do' 100, tahulku VII. pro převod
miry metrové a sáhové (délek í ploch) a tabulku VIII.
dovolených odchylek při dvojím měření délek. V úvodu
této poslední tabulky bylo by lépe poukázati na tabulku
Ul. měřické instrukce A, místo citovaného § 21. dnes
již nepoužívané instrukce z roku 1904. •
Pokud se týče grafické úpravy jsou všechny tabulky

vytíštěny S< textem velmi dobře čitelným, tBkže umož-
ňují rychlé jejich používání. V úvodu každé tabulky
j(, připojen stručný, ale výstižný návod k jejímu použití,
doložený praktickým příklalem, což činí příručku pří-
stupnou i širšímu o~ruhu zájemců.
Anikinovy tabulky se dobře osvědčí při vytyčování

velkých oblouků, zvláště při stavbách dálkových silnic
(s poloměry až do 6000m) a pro jejich vhodný formát
budou vítanou pomůckou všem dopravním technikům,
jak z· oboru staveb silničních, tBk i vodních. -'!Ier.

Arc}l. Ing. J. K. Ř í h a: Země krásná. Toto dilo o při-
rodě, civílisaci a plánování vyšlo nakladatelstvím Ant.
Dědourka, Třebechovice pod Orebem 1948, vytiskla knih-
tiskárna Dr Ed. Grégr a syn v Praze, cena 460Kčs, váz.
540 Kčs/ formát 29,7 X 21 cm, stran 375. .
Kniha, psaná populárním způsobem a založená na

vědeckém podkladě řadí se svou bohatou náplní i hodno-
tou obsahu vedle sesterského spisu stejného rozsahu,
vydaného rovněž v r. 1948 arch. Žákem: Obytná krajina,
o němž bylo v našem časopise referováno v čís. 9/48.
Kniha Řlhova je rozdělena mimo předmluvu a úvod,

doslov, poznámky, literaturu, resumé v cizích jazycích
a přílohy, 'na 14 kapitol tohoto obsahu:
1. Biologická civílisaée.
2. Clověk a příroda minulosti.
3. Technický vývoj a biologický úpadek krajin se sta-

těmi o lesnictví, vodě a vodních stavbách, o hrazení
bystřin, o úpravě toků, hospodaření vodou, melioracích,
scelování, těžbě přírodního bohatství a pustošení přírody.
4. Řízená technická práce 'se statěmi: Úvaha jen pro

odborníky, a vodní stavby jako biologický a sociální
problém.
5. Úprava krajin se statěmi: VÝvoj evropské zahrady,

sadQvéúpravy krajin v Cechách, 'estetika lesnictví, novo-
dobé úkoly krajinářské, základní estetické prvky kraji-
nářské, úprava krajin a ochrana přírody.
6. Přírodě tváří v tvář, se statěmi: Rostlinná spoleěen-

stva, o výškových pásmech, o podnebí ve službách plá-
nování, o půdě a místních· vlastnostech půdy.
7. Clověk kultivuje přírodu, ,se statěmi o aklimatisaci

a vÝvoji rostlinstva, o ovocných stromech, o dělbě práce
při úpravě krajin a o aktivní botanice.
8. Technický vývoj vrcholí plánováním.
9. Umění stavět silnice (stavba silnice jako řízená

technická práce).
10. Architektura v plánování.
11. Umění stavět města (město a příroda).
12. Krása krajiny jako přírodní bohatství.
13. Letní sídla velkých' měst.
14. O vodní činnosti a biologické rovnováze, se sta-

těmi: Dvojí skutečnosti, Vláda rozumu ve světě nových
skuteěností, Přirozené hodnoty v 18. a 19. stol. a volná
soutěž, Věda zjišťuje věcné hodnoty a poslední stať,
Tvůrčí práce.
Autor ve svém díle o plánování krajin, úpravě a ucho-

vání jejich krás otevřel nejen odborníkovi, ale i každému,
kdo má. přírodni krásy rád, nové pohledy na podstatu
krás přírody a na estetické vyřešení technických pro-
blémů a úkolů v rámci' přírody. V kapitolách o naší
přírodě ve \tředověku o zahradách a sadech, o sílách
řídících sociální žívot rostlinstva, O' uspořádáni porostů
v přírodě a rů:~mýchvýtvorech ve volné původní přirodě
zdůrazňuje, jak tento pracovní obor je nutným, má-li
'být dosažení lidského štěsti. Rovněž i ostatní kapitoly
o krajině novodobé, plánování a j. zdůrazňují nutnost
jakéhosi řízení i řádu, kterému vždy příroda podléhá
a kterým se má každý lidský zásah v přírodě řídit, aby

nebyla porušeJta biologická rovnováha krajiny. Každé
technické dílo zasahuje svou podstatou do' původní kra-
jiny, jejíž, originalitu zásadně buď poruší nebo změní
ať už jde o vysazevání porostů v krajině, o stavbu měst,
o sŤ.llvbuvodotechnických zařízení a různých technických
děl, lázeňských oblastí a letovisek, scelování pozemků atd.
Technika zašla příliš daleko, chtějíc opravovati příro-

du a řešila problémy jednostranně, bez ohledu na okolí
a čas; tím se dopouštěla mnoha chyb. Dnešní doba uznává
a chápe, že každé větší dílo jakéhokoliv druhu se dá
plánovat jen ve spolupráci.s přírodovědci-biology, geo-
logy, botaniky, meteorology a klimatology i s jinými od-
borníky. Úkokm plánovatele a inženýra je pak celkový
souborny' návrh.
Ochrana přírody je dnes jedním z nejdůležitějších

probléml1 sociálních a národohospodářských, neboť každé
dílo musí být řešeno v souladu s přírodními podmínkami,
má-li vyhovovat podmínkám účelnosti, jakosti a rentabi-
lity. Američané mají dlouhou tradici v reservacích, Ru-
sové zakládají rozsáhlou síť zelených pásů a větrolamů
po celé oblasti Sovětského svazu, aby zlepšili klimatické
podmínky' své země a byla tím tak uchována přírodní rá-
zovitost k'l"aje.Tyto snahy se uplatňují i v jiných státech
a také u nás.
Spis obsahuje velké množnství fotografických snimků,

plánů, nákresů, ktéré mu dodávají bohaté náplně. Každý,
kdo se zajímá o přírodu a její krásy, o technická díla
zasazená do přírody a jejího prostředí, najde zde všechno,
co potřebuje ve svém pracovním oboru, Jasnost vyobra-
-zení, skvělá reprodukce slohová i obrazová a dobře vo-
lené záběry a fotografie vlastní neb i jiných autorů
svědčí o houževnaté a pečlivé práci autorově a jeho za-
měření s ohledem na estetické vyřešení technických úkolů
v rámci přirody.
Na konci knihy je uveden seznam příslušné literatury

a resumé v jazyce ruském, anglickém a francouzském.
Tisk na křídovém papíře, vnější i vnitřní úprava dodá-
vají knize takové váhy, jaká jí přináleží. Všem plánova-
telům a inženýrům ji vřele doporučujeme.

Ing. Dr B. P o li r: Inženýrská autorisace jako teeh.
nická a správní kvalifikace v prfimyslu. Formát A 5,
stran 27, brož. cena 36 Kčs, vyd. Inženýrská komora
v Praze 1948; v komisi Technického knihkupectví SrA.
Z názvu by se dalo soudit, že se spisek obírá jen pro-

blémy autorisovaných inženýrů činných vprumyslu.
Autor, který je v otázkácli autorisovaného inženýrství
zkušeným a povolaným odborníkem 'zaměřil publikaci
však tak, že je obecně platná pro všechny obory inže.-
nýrství. Jev ní výstižně sestaven vývoj civilně-inženýr-
ského oprávnění a celá řada reformnich návrhů na úpra-
vu Inženýrské komory jakožto veřejnoprávní korporace.
Dále v diagramu je sestaven postupný růst i současný
stav počtu členů.-všech dvanácti inženýrských kategorií.
Právě v této době, kdy jsou otázky civilního inženýr-

ství diskutovány, zjišťujeme vždy poměrně malou infor-
movanost o vlastní práci a funkci aut()risovaného inže~
nýrství. Bylo by si přáti, aby vývody a fakta, snesená
Dr'Pourem do uváděného spisku, se stala obecně známá.
Zvlášť je třeba na to upo,zornit ty, kdož ve veřejných
. sluŽbách nebo z povahy své funkce v politické nebo od-
borové organisaci se s.problémy inženýrské odpovědnosti
často střetávají. Správně autor' jiŽ v úvodu poukazuje
na omyl v posuzování autorisovaného inženýrství jako
činnosti podnikatelské. Je pravda, že až do znáiodněThi
stavebnictví tento prvek počtem relativně převažoval,
ačkoliv naproti tomu byly celé kategorie inženýrské,
které neměly žádných zaměstnanců. Tak na př. nejsil-
nější kategorie Inženýrské komory, t. j. civílní geometři
mají poměr samostatných členů k zaměstnancům 1: 1,6
a jejich činnost se nejvíce blíží činnosti notářské, kterou
je nutno konat osobně.
Práce autorisovných inženýrů je především službou

veřejnosti a proto tuto činnost čekají na další cestě'
k socialismu stále nové a vyšší úkoly. Velmi poučný je
stručný vývoj civilně" inženýrského oprávnění, z něhož
vyvstává především úsilí o nejvyšší technickou kvalifi-
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kaci. Jsou zde zejména zdůrazněny snahy o náležité vy-
užití této kválifikace.
Otázka inženýrské autorisace opět nově vyvstává jako

věc velmi důležitá po několikerém prohlášení, význač-
ných osobností politického i státního vedení, a to ve.věci
zvýšení odpovědnosti, odpovědnosti především osobní za
správné vedení našich podniků. Nyní, kdy nejen~e' se
zvýšil rozsah a objem znárodněných podniků proti r. 1945,
ale i když celé sektory státních podníků a monopoly jsou
převáděny na podnikovou formu, budou zejména hospo-
dářské zkušenosti autorísovaných inženýrů využity. Mě-
řítkem práce pro budoucnost bude za všech okolností
hospodářský výsledek, který nemliže nahradit sebelepší
pracovní diagram. Veškeré potřebné zkušenoStí vedle'

o ,
RUZNE

technických vědomosti maji autorisovani inženýři a bude
jich zajisté čím dál tím více třeba.
Bylo by záhodno, aby všichní příslušnící zeměměřic-

kého kolektiva, - nejen vysokoškoláci, ale i technici -
se více zajímali o problémy své působnosti a inženýří,
jako vedoucí slo2;ka,by měli se předevšim snažit o nové
pohledy do budoucna. To by mělo stát níkoliv paušálním
odmítáním díla, které grandíosně vybudovaly mínulé
generace, ale hledán,ím nových jeho funkcí v naší 1'30-

cíalisační cestě. Pokud to jednotlivcům není m~né, bylo
by doporučitelné, aby aspoň závodní knihovny si opatři.
ly knihu téhož autora ,,0 novém inženýrství« a umo!Žnily
příslušníkům stavu trochu jiný pohled na naše povolání,
a to s hlediska in~enýrského. Krumphanzl.

F. N. Krasovskij. V i\íjnovém čísle Z. O. z minulého
roku jsme přinesli čtenářům stručnou zprávu o úmrtí
znamenitého geodeta a profesora vyšší geodesie na
MIIGAiK, Dr Feodesie Nikolajeviče Krasovského (26.
IX. 1878-1. X. 1948).Nyní ji doplňujeme sdělením podlE>
,XXII. svazku Sborníku věde,cko-techn. statí, že se rada
mínistrů Sovětského svazu usnesla:
1. založit k uctění jeho památky 6 stipendií pro studenty

a~ .
tři na moskevkém MIIGAiK-u a po jednom na nov~
síbírském ústavu inženýrů geodesie, fotogrametrie a
kartografie,
na geodetické fakultě při lvovské polytechnice a
na zemědělském ústavu v Moskvě,
Všechna stipendia jsou po 400 rub1ech;

2. vyplatit vdově Kalerii Ivánovně Krasovské jedno-
rázovou výpomoc v částce 25OOOrublů a přiznati jí
doživotni osobni pensi měsičnich 700 rublů;

3. obstarati pohřeb F. N. K. na státní útraty.
Týž svazek Sborníku obsahuje na 18 stránkách vřelý

nekrol()g z péra prof. Dra V. V. Danilova s vyjmenová-
'ním·123 vědeckých prací, jež dal světu Feodesij Nikola-
jeviií Krasovskij, dopisující člen sovětské Akademie nauk
a člen hlavního ředitelství pro geodesii a kartografii při
ministerské radě. Štván.

Šiesty fotogrametrický kurz na Ústave fotogrametrie
federálnej polytechniky v Ziirichu anonso'vaný v decem-
brovom čísle 1948 Z. O. Konal sa vo dvoch dieloch:
{)d 1. III. do 31. III. 1949 teore,tická čast a od 1. IV.
do 30. IV. 1949praktická často Zúčastnilo sa ho 15účast-
níkov z týchto štátov: Belgické Kongo, Portugalsko,
Belgia, Fínsko, Nórsko, Švédsko, Maďarsko a Če,sko-
'llove,nsko.Z OSR Qoli traja účastníci z odboru Zfmt}-
meraéstva a lesníctva. Pomerne malý ,počet prihlásených
(oproti vlaňajšiemu počtu 54)bol vel'kou výhodou najma
pre účastníkov-začiatočníkov, lebo mali neobmedzenů
priležitost každodenne cvičit na ústavných vyhodnoco-
vacích strojoch A 5, A &, A 2, E 2 (všetko len švajčiarske
výrobky firmy Wild). Kurz bol uspo'riadaný vo dvoch
skupinách: v nemecke,j a vo francúzskej. Obidve sku-.
piny boly ďalej rozdelené na pracovné oddiely po 2--3
úiíastuíkoch. Kurz bol vzorne zorganízovaný, osobne ve-
dený prednostom ústavu prof. Dr Zellerom za spolu-
práce jeho vedeckého spolupracovníka Dr Brandenber-
gera a asistentov Ing. Scholla a Ing. Zarzyckeho. V mal"-
covej časti konaly sa prednášky s výkladom fotogra-
metrickej náuky ako aj praktické cvičenia orientácií
stereomodelov na autografooh. Teoretické prednášky
prof. Dr Zellera boly len 1 hodinu denne a inak ďalšia
práca bola koncentrovaná na cvičenia na vyhodnoco-
vacích strojoch. Práca a pro,gram pre každú skupinu
bol starostlivo usmernený s ohl'adom na predchádzajúcu
individuálnu prax a vedomosti účastníkov, takže každý

účastník aj začiatočník si 'mohol absolvovaním kurzu
nadobudnút dobru základnú rutinu v kartírovaní na
všetkých tamojších prístrojoch. Podrobnejší popis všet·
kých ústavriých stro;i9v je uvedený v 11. čísle 1948Z. O.
v referáte o vlaňajšom 5. fotogrametrickom kurze.
Účastníkom bola daná k dispozícii všetká m~ná roz·
siahla literatúra, vz.tahujúca sa na jednotlivé cvičené
partie a odbory fotogrametrie.. Vedfa normálnych vy-
hodnocovacích prác na všetkých autografoch a na pre-
kreslovai;,i sa cvičilo aj prakticképrevádzanie aero-
triangulácie na A 5 s použitím údajov statoskopu. Tieto
dOležité metódy aerotriangulácií sú už dlhú dobu pred-
metom švajčiarskych štúdii, Švajěiari si v tomto dO-
ležitom odbore leteckej fotogrametrie vydobili prvenstvo
v odbornom svete (vyrovnaníe aerotrianguIácií v leto-
vých pásoch a v celých plochách). Mimo kartírovacích
prác na autografoch cvičily sa aj samostatné konštruk-
tivne úlohy: sostavenie letového plánu pre svislé a
normálne konvergentné snímky (tieto normálne konver·
gentné snímky sú už 10 rokov užívané vo švajčiarskej
praxi a sú vefmi výhodné pre veYkú úspo,ru na stereo-
,modeloch v dosIedku dosiahnutého 100% pozdIžneho-
prekrytu), zhotovenie letového plánu pre aerotriangUr
lácie, výpočet a vyrovnanie aerotriangulácie, výpooty sta-
novisiek a vlicovacích bodov v terestrických snímkach.
Každá skupina vykonala aj jedno cvičenie z terestrickej

fotogrametrie v poli. V rámci kurzu boly zaradené aj
prednášky praktikov švajčiarskej fotogrametrie (Grund-
buchve,rmessung, Landestopographie ai.). Obzvlášt SPO'-
buchvermessung Landestopographie ai. (Obzvlášt SpO'-
menieme prednášky týchto autorov: Ing. Harry (fota-
gl'ametrické metódy katastrálnej služby vo Švajčiarsku),
Ing. Raemy (fotogrametrické topografické plány), Ing.
Brenneisen (praktická prednáška o fotogrametrickom
lete a prislušných prácach). Tieto prednášky boly do-
plnené prehliadkou letiska v Diibendorfe a prehliadkou
lietadiel užívaných švajčiarskou meračskou technickou
službou. Usporiadaná bola aj odborná exkurzia do Lu-
gana na návštevu najvačšej švajčiarskej technickej fotO'-
grametrickej kancelárie Pastorelli. Mimo toho sa usku-
točnila trojdenná návšteva firmy Wild v Heerbruggu,
kde boly - mimo podrobnej prehliadky továrne - sta-
rostli vostou firmy usporiadané aj odborné prednášky a
výklady všetkých vedúcich technických zamestnancov
firmy z roznych oborov fotogrametrie: Ing. Berchtold
«(otogrametrické snímacie prlstroje firmy Wild), Dr Riist
(fotografia v meračskej snimke), prof. Dr Kasper (pO'-
mocné prístroje navigácie a orientovanie komory počas
fotografovania), Ing. Blachut (fotogrametrické vyhodnO'-
covacie prístroje,), Dr Bertele (moderná fotograketrická
optika), Dr David (fyzikálne skúšky fotogrametrických
pristrojov). •
V celku účastníci z ČSR získali si cennú prax a skúsEr

nosti v súčasnom dnešnom použití fotogrametrie v lIi·
rokej technickej praxi. Dr Ján Hala}.
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