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Konstrukční zdokonalení geodetických přístrojů v moderní době zmenšila především vliv nahodilých chyb (v pointaci,
čtení, dělení kruhu apod.). Tím více proto vystupují do popředí chyby systematícké a často tvoří hráz dalšímu žádoucímu zvýšení přesnosti měření. V případě sčítání většího počtu jednotlivýck pozorování (např. v nivelaci, při
měření délek) se poměrně malé systematické chyby zpravidla tak hromadí, že převýší vliv nahodilých chyb. Přesnost
výsledků měření pak závisí na stupni eliminace systemp,tických chyb. Náhodný charakter chyb je také podmínkou
největší spolehlivosti výsledků vyrovnání, provedeného metodou nejmenších čtverců. Problém systematických chyb
netížil klasiky 19. století, pracující s hrubšími přistroji se z11BČnými nahodilými chybami. Systematické chyby se
však staly problémem moderní geodézie, která musí vytvořit dokonalejší a účinnější postupy vedoucí k odhalení
přítomnosti a původu systematických chyb a umožňující odhadnout jejich střední velikost.

I. Definice. Při působení jedné nebo vfce systematických chyb musíme zavést pojem úplné chyby 8,
která je algebraickým součtem nahodilé složky (chyby)
LI a systematické složky (chyby):
8i = Lli
Ci
(1)
Přitom nahodilá chyba vzniká jako algebraický so,učet
většího počtu malých nahodilých elementárních chyb
a podobně může platit i pro systematickou chybu:
Lli = LI/ + LIt + LI/" +
,
Ci = c/
c/' ct'
(2)
Definice systematické chyby není jednoduchá; výhodné je postavit ji do protikladu k chybě nahodilé.
U jednotlivých
nahodilých chyb nepozorujeme
žádnou zákonitost. Nikdy nemůžeme vysvětlit, proč
např. při provedeném i-těm měření délky vznikla
právě chyba
8 mm. Rovněž nemůžeme předvfdat,
jaké znaménko nebo hodnotu bude mít chyba při
dalším opakování měření, takže nahodilé chyby jsou
vzájemně
nezávislé.
Určitá hodnota nahodilé
chyby LI. vznikla jako náhodná
variace (náhodné
střetnutí)
náhodných
známének a náhodných
hodnot jednotlivých elementárních chyb LIji). Důle·
žitou charakteristikou nahodilé chyby je její nulová
střední hodnota
E (zl) = E (LI{j) = O
(3)

chyba Ci' Další operace si ulehčíme, jestliže proměnlivou systematickou jednostrannou chybu budeme moci
reprezentovat její střední hodnotou
jakoby chybou
konstantní a zahrneme ji do celkové systematické
chyby c. Výkyvy (di) - Ci), náhodné" nyní CO do velikosti i co do znaménka a se střední hodnotou
E (cii) -;;)
= O, zahrneme do nahodilých chyb Lli·
Podobně má systematický vliv na výsledky měření
zdánlivě nahodilá chyba (co do znaménka i hodnoty),
jejíž střední hodnota však není nulová. Příkladem buď
chyba z refrakce Ck způsobená lomem paprsku .procházejícího nestejně teplými vrstvami vzduchu. Průběhem dne a noci se mění její hodnota i znaménko;
,
střední hodnota (např. celoroční průmět) však nem
nulová a závisí na topografickém tvaru terénU, nad
kterým probíhá záměra (poměry svahové, vodní,
porost apod.). Také zde budeme za systemati?kou
složku považovat jen střední hodnotu chyby E(c~» =
= Ck a zahrneme ji do, systematické chyby c. Výkyv
cki) - -Ck považujeme za náhodnou slo~ku a zahrneme
ji do nahodilé chyby LI;. Střední hodnotu Ck však
můžeme volit i ke kratším periodám (např. střední
denní nebo' střední noční hodnotu). Uvedený druh
chyb by mohl mít název systematická
chyba
proměnlivá.

přičemž oznl,l-čeníE(x) znamená střední hodnotu ze
všech možných hodnot, které náhodM proměnná x
(zde nahodilá chyba) může všemi možnými způsoby
(zde variacemi elementárních c~yb) nabýt.
,
Mezi systematické chyby proto zahrneme především
chyby, jejichž jednotlivé hodnoty nebo .znaménka se
řídí určitými zá)J;óny. Systematických chyb je však
mnoho druhů.~ejtypičtějŠí
j~•.
,
.,
, .•
ko~sta~tlll
chyba,
za~ezuJíCl st~~ny~ zna~en:
kem 1. stejnou }:odnotou vsechna merem (nepresne
udaná ,délka ~erítk~, ce~tračn!. ch,yba ap?d.). ~onstan.tm chyba zustáva u~aJe~apn.op~kov~ne.m merení,
z~tízí plno~ hodnotou 1 antmet;ck! prumer, a není
proto obsazena v opravách k prumeru..
Jednostranná
chyba má konstantní znaménko,
ale ~áho,?nou hodnotu (na~ř. chyba z nákl?~u .nivelač~ late nebo z vyb?čení mě~tka ,vždy zv.etsuJe na:
,měrené hodnoty protI skutečnym). Jednothvé možne
hodnoty ci!) takové chyby. Ci os~ilují kolem své nenulové střední hodnoty E(cj)) = Ci; vli,v takové chyby
na sčítaná možná pozorování je stejný, jako by na
všechna pozorování působjla konstantní
(utajená)

Specifické vlastnosti má periodická
chyba, jejíž
průběh se dá vyjádřit např. sinusoidou (chyba z excentrické alhidády, chyba v dělení kruhu). Periodická
chyba může mít někdy nulovou střední hodnotu.
Existuje i chyba progresívní,
jejíž hodnota roste
s rostoucím argumentem (např. chyba z délky mě·
řítka s rostoucí teplotou).
Systematická
chyba skupinová
y. Důléžitá
je klasifikace systeml:J,tických chyb podle toho, na
jak dlouhou řadu opakovaných nebo sčíťaných měření
nebo výsledků stejného druhu působi,la systematická
chyba určitou hodnotou resp. určitbu střední hodnotou. Ke snížení vlivu systematické chyby vede zá- .
měrná změna podmínek meření které mohou b 't
zdrojem systematické chyby (vystřídání měřítek ne~o
přístrojů, osob, atmosférických poměrů). Tím může
hodnota systematické chyby nabýt co možná náhodného charakteru a její průměrná hodnota v pozorová.
'ních se může přiblížit nule. Radikální změnu podmínek
(výměllU'přístroje nebo osoby) však nemůžeme zpravid1a provést z ekonomických důvodů pro každé jed.
notlivé pozorování. Při diiležitých mětenfch se však
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taková změna uskuteční aspoň' po skupinách pozorová- _vyrovnávání sítě a větší střední chybě z uzávěrů trojúhelníků nebo z vyrovnání m"', než byohom čekali podle
ní (např. geodetickou:~ákladnu.měříme.větším počtem
empirické střední chyby m". Tato systematická složka
různých invarových drátů, měření úhlů. rozvrhneme
c" = konst. pro jeden úhel bude však v trig. síti nabývat
na denní i noční dobu, nivelaci na ranní a odpolední náhodných hodnot c/' od úhlu k úhlu a od bodu k bodu.
Přitom však může obsahovat systematickou složku
dobu, při astronomických měřeních se v~střídá několik
pozorovatelů). Proto kromě konstantní chyby (za- c'" = konst. v řetězoi vedeném po horských hřbetech
nebo v údolích, plynoucí z průběhu vzdušných izoterm
těžující stejně všechna pozorování) nebo jednotlivě
a působíol ohyb sítě. To ukázal např. rozbor sovětské
proměnlivé systematické chyby (s nenúlovou střední
trigonometrické sítě. Tato složka ale bude opět mít
náhodné hodnoty Ck'" v oelém kontinentě, kde pohoří
hodnotou) je třeba do teorie chyb zavést i pojem
budou mít proměnlivé tvary a polohy vůči světovým
(systematické) chyby skupinové (sériové). Její kon·
stranám. Avšak i v hodnotách Ck'" v celokontinentálním
stantní nebo nenulová střední hodnota ovlivňuje sys·
měřítku na-jdeme systematickou složku clv = konst.
tematicky (stejnou hodnotou i znaménkem) celou sérii
v řetězcích vedených ve směru izoterm, probíhajících
zpravidla ve směru východozápadním. Tato složka
pozorování. V další sérii pozorování téhož druhu
působí rovněž ohyb sítě směrem severojižním. Je ne·
však se hodnota ba i znaménko chyby může náhodně
patrná u jednotlivé trigonometrické strany, ale uplatní
změnit. Úhrnné výsledky (úhrnné chyby) z různých
se v dlouhém řetězoi právě svým systematickým chasérií mohou mít náhodný charakter. Vystřídání zna- rakterem.
ménka a hodnot systematické chyby vede zpravidla
SpoleČným rysem náhodně proměnlivých systema.
ke zmenšení jejího vlivu na 'součet nebo průměr ze tických chyb je jejich nenulová střední hodnota
všech pozorování.
E(c') = Cli, E(c") = Clil, E(C'Il) = CIV atd., jako zá.
Různé skupiny pozorování s různou skupU;:~v~
kladní rozdíl proti pravým chybám nahodilým LI,
chybou obdržíme zpravidla záměrnou organizací mě· kde E(LI) = O a rozdělení pravděpodobností je dobře
ření nebo sdružováním jeho výsledku pa,slle různé
aproximováno normálním rozdělením.
hodnoty určitého argumentu, který může být prame·
Proto náhodně proměnlivou systematickou chybu
nem systematické chyby (deUIÚdoba, teplota, měřítko,
nemůžeme zařadit mezi pravé chyby nahodilé, ale
osoba). Použijeme·li k invarových drátů při měření
pouze její, náhodné výkyvy proti své nenulové střední
geodetické základny, působí chyba v udané délce hodnotě.
i·tého drátu konstantn~_ na všechny klady i.tým
Hodnota systematioké chyby zpravidla vzniká nádrátem. Změníme·li drát, změní se i chyba v délce hodně a zůstává neznámou (známou složku eliminujeme
početní korekcí, např. z teploty). Tato okolnost způsóa bude působit opět konstantně, avšak jinou hodnotou,
bila, že někteří teoretici (Tienstra aj.) odmítali neprávem
na všechny klady novým drátem. Všech N kladů
pojem systematické chyby. Není totiž důležitý chaprovedených všemi k dráty tvoří k sérií rozdělených
rakter chyby podle vzniku, ale podle působení na
výsledky měření. Klasifikace chyb podle tohoto kritéria
podle drátů, uplatní se k skupinových chyb, systema.
tických uvnitř skupiny a náhodných od skupiny ke vede k rozdělení chyb na nahodilé a systematioké uvedených kategorií; Takové'rozdělení je nejen oprávněné,
skupině, tj. náhodných pro výsledky dosažené jed- ale i u~itečné při analyzi výsledků měření.
.
notlivými dráty.
V oboru systematickýoh chyb nelze vytvořit vždy
jednoznačná pravidla. Každý-druh nebo 'metoda měCharakter chyby téhož původu může být různý
ření se musí individuálně posuzovat. Ke správné
podle organizace měření. Např. neznámá náhodná
klasifikaci a vyhodnooení je třeba nejen dokonale znát
chyba v etalonáži měřítka se stává neznámou systema.
podstatu měření a teorii chyb, ale mít i praktioké
tickou konstantní chybou pro všechna měření pro·
zkušenosti.
váděná uvedeným měřítkem. Při současném nasazení
Podle uvedených definic a rovnice (1) a (3) bude
více měřítek se nahodilé chyby při jejich komparaci
střední hodnota úplné chyby rovna střední hodnotě
projeví jako systematické chyby skupinové a systemasystematické chyby
tická chyba etalonáže (např. v nepřesné délce normálu
E (8) = E (c)
(4)
nebo v nepřesné jeho korekci z teploty) se projeví jako
která
je
také
součtem
systematických
složek
v
elemenkonstantní chyba zatěžující všechna měření (provedena
tárních chybách, zatím co střední hodnota E(LI) = O
všemi měřítky).
je součtem složek nahodilých.
.
Markantní případ proměnlivého oharakteru je u chyby
Analogicky k úplné, nahodilé a systematické chybě
refrakČní. Přesné- měření úhlu provedeme ve větším
počtu ucelenýoh (tzv. laboratorníoh) jednotek, rozvrže· zavedeme i příslušné střední kvadratické chyby:
ných na rnzné dny a denní doby (k vystřídání atmom =
(82) •••••
střední
kvadratická
chyba
sférickýoh poměrů). Uoelenou jednotkou může být např.
úplná,
zahrnující
vliv
nahoprůměr ze' čtyř dvojio pozorováni- (v obou poloháoh
dilých i systematických ,chyb
dalekohledu) se čtením na 8 různycb místeoh děleného
kruhu. Jednotka je zaměřena v krátké době s přibližně
a vyjadřující
takto skuteč.
stejnými atmosférickýni poměry. Refrakční ohyba
nou přesnost pozorování, plyproto zatíží všeohny 4 dílčí výsledky i jejich průměr
noucí z metody i ze středních
konstantní hodnotou. Působí takto na oelou jednotku
podmínek měření,
jako systematioká chyba konstantní c' = konst., ne·
ovlivní disperzi jednotlivýoh' čtyř výsledků ani empi. mLI =
(Ll2)
střední kvadratická
chyba
riokou střední ohybu m', vypočtenou z této disperze
nahodilá,
zahrnující
pouze
(z oprav k průměru).
vliv nahodilých chyb (pointace,
V jednotkáoh z různých denniofl dob a dní však refrakční ohyba může mít proměnlivou a náhodnou hodčtení a proměnlivé výkyvy syste.
notu c.' a ovlivní disperzi těohto jednotek (zvětší jejich
matických chyb během obser·
empirickou střední ohybu m" proti m'). Přitom však
vační jednotky) a charakterizu·
bude mít systematiokou složku pro určitý úhel na
jící tzv. vnitřní
přesnost
určitém bodě c" = konst., plynoucí z konfiguraoe
terénu, polohy ramen, úhlu, vodníoh poměrů, porostlY
metody měření,
apod. Tyto složk,y se projevují ve větších odohylkách
mc
E (~2) ..... střední kvadratická
chyba
rovnic podmínkových (uzávěrech trojúhelníků, stra·
.
, systematická,
zahrnujfchliv
nových rovniC' atd.) - tedy ve většíeh rozporech ppi
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pozorování uvnitř skupiny, ale
proměnlivé od- skupiny ke sku:
pině,
jejich střední hodnota jako utajená konstantní chyba pro všechny
skupiny (pro všechna možná pozorování),
E(y) = O redukované skupinové chyby,
stálé a utajené uvnitř skupiny, ale
ovlivňující disperzi mezi možnými
skupinovými součty nebo průměry.

systematických chyb neboli tzv.
vnější podmínky měření (podIDÚ1ky.atmosférické, chyby v centracích, systematické chyby přístrojů, chyby osobní).
Podle rovnic (1), (3) a vět o středních hodnotách platí

=

m2

mA2

+ mo

2

(5)

Uvedené střední kvadratické chyby jsou odmocniny
ze středních čtverců chyb (čtverců všech možných
hodnot, vznikajících všemi možnými. variacemi elementárních chyb). Jejich spolehlivé číselné hodnoty
(spolehlivé v určitém desetinném místě) se obdrží
empiricky až z dostatečného počtu n skutečně se
vyskytnuvších chyb; Obecně z konečného- počtu n
chyb nebo oprav obdržíme odhady (empirické hodnoty) středních kvadratických chyb

ln =
anebo

V[~],

V[:~],

mA

=V[Ll:]

mi; =

kde n' je počet nadbytečných

Yt =

j.tá skutečná
úplná éhyba
v i-té skupině
m2= mA2+
·C02... , čtverec středo2= mi+mr2
ní kvadratické chyby úplné, kde
riír =
(y2}je střední kvadratická složka skupinové chyby, proměnlivá v různých
skupinách a ovlivňující rozptyl skupinových průměrů.

pozorováni.

Protože nahodilé chyby se řídí normálním rozdělením pravděpodobností,
bude analytiéký výraz pro
rozdělení pravděpodobností
úplných chyb (všech
jejich možných hodnot s přihlédnutím k rovnici (4»)
dostatečně aproximován rovnicí
(10)

=

h
-;=e

-h'{s-E(s)}2

Vn

,

Co,

Vm2=m}

m

h

+

VE

Funkce pozorování zatížených úplnými chybami

O-Ci'

ffJ

Ci-

. V praxi pracujeme s omezeným počtem N pozorování (chyb) nebo k skupin. Musíme se spokojit s váženým prt1měrem C = [pc], který systematicky ovlivňuje všech N pozorování. Na rozptyl skupinových
průměrů pak působí složka Yi = Ci - Co' [pyj = O.
Při dostatečném počtu skupin lze čekat, že vážený
průměr [pc] bude blízký střední hodnotě E (c).

V praxi zpravidla vhodným seskupením nebo vyrovnáním naměřených hodnot se podaří odhadnout
střední kvadratickou
chybu úplnou i nahodilou a
pomocí nich pak odhadnout i střední kvadratickou
chybu systematickou.
._
V případě konečného počtu chyb bude konstantně
a utajeně působit na všechna pezorování i jejich
průměr, nikoliv střední hodI1ota -proměnlivé systematické chyby E (c), ale průměr jejích hodnot O =[c] : n
- a na rozptyl výsledků bude působit nahodilá složka
)

chyb

'

I (lI' 12,

•••••

,

lN)

bude mít skutečnou chybu
101

101

1

= ---,-__

+ 12 2 + ... + IN = [fe], kde li
= IILll + ... + IN LlN + [f]l Yl ... + [fh
+ E I· co'

=

!Iel

10

ION

'al

=

ali

Yk

+

N

mAV2

1

což dokonale souhlasí s centrální limitní větou Ljapuneboli
novovou. Rovnice (7) má však malý význam pro praxi, _
protože pa,rametr rozdělení h necharakterizuje skutečnou přesnost měření, ale pouze nahodilé složky
chyb.

II. Zákon souěasného hromadění nahodilých i syste.
J
matickýeh chybMějme velký soubor, N chyb nebo opakovaných
měření, který rozdělíme na k skupin uspořádaných
podle stejných podmínek měření, které jsou pramenem
systematické chyby skupinové. Pak bude
N. . . .
počet všech pozorování nebo chyb,
nI' n2~ : .• nk
počty v jednotlivých skupinách,
[n] = N,
rel~tivní počet v i-té skupině,
pi=ni:N
Lll, Ll2, ••• LlN
nahodilé chyby, 'proměnlivé
od
pozorování k pozorování, vzájemně nezávislé a působící disperzi
jednotlivých pozorování,
, skupinoV'é systematické chyby (nebo jejich průměrné hodnoty), zatěžující stejnou hodnotou všechna

N
101

k

N

+i=1
E ([/Ji Yi) + E (Ii)

= E (fiLli)
i=1

. Co,

i=1

ni

= E Iii

kde. [f]i

i=1

a čtverec střední kvadratické
_

ml2

-

=E

(el)

N

_

= E fr . mA2
i=1

chyby funkce
k

_

N

+ E [/Ji2 . m;2 + (Eli)2.
i=1

C02

'i=1

(9)

a) Pro součet všech pozorování S
_

= ni

bude e.

N

=

E Lli
i=1

_

m.2

__.,k_

=

N . mA2

=

[l], Iii

mr2

/
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=1

ELI
1

[/Ji

='

+ N2C02

i=1
V případě stejně velikých skupin n=N
8,

1,

'+i=1
E (n . Y)i + Nco,

+ E ni2.

N

=

k

k

+ nEy + Nco,
1

: k, [n2] =N2:k
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Zejména nyní je patrné, jak každý druh chyb sehromadí podle jiného zákona.
b) Pro aritmetický
průměr ze všech pozorování
x = [tJ: N, e;;, = e. : N
. _

[.1]

N+

ex -

[ny]
-2
-N- + Co,"fbi

mi

_

-"Jr +

[n2] -2
2
N2 my + Co
(11)

a v případě stejně velikých skupin n
[.1]

[y 1

mi

-2.

e"=N+T+co,

= N :k

m., =iV+T+co2

Poslední druh chyby Yi v i-tém drátě bude působit jako
systematická chyba konstantní na všechny klady
i-tým drátem, avšak bude náhodně proměnlivá u k
různých drátů. Znaménky ± zdůrazníme možnou
proměnlivost znamének u jednotlivých náhodných
chyb.
Skutečné a střední chyby v jednom kladu, v délce
úseku s a celé základny B
a) při měření základny jedenkrát jedním drátem:

ml

25

eo = .1 + y + co' e.

(l1a)
V aritmetickém průměru klesá vliv střední kvadratické
chyby nahodilé s odmocninou počtu všech pozorování,
vliv střední proměnlivé systematické chyby skupinové
s odmocninou počtu skupin se změněnými podmínkami,
vliv konstantní chyby se nezmenší vůbec. Je třeba vypočíst napřed odděleně úhrnný vliv každého druhu chyb
a pak je teprve kvadraticky sečíst. Je žádoucí vystřídat
co nejvíce podmínky měření, aby konstantní slOžka chyb
Co byla co nejblíže nule.
c) Pro skupinový
~N:k

-

m.,2 =

průměr Xi

(m--;- + m 2 +
J2

-)

y

2

C0

=

< k.

-

=

[l]i: ni při ni
-

m~ ' m~

>

.+
m

2

n

=

Při působení systematické chyby, stále ve všech skupinách, neklesne střední kvadratická chyba celkového
průměru s odmocninou počtu skupin. Při pUsobení
jakékoliv systematické chyby neklesne střední chyba
aritmetického průměru s odmocninou počtu opakovaných
pozorování. Při působení konstantní chyby ve více
pozorováních (skupinách)
nelze pro určení střední
chyby celkového součtu kvadraticky sčítat střední chyby
jednotlivých pozorování (resp. střední chyby skupinových
součtů).
Příklady: 1. Střední kvadratická chyba nahodilá
mj v jednom uceleném zaměření úhlu (např. v průměru
z"Směření s eliminací strojových chyb) činí mJ = 0,5",
střední kvadratická chyba refrakční v různých dnech
činí my = 0,3". Kolikrát je třeba opakovat měření
úhlu a na kolik různých časových intervalů rozvrhnout, aby společný vliv obou chyb na celkový průměr
byl menší než 0,2" 1
Řešení:
m?

.,

25 Y

+

25 co,

1

100

eB =1:(±L1)

+ 100y + 100c,

1

+

+

+

mo2 = m,j2 + my2
C02= 0,01
0,0009
0,0001,
mo = ± 0,105 mm,
ms2 = 25m,j2 +625m/+
625 co2= 0,250 + 0,563;+0,062,
m. = ± 0,94 mm,
mB2 = 100 mi
10000:my2
10 000 C02= 1
9
1,
mB = ± 3,32 mm.

+

.+

+ +

Vliv střední systematické chyby převýšil v součtech
vliv větší střední chyby nahodilé. Relativní chyby
m. : s

(12)

1: (±L1)+

=

=

=

1 : 640 000, mB : B

1 : 720 000

se málo mění s rostoucí délkou. Rovněž zde neplatí
zákon hromadění nahodilých chyb při sčítání n = 25
kladů nebo při sčítání v = 4 úseků, takže ms »moV~
i mB »m.

Vi

b) Opakované měření (4 x) základny jedním drátem:

{ff
ff (±

e. =
6B

ms2

(± .1)

= ~

= 6,2 m,j2 +

100 Co},

+ 400 Y + 400 Co}
625 m 2 + 625 C = 0,062 + 0,563 +
.1)

2

y

+ 0,062,

mB2 =

+ 100y +

0

± 0,83

m. =
25 mi + 10 000 m;2
+ 9 + 1, mB =

mm
10 000 C02 = 0,25
± 3,20 mm -

+

+

Opakované měření týmž drátem může zmenšit jen
vliv nahodilých chyb (ve čtení) a nikoliv vliv systema.
tické chyby v délce drátu. Výsledné střední chyby
téměř neklesly a opakované měření týmž drátem je
proto neekonomické.
c) Měření každého úseku jedenkrát, ale jiným drátem:

=

_mJ2+
N

2

my

k

25

= (0,25 + 0,09) < 004
N

k

Úkol splníme při N = 24, k = 3 nebo N
= 4 nebo N ='12, 'k = 6, atd.
:

6.

'

=

~_

1: (± .1) + 25 Y + 25 cP'
1

= 16, k =

:

100

6 ff

4

= 1: (± .1) + 1:' (± 25 y)
1

2. Měření základny
invarovými
dráty.
Invarové dráty mají délku 24 m. Měřená základna má
délku B = 2 400 m (N = 100 kladů drátu) a rozdělíme
ji na v = 4 stejné úseky po s = 600 m (n = 25 kladů).
Skutečná. a střední nahodilá chyba v jednom kladu
drátu má. označení ± LI, mJ, skutečná a střední na·
hodilá chyba v registrované délce drátu y, my (vzniklá
nahodilou chybou v komparaci a neznámou změnou
jeho délky transportem) a neznámá skutečná, resp.
střední systematická chyba společná všem drátům
(systematická
chyba komparace a transportu)
Co
budou mít hodnoty
mJ = ± 0,1 mm, my = ± 0,03 mm, Co = ± 0,01 mm

m.2

=

25 m,j2

+ 625 ml

+ 0,062,
[mB2 = 100 m,j2
+ 2,25

+ 100
+ 625 co2= 0,250 + 0,563 +

m. =
2500 ml

+
+ 1,

Co

i=1

mB

± 0,94

=

mm
10 000 C02 = 1
± 2,06 mm

+

+

V každém úseku působí vzájemně nezávislé chyby .1 a
y, takže vliv těchto dvou složek se v součtu úseků sčítá
kvadraticky a mB je jen málo větší (vlivem konstantní
chybyco) než m.Vv· = 2 m •.
d) Měření celé základny čtyřmi' různými dráty:
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6.= ~

{f (±L1)+i~/±

25Yi)

+ 100 co} ,
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eB =
ml
2

mB

=
=

~

ff

(± LI)

+i~/±

100 Yi) + 400

co}

+ 156 ml +625 co2 = 0,062 + 0,140 +
+ 0,062,
m• ....:...
± 0,51 mm
25 md2
2500 ml + 10000 C02 = 0,25.+:2,25:+
1,
mB =± 1,87 mm

6,2

mi

+

+

/

.

obdržený jednim drátem i odhad střední chyby celkového výsledku. (p1'Ů:měru' z výsledků obdržených
všemi dráty).
Zákon současného hromadění nahodilých i systema·
tickýchchyb je zřejmě důležitý pro geodetická měření
,vyšší přesnosti. Umožní vypracovat nejúčelnější a
ekonomicky podloženou metodu i organizaci měření.
Objevování přítomnosti a pramenů systematických
chyb a výpočtu empirických středllích chyb uvedených
tří kategorií slouží tzv. kritéria
systematických
chy b. Tyto metody budou podány. v dalším plánovaném samostatném pojednání.
'

Nasazení čtyř dratů ve všech úsecích zmenšilo
s odmocninou počtu k drlÍ,tů vliv střední chyby nahodilé md 1 střední systematické
chyby skupinové.
Podstatně se proto, zmenšila střední chyba v délce
úseku, ale nikoliv 'IV délce celé základny (při čtyrnásobném vynaložení práce proti případu c»). Ve Lektoroval: inž. dr. Franti.~ek Brož, ředitel VÚGTK,
všech úsecích působily totiž tytéž systematické chyby
Praha
v délkách dráti'l, a proto opět v součtu úseků se střední
chyby nesčítají kvadraticky. Jeví se proto způsob c)
Literatura
jako ekonomicky nejvýhodnější. V praxi se však užívá
[1] Forster,
G.. Schtftz,
G.: Systematische Fehler
způsobud), který umožní posuzovat vzájemné chyby
, in geodatischen Netzten, Potsdam 1929.
v délkách drátů (relativně vůči průměru). Dává také
[2] Bonsdorff,
I.: Zufallige und systematische Fehler
, bei den Winkelmessung'en der Triangulierung I.
kontrolu stálosti délek drátů (náhlá změna délky
Ordnung des Fin. Geod. Institutes, DieTatigkeit
určitého drátu by vedla k vybočení vý;iedků proti
der Ba1t'. Geod. Kommission 1938-41, Helsinki 1942.
výsledkům z ostatních drátů) aumožňu,je z disperze ,[3] Bohm,' J.: Vyrovnávací počet, VŠT, Brno 1948.
výsledků obdI:žených jednotlivými dráty v úsecIch
[4] B6hm, J.: Vyrovnávací počet, I (Praha 1958);
II, III (Praha 1959).
.
i v celé základně odhad střední· chyby úplné [m =

=l![vv] : ~k':'- 1), m",=m: V1č] pro výsledek měření

Astronomické

v

[5] Zimovnov,
V. N.: Voprosy ocenki točnosti rezultatov izmerenij, Moskva 1951.

,

na hvězdu

urcenl azimutu měřením
v blízkosti elongace

Minimální změna azimutu hvězdy s časem v blízkosti elongace, pro okamžik elongace nulová, ukazuj~ na možnost
využití této okolnosti při určování azimutu trigonometrické nebo polygonové strany astronomickými metodami.
Podstata metody. Dva základní způsoby měření. Užití měřeného časového rozdílu pro určení rozdílu azimutů,
odvození redukčního vzorce. Systematické chyby. PoStup při měření, čtselný výpočet. výpočet rozdílu azimutů z měřených zenitových vzdáleJWstí; redukční vzorec. Systematické chyby. Postup při měření, číselný výpočet. Sestavení
pozorovacího programu. Srovnání obou způsobů měření.
Podobně jako určujeme. zeměpisnou šffku místa
pozorování měřením zenitových vzdáleností Slunce
nebo hvězdy v blízkosti polednfku,· kde provádíme
tzv. redukci na meridián, můžeme s pomocí obdobné S
redukce- určit azimut strany z hodnot, zfSkaných I{\
s'
měřením na hvězdy v blízkosti elongace: Měřfmezde
vodorovné úhly mezi směry na signál a na: hvězdu,
jednoduchou početní redukcí pak převádíme naměřené
hodnoty na okamžik elongace. Z jejich aritmetického
p1'Ů:měruvypočteme hledaný azimut (obr: 1) vyčíslením vztahu:.
~
A. = A. + (K. -:X.),
(1)
O --- stanovisko,
S - s:r,něrna signál,
H -. směr na hvězdu,
N - směr severní větve polednfku,
A. -.:..azimut strany,
A. - azimut hvězdy v elongaci,
K, - prů:IIi.ěrčtení vodorovného kru4u při záměře
na-.signál,
K.*- p1'Ů:měrčteni vodorovného kruhu při záměře
na hvězdu, převedenýoh na okamžik elon·
gace. -
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sv.
Abychom mohli zn1Íněnou redukci provés~; musíme
při každé záměře na hvězdu určit buď
A. čas a čteIÚ vodorovného kruhu, nebo
B. čteIÚ vodorovného i vertikálIÚho kruhu.
Mezi jednotlivými záměrami na 'hvězdu cílíme na
signál a odečítáme vodorovný kruh. Při způsobu A
předpokládáme znalost zeměpisné šířky a délky stanoviska, při způsobu B nám postMí znát, zeměpisnou
šířku a přibližnou hodnotu zeměpisné délky.

a dále
sin z sin {a - a.) = sin 15 co~ 15 2 sin~ { (t ~ t,). .(8)
Výpočet rozdílu azimutl1 z tohoto přesného vztahu je
pro praktické účely nevhodný. Kdy~ dosadíme do
. (8)
cos !5 ,
sin a
íská
t h
.~
rovmce
za sin z vyraz sin t ' z
me vz a :
,1
J
.
sin!5 2 SIn
. 2 -2'
1 (t-t,.)
(9)
cosa,-sma,cotg
a = -.-.
.
,

Způsob A: Urěenirozdilu

azimutů z měřenfch
rozdilů

ěasových

Utčujeme-li při záměře na hvězdu čas, musíme pro
výpoč.et veličiny· K,* ve vztahu (1) vyjádřit závislost
rozdílu azimutů (a- a,) na rozdílu hodinových úhlů
(t - t.); a, je astronomický (od jižIÚ větve poledIÚku
měřený) aZimut, t, hodinový úhel hvězdy, obojí pro
elongaci. Označíme-li dále z, hodnotu zenitové vzdále:
nosti hvězdy v elongaci, z, a, t zenitovou vzdálenost,
azimut a hodinový úhel pro obecnou polohu hvězdy,
!5deklinaci hvězdy a cp zeměpisnou šířku stanoviska,
můžeme psáti vztahy, platné pro sférický trojúhelník
PZH P61- Zenit - JIvězda (obr. 2.):

ffint

Poněvadž pro určitou hvězdu a.
položit
sin~ .
2--.-sm2-

smt

1
2

=

konst., můžeme

=x

(t-t,)

a vyjádřit azimut a jako funkci x:
a

= arccotg.

cosa,-x

.

.

Slna.

=

Prov'edeme-li rozvoj v Taylorovu řadu pro x
pro a = a., dostaneme:
. .

.

sinb 2 . s 1 (
)
srn -2' t-t,

a=a.+.sma,-.smt

+ srn. 2 a.

'

sins ~ 2 . , 1 (
sin2 t srn "2 t -

t,

)

O, ~edy

+

+ ...

a pro rozdíl azimutů ve vteřinách:

1. (t -

2 (/' sinz
(a ~ a.)"

=

. a, srn
. ~
srn

+ sin 2 a, sin2 ~

2e" sin', ~ (t
. sin2 t

sin2 t
-

t,)

+

t.)

+

Řada (ll) konverguje velmi ry<lWe,takže pro výpočet
rozdílu azimutů nemusíme zpravidla brat v úvahu
druhý a další členy. Pro cp= 50°,15 = 60°, pozorujeme-li
15 minut před západní elongací, tedy pro (t - t.)max =
= _3° 45', je odpovídající hodhota pryního členu
rozvoje (ll)
7'18,1" a druhého členu -0,75";
pro
-sin
z cos a = sin t5 cos cp- co~~ sin fp cos t (2)
(t - t,)max = ~ 7° 30', tj. pro měřeIÚ 30m před
sin z sin a = cos 15sin t,
(3) elongací, 1. člen =
31'28" a 2. člen = -14".
Při běžných měřeIÚch, časově nepříliš vzdálených od
a pro elongaci (q. 90°): cos 15
elongace, bereme tedy v úvahu jen 1. člen. Změnu
srn a. = --.
(4) hodnoty 1. a 2. členu s deklinací hvězdy pro cp = 50°,
cos cp
západní élongaci(t - to) = - 15m a (t - to) = -30m
Uvážíme-li, že
znázorňují obr. 3. a 4.
.
sin cpcotg~
.
cosťp =
t'
pak
Nemá-li hodnota 2. členu p~estoupit 0,5", pak pro
cos.
q; = 50°, !5 = 60° vypočteme (t - t,)max ..:- 13,5m. Na
,sin a, = _c_o~s_t,_s_in_15_
(4') obr. 5. vidíme závislost (t - t,)max na deklinaci hvězdy
sin q;
pro cp = 50° a maximálIÚ hodnotu 2. členu 0,5",
• .I: • t
(5)
což odpovídá poměrně vysokym' požadavkům na
a
- cos a, ::;::
srn
u srn "
přesnost určovaného azimutu. V našich šířkách máme
Rovnice (2) a (4'), (3) a (5) mezi sebou znásobíme;
pro provedeIÚ řady IX1zorováIÚ před a po elongaci
dostaneme tak
dostatečný časový interval i za předpokladu velmi
- sin z cos a sin a. = sin2!5cos t. cotg q; = sin!5 cos!5
nízké hodnoty zanedbávaných členů řady (ll). Kromě
cos t cos t.
(6) toho potlačíme chybu ze zanedbáIÚ 2. členu při po-sin
z sin a cos a. = sin !5cos!5sin t sin t..
(7) zorováIÚ hvězdy v západní elongaci měřeIÚm na
hvězdu v elongl;tci východní. Tato chyba nabývá totiž
Po odečteIÚ (6) - (7) a zavedení cos t. = tg cpcotg 15,,.,..stejné'velikosti a opačného znaménka pro !5v = lS,.,
můžemepsát:
(t - t,)v = (t, - t)z (v = východní, z = západní
sinz (- cos a sin a.
sin a cos a.) = sins15cos t.
elongace), tedy při pozorováIÚch, symetrických podle
/ cotg cp- mn!5 cos!5 (cos t cos.t.
sin t sin t~)
poledníku.

+

+

+

+
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hvězdy. Chyba v rektascenci hvězdy IX má podobný
vliv jako chyba v měřeném č.ase. Z ročenky ale získáme
IX vždy s dostačující přesností, takže chybu v hodino·
VtHnúhlu způsobí jen chyba v určení korekce hodin
na místní čas. Závislost chyby rozdílu azimutů (a - a.)
na.chybě hodinového úhlu udává vztah

LI

(a -

a)"

= tg (a - a.)"sin:((-t.) LI (t - t)"
1

• t.

2 sin2

2 (t -

e

(12)
,

t.)

získaný diferencovánim rovnice (9), kde LI (t -te)" je
chyba v.hodinovém úhlu a LI (a - a.)/' odpovídající
chyba rozdflu azimutů, obě vyjádřeny ve vteřinách.
Uvedený vztah, jakož i vztahy pro chyby v země·
pisné šířce a deklinaci, jsóu vztahy přesné, které bychom pro praktický výpočet mohli dále zjedllodušit.
Plně postačují rovnice, odvozené diferencováním
1. členu řady (11) a rozvojem funkcí v nich vystupujících malých úhlů znovu v řadu se zanedbáním vŠech
členů, vyjímaje člen první.

Systematické chyby
Chyba ze zanedbáni druhého a dalších členů.v rozvoji(l1) je jen jednou ze systematických chyb, jejichž
vIiv na azimut hvězdy musíme určit, chceme-Ii'stanovit
požadovanou přesnost měřených a do výpočtu zaváděných hodnot! tak, aby určovaný azimttt strany nebyl
zatížen chybou větší než 5", což je přesnost, dostačující
pro přev-ážnou část úkolů, řešených s pomocí astrono·
mické orientace.
'
Uvazujme nejprve· chybu, způsobenou nepřesností
v určení místního času, a tím i hodinového úhlu

'Z rovnice (12) vyplývá, že pro· pozorováIÚ, časově
symetricky rozložená kolem elongace, nám postačí znát
místní čas s mnohem menší přesností než pro jednotlivá
pozorování. Pro dvě pozdrování, cp == 50°, d = /60"a (t - t.) = ± 30m způsobí chyba lm v hodinovém
úhlu chybu jen 14" v azimutu, vypočteném jako
průměr z obou pozorování. Má~li za shora uvedených
po~ek
chyba v azimutu zůstat~v 'mezích ± 1"
pak je potřebí znát místní čas s přesností asi4s, což
. je hodnota snadno dosažitelná. Pro jednotlivá pozorování ovšem přesněji; pro cp = 50°, ~ = 60°, (t-t.) ==
= 15ID li LI (a - a.)t = 1" s maximální chybou lB.
Tabulka 1 udává hodnotu nejvyšší dovolené chyby
v určení místního času (hodinového úhlu hvězdy) pro
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chybu I" v rozdfIu azimutů, uvažujeme·lijednotlivá
pozorování.
Tabulka 1.
rp = 509
(t,:-t.lm

159

J

-15m
LI (t -

\

t.lsmax

1,0
1,4
1,8
2,4
3,7
7,4
37,5

60
65
70
75
80
85
89

-30m

0,5
0,7
0,9 '
1,2
1,8
3,7
18,8
,

Vliv chyby v zeměpisné šířce stanoviska se projeví
, ve výpočtu hodnoty (a - a.) takto:

LI
=

sin ,2 a tg (a 2 sin t
-tg

(a -

a.)~"

Za daných podmínek umožňuje dovolená' hodnota
chyby jednoduchou interpolaci v ročence, u pólových
hvězd můžeme misto zdánlivé deldinace užít deklinace
střední pro počátek roku, což je výhodné při použití
menší ročenky, ve které nejsou zdánlivé souřadnice
hvězd uvedeny, např. naší Hvězdářské ročenky.
.'
Z rovnic (12), (13) a (14) vyplývá, že velikost jednot.
livých chyb je určována rozdílem hodinových_ úhlů,
deklinací hvězdy a zeměpisnou šířkou místa pozoro·
vání. Foložíme-li (t- t.) = konst. a <5 = konst.,
můžeme zkoumat změny hodnot jednotlivých chyb
v závislosti na zeměpisné šířce. Pak můžeme posoudit
rozsah platnosti dříve uvedených nejvyšších dovole·
ných hodnot chyb. Hledané veličiny, vztahující se
k jednotlivému pozorování, vypočteme pro zeměpisné
šířky CPi = 47° 30' a cp. = 5e 30', deklinaci <5= 60°
a SO°, mezní hodnoty chyb v rozdílu azimutů, tj.
chyby ze zanedbání 2. členu řady (11) pro výpočet
(t - t.)max a chyb LI(a - a.)t., '1" d volíme ± 1"
(tab. 3.).

=

cos t cos cp} LIcp".

.(13)

15

I 6r

(t-t.l::::ax
LI(t -

Zkoumáme·li vztah (13), vidíme, že chýbu způsobenou
nesprávnou hodnotou zeměpisné šířky, zaváděné do
výpočtu, potlačíme yytvořením průměru z hodnot
získaných pozorováním dvou hvězd s přibližně shod·
nou deklinaci, jedné před (po) zá.padni elongací, druhé
po {před) elongaci východní, tj. pro pozorování,
symetrická. vzhledem k poledniku, obdobně jako
chybu, způsobenou zanedbáním 2. členu rozvoje (ll).
Má·li zůstat tato chyba menší než I" pro jednotli~
,pozorování, pak pro cP = 50°,<5 = 60° a (t -t.) = ± 30m musíme znát zeměpisnou šířku stanoviska
s přesností ± 4", pro <5 = Soos přesností ± 77"
(viz tab. 2.). Můžeme ji tedy ve většině případů
s výhodou určit graficky z mapy, neznáme-li odjinud
její přesnou hodnotu.
'
Chyba v deklinacilívězdy
způsobí rovněž chybu
v urěovaném rozdílu azimutů. Vyjadřuje ji vztah:

LI (a-- a.)d"
={cot

}LI~'"(14),

ze kterého urClme přesnost, s jakou musíme získat
deklinaci hvězdy interpolací v ročence. Má·li zl1stat
chyba LI(a - a.)d v mezích ± 1", pak pro cP = 50°
'a (t -~)
= 30m, dostaneme maximálně dovolené
chyby v deklinaci, uvedené v tabulce 2.

(10

-

Llrp;;ax

LI!5~x
;.

60
,65
70
75
80
85 "
89

3,9
7,7
14,5
29,7
77,2
418
7750

.

~,2
5,5
8,5
13,1
21,6
45,9
23ů

I

809

609

16,6

21,3

15,7

0,6

1,9

0,4

t.)s

I

809
20,7
-

1,7

Llrp"

5,1

91

3,2

69

LI15"

4,3

25

2,6

20

Pozorujeme·li v řadách a v9lime vhodně hvězdy,
pak- se můžeme dopustit chyb několikanásobně větších, aniž současně zvětšujeme chybu v rozdílu azi·
mutů. Hlavni podíl na chybě v urěovaném směru mají
pak chyby v pointaci na hvězdu a signál, chyba
v odečtení ,vodorovného kruhu, chyby způsobené
špatnou horizontací stroje a nesprávným určením
úklonu klopné osy dalekohledu. Jejich vliv omezujeme
úpravou měřického postupu a opakováním měření. Při
přesných měřeních musíme určiť úklon klopné osy
dalekohledu sázecí či závěsnou libelou, jeho změny
během měření mají u strmých záměr značný vliv na
čtení vodorovného kruhu.

=

~ t (a _ ae) +,~in a tg cP sin (t - t.)
g g
sm t cos a. cos (a-a.)

51930'

47930'

rp

a.) :{, , sin-(t - t.) sin a.
_
t_sin (a - a.) sin t. cos cP cos a

~ sin CP, -

\

Postup při měřeni

~

Postup při pozorování přiipůsobíme požadavku co
nejúplnějšího vyloučení chyb a hospodárného využití
času. Po centraci a horizontaci stroje na stanovisku
(horizontaci opakujeme vždy před měřením na další
hvězdu) musíme určit p#bližný směr severní větve
poledniku, abychom mohli spolehlivě cilit na hvězdy
podle předem připraveného pozorovacího programu.
Tento úkonurčení údaje vodorovného kruhu,
odpovidajícího směru poledniku - provedeme nej·
snáze s pomocí Polárky, jejíž azimut bývá uveden pro
různé hodinové úhly a různé zeměpisné šířky v astronomických ročenkách.
Pak přistoupíme k vlastnímu měření. Všeobecné
zásady postupu vyplýVají z předchozích úvah o přesnosti a vlivu systematických chyb. Schéma jedné řady
pozorováni upravíme např. takto:
, 1. záměra na signál v I. poloze dalekohledu, čteni
vodor. kruhu,
2. záměra na, hvězdu v I. poloze; -wdorovný kruh,
čas,
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3; záměra na hvězdu ve II. poloze, vodorovriý kruh,
čas,
4. záměra na signál ve II. poloze, vodorovný kruh.
Určení času: provádí zapisovatel přímým čtením
údaje chronoQletru, u přesných měření užijeme
chronografu. Uvedenou řadu opakujeme podle pOŽil,
..
dované přesnosti např. dvakrát před elongací a dvakrát
po elongaci. Aby pozorování byla symetrická vzhledem
k elongaci, stanovíme si předem časové intervaly,
potřebné pro jednotlivé ú)mny při měření: záměra na
signál, čtenÍ' vodorovnélío kruhu, vyhledání hvězdy,
proiožení dalekohledu, zaostření, je.li signál blízko,
a podle nich určit dobu zahájení pozorování před
elongací. Velikost těchto časových intervalů závisí
jednak na zručnosti pozorovAtele, jednak na užitém
přístroji.
.

výrazu 2 IJ" sin2

Hodnoty

-}(t ,-t

e)

tabelovány.

JSQU,

Máme-li k disposici hodiÍ1y, jdoucí podle hvězdného
času, je výpočet času i další redukce ovšem. mnohem
jednodušší.
Při méně přesných pracích můžeme docílit zjedno,dušení číselného výpočtu zavedením sin t. . sin t.
Pak platí
sin a. sin 15
--.-srn te

.

2.~

= -tg ae sIn

u.

Chyba pro jednotlivé pozorování je sice ~načná,
v průměru hodnot, získaných před a po elongaci se ale
podstatně sníží. Zavedení druhého členu řady (11) .
do výpočtu je nutné jen u nejpřesnějších pozorování
-a pro jednotlivá měření, časově od elongace vzdálená.
Pro odstranění podstatné části systematických chyb
Způsob výpočtu, při kterém zavádíme přibližnou hod·
pozorujeme aspoň dvě hvězdy, jednu v západní, druhou
notu pro K.* a vypočteme pro ni průměrnou hodnotu
ve východní elongaci. Pozorování téže hvězdy v obou
opravy, není vhodný, protože snadno přehlédneme
elongacích je nevhodné, časový rozdíl mezi elongacemi
hrubé chyby v pozorování či ve výpočtu'. Počítáme
je v použitelném rozsahu deklinací příliš veliký.
proto každou hodnotu zvlášť. i za cenu prodloužení
. doby výpočtu.
.
~Íselný příklad
Pozorovací
zápisník

ZpůsobB:

progranl,

Určení rozdilu azimutů z měřených zenitových vzdálenQsti

a

výpoČet

azimutu

viz str. 50

Nemáme-li k dispozici přesný chronometr (pro
většinu měření střední přesnosti vyhoví i kapesní nebo
náramkové hodinky s malou variací chodu), můžeme
užít pro určení rozdílu azimutů druhého způsobu,
kde určujeme při každézáměře na hvězdu čtení vodo·
rovného i svislého kruhu.
.

J

Střední chyba aritmetického
průměru K.*, mK*~
= ± 2,5" charakterizuje vnitřní přesnost metody za
daných podmínek pozorování.
/
Údaje a., t., T.SEC vypočtem~ze zeměpisných sou·
řadnic místa pozorování a ro~íkových
souřadnic
hvězdy eX, 15, získaných interpolací z ročenky pro oka·
mžik elongace, určený při' sestavení, pozorovacího_
programu, větší přesnrult je zbytečná. Hodinový úhel
hvězdy v elongaci vypočteme ze vztahu
cos t. = tg cp cotg 15 ,

V
=

1
.
tg2te
pro azimut platí:

zavedeme·li

sin 15 = sin cp cos (ze

sin (ó-cp)
sin (15
cp)'

+

cos b
cos.rp

= ± ---,

+

8J.-8G+J,.

= ,. /

+ lh,

kO

+

kde 8.J.= eX
t.- míl;ltníhvězdný čas elongace,
80 G - hvězdný čas 'YGreenwichi v Oh SŮ,
J,.
---, zeměpisná délka stanoviska (východní zá·
porná, západní kladná),
"
1,00273791 - převodní součinitel hvězd·
ného času na střední, převod provádíme
./
s pomocí tabulek.
.

.

Pro -převod středního
sestavíme si tabulku:
Střední interval

om ()()S
3m02s
9m07s \
15ID128.
21m 188

intervalu
.

(t ~

+ x) -

a dále,

kde znaménko
platí pro západní, ~ pro východní
elongaci. Středoevropský čas elongace získáme vy·
číslením vzorce

'--..../

x = z- z., dostaneme

cos a

sin a.

T.SEC

Závislost rozdílu azimutů (a- ae) na určovaném
rozdílu zenitových vzdáleností (z - ze) určíme takto:
pro libovolnou polohu hvězdy platí vztah (obr. 1.)
sin 15 = sin cp cos z - cos cp sin z cos a;

t.) na hvězdný,

Korekce' na hvězdný interval
'.

= sinrp cos (ze

cos rpsin (ze

+

x) -sinó
cos cp sin (ze
x)

.

+ x)

(15)

.

+

cos a

Rovnice (15) nám dává azimut a jako funkci x, pokládáme·li pro určitou hvězdu 15, rp a ze za konstantní ..
Po diferenťlovánídostaneme pro x
da
O· d2a
tg 15
d3a
dx = , dx2 = sin ze'
dx3 =

=.

-

O, tj. pro z =
3 tg 15 cos z.
sin2 Ze

Ze

Rozvineme·li funkci v TaylOJ:ovu řadu, dostaneme
pro rozdíl azimutů v obloukových vteřinách:
(a
-

_

ae

)" _

tgó .~(z -ze)"2,
•
2 "
srn Ze
IJ
(Z- ze)"3

-

tg 15 cos ze
• 2
srn Ze

•

2

"2
(}

+. . .

(16)

Pro lepší představu o číselné hodnotě jednotlivých
členů řady vypočteme .je, pro cp = 50°, c5 = 60° a
(z - ze) = 1° : !
Ze = 27°48'13", 1. člen = 116,7",2.
člen = - 3,9".

'.

Závislost hodnoty 1. a '2. členu řady (16) na deklinaci
, hvězdy pro cp = 50° a (z - ze) = 1° je na obr. 6.•
Pro (z - ze) = 2° musíme hodnoty 1. členu násobit
čtyřmi a 2. členu osmi. Absolutní hodnota druhého
členu stoupá s kleaa,jící hodnotou deklinace, pro
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--------

hvězda

el.

hv. vel.

označeni

-I

-,

"---

z.-R

t9.

-

eUMin

BAJ,N33

4,4

z

\

T.SEC

_I

I

39°31'

I

22h 13m

21h 11m

Zápisník:
A.

Stanovisko:
•

A..(
= -lh13m33,78

I

Cíl

a"~~1

S

I

--*.

--

---

--

,

~

I

I

350

I

"

54

-21

------

347

32

-167

II

h

33

-- --44.

I

*
--S
--S
--*
--*
---

T'SEC

Vodor. kruh

I

Pol.

m

I

I

03

17

44
--170
54

TSEC

--

s

--

05

II

I

s

I
I

(t - t.).tř.

I

s

I

-

m

I

(t

-t.)hv.

I

m

s

:

--

--

-21

50

03
05

17

-- --- --- -08
-- --

35

--

10
--

--

--

--

-12

--

--

--

--

--

--

54

-7

15

-7

16

21

-5

48

-5

.49

--

,
16

-,-2

53

-2

~53

01

-1

08

-1

08

+1'

24

+1

24

33 -

,

----

57.

13

-- -- ~
16
30
-- -- -21
18
31
---

+2

48

+2

48

+5

21

+5

22

+7

22

+ 7

23

,

"

.

33.

.35'l)1~

I

m

i

..

S

I

h

-- -,- ---- -- -- -- -II
170
34
54
-- -- --'- -- -- -- -167
II
44
00
08
12
--- -- --- --I
347
44
12
09
57
-- -- -- -- ---I
350
S
54
35
------ -- -- -- -I
350
33
S
54
--- -- -- -- -- -- -- -I
29
347
10
12
44
* ----- --- -- -\- -III
167
53
44
05
13
* ------ -- --II
170
S
35
54
.--- --- --- -- --II
170
S
33
54
--~ -- ------ -II
167, 44
16
26
04
*
------- -- -r-21
18
27
347
44
30
* ---_._--_
-- -- -- ---

Hodiny: náramkové hodinky Cyma
Korekce hodin LlTsEC: + 48
T.SEC: 2)h11m098

Datum: 3. 10.1954
Hvězda: e UMin
Elongace: západní

.Cíl:B.
Pozorovatel: M. Ž .
Stroj: TB 1, na stativu

= 49°49'28"

(fA

Výpočet azimutu.
<5 = 82°07'07"
sin <5= -'0,99 055
a. = 167°43'41"
sin a. = 0,21 255

•

te= 5b 22m 15,38 = 80°33'49"
TeSEČ = 21h 11m 09.
sin <5sin a. = 0,21 054

(1)
(t -

°
-1

I

49

--

--

--

-O

27

43

I

°

"
00

--

15
--

15

78

--

79
--

79.

----o 17 00 80
-- -- -21
80
00
+0
--- -- -42
81
00
+0
-- -- -- --20
81
30
+ 1
-- --- -+ 1

50

(3)

(4)

t

te)hv.

,

--I

(2)

45

82

,
r

44

--

06

I

"
4~
34

cosec t

2(]" sin2

f

(5)

-_.(t --

te) ('3). (4) -

-

(6)
(5) . -sin <5.sin a.

I

1,01960
1,01834

100,91

-21,2

62,68

63,83

-13,4

14,49

14,72

-

3,1

98,97

V

-34
----

1,01592

49

11,01456

1,83

1,86

-

0,4

54

49

1,01271

4,82

4,88

-

1,0

15

49

1,01174

17,28

17,48

-

3,7

19

1,01006

60,72

-12,8

112,91

-23,8

--

50

--

16

---

--

54

-24

--

34

(7)

,

,

60,11

_":"~,

1,00884

350°54'34"

K.* 347 44 04
/

K. -

K.*

347

3 10 30

Ae* 3474341
A 360°64'11"
g
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"

i

44

--

10,8
--

44

03,6

-- -43

.

--

44

__

56,9
11,6

-09,0
--44
01,3
-- -43
51;2
-- ---

44

-

111,92

K.

°

I

K*
•
,

347

44

06,2

o
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url!ent azimutu mill'entm na hl]ilzduD bltzkostt elongace

~'= rp roste nade všechny meze, tento případ nemá
ovšem praktioký výZnam.
.

1

\

lf-lelmax
50~

člen 2.élen
1000·

6ď

900

c: t::

800

~Q)
·CJ ~

-:

50
70'0

C\i

40

600
500

30
400
/

-20

300
200

10
100

Chceme-li omezit redukci pozorování na jeden. člen
řady (16), vypočteme, obdobně jako u způsobu A,
hodnotu časového rozdilu (t - t.), pro který hodnota
dalšího členu zůstane menší než 0,5". Závislosfzměny
h,odinového úhlu nit změně úmitové vzdálenosti vypočteme takto (odvoz~ný vzorec platí pro elongaci,
přibližně ovšem i Y.blizkosti~long~ce):
sin z. = cos rp sin t.
cos z. d z = cos rp cos t.'d t

~

(

~

z

~~

.

dz'

a dále dt
kdyžd

= cos fp cos t!_ = co~J,'

=

--'-'-s, např. pro ťj = 60°, d t = 2 d z;
cos u
(z -ze)
= to, pak d t = (t - t.) -~ 8m.

Na obr. 7. je zobrazena závislost (t- t.)mu na
deklinaci hvězdy pro rp = 50° a 2. člen řady (16) =
'=0,5".
Srovnáltfe-ILobr. 5. a 7., vidíme, že způsob A
dává, s výjimkou hvězd. velmi blízkých pólu, k disposici větší časový interval pro pozorování jedné hvězdy
za předpokladu, že výpočet rozdílu azimutů omezíme
na 1. člen řady (U) nebo (16).

Nejdůležitější systematickou ohybou v určova.ném
azimutu je chyba, vznikající nesprávným určením
zenitové vzdálenósti. Vyšetřit její vliv je nutné také
proto, že měřeni je vždy zatíženo chybou, způsobenou
refrakčnimi anomáliemi, kterou nemůžeme vyloučit
výpočtem .. Vztah pro dovolenou chybu v' zenitové
vzdálénosti nám umožní posoudit jednak požadavky
na vertikálníluuh,
jednak přesnost, s jakou určíme
vliv refrakce.
.
Na rozdíl od způsobu A budeme vliv jednotlivých
chyb rta hodnotu (a - ae) vyšetřovat diferencováním
1. členu řady\ (16), další zanedbáme. Přesnost tohoto
postupu zcela postačí. .Pro chybu v zenitové vzdálenosti dostaneme:
.A
"tg
b (z - z,,)" A
"
LJ (a-a.).
= --;-.
"
LJ (z-ze),
(17)
,
sm Ze
e
Z tvaru vztahu (17) vidíme, že uvažovanou systematickouehybu
potlačíme pruměrem z hodnot,získaných pozorováním téže hvězdy před a po elongaci.
Maximální dovolenoqchybu
v rozdílu (z - ze) vypočteme za předpokladu, že chyba. rozdílu azimutu
nesmí přesáhnout I". Její! hodnoty pro jednotlivé
pozorování v zeměpisné šířce rp = 50°, (z - ze) = 30'
a časové intervaly (t - te)max (viz obr. 7.) jsou na
tabulce 4.

První ze systematických chyb je chyba ze zanedbání
druhého ,členu řady (16).;Z jeho tvaru vidíme, že tuto
chybu potlačíme zavedením průměru ze symetric~ých
pozorování téŽe hvězdy před a po elongaci. Přestože
rozdíly (i ..,- z.) jednoflivých párů pozorováni před
a po elongaci nejsou přesně shodné, prakticky se vždy
podaří udržet vliv zmíněné chyby v zanedbatelných
mezích.
•. '
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=

(z-z.)

30'

I

(t-t.lmu

. 30,8

30,5

65°

28,5

27,3

70°

24,1

23,5

60°

Systematické, chyby

l

r5

-

75°

18,7

19,3

80°

12~

14,6

\

85°
89°

6,4
1,3

9,2

,

3,1
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Hodnoty L1:(z ---- ze)max na tab. 4. jsou ;udány
ú~ových vteřinách. Vidíme, že chyby v zenitové vzdálenosti se ve většině případů nemusíme obávat, dostatečnou přesnost nám zaručí moderní univerzální
theodolit střední velikosti se skleněnými limby,
opatřený indexovou libelou. Pro určení refrakce vystačíme .s obvyklým postupem pro určení teploty a tlaku
vzduchu.
Vliv systematické chyby v zeměpisné šířce stanoviska na vypočtený rozdíl azimutů se projeví takto:
A (
LJ

cos cp
{_ sin b sin cp
• 2.11
• 2
cos u.11'SIn Ze
SIn
uSIn
cp
(
.
)"2
(
)"
}"
• Z - Ze
Z - Ze
L1"
2 e"2
e" sin Ze
cp.

'_

')

a

ae '"

"

_

_

-

+

1
( 8)

Vyloučení chyby v azimutu, způsobené touto chybou,
vyžadovalo by vytvořeni průměru ze dvou, vzhledem
k elongaci nesouměrně položených pozprováni téže
hvězdy. Takový postup je ovšem pro praxi nevhodný.
Z tablilky5., vypočtené pro cp = 50°, (z - ze) = 30' a
L1 (a - ae)""b = 1", ale vidíme, že žádanou přesnost
v zeměpisné šířce můžeme zaručit ve většině případů.

LlgJ;':~x

ó

I

1
-

Při výpočtu azimutu vyčislujeme rovnici (16).
Zachováme-li určité podmínky, zřejmé z předchozích
úvah; můžeme se při výpočtu rozdílu azimutů (a --ae)
omezit na,prvni člen řady (16). Při přesných měřeních
nebo pro jednotlivé záměry ve větši vzdálenosti od
elongace bereme ovšem zřetel na vliv dalšiho členu,
jehož znaménko je urče~o vztahem Z' k z., pro. Z > Ze
je druhý člen záporný, v opačném případě llladný.
Výpočet prvního členu je sna!lši, užijeme-li tabulek
redukci na meridián. Pro (z - ze) dostatečně malé
můžeme totiž psát:

LJÓ:~a"

60°

19,2

-

28,4

65°

21,4

-

39,3

70°

20,3

-

48,4

_75°

17,0

-

56,4

80°

12,2

-

65,9

85°

6,3

-

116,6

89°

1,3,

+

"

Postup při měření. ('jíselný výpoěet
Připrava stroje k měření je shodná s prIpravou,
popsanou u způsobu A; pro hrubou časovou orientaci
musime Inft hodinky a dále potřebujeme. teploměr _
a tlako:měr pro určení dat, nutných pro výpočet
refrakce. Pozorujeme v řadách, jejichž počet je dán
požadovanou přesnosti. Řadu:
'
1. záměra na signál v I. poloze dalekohledu, vodorovný kruh,
2. záměra na hvězdu v I. poloze, vodorov. kruh,
svislý kruh,
3. záměra na hvězdu ve II. poloze, vodor. kruh,
svi~lý kruh,
4. záměra na signál ve II. poloze, vodorovný kruh,
opakujeme nejméně jednou před a jednou po elongaci.
Tlak a teplotu vzduchu zjišťujeme v.!!!-Čitýchčasových
intervalech, pro mezilehlé okamžiky určujeme jejich
hodnoty lineární interpolaci nebo graficky. Obdobně
jako u způsobu A stanovíme ča~, potřebný k jednotlivým úkonům při měření, 'abychom mohli určit okamžik zahájení měřeni před elongaci. Máme zde navic
odečteni svislého kruhu a urovnávání indexové libely.
Stroj urovnáváme znovu před .měřenim na dalši
hvězdu.

-

5-;6 '

(~;e~r2 . e/
2

Posledni systematickou chybou, zatěžujici výsledek,
je chyba v deklinaci. Jeji vliv na rozdíl azimutů udává
vztah:
A
"L1b".
{ (Z ~ ze)"2
(Z - Ze)"}
LJ (a ae)b = -. -2 "22
15 - cotg ze--~,,---'
srn Ze • e cos .
e
.

(19)

Hodnoty' L1 15:':8" pro vyse uvedené podmínky jsou
na tab. 5. Požadovanou přesnost.vždy zaručime.
Pro srovnáni maximálnich dov-olených.chyb v rozmezi šířek cp = 47°30' až 51°30' vypočteme jejich
hodnoty pro (t - tel = 30m, 15 =60° a 80°, L1 (a - ae) ='
= I". Obdobně jako JI způsobu A určim'e také časový
rozdíl vzhledem k elongaci pro hodnotu druhého
členu řady (16) 1" (tab. 6.).
Tabulka 6.
47°30'

qJ
60°

Ó

80°

I

I

80°

4,8

12,2

5,1 .

3,8

4,7

LlqJ"

3,1>

4,9

2,1

4,5

Lló"

5,4

38,8

.3,3

28,7

te):hax.
ze)"

13,2

60°

4,6

(t -

-,1 (z -

5,6

l~

51°30'

(

Převedeme-li chybu L1(z -:Ze)" na Ll(t - te)S,dostaneme hodnoty prakticky .totožné s hodnotami L1 (t-te)S,
uvedenými na tab. 3.

sin2

~

(z -

ze)

a potřebnou hodnotu vyjmeme prImo z. tabulek.
Nemáme-li je k disposici, pak je výhodnějši vypočíst
pro určitou hvězdu konstantní

výraz
. tg ~."
a
.
srn Ze e
násobit jím proměnlivou hodnotu (z.,--- ze)"2. Hodnotu
správné zenitové vzdálenosti z vypočteme z pozorované
hodnoty z' připojením opravy z astronomické refrakce.L.
kt.erou určime s pomoci tabulek pro danou teplotu
a tlak vzduchu.
Sestaveni pozorovacího

programu

Projednávaná metoda je náročnějši na sestavení
pozorovaciho programu než někt.eré jiné metody
určování azimutu, pro které buď vůbec nepotřebujeme
zvláštní pozorovaci program (měření na Slunce, na
Polárku), nebo musime znát jen jednu nebo dvě hodnoty souřadnic.' Na rozdíl od těchtq metod potřebujeme pro úspěšnou organizaci pozorování tři souřadnice hvězdy - zenitovou vzdálenost, a~imut a hodi.
nový ú.hel, tj. dobu, kdy můžeme pozorovat. Než
určíme definitivní program, sestavíme si tabulku všech
hvězd, které v daném časovém rozmezi připadaji
v úvahu, buď s pomoci nomogramu, nebo, což je
daleko přehlednější, graficky s pomoci azimutálnfho
zobrazení oblasti kolem světového pólu, pro' které
zhotovíme průsvitku s křivkou elongací, odpovídajicí
zeměpisné šířce stanQviska ...Na této ,kř}vce yY!lnačime
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hódnoty a., z., t., jež jsou prO fP = konst. fůiJ.kcí
deklinace, a vhodným natáčením průsvitky na podkladě hvězdné mapy získáme s dostatečnou přesností
hodnoty souřadnic,- nutné pro spolehlivé vyhledání
hvězdy při měření. Z tabulky, kdeseřadíÚ1e hvězdy
podle rostoucího času elongace, určíme hvězdy pro pozorování tak; aby intervaly mezi jednotlivými elongacemi odpovídaly počtu. záměr na jednu hvězdu a aby
pozorovací program celého večera obsahoval dvojice
hvězd s přibližně stejnou deklinací, vždy jednu hvězdu
ve východní a druhou v západní elongaci. Měříme-li
způsobem A a máme k dispozici jen hodiny, jdoucí
podle středního času, musíme získaný hvězdný čas
elongace převést na odpovídající čas střédní. Tím je
sestavení pozorovacího programu ukončeno.
Kdybychom 1!1ěřilina mnoha stanovi~ách.v
různých zeměpisných šířkách. sestrojili bychom' na průsvitce soustavu..elongačních křivek pro stálý rozdíl L1fP
v daném rozmezí šířek a mezilehlé hodnoty určovali
interpolací.
Závěr
Srovnáme-li oba způsoby_měření, vidíme, že způsob
A je hospodárnější než způsob B, u kterého pozorovatel
odečítá oba dělené kruhy. U způsobu A odpadá také
určování teploty a tlaku vzduchu a redukce měřené
zenitové vzdálenosti. Kromě toho poskytuje první
způsob větší časový interval pro pozorování jedné
hvězdy při jednoduchém výpočtu rozdílu azimutů
z prvního členu příslušné řady, užijeme ho tedy vždy,
máme·li k disposici spolehlivé hodiny s malou změnou
chodu. Z tabulek 3. a 6. je zřejmé, že metoda je výhodnější .pro .nižší zeměpisné šířky. V rozmezí šířek
našeho státu jsou dovolené chyby jedpotlivých veličin,
zaváděných do výpočtu, pro st~jnou přesnost výsledku přibližně stejné, jak vidíme ze srovnání jejich
hodnot pro fPi= 47°30' a fP. = 51°30'.
Předností metody je hlavně okolnost, že z pozorování jedné hvězdy získáme jednoduchou redukcí řadu

Orientace

hodnot azimu~u, vztažených k nejpříznivějšímu okamžiku pro pozorování; poměrně značné systematické
chyby výchozích hodnot nemají vliv na výsledek, upravíme·li vhodně měřický postup a pozorovací program.
Projednávané metody můžeme užít i k nejpřesnějším
měřením azimutu,. ovšem po zavedení dalších oprava
úpravě postupu při měření, vzhledem k nutnosti použití
astronomického univerzálu, určeni času z chronografického záznamu a měření sklonu klopné osy dalekoWedu sázecí nebo závěsnou libelou. Astronomický
univerzál umožňuje pohodlné měření i při strmých
záměrách, kdežto při použití theodolitu nedovoluje
jeho konstrukce, až na některé výjimky (theodolity
s čočkozrcadlovým dalekoWedem). záměry pro z < 30°
i při použití zenitálníhó hranolu na okulár. Kromě toho
jsou astronomické univerzály vybaveny doplňkovým
zařízením, umožňujícím- další zrychlení měření, okulárovým mikrometrem, jehož použití se při malé změně
azimutu hvězdypobllž elongace jeví zvláště výhodným.
Dalšího zhospodárnění číselného výpočtu bychom
docfiili sestavením tabulek veličin te, Ze, ae jako funkcí
dvou proměnných, fP a b, z nichž by se jejich přesné
hodnoty, potřebné pro výpočet, získaly jednoduchou
interpolací a odpadl by iillouhavý výpočet z původních vztahů. Tabulek bychom mohli ovšem užít
u všech astronomických metod; užívajících měření
na hvězdu v elongaci.

Lektoroval: prof. dr. Emil Buchar, člen korespondent
ČSAV, Praha
Li teratura.
Buchar E.: Přednášky ze sférické a geodetické astronomie na zeměměřické fakultě ČVUT v Praze.
Chapman R. W.: The elements of Astronomy for
Surveyors. London 1933.
.
Lukeš L.: Základy geodetické astronomie. Praha 1954.
Polák '13.: Inženýrská astronomie. Praha 1956.
Ambronn - Domke: Astronomisch-geodetische Hilfstafeln. Berlín 1909.

polygonu pomocí Měske
II.

I.

Volba metody
Úvod
Autor řeší první úkol a) návrhem astronomické
Tato práce je jedním.z odmě!lěných návrhů na
orientace. Podstata této metody je známá a záleží
řešení tematického úkolu soutěže;"vyhlášené Ústřední
v tom, že na trig. bodě se určí z měření na nebeské
správou geodézie a kart<?grafie dne 26. září 1957.
tělesp azimut připojované strany polygonu, tj. úhel
Zmíněný úkol, zařazený do soutěže pod názvem
mezi zeměpisným severem a připojovanou stranou.
"Observace
v zalesněném
terénu na trigonoAlgebraickým přičtením poledníkové sbíhavosti (merimetrických
bodech
s odstraněnou
měřickou
diánové konvergence) použitého zobrazení, kterou lze
stavbou",
byl definován takto:
vypočítat z pravoúWých souřadnic ttig. bodu nebo
Navrhnout a) jednoduchý způsob orientace polygonových pořadů, neyyžadující ná- ' vyjmout z triangulačních údajů, se dostane směrník
kladného vybavení měřické soupravy
připojované strany, tedy její orientace.
Pro astronomické určení azimutu přitom zvolil
(např. astronomickou orientaci),
b) jednoduchý způsob zaměření směrů
měření
~enitové
vzdálenosti
Měsíce za denního světla. :{{.uvedené volbě metody vedla tato
(např. návrhem jednoduché, lehké
úvaha:
přenosné konstrukce zvýšeného sta.
noviska).
Má-li navržená metoda být snadno proveditelná
geodetem nezkušeným v astronomickém měření, je
Ře~
přihlášené do soutěže mělo splnit podmínku,
že nebylo" dosud publikováno. výjimkou .moW být
nutno použít
A. nebeské těleso, které lze na obloze lehce najít,
případ, v němž by autor podstatně zdokonalil některé
a to jak pouhým okem, tak i dalekohledem theodolitu,
již publikované řešení.

.--
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B. theodolit bez jakýchkoli doplňků, na které geodet
není zvyklý,
C. metodu bez měření času.
Vhodnost navržené metody vyplyne rozvedením
jednotlivých bodů úvahy.

, Při měření zenitové vzdálenosti je potřeba měřit čas
.jen přibližně aspoň na minutu, pro výpočet deklinace,
1paralaxy a zdáulivého poloměru Měsíce interpolací
z některé astronomické ročenky. Máme-li spolehlivé
hodinky a rádiový přijímač po ruce, můžeme čas
určovat přesně a získat tak možnost určení azimutu jak
z měření zenitové vzdálenosti, tak iz měření času.

~Rozvedení
bodu A: Použít 'k orientaci hvězdli: by
nebylo vhodné z těchto důvodů:
1. Její nalezení v zorném poli dalekohledu je dosti
Za nevýhodu použití Měsíce může být u,\edena.
obtížné i když se volí velká hvězda. Měřič totiž dostane
pracnější interpolace jeho rovníkových souřadnic,
'v .zorném poli dalekohledu ~ následkem zvětšení které se rychle .mění. Největší nevýhodou je však
jiný obraz, než při pozorování pouhým okem. ':přede.
vším je dalekohledem vidět mnohem více hvězd a dále složitý výpočet azimutu následkem značné blízkosti
malé hvězdy jsou jasnější, takže vznikne nejis~ota, Měsíce Zemi. V tom. případě totiž již nestačí považovat
bylo-li zaměřeno na zvolenou hvězdu.
Zemi za kouli, ale za rotační elipsoid. výpočty astrono.
. 2. Její identifikaCé vyžaduje zna.losti souhvězdí a micky'ch měření i na J'iná nebeská tělesa jsou však
cviku vyznat se v nich i za různého postavení hvězdné
oblohy vzhle~em k obzoru, a jako pomůcky zpravidla
těm, kteří se jimi nezabývají, dosti obtížné, a proto
atlasu hvězdrié oblohy nebo podrobné hvězdné mapy.
autor 'navrhuje
předávat
výsledky
měření
3. Měření na ni je možné jen v noci, a to je mnohem k početnímu
zpracování
~stronomické
skuobtížnější než měření za denního světla. Dále je nutná
pině GTŮ v- Praze. Tato skupina má neJ'en prasignalisace světlem směru, jehož azimut je určován.
Rozvedení' bodu B. Theodolit použitý k nočnímu měření
covníky zkušené ve vyhodnocování astronomických
musí být opatřen umělým osvětlením kruhů a zorného měření, ale il"šechny pomůcky k příslušným výpočtům,
pole dalekohledu. Tomu je možno se vyhnout zaměřo- . hlavně sovětskou hvězdářskou ročenku - AstronomI;.
Iváním na Slunce. Volí·li se však k určení azimutu " českij ježegodnik SSSR - která obsahuje nejpódrob.'
Slunce, je nutno theodolit dopÍnit clonami a- filtry,
I d
í
aby nedošlo k poškození zraku pozorovatele. Měřič si nější efemeridy Měsíce. Tím,..že výs e ky z skané po·
musí chránit oči i při hrubém cílení na Slunce buď měrně snadným měřením--jak
dále bude popsánotmavými brýlemi, nebo velkým filtrem, drženým po- geodet předá k zpracování astronom-ům, odpadne
mocníkem před dalekohledem. *)
i jeho nechuť k použití astronomické metody.
Rozvedení bodu C. K určení azimutu z měření času
Za další nevýhodu může být také uvedena okolnost,
je nutno. zjišťovat okamžiky záměr na nebeské těleso že Měsíc není vidět na denní obloze tak často jako
s přesností jedné vteřiny. Tak přesná znalost času Slunce. K tomu je nutno uvést, že Měsíc lze za denního
OVŠemvyžaduje
~. dqbré a vyzkoušené hodinky,
světla pozorovat po dobu asi 22 dnů v měsíci, s pře.
2. bezprostřední srovnání hodinek s časovými .roz· stávkami ovšem, které budou dále uvedeny v poky.
hlasovými signály před měřením i po něm, a tedy i nech pro pozorování.
3. možnost použití spolehlivého radiopřijímače buď
síťového, což při polních pracích nebývá vždy
.Hl..
možné, nebo bateriového.
- Z ~vedené úvahy je zřejmé, že měření zenitové
vzdálenosti Měsíce za denního světla k určení azimutu
je pro geodeta velmi výhodné, posuzováno ovšem
zatím jen po stránce vlastního měřického výkonu.
Stručně shrnuto, je to Wavně z těchto důvodů:

.

Pokyny k pozorování Měsíce

.

Vhodné je však doplnit měřickou výstroj busolou
k hrubému určení azimutu Měsíce, který potřebujeme
k výpočtu denní paralaxy. Jinak bychom museli
celý výpočet azimutu nejdříve provést přibližně, ať již
z měřem času nebo zenitové vzdálenosti. To ovšem
platí jen při výpočtu azimutu z měření zenitové
vzdáleno,sti.

Nejlepší pomůckou k určení doby vhodné k pozoro·
vání Měsíce je Hvězdářská ročenka, vydávaná Nakladatelstvím Československé akademie věd na každý
kalendářní rok. Tam najdeme doby východů, vrcholení
a západů Měsíce pro každý den v měsíci pro středo·
evropský poledník (15°) a pro obzor 50° rovnoběžky.
Nemáme·li po ruce tuto publikaci, může nám dobrou
službu prokázat i obyčejný kapesní kalendář, pokud
jsou v něm známými značkami vyjádřeny hlavní
měsíční fáze.
Pro přehled o dobách použití Měsíce k měření za
denního světla a k jeho vyhledání na denní obloze si
.zopakujeme souvislost oběhu. Měsíce a zdánlivého
oběhu Slunce s denním otáčením Země.
MěSíc vykoná jeden úplný óběh kolem Z~mě ve
smyslu proti hodinovému číslování za dobusiderického
měsíce, tj. 27 dní 7 hodin a 43 minut. Za jeden den se
tedy ·na své dráze posune mezi hvězdami od západu
k východu asi o 13°. Slunce se za den posune ye stejném
smyslu jen o 1°, takže zpoždění Měsíce při denním
pohybu za Sluncem činí asi 12°; to je v časové míře
přibližně 50 minut.*) Následkem uvedeného zpožďo.
vání Měsíce za Sluncem se Měsíc dostává do různých
fází, z nichž hlavní jsou nov, první čtvrt, úplněk a
poslední čtvrt. Doba, která uplyne mezi dvěma stej·
nými fázemi, se nazývá synodický měsíc a činí 29 dní
12 hodin 44 minut.

*~Při měření na Slunce dále trpitheodolit a hlavně jeho
libely účinky přímého tepelného záření, protože nelzedobře použit slunečn1ku.

*) Zpožďování Měsíce za Sluncem, tj. jeho pomalejší
pohyb, představuje další výhodu jeho pozorování proti
pozorování Slunoe.
.
\

Především lze Měsíc :pa obloze i ve dne snadno
vyhledat a dáre k jeho zaměření není třeba theodolit
doplňovat žádným osvětlovacím zařízením, ani clonami, a filtry.
Měření zenitové vzdálenosti vyžaduje ovšem vteřinový svislý kruh; takový kruh má však každý moderní
theodolit s vteřinovým vodorovným kruhem. Na·
měřená zenitová vzdálenost se musí, jak známo,
opravit o refrakci a k zjištění její správné hodnoty
je nutná znalost téploty a tlaku vzduchu v době
měření. K tomu účelu nent však vždy ani nutno do·
plňovat měřickou výstroj .teploměrem a tlakoměrem.
Při dnešní poměrně husté síti meteorologických
stanic stačí si na nejbližší takové stanici potřebné
údaje-vyžádat. .
--,-
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Po uvedení těchto základních souvislostí můžeme
přistoupit' k sledování Měsíce na denní 'obloze. Zač·
. neme od novu, kdy Měsíc je vestejné:tn směru jako
Slunce a kdy jej ovšem nevidíme, protože jeho část
osvětlená Sluncem je od Země úplně odvrácena. Již
druhý den po novu můžeme však "nový Měsíc"
za.hlédnout jako úzký srpek vlevo od Slunce. Protože
brzy po noV"u se Měsíc vyhledává na obloze nejnesnadněji, popišme si jeho vyhledávání např. pro
čtvrtý den po novu.
, Určíme lsi nejdříve pomocí kalendáře stáří Měsíce,
tj. počet dní-uRlynulých od novu, označeného v kalen·
dáři černým kroužkem. Tento počet dní násobíme
50 minutami, čili dobou, o kterou se Měsíc při denním
pohybu zpožduje za Sluncem. Tak dostaneme přibližnou
dobu, o kterou Měsíc vyjde za Sluncem. Čtvrtý den po
novu vyjde tedy Měsíc o 4. 50m = 200m = 3h2()m později
za Sluncem. Tuto dobu si převedeme na úhel 50°,
který si nejpraktičtěji vytyčíme pomocí hodinek. Řídíme se přitom tím, že oblouku mezi dvěma sousedními
hodinami odpovídá úhel 30°. Tento oblouk je rozdělen
na 5 minut, takže minutovému obloučku odpovidá 6°.
Hodinky skloníme tak, aby rovina jejich číselníku se
ztotožnila. s rovinou dráhy Slunce nad obzorem a
hodinky velkou. ručičkou natočíme k Slunci. Na čísel.
níku pak odpočítáme proti smyslu hodinového číslování
vypočtený úhel. Ve směru takto zjištěného rameI)oe'
vypočteného úhlu vyhledáme Měsíc.
\
Nyní se opět vrátíme k sledování jeho další viditel·
nosti. Od vypočteného okamžiku východu Měsíce
čtvrtého dne po novu bude Měsíc na denní obloze
až do konce dne. K určení azimutu ze zenitové vzdá~
lenosti bude ovšem vhodný teprve od výšky asi. 25°
nad obzorem s ohledem na refrakoi, která při menších
výškách je příliš velká a vyžaduje potom přesnějšího
výpočtu.
/
Sedmého dne po novu bude Měsíc vycházet již 6h
po Slunci a objeví se tedy nad obzorem kolem poledne,
kdy Slunce bude přibližně na jihu. Hodinový úhel
mezi Sluncem a Měsícem vzroste v té době na 90°
a Měsíc bude použitelný k dennímu měření jen během
odpoledne.
V době po první čtvrti vychází Měsíc za Sluncem
v intervalech stále větších než 6h, je k měření způsobilý
za denního světla. stále v pozdějších odpoledních hodi·
nách, a před úplňkem až k večeru. Při úplňku není
Měsíc k dennímu měření prakticky
použitelný,
protože je za Sluncem opožděn již 12h, tj. vychází
v době, kdy Slunce zapadá. Tím'vznikne v měření na
Měsíc za denního světla přestávka asi čtyř dnů.
Po úplňku jde Měsíc za Sluncem více než 12h
později, čili zdánlivě Slunce přeUChází a,vych~zf tedy
dříve než Slunce. V době poslední čtvrti činí zpoždění
Měsíce za Sluncem již 18h, čili Měsíc vychází 6h před
Sluncem. V době východu Slunce je Měsíc již přibližně
na jihu a lze jej pozorovat celé odpoledne.
I
Mezi poslední čtvrtí a novem se Měsíc k Slunci při.
bližuje stále více a lze jej tedy pozorovat po stále větší
denní dobu. Tak např. při stáří Měsíce 24 dní jde Měsíc
na obloze za Sluncem o 50 . 24m = 1200m = 20h později,
čili zdánlivě O 4h před Sluncem. Vychází.li v té době
Slunce např. v 8h, je Měsíc zhruba již 4 hodiny nad
obzorem, tj. vzdálen od Slunce v hodinovém úhlu 60°
a použitelný k měření za denního světla ještě asi
4 hodiny před západem Slunce.
Ve stáří 26 dnů má Měsíc tvar opět úzkého srpečku
a lze jej pozorovat skoro po celý den, vzhledem k jeho
blízkosti Slunci. Asi dva dny před novem Měsíc mizí,
aby se objevil na denní obloze až asi po 4 dnech. To je

tedy pó 'přestávce při úplňku největší přestávka ve
viditelnosti Měsíce za denního světla .
Všechny doby východu a západu Měsíce, pokud
js:rne je uvedli, platí'ovšem jen přibližně, protože,jsou
závislé na zeměpisné šířce místa pozorování a na
deklinaci Měsíce a Slunce. Závěrem můžeme říci, Že
Měsíc je způsobilý k měření za denního světla prů.
měrně po více než dvě třetiny měsíce.

IV.
Postup měřeni
Vzhledem k tomu, že Měsíc v době vhodné k měření
za denního světla není nikdy vidět celý, ale následkem
'svých fází vždy jen z části, zaměřqje se jen na jeden
jeho okraj ve směru vodorovném a na jeden okraj ve
směru svislém. Zvláštní opatrnosti při zaměřování
svislou nití záměrného kříže je třeba tehdy, má·li
Měsíc oba okraje vypouklé. Jde totiž o to,aby nebylo
zaměřováno na mez vlastního stínu Měsíce (termi.
nátor),místo
na skutečný okraj, obrácený k Slunci.
Zde je třeba upozornit na to, že skutečný okraj je
přesně kruhový a hladký, kdežto mez vlastního stinu
je plošší a nepravidelná, přerušovaná stiny měsíčních
hor a kráterů. Správné zamíření na Měsíc při měření
zenitové vzdálenosti pro určení azimutu záleží v současném dotyku svislou i vodorovnou nití okrajů
Měsíce.
Úhel, mezi signálem umístěným ve směru připojované polygonové strany a Měsícem změřjme nejméně
v 6 skupinách. Dovolí·li to čas, je dobře měřit ve dvou
dnech s něk'Ůlikade'nní.přestávkou. Důležité je uvést
vždy správně datum měřeníl
Před měřením první skupiny a po měření poslední
skupiny určíme busolou přibližný ,azimut Měsíce,
který budeme potřebovat při výpočtu. Postačí jej
určit na celé stupně, ale s ohledem na magnetickou
deklinaci. Podle možnosti zjistíme na začátku a konci
měření i tlak a teplotu pro výpočet refrakce, o kterou
bude nutno opravit měřenou zenitovou vzdálenost.
Při měření se řídíme zásadami, známými z měření
vodoroVJlých i svislých' úhlů, dbáme na vyloučení
vlivu osových :chyb theodolitu, krouQení stojanu,
a dodržujeme tedy tento postup:n
1. Dalekohledem v 1. poloze' zaměříme na signál,
nastavíme počáteční čtení, otočíme alhidádou jednou
dokola naprázdno ve s:rnyslu číslování' vodorovného
kruhu a po novém zamíření na signál přečteme
vodorovný kruh.
2. Zaměříme nalMěsíc pootočení
alhidádou ve
smyslu číslování kruhu tak, aby svislá i vodorovná nit
záměrného kříže se dotýkaly jeho bkraje. Zapíšeme čas
zamíření aspoň na minutu, přečteme vodorovný kruh
a po urovnání indexové libely i svislý kruh.
3. Proložíme dalekohled, otočíme alhidádou o 180°
proti smyslu číslování kruhu a zamíříme znovu na
Měsíc. Zjistíme čas a přečteme oba kruhy.
4. Zamíříme na signál při otáčení alhidádouproti
smyslu číslování kruhu a přečteme vodorovný kruh.
Tím je zaměřena první skupina v obou řadách. Stejně
pokračujeme i v měření dalších skupin.
Všechny údaje hodinek, zjišťované při záměrách
na Měsíc, stačí opravit o stejnou korekci, pokud činí
aspoň jednu minutu. Máme-li dobře jdoucí hodinky,
zkontrolované podle rozhlasových signálů před mě·
řením a po něm, můžeme je číst při záměrách na Měsíc
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na vteřinu _přesIiě, aby bylo možno ~očítat
azimut
Měsíce pro kontrolu i z měře:tií času. Udaje hodinek.
potom ovšem opravujeme o korekci, vypočítanou pro
každý okamžik záměry s ohledem na chod hodinek.
V připojeném
příkladě určení azimutu je použito
výsledků měření času i zenitové vzdálenosti.
Před opuštěním stanoviště vystředíme zápisník a
~ provedeme prověrku naměřených výsledků, abychom
popřípadě mohli přikročit k opravnému.·měření.
Pro~'
věrka záleží ve výpočtu přírůstků azimutu a zenitov:é
vzdálenosti za jednotku času, např. za jednu minutu;
. _Tvoří-li uvedené přírůstky
plynulé řady, můžeme
předpokládat,
že měření je upotřebitelné.
Vybočí-li
ovšem některý přírůstek,
potom raději provedeme
opravné měření příslušné skupiny. UKázka prověrky je
uvedena v připojeném příkladě měřeni.

V.
Výpoěet azimutu z měření zenitovévzdálenosti
Měsíce
Při výpočtu azimutu z měření zenitové vzdálenosti
Měsíce postupujeme
v podstatě
stejně, jako při
použití jiného nebeského tělesa.
Vzhledem k' poměrně malé vzdálenosti Měsíce od
Země musíme však navíc přihlédnout k tvaru Země.
Zde již nestačí Zemi považovat za kouli, ale za rotační
elipsoid.
Všechny vzorce použité k. výpočtu byly ,převzaty
z knihy [4J; kde je také uveden význám všech příslušných veličin.
Geocentrický azimut Měsíce počítáme ;podle vzorce

V

t ~ =
sin (8 - q;) cos (8 -'-- z)
(1)
g 2
.
cos 8 sin (8 - 15)
kde 8 se roVIÍá polovič:tiímu součtu zenitové vzdálenosti Z, zeměpisné šířky místa pozorování q; a deklinace
Měsíce 15, tj.
'
/'
8

=

z+q;+b
2

-

Zenitová vzdálenost z, která ..vystupuj.e ve vzorci,
se vypočítá z měřené zenitové vzdálenosti Zo algebraic'kým přičte:tiím těchto čtyř oprav:
1. Prm oprava je z astronomické refrakce r, kterou
dóstaneme algebraickým: přičtením podružných oprav
z vlivu teploty L1rT a z vlivu tlaku vzduchu L1rB k normáJíú refrakciro, tj.
r = ro + L1rT
L1rB
Všechny uvedené veličiny se vyhledají z tabulek,
obsažených např. v publikacích [2J, [4J a [5].
2. Druhá oprava se týká denní paralaxy n' Měsíce,
,vypočtené ze vzorce
,
sin n .
12 cos v -srn (z", - c)
cos c
tg n' = -----------'-sinn
1-12 cos v --cos (z", - c)

+

CQS C

Ve vzorci (2) dále znamenají:
12 geocentrickou
vzdálenost
bodu pozorování od
středu zemského elipsoidu, a
f
v rozdíl zeměpisné šířky q;a geocentrické Šířkyq;',tj.
v = q; _ q;'.
Hodnoty 12 a v jsou uvedeny v tabulkách, zařazených
např. do publikací [4] a [5] ..
Veličina c ve vzorci (2):konečně znamená pomocný
úhel, počítaný ze vzorce
.
c = v cos a
(6)
kq.e a je přibližný
astronomický
azimut Měsíce,
zjištěný např. busolou, nebo předběžně vypočtený ze
vzorce (1), kam se za z dosadí Z",.
Protože cos v .' 1 i cos c -.:.-1, můžeme vzorec (2)
použít ve zjednodušeném tvaru
ď

n' =
12 sin n sin (z", - c)
(2/)
g
1- 12 sin n cos (z", - c)
3. Třetí oprava je ze zdánlivého topocentrického
poloměru a', Měsíce, vypočítaného ze vzorce
.
,
sin (z' - c)
a = (J sin (z"',(f _ c)'
kde
(J
zdánlivý geocentrický poloměr Měsíce, vypočtený interpolaci nejlépe ze sovětské ročenky AJ,
z' bylo již vypočteno ze vzorce (4), a
Z"',(f je geQcentrick-á zenitová vzdálenost z~, opravená
o zdánlivý geocentrický poloměr Měsíce (J, tj.
t

te

podle toho, bylo-li měřeno na horní nebo dolní okraj
Měsíce.
4. Čtvrtá oprava C se zavádí jako vliv současného
cílení svislou a vodorovnou nití záměrného kříže na
.okraje Měsíce. Najdeme ji např. v tabulce, obsažené
v knize [41.
Výsledná zenitová vzdálenost z, kterou dosazujeme
do vzorce (1) je tedy dána rovnici

z ~

..•

,

z",=z-no;

?! je přitom

,;.,

+

+r-

n/

± (J' +C'

(9)

a
smz

(Ja=~.-

Při měře:tií na levý okraj opravu (Ja odečteme od azimutustředu
Měsíce, a při měření na pravý okraj
opraVu přičteme.
Geocentrický azimut levého nebo pravého okraje
Měsíce musíme ještě přepočítat
na topocentrický
azimut
algebraickým
přičte:tiím opravy
z denní
paralaxy v azimutu na, vypočtenou ze vzorce
sin n1,
smz I
--------.
sinn
1-esmv-.-cosa
.

esmv-.-sma

tg na

(3)

topocentrická
zenitová vzdálenost" tj.
zenitová vzdálen.ost opravená o refrakci, čili
z/ = Zo
r
(4)
a no' přibližná deIUÚ paralaxa Měsíce, vypočtená
z rovnióe
měřená

Zo

Pomocí vzorce (1) dostaneme geocentrický astronomický azimut středu Měsíce. Protože však bylo měřeno
. na levý nebo pravý jeho okraj, musíme azimut měsíčního středu a opravit o vliv zdánlivého topocentrického
poloměru (Ja, který vypočteme ze vzorce

kde n je rov:tiíková horizontální paralaxa, vypočtená
interpol~cí pro dobu pozorování např. ze sovětské
ročenky A J, a z,. je geocentrická zenitová vzdálenost,
vypočtená ze vzorce
.
.
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pomoci Městce

=

SIn

z

ve kterém všechny veličiny již známe. ,
Protože na je zpravidla malé, upravíme
pro praktický výpočet do tvaru
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V sin a

Vcosa'

vzorec (11)
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V

=

sin n
gsmv-.-,
smz
.

Vychází.li součin V cos a malý, můžeme
nedbat a vzorec (ll') dále zjednodušit na tvar
na

= 206265" V sin

Potom konečně, dostáváme
a'

a

topocentrický

azimut

= a ± Ua + na

který převedeme na zeměpisný azimut A odečtením
1800 a algebraickým přičtením úhlu U, měřeného mezi
připojovanou polygonovou stranou a okrajem Měsíce,
čili

526.89:551.4
Atlas des formes du reHef. (Atlas tvarů zemského po"
vrchu.) Vydal a vytiskl Institut géographique
national
PaříŽ, 1956. 180 stran.
Atlas byl vydán na návrh profesora
Sorbony M.Cholleye. Komise, kterou tvořili zástupci, Sorbony, technických škol, škol prvního a druhého stupně, ředitelství
vodohospodářských
a zemědělských
prací, geografické
vojenské sekce a voj. zeměpisného
ústavu, byla utvořena
v lednu 1954. Výsledkem její práce byla maketa díla.
Vydání atlasu bylo vyvoláno požadavkem,
aby do vyučování zeměpisu
se zavedly
konkrétní
formy práce.
Tím budou odstraněny
obtíže, které mladým žákům 'pilsobí požadávky na abstrakci při čtení mapy. Atlas zobrazuje tvary zemského povrchu vrstevnicovou
mapou, anaglyfy, a leteckými
snímky. Mapy tohoto díla jsou pracemi mnstitut
géographique
national.
Letecké snímky
poskytlo
Armádní
dokumentační
zeměpisné
středisko,
Středisko
kartografické
dokumentace
a Polární
francouzská ,expedice.
Přesto, že v atlase nejsou zobrazeny
všechny' typy
zemského
reliefu,
je atlas
zajímavým
experimentem,
který ukazuje cestu jak lze přistupovat
nejen k některým otázkám při vyučování, ale také jak postupovat při
zpracování
etalonů kartografické
generalizace.
Látka je
roztríděna do třinácti kapitol. V první kapitole je pojednáno o údolních tvarech ft jejich vývoji. Tvary zemského
povrchu
této kapitoly
JSOU zobrazeny
šesti anaglyfy,
čtrnácti leteckými
snímky a deseti mapami. Anaglyfem
je zobrazena
alpská bystřina
le Riou Bourdoux, která
stéká z prudkých
svahii údolí řeky Ubaye. Leteckým
svislým snímkem je zobrazena bystřina de Saint Barthélémy a da'lším leteckým snímkem je zobrazena badlandská krajina-(bad
lands = pustá neobydlená
končina).
Snímek je. z Proyence, kde se vyskytují hojněji tato
územ.í s nepropustnou
pildou a hustou sítí ovragů. Aluviální údolí středozemské
oblasti je zobrazeno na mapě
v měřítku 1:20800 Cavaillon, a to víceramenným
tokem
řeky Durance. Mimo to je vývoj ramen této řeky znázorněn leteckými
sníinky z 'I'. 1942 a 'z r. 1950. Aluviální
plošina vytvořená
bystřinou
Arve, pramenící
v Alpách,
je zobrazena
na mapě v měřítku
1.20000 Annemasse.
vývoj ramel'i této řeky je znázorněn
leteckýmI snímky,
z nichž první zachycuje stav řeky v r. 1936 a druhý stav
řeky v roce 1952. Zakleslé meandry jsou zobrazeny třemi anaglyfy. Prvním je znázorněn
meandr řeky Semoy,
který se zaklesl do skalního podkladu, druhým je znázorněn meandr řeky Vis, který se zaklesl dovápehcového masivu a vytvořil řadu nepravidelných,
hluboce zařezaných meandrťi. Třetímanaglyfem
je znázorněn starý
přetvořený
meandr řeky Ardéche. Na listu mapy Boulaide v měřítku 1:25000 jsou zobrazeny
meandry řeky
Sure, které představují
dva typy zélkleslých meandru;
první z nich patří rnezimeandry
klouzavé a druhý má
příkré břehy konkávní a mírné břehy konvexní., Volné

meandry řeky Rýna jsou znázorněny
na mapě 1:50000
Karlsruhe. Aluviální terasy jsou zobrazeny na dvou anaglyfech, z nichž prvý zobrazuje řeku Durance a druhý
řeku lsěre v oblasti jejího soutoku s Rýnem. Aluviální
terasy
řeky
Isěre
jsou znázorněny
také na mapě
1:20000. Přetvoření
vodní sítě postupným
načepováním
je ukázáno na území Madagaskaru
[Masiv de l'lsaloT
anaglyfem
v měřítku 1:40000 a pirátství
řeky Asne je
zobrazeno
na mapě 1:200000. Na leteckých
snímcích
na str. 18 je zobrazeno recentní pirátství řeky Mohajanba, která opustila po vysoké vodě své koryto a zaujala
koryto řeky KO\Iloro a tím se stala pobočkou řeky Betsiboky.
Vodní síť homogenní
struktury. zobrazují dva letecké
snímky na str. í9. První snímek ~e z oblasti Kamerunu
a je na něm ukázána říční síť stromovité struktury.
Na
ieteckém snímku sousedním je zobrazena říční sít z okolí Khemisset. v Maroku. Tato říční síť má charakter žilek
stromového Ustu. Vrstevní stupňoviny
aridního klimatu
zobrazují letecké snímky na str. 22. První z nich zobrazuje křídovou
cuestu v území d'~l Goléa v Alžírsku
a druhý zobrazuje
dvojitou cuestu, která se vytvořila
severně od Ataru. VrstevnI stupňoviny
jsOU zobrazeny
na listu 1:200000 Troyěs et Nancy. JSou to dvě cuesty, '
které se vytvořily v sedimentační
pánvi. Relief vrstevních stupňovin
a údoli s meandry
řeky Meuse jsou
zobrazeny na anaglyfu a na výřezu z mapy 1:50000 Stenay. Na dvojité' cuestě je položeno
město Clefmont.
Zobrazené anaglyfem.
Obloukovitá
cuesta je zobrazena
na výřezu mapy 1:50000 Desvres. Strukturálni
cuesty
semiaridního
klimatu ze středního Maroka jsou zobrazeny na svislých leteckých
snímcích ze středniho
Maroka. V tomto případě a také v některých
jiných případech by byly šikmé letecké snímky názornější. Třetí kapitola atlasu obsahuje příklady vrásného reliefu. ~ vý-'
řezu mapy 1:50000 Rumilly et Annecy-Ugine je zobrazen
vrásový relief vlhkého mírného klimatu z pohoří Semnoz. Vrásové pohoří semiaridniho
klimatu z pohoN Djebel Chemsi je znázorněno
na výřezu mapy 1:100000 Tunisie - El Ayacha a leteckým snímkem v měř. 1:28000.
Mimo tyto snímky zobrazuje vrásové pohoří semiaridniho
klimatu výřez mapy 1:100000 Metlaqui a anaglyf pohoří
Djebel Oum el Krel;heb a letecký snímek ze Sahary.
Vrásová pohoří vlhkého klimatu jsou zastoupena
dvěma
výřezy z mapy 1:50000 Annecy Ugine. Vrásové pohoří
vlhkého
klimatu
Essai·Vercors
je zobrazeno
leteckým
snímkem a profilem. Vrásová -pohoří semiaridního
klimatu JSou velmi pěkn'ě zobrazena
na mapě 1:50000 ze
severni části Velkého Atlasu a na leteckém
snimku,
který zobrazuje
část území tohoto listu. Morfologicky
velmi zdařile je zobrazeno
vrásové póhoří Djebel Bou
Khadra a El Haoud es Srhir, které patří do středozemského klimatu, na mapě 1:50000 Alžirsko. Djebel bou
Khadra je zobrazeno rovněž svislým leteckým snímkem
a prQfilem. Vhodně je použito anaglyfu
pro zobrazení
vrásnéhQ pohoří Anti Atlasu, který se nachází v semiaridním klimatu.
Tvary vrásového
reliefu
humidního
klimatu
zobrazuje mapa 1:50000 Lavelant.
která
zobrazuje
pohoří
Plantaurel
a mapa 1:50000, Annecy-Bonnevile,
na které
je zobrazena celá bohatá škála strukturního
reliefu. Vrásový relief nesouhlasné
struktury
z ar1dního klimatu
Maroka je zobrazen na svislém leteckém
snímku. Apalačský 'relief je zobrazen třemi leteckými snímky. Ctvrtá
část atlasu je věnQvána zlomovému
(kernému)
reliefu.
Na anaglyfu
je zobrazen
zlomový relief příkopovýgP
vpadlin
z okoli Quinsonu
a současně
je toto území
-zobrazeno na mapě 1:50000 Tavernes. Zlomový příkop
z pohoří COte d'Or je zobrazen na mapě 1:50000 Beaune.
Zlomový relief semiaridního
klimatu z okolí Marakeše
je zobrazen anaglyfem.
Bandiagarská
vpadlina na ÚZemí
Súdánu' je zobrazena leteckým snímkem na str. 63. Zlomový relief z území Guinee je zobrazen dvěma leteckými sITímky a mapou 1:40000 Guinee. Pátá kapitola
atlasu obsahuje
čtyři anaglyfy,
pět leteckých
snímkli
a tři mapové výřezy zobrazující sopečný relief. Výřezem
mapy 1:40000 Komory a anaglyfem
je zobrazena
kaldera a, vrchol sopky Kartala.
Sopečné pohoří Pelée je
zobrazeno
výřezem mapy 1:20000 La Martinique
a leteckým snímkem.
Sopečný relief ostrova Reunionu je
velmi výstižně zobrazen na výřezu mapy 1:100000 Rél!nion. Dva typy sopečného
reliefu z aridního klimatu
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Sahary představuje letecký snímek pohoří Hoggar. Jeze1:500 000 Hassi. Inlfel. Rel1ef semiaridních
oblastí Jtl
ro hrazené lávDvými proudy představuje letecký snímek
zobrazen na výřezu mapy 1:200000 Guelt es Stel a na
pohoří Bort les Orgues-Arlanc a kalderu Manengouba
leteckém snímku ze středního
Maroka. Starý masi"
z klimatu pouští zQbrazují dva letecké snímky Hoggaru.
letecký snímek v měř. 1:200000 Cameroun. Sopečné dómy zoblas-ti
Pui de dOme jsou zobrazeny na mapě
Zajímavý snímek ze semiaridní oblasti (Tidikelt) zobrazuje nánOsovou brachyanti-klinálu.
Ostrovní hory v usa1 :20000 Clermont Ferrand Č. 5; jejich zobrazení je provedeno mapovým anaglyfem.
Čedičové stolové hory
zeninách aridního klimatu zobrazuje anaglyf na stránjsou zobrazeny mapou)1:20 000 Privas li dvěma anaglyfy
ce 153.
zobrazujícími stolové hory Le puy de Corent a Coulée
'Ve třinácté
části jsou shrnuty příklady pobřežního
de Gignat.
reliefu. Leteckými snímky z Guayany je zobrazeno široké údoU řeky Maroni, která akumulační
činností vyŠestá kapitola ukazuje případy nepřizpůsobivosti
říčtváří ostrovy uprostřed toku a zvyšuje své. břehy. Srázné
ního toku struktuře reliefu. Tato kapitola zobrazuje třebřehy Normandie jsou zobrazeny anaglyfem,a
tvary pomi výřezy z topografické mapy a anaglyfem přeložení
břežíBretaně
dvěma leteckými snímky. První z nich
toku, a dvěma příklady zo,brazuje pirátství toku.
zobraZuje srazné břehy u cap Fréhel a druhý ostrov CéSedmá část sl}romažďuje
příklady
úpatních tvarů
zambre;prott
širokému ústí řeky Rance. Riasové pobřeží
zemského povrchu. Na výřezu mapy 1:20000 Moustiers
je zobrazeno jedním leteckým snímkem a dvěma letecSte Marie je zobrazeno úpatí Alp v nížině Valensole.
kými snímky je zobrazena regularizace
břehů. Na prvSvahy tohoto úpatí byly vytvořeny nánosem alpských
ním snímku je zobrazeno počátečni stadium regulariřek. Na úpatí Pyrenej vytvořená plošina se zařezanou
zace břehů zátoky Santa Manza na Korsice a na druhénl
sítí tokfi je zobrazena naniapě
1:200000 Tarbes. Plasticpokročilé stadium regularizace
břehu rybníka Urbino,
ky velmi zdařilý obraz úpatí vytvořeného 'fluvioglaciálrovněž z Korsiky. Regularizace mořského břehu vytvořením nánosem je z italského území. Výřez z mapy 1:50000
ním kosy je znázorněna na leteckém snímku a na souDjebel Mrhila zobrazuje Telief vytvořený svahovou eTosí
sední mapě 1:50000 Agde (str. 169). Na výřezu mapy
v aridním tuniském klimatu. V kapitole 8 jsou na ma1 :50000 Toulon je zobrazeno spojení ostrova Giens v jižpách a leteckých snímcích zobrazeny příklady vícecykní Francii s pevninou dvěma kosami; tomuto útvaru Sb
lového reliefu. JSou uvedeny příklady, vápencového reříká tombolo. Jako příklad ostrovů sopečného pftvodu jl1
liefu; erosní povrch ve stádiu zralosti, erosí zmlazený
Zobrazen na leteckém snímku ostrov Pamanz1. Kosa spopovrch z území Maroka, zmlazená parovina .z ,pohoří
juje ostrov se zbytky vnlkánfi a kráte~em s městenl
Arden a povrch se zařezanými roky z území Cevennes.
Dzaoudz1. Na straně 172 je zobrazena korálová strukLetecký snímek z Madagaskaru
zobrazuje zmlazování
tura pobřeží ostrova Mayotte (Komory] a část atolu
paroViny a letecký snímek z Nové Kaledonie zObrazuje
Raroia vých. od Táhiti.
vícecyklový relief tropického
humidního klimatu. LeUkázky map, pro které bylo použitO státních mapotecký snímek ze. severního. Kamerunu zobrazuje více,
vých děl, jsou ukázkou vzorné kartografické prácť1. Anacyklový rel~f tropického suchého klimatu.
glyfy a letecké snímky byly výstižně vybrány.
ReproDevátá kapitola obsahuje mapy, letecké snímky a madukční
zpracování
má
vysokou
kvalitu
a
je
provedeno
glyf krystalického reliefu. Plošnouerosí
modelovaný rena dobrém křídovém. papíru. Protože jde o znázorněni
lief je zobrazen na leteckém snímku ze Sahary (Adrar
vertikálních
poměrů reli~fu, bylo by prospěšné, kdyby
des Ifoghas]. Krystalický rel1ef středozemního
klimatu
bylo více využito anaglyrů a v někt!'lrých případech šikzobrazuje anaglyf z Korsiky. Krystalický relief z mírné·
mého leteckého snímku. Atlas bude jistě ve1!l1i vhodnou
ho vlhkého klimatu zobrazuje mapa 1:20000 Toulon SUr
pomůckou pro vyučování zeměpisu.. Tento zpfisob lze
Arroux.
aplikovat také pro vyhotovení etalonfi generalizáce
a
DeSátá kapitola atlasu zobrazuje krHsQvý relief. Na
byl
v
roce
1958
navržen
při
řešení
generalizace
výškoleteckých snímcích z Vietnamu je zobrazen' krasový rB"pisu ve VÚGTK. /
Plachý, VOGTK, Praha
Uef vlhkého tropického klimatu. Polje je zobrazeno na
výřezu mapy 1:50000 Aubagne a na letec. snímku, který
je ze stejného území.' Krasový relief mírného pásma je
526.9:63
Krumphanzl, V. Iél kol.
zobrazen na dvou anaglyfech
a leteckém snímku. Na
Geodézie. Vydalo SPN, Praha 1960. 268 stran, 225 obmapě 1:20000 Gluses a na leteckém snímku téže oblasti
rázků a 14 fotografií.
je znázorněn krasQvý vysokohorský relief.
Na přání vysoké školy zemědělské (VŠZ] v Praze a to
Ledovce a ledovcový r~lief je zobrazen v jedenácté
jak fakulty agronomické tlak i fakulty ekonomické zpračásti atlasu. Alpské hřebeny a ledovce jsou zobrazeny
coval kolektiv autorů z katedry geodézie ČVUT pod veleteckými snímky skupiny Mont Blanc. Údolní ledovce
dením doc~ inž. dr. Krumphanzla encyklopedicky
geodéMont Blancu jsou zobrazeny dvěma zajímavými snímkozii, která svým rozsahem i zaměřením odpovídá učebním
vými anaglyfy a svislým leteckým snímkem. Kvartérskýosnovám pl'edmětu geodézie pl'ednáŠ8né na VŠZ.
mi ledovcí v území Modane byl vytvořen alpský relief,
Vydání této učební pomůcky usoodní posluchačům
zobrazený letec. snímkem. Alpský relief je zobrazen taVŠZ -'- obou fakult ...,..aby se seznámili se základy uveké výřezem z mapy 1:50000 Saint Gervais. Ledovce jsou
denéhovědního
oboru a načerpali potřebné znalosti ke
zobrazeny modrou barvou a pro humus je použito hnězkouškám z geodézie.
dých vrstevnic. Skály jsou zobrazeny mapovou značkou
Celá kniha je rozdělena do třinácti uoelených kapitol,
skal. Zobrazení vrstevnicové je doplněno šedým stínov nichž autoři srozumitelným zpfisobem vysvětlují teorii,
váním. Dobrého barevného souladu bylo dosaženo na
na jejímž základě pak v mnoha kapitolách řeší prakmapě 1:10000 Aigullle du Midi. Mapová značka skal je
tické příklady, s nimiž se zemědělský inženýr při své
provedena hnědě a stínování je provedeno dvěma barpráci setká v praxi. V závěru je uvedena základní litevami. Ledovce jsou. opět zobrazeny m~rými
vrstevmratura pro ty čtenáře, kteří se nespokoj! s encyJ!;lopecemi- a humus hnědými. Polohopis a názvosloví jsou pro'
dickým podáním látky a budou se pro rozŠít'ení Svých
vedeny černě. Ledovcová údolí hercynského masivu Vo·
teoretických ..znalostí zabývat geodézlí do hloubky.
ges jsou zobrazena na mapě 1:50 000 Gérardmer a na
Kapitola 1 vysvětluje základní pojmy z geodézie, člesousedním leteckém snímku. Šikmým leteckým snímkelt.
nění geodézie a zobrazování zemského povrchu do rojsou zobrazeny ledovcové cirky z údolí řeky Ariěg"
viny.
v Pyrenejích. Relief vytvořený činností ledovce a POlitKapitola 2 jedná o měř,ení polohy základních bodů a
glaciálním
nánosem zobrazuje výřez z mapy 1:2000U
jejich ozoočování - stanoven! vodorovného a svislého
Arreau. 'Ledovcovou akumulací vytvořený morénový rb
směru, vytyčování příméhO' směru a dále pak. o jednolief je zobrazen na mapě 1:50000 Bourgouin. Anaglyfell.
duchých vytyčovacích pomůckách.
na 'str. 137 je zobrazen starý povrch modelovaný kvarKapitola 3 pojednává o měření délek a přesnosti mětérským' pevninským ledovcem. Další snímky, pořízene
ření délek a popisuje pak jak délkové jednotky tak
polárními expedicemi, zobrazují pevninské ledovce z úzei .pomficky pro tlato měření. V závěru této kapitoly je
mí Grónska a plovoucí ledovce Antarktidy.
. .uvedena i'ada praktických
příkladů, které se vyskytují
v praxi.
Dvanáctá část atlasu obsa'huje příklady reliefu aridních a semiaridních
oblastí. Velmi názorný šikmý lb
Kapitola 4 o měření úhlů, uvádí základní pojmy, úhlotecký snímek ze Saharské oblasti Kerzaz zobrazuje mové jednotky a. jejich vzájemné převody. PopIsuje základnoklinální
relief aridního
klimatu. Odtokové poměry
ní stroje pro měření úhlů a měřlcké metody s uvedením
pouštních oblastí Severní Sahary znázorňuje výřez mapy
vzOrů měření.
/
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Pro informaci čtenářfi uvádím názvy jednotlivých statí
Kapitola 5 o metodách. měiíení.J zabývá se způsoby zapodle svazkťi: I. s vaz e k - fena und dle Photogrammci'ováni r ro polohopis. Rozebirá tři základni metody
metrle, Stereoskoplsches
Sehen und Messen, Photagraft to metodu
čiselnOu, grafickou i. kombinovanou;' srovphlsche Grundlagen,' Grundlagen der terrestrlschen
Ehonává jejich technologii a to jak v terénu tak v kanceláři'
togrammetrle,
Dle terrestrlsch-photogrammetrlsche
Autft dává návod, kdy kterých
způsobů použít.
nahme mlt dem Phototheodollt
19/1318, Der StereokomKapitola 6 o vytýčováni oblouků, uvádt základní meparator und selne Anwe.ndung, Grundlagen der auto matody, vhodné pro zemědělské účely ft hěkterá řešení
úloh, které se běžně vyskytují v praxi.
tlschen Kartlerung,
Der Stereoautograph
1318. II. s v aKapitola 7 o -výškových měřeních, je nejrozsáhlejší
zek Die Ausrilstung
elner Luttblldkammer,
Blldflug
kapitolou této knihy i když; a· to nutno říci úvodem,
und Blldnavlgatlon,
Priltung
photogrammetrlscher
Me ftneobsáhla všechny známé jednoduché metody a vyneobjekt lve und Kallbrlerung
von Aufnahmekammern,
Dle
Chala stať o tachymetrickém
měření výšek, sni\d pro
Arbelt mlt dem Luftblldumzelchner
und dem Klelnentzeromezený rozsah knihy. Zmínka o této metodě však měla
rungsgeriit,
Wlrtschaftllche
Entzerrungsverfahren,
Der
být uvedena. Jinak uvádí ve stručnosti ostatní způsoby
Stereoplaníngraph,
Die fustlerung
des Stereoplanlgravýškového měřenf.-jednoduchými
měřiCkými pomfickami,
phen, Dle Arbelt mlt dem Stereoplanlgraphen,
Oríentletrigonometrické
měření výšek i měi\ení barometriCké.
rungsverfahren.
III. s vaz e k - Wírtschaftllche
AeroZnal!ná pozernost je věnována nivelaci a jejímu využíphotogrammetrle,
Geodlitísche
Paftpunktbestlmmung,
vání 1 vyhodnocování výsledkfi měi\ení. pro rl1zné účely,Photogrammetrlsche
FestpunktJJerdlchtung,
Zur Theorle
napi'. při swvbě melioračních zařízení a při zhotovení
und PraxI s der riiumllchen
Aerotrlangulatlon,
Dle Arbelt
vrstflvllicových plánl1.
mlt
dem Multlplex,
Sow;etlsche
photogrammetrlsche
Kapirola 6· Ó fotogrammetrii, seznamuje čtenáře s naVerfahren
uizd Geriite,
Analytlsche
Photogrammetríe,
vou progresivní metodou v geodézii a dává nahlédnout,
Luftblldlnterpretatlon,
Uber elnlge modeme Entwlcklungsjak možno této metody využít pro zrychlení mapovatendenzen lm photogrammetrlschen
lnstrumentenbau
und
. cích prací a jejich výsledků využít i pro ostatní obory
ln der Photogrammetrle.
Podrobné zhodnocení
všech
(účelové mapy). V krátkosti popisuje různé znamé mestatí by bylo příliš obsáhlé, vzhledem k jejich velkému
tody a vyhodnocovací přístroje.
počtu, proto .se omezím jen n& vyzdvižení závažných
Kapitola 9 o mapách a plánech, má za úkol seznámit
čásU a upozornění na některé novinky.
čtenáře knihy s náplní map, s jejich používáním ft dále
Kompendium je především zaměřeno na použití přís geodetickými podklady těchto map.
strojů Zeissových závodů, je však uvedena i celá řada
Kapitola 10 jedná o práci s mapami a i\eší řadu úloh
prac.Q.vních metod, které lze všeobeCně ve fotogramna mapách velkých měřítek. Popisuje vynášecí pomůcky
metrii využít. Vzrůstající požadavky na kvalitu fotograa práci s nimi a 7)abývá se metodami, jak zakreslit pi\edfického snímku se odrazily v zařazení zvláštní statě
měty zobrazení do mapy a vypočítat plochy na mapě.
o fotografických základech. Zde bych chtěl upozornit na.
Kapitola 11 o výpočtu výměr parcel a honů, vysvětluje
nové možnosti, 'které skýtá použití elektronických kopípojem plochy a plošných jednotek. V další části na řadě
rek (str. 106). Údaj na str. 172, doporučující použit ke
praktických příkladfi dává návod, jak počítat -analyticky
zpracování Topo desek Agfa pro pozemní fotogramril.zné plochy z měr přímo měřených nebo z měr' odměmetrii, vývojky Rodinal 1:40, bude třeba opravit podle
řených na mapě.
poznatků praxe. Jeví se výhodnější použít ředění 1:200
Kapitola. 12- o hospodářsko-technických
úpravách poa prodloužit dobu vyvolávání na 20 mim!t. Využije se
zemk,ů, vysvětluje obsah a rozsah těchto prací i jejich
tak plně jemnozrnnosti desek a sníží se zároveň velká,
význam pro přechod zemědělské malovýroby na zeměstrmost gradace, kterou Topo desky mají. Ve stati věnodělskou
velkovýrobu.
Popisuje podrobně
technologii
vané -použití stereokomparátoru
uvádí O. Weibrecht nětěchto praci při jednoduchém a komplexním (souhrnkteré novější způsoby používané dnes v letecké fotoném) projektu, obsahuje tabulky dovolených odchylek
grammetrii při analytickém řešení některých úloh. JSou
pro ml!ření i výpočty ploch a má i vzory technické
to: Výpočet prvků vzájemné orientace Schroederovou
zprávy projektu a jeho rozdělení jednotlivým zaint~remetodou (str .. 202), výpočet prvků vnějši orientace Burksovaným orgánům.
,
Kapitola 13 o pozemkovém katastru a jednotné evihardtovou metodou (str. 204). Obě metody se opírají
o měřené vertikální
paralaxy,
Stručně je -pojednáno
denci půdy. (JEP), shrnuje základní poznatky v této
problematice, s níž každý zemědělský inženýr bude ne(str. 209-211)
o sovětských pracovních postupech ustále ve styku a proto musí znát význam a obsah pofotopolygonometrii, metodě nezkresleného modelu a mezemkového katastru a JEP, aby se v těchto operátech
. todě přímkové. Následující stat H. Schoelera se velmi
dokázal orientov(j.t a je používat pro svoji práci.
podrobně zabývá problémy konstrukčniho řešeni jednotZávěrem je nutno konstatovat, že vydáním této publilivých systémů vyhodnocovacích přístrojťi; pro dobré jekace dostává se do rukou zemědělských inženýrů. a pojich pochopení lze doporučit pečlivé prostudování této
sluchačů VŠZ potřebná učeb-ni pomůcka, na kterou poostati.
covnic;i, jimž je určena, dlouho čekali.
V pojednání o výzbroji letecké měřické komory zaJasná formulace, řada vyřešených praktických přiklaujme zmínka o gyroskopické (setrvačníkové)
stabilizaci
dfi z geodézie a rozsáhlá obrazová část, význačnou měoptické osy' komory (str. 302). Tímto zařízením bylo dorou přispěji k pochopeni základních problémů z geosaženo přesnosti v určení nadirové vzdálenosti 10c-20c.
dézie.
Doc. lnž. M. Pokora
U nás je dosud málo známý malý překrl;!slovač (str. 373 až
377), přístroj nové konstrukce, jehož základní součástí
je projektor podobného typu jako u multiplexu. Za526.918
ostřování obrazu při změně měřítka se provádí ručně,
Kompendium Photogrammetrle
- 3 .svazky, 852 stran,
rozdíly v zaostření, vznikající při nastavení sklonu sním676 vyobrazeni, 15 tabulek, formát A5, zvláštní tisk
ku (do lOg), lze zanedbat, poněvadž širokoúhlý objektLv
"VEB Carl Zeiss Jena Nachrichten", Jena 1960.
projektoru má velkou hloubku ostrosti. Je to relativně
levný přístroj s širokým polem působnosti. U nás óy
Účastníci 21. fotogrammetrick~ho. kursu, uspořádanémohl být dobře využit např. při zhotovování fotoplánfi
ho v roce 1958 závody VEB Car! Zeiss Jena v Praze,
pro meliorační účely, nebo i v kartografii. V další stati
. obdrželi v letních měsícich roku 1960 tři úhledné, vzorjsou probrány
ně graficky upravené svazky "Kompendium Photogram- ~ věnované "Hospodárnému překreslování"
některé způsoby, které při dobré organizaci práce mometrie", obsahující tištěné přednášky uvedeného kursu.
hou urychlit postup překreslování.
Je ta např .. zpnsob
Již během kursu byl velký zájem o 1110grafované texty
K. Arnolda (str. 398-402), používající pro překreslení
přednášek, přednesených. v teoretické části kursu. Jistě
jen tří stupňfi volnosti překreslovače. Předpokladem je
proto přistoupilyZeissovy
závody ke knižnímu vydání
ovšem centrické umistění snímků v I\osiči. Poněvadž
souboru t-ěchto přednášek, nepatrně upravených, tvoříZeissovy. překreslovače
SEG I nemají centra ční značky
cích velmi ucelenou učebnici fotogrammetrie.· Autory
(nyní lze již podkladovou desku se značkami dodatečně
publikace jsou pracovníci výzkumného oddělení fotoobjednat), je na str. 401 stručně popsán zpnsol;> centrogrammetrickýéh
přístrOjů Zeissových závodů: O. Hofvání snímků. Je to důležité í pro překreslování podle
mann, H. Schoeler, K. Szangolies, O. Weibrecht, E. Wolf
nastavených hodnot, pi'edem vypočtených (str. 405). PřI
a G. Wilrtz. Dvě statě jsou zpracovány vysokoškols~ými
zmínce o překreslováni kopčitého území (str. 415), měla
učit,eli: drážďansk6 techniky- prof. A. Búchholtzem.a
M.
snad být uvedena i metoda překreslování
po vrstvách
D5hlerem.
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dnes hojně použivaná i u nás. V dalšich třech sta tich
zpracovaných
O. Hofmannem, je velmi podrobně probrána konstrukce, justáž a práce na stereoplanigrafu.
Pracovníky v provozech jistě zaujme zejména velmí podrobně zpracovaná justáž a určeni zbytkových
chyb
(str. 480) proměřentm
mřížky podle B. Hallerta. Ni!,
str. 489 jsou uvedeny číseln~ hůdnoty jednoho takového
kontrolního měřet'!i. Ziskané výsledky dovolují posoudit
.jak justáž vyhodnocovacích
komor, ·tak i přesnost měření strojových (modelových) souřadnic. K těmto statim
se řadí týmž autorem zpracované "Způsoby orientace".
Klasické způsoby vzájemné orientace O. v. Grubera jsou
všeobecně známé. Méně známé jsou některé početní
způsoby používané v posledni době. Autor uvádí na str.
545 řešení B. Hallerta a A. Brandenbergra.
Vycházejí
opět z měření vertikálních
paralax. Z rovnic pro jednotlivé body se vyrovnáním určí orien~ační chyby, resp.
. jejich opravy. Při vhodném rozvrženi orientačních bod i'!
dostávají rovnice oprav poměrn1r jednoduché tvary. Na
str. 554-555 je upozorněno ještě na další způsoby vzájemné orientace. Zajímavá je tabulka (obr. 13) na str.
556, uvádějící
srovnání. klasického
způsobu orientace
a způsobů početních. Stať je zakončena dobrým rozborem chyb vzájemné orientace a jimi způsobených deformací modelu.
Prvni stať třetiho svazku je věnována hospodárnosti
fotogrammetrie.
její otázky jsou probrány po stránce'
zhotovení :,!nimků - (str. 584), vyhodnocovacích přístrojů
(str. 597), poměru měřítka snímku a mapy (str. 600)
i určení vfícovacích bodů (str. 605). Z otázek geodetického určení vHcovaéich bodů je zajímavé upozornění
na použiti novodobých měřickýcnpomůcek
(str. 619).
Podrobněji je popsáno měřeni tellurometrem. Fotogrammetrickým určením vlícovacích bodů se zabývají statě,
"Fotogrammetrické
zhuštění sítě pevných bodů", kde
jsou probrány způsoby radiální triangulace
a "Theorie
a praxe prostorové triangulace". Pracovní způsoby wostorové triangulace jsou stručně, ale velmi srozUJ.nitelně
popsány; pozornosti z této, sta ti zvlášť zasluhuje stručný
.přehled teorie chyb (str. 678). Práce na multiplexu je
u nás opomíjena i když výsledky získané při pokusných měřenich, jak udává E. Wolf na str. 728-730 jsou
velmi dobré. Střední výšková chyba mli ± 0,3 %0 h, chyba
polohová
mf> = ± 0,09 mm
("normálni"
multiplex)
mp = ± 0,15 mm
("zvlášt
širokoúhlý").
Zorné pole
zvlášť širokoúhlého
multiplexu
je skutečně
pozoruhodné. Ze statě, kterou prof. A. Buchholz věnoval sovětským pracovním postupům a přístrojům stojí za povšimnuti srovnávací tabulky jednotlivých způsobů mapování uvedené na straně 762, 763 a 765. Úvodem do analytických zpfisobů řešeni' fotogrammetrických
úloh za
použiti novodobých počítacích strojů, je stať "Analytická fotogrammetrie".
Uveqená odvozeni' JSOU zpracována
na základě praci předních světových odborníků. V poslední stati uzavírající
celou publikaci je ·promluveno
o některých
moderních směrech ve fotogrammetrické
praxi i ve strojovém vybavení. Je zde mnoho novéhp,
ať jde o elektrické a elektronkové převody (str. 82-9 až
839), o plnoautomatické
vyhodnocování (str. 846), nebo
o tzv. néfotografickoufotogrammetrii
(str. 849). Při tom
je třeba uvážit, že jde o stav před dvěma až ;třemi lety.
Každý svazek "Kompendia"
začíná předmluvou
H.
Schoelera, ve které je stručně uvedena historie fotogrammetrickýchi kursů a jejich poslání. Na konci každého svazku je pak obsáhlý věcný, rejstřík všech tří
svazků. Je třeba připomenout též bohatý výber-literatury, kterým je každá staf, zakončena.
Při pročitání
některých stati litujeme, že publikace nemohla být doplněna některými novinkami z posledni doby, z pracovních a technických dfivodů to bylo asi obtižné. Při
konečné redakci mohly snad být vypuštěny
některé
obrázky v publikaci se několikrát opakující, např. stereokomparátor (1901).
. Na závěr lze říci, že se fottlgrammetrlckým
pracovníkům dostává do rukou velmi dobrá a obsažná' pomficka, která bude zvlášf oceněna vzhledem ke strojovému vybavení našich pracovišf. Při prohlížení publi"
kace připomene si jistě mnohý pracovnik rok 1930, kdy
po 'skončeném 6. fotogrammetrickém
kursu v J eně vznikla za ,redakce prof. O. v. Grubera obdobná publikace
"Ferienkurs der Photogrammetrie",
k niž se "Kompendium Photogrammetrie" dfistojněřadí.
[ní. O. TeMbek
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Dne 9. prosince 1960 konal se seminář VÚGTK, na
kterém přednesl s. inž. A. Koláčný zajímavý referát,
jednající o aplikaci kartografie na poli ,kultur}', jehož
tématem byly "Skalní náiltěnné mapy nového' typu".
V dnešní době, kdy mapy jako jednu ze školních pomůcek dostávaji všichni žáci bez rozdílu' zdarma, je toto
téma dfiležité nejen po stránce kartografické,
ale i po
stránce pedagogické.
Úvodem svého referátu s. inž. Koláčný objasnil funkci
školní mapy v I!rocesu vyučováni, kdy mapa je jednak
prosti'edkem k výkladu zeměpisného a dějepisného učiva,
jednak slouží k procvičováni a zkoušeni vyložené látky.
Mapa při tom zprostředkuje
vytvoření základních prostorových představ o zeměpisných jevech. V další části
referátu pak byli přítomní seznámeni
se základnimi
podmínkami, kterým má mapa vyhovovat a které se
také staly východiskem pro navržení map nového typu.
Tyto podmínky nebyly voleny náhodně, -ale vyplynuly
z připomínek a zkušenosti, získaných bezprostřednimi
pdkusy, které referujíci konaL v několika školách. východiskem se při tom staly nové učební osnovy, kterým
dosavadní mapy ne zcela vyhovují. V současné době
je zvlášť citelný nedostatek map hospodářských,
které
by mimo jiné zobrazovaly úspěchy socialistického
zřízeni a které by napomáhaly
polytechnické
výchově
mládeže. '
Z dalších požadavků, kladený-ch na nové mapy, které
vycházejí z požadavků pedagogické praxe, je možnost
uplatněni srovnávaci metody. Z toho pak lze bezprostředně vyvodit nárQk~ na komposici mapy a to zvláště
po stránce měřítka (aby srovnánimmapových
obrazů
jednotlivých světadnů, nebo jejich Části vyplynula na
první pohled jejich skutečná, velikost. Je tedy nutné
volit měřítka stejná, nebo taková, která jsou vzájemně
vázána jednoduchými poměry, např. 1h apod.) po stránce projekce (zvláště je kladen dfiraz na stejnost kartografických
zobrazeni mapy nást~nné a ~apy v příruČnim atlasu tak, aby představivost
žáků nebyla rušena různost! zkresleni)
po stránce formátu (zvláště
z hlediska
snadného
zavěšení
mapy při vyučování
i mimo něj v učebnách) Il po stránce umístění Zájmového územi (tak, aby nebyla zobrazena znaČně přesahujlci plocha území, ale aby současně nebyla porušena
kontinuita s okolním územím).
Jedhím z hlavnich požadavků, kladených
na mapu
je samozřejmě
požadavek
na jeji obsah, vycházejicí
jednak z učebních osnov, jednak z předpokladu přiměřenosti věku žáků. V současné době obsah příručního
atlasu zpravidla nesouhlasi s \ obsahem nástěnné mapy,
která bývá přeplněna
nepotřebnými
údaji. Proto, aby
nebyla rušena představivost žáků, je třeba obsahy map
v atlase a map nástěnných účelně sladit a k jeho vyjádření užít stejného znaČkového klíče. Otázka znaČkového kHČe je sama o sobě velmi dl1ležitou složkou,
nebot značky šifr~ji jednotlivé skutečnosti, které mají
být v mapě (zvláště hospodářské)
vyznačeny. "Značky
musí být logické, aby si je žáci snadno pamatovali.
Podstata musí být barvou značek zdůrazněna,
ostatní
Maje potlačeny na nezbytné minimum. Při tom je nevhodné a dosud se tak ještě Často stává, že značka
~hrnuje vice pojmfi, nebo' tytéž značky vyjadřují údaje
o průmyslu a zemědělství. Takové spojóvání pak vede
knej1stotě,
který údaj- pro jednotlivou
zeměpisnou
oblast platí.
Na základě těC!toPodmínek,
ověřených v praxi, po<!al
pak referujicí
n"rh
na nový soubor školních map,
přizpůsobených sv,ým obsahem novým osnovám a ostatním' požadavkfim, kladeným na tyto pomůcky v socialistickém školství. V (celku lze rozdělit navrhované soubory, přizpůsobené svou náplni pokud možno největšímu
rozpěti ročnikl1 školy, do pěti části. Jsou to:
ft

1. Soubor map ČS&R -'- zahrnujicí mapu republiky
(1: 400 000) a mapy
krajťl. (1: 250 OOO), tematické
mapy hospodářské
(1: 500 000), podrobné mapy, okresů
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11: 50 000), které by ~ěly zvláštní yýznam při vytváření
představ
přechodem
of! mapové
krajiny,
ve které
žák
žije, k představám
krajin ,vzdálenějších.
c; Soubor nástěnných
map cizích
zemí a to jednak
obecně zeměpisných,
jednak hospodářských
(např. mapa
Evropy
1: 1 250 000, evropské,
části
SSSR 1: 2 500 000,
mapy SSSR, Číny, Indie, USA apod. měřítka
1: 5 000 000).
3. Soubor map světadílů,
hospodářské
a politické
Evropy
1: 4 000 000).

Fizyczna mapa swlata {Fyzická mapa světa). MěřltkOl 1:22000000. '-.
Projekce mapy, Mollweldovy. PPWK - Warszawa 1959. Rozměr kresby 172XI09 cm.
VÚGTKčIs. přír. 151/60.
Nástěnné mapy vydané v roce 1959, schválené minísterSl"em
os-věty jsou v provedení map tobo druhu vyd,aných v minulých
letech.

a to mapy obecně zeměpisné,
měřítku
1: 8 000 000 (mapa

Magyarország F:ghajlati Atlasza (Atlas podnebí Maďarska). zpracoval kolektiv Ústředního meteorologíckého ústavu Maďarská, s,estavil dr. Kakas j. Vydalo Vydavatelství maďarské Akademíe věd,
Budapešť 1960. Formát atlasu '50X35 cm, 78 mapových straú a 20
4. Soúbor map světa, měřítka
1 : 25000000 (mapa postran textu, který je v přiloze. Cena v CSSR Kčs 228,-.
lokoull,
mapa zemědělství,
mapa vYJ'adřují~í rozmístění
VÚGTKčis. přír. 338/60,
Atlas podnebí Maďarska byl vydán v ro,ce 1960 k 90. výročí za.loprůmyslu,
mapa
geologických
poměrů,
podnebí;
národžení Ústředního meteorologického ústavu Maďarska ..
nosU aj. tematické
mapy světa).
V úvodu atlasu jsou čtyři mapy základní: orografických a hydro,- grafických poměrů, klrajinných, půdních a pěstebních poměrů. Ná5. Soubor map dějepisných,
s řadou
map k dějinám
sledují mapy podnebí, které jsou' rozděleny dDopětí dílů., První díl
ČSSR a s řadou map k. dějinám
světovým.
podává obraz režimu teplDoty,druhý dil obraz režimu srážek, třetí
díl obraz vzdušných proudů; následuje díl klimatickÝch výkyvů
Ve jmenovaných
souborech
bude
užito
pouze
tří
teplot a srážek a konečně v pátém dile jsou mapy fenologícké. Měkartograficky'
ch zobrazení"
a to pro mapu světa polyřítka map byla voltma tak, aby nejlépe odpovídala geografickému
tvaru Maďarska a f"rmátu atlasu. jsou dvajího druhu 1:1250000
konické
zobrazení
CNIIGAiK, pro mapupolok;oulí
a pro
1:2500000.
.
mapy .světadílů
azimutálního
'zobrazení
a pro ostatní
K atlasu patří příloha s obsahem, předmluvou a výkladem ,k jednotlivým mapám atlasu. Titulní list í text v příloze je v jazyce
mapy
kuželové
zobrazení
ekvidistantní
v polední cích
maďarském a německém.
se dvěma nezkreslenými
rovnoběžkami.
Atlas je dilem edíčně i obsahově pozoruhodným.
Při navrhování
nového
souboru
map
byla
zvláštní
NDR:
.
pozornost
věnována
volbě
značkového
klíče
pro, hos.Verkehrsatlas der Deutschen Demokratischen Republik. VEB Herpodářské
mapy.
V zásadě
jsou pro nový soubor
map
mann Haack Gotha. 2. vydáni - 1960. Náklad 100000 výtisků
(101001-200 000). Formát 10,5X17 cm. cena v CSSR Kčs 12,80.
navrženy
pro průmysl
barevné
zna.čky v podobě
terčů
VÚGTKčís. přír. 275/60.
odstupňované
velikosti,
pro těžbu nerostů
barevné
značc
Kapesní atlas dopravy v NDR je rozšířen ve druhém velkém náky v podobě
počátečního
písmene
těženého
nerostu,
kladu o plány měst: Rostock (Roztoky), potsdam (Postupim), Magdeburg, Halle, Dresden (Drážďanyl. Erfurt, Zwíckau (Cvikovl a
pro zemědělství
(všeobecné
vyjádření)
jednoduchá
baLeípzig (Lipsko). V textu uvedený přehled počtu Dobyvatel obcí
revná stupnice,
v níž každé barvě odpovídá
jeden pojem
v NDRje podle stavu ke dní 31. 12. 1958.
a pro vyjádření
podrobností
zvláštní
'značky
vzniklé
Mapky (v počtu 30) v měřítku 1:5ll0000 rozměru kresby 16.5X14cm
(dvoustránkové) a jejich klad úvodem v měřítku 1:3000 000 nezjédnodušením
základních
tvarů
plodin
(barva
tmavě
doznaly změn. připojena je mapa "Verkehrsiibersicht der Deutschen.
zelená)
nebo.
hospodářských
zvířat
(barva
hnědá).
Demokratischen Republik" v měřítku 1:1 500000.
Barvy
jednotlivých
značek,
zvláště
v průmyslu,
byly
určeny experimentálně
na základě
asociací
mezi pojmem
a barvou.
Jejich, vhodnost
byla D"líěřena ve srovnání
se
značkami
dosavadními
a výsledky.
zobrazeny
do grafů
v podobě "křivek
zapomínání"
jednotlivých
typů značek.
Zkoušky
ukázaly,
že' nově navrhované
značky
si žáci
Náčelník Vojenské akademie Antonína
mnohem
snadněji
osvojují
a déle
pamatují.
Rozměry
značek
a rozdílové
prahy byly stanoveny
rovněž experiZápotockého v Brně vypisuje konkurs na
mentálně.

v

'

Na závěr pojednal
inž.' Koláčný
o otáz!{ách
technologických
postupů,
spojených
s výrobou nových souborů
map, za. splnění
podmínky,
že obě mapy, tj. mapa pro
příruční
atlas
a mapa
nástěnná,
vzniknou
zároveň
,ze
společného
originálu.
'
'V
diskusi
vystoupil,
mimo pracovníky
kartografické
praxe
též zástupce
Výzkumného.
ústavu
pédagogického,
který
objasnil
některé
specifické
problémy
související
s daným tématem.
Byla též diskutována
otázka
estetického vzhledu
navrhovaných
značek
a celkové
výtvarné
řešellí nových mapových 'listů. Zajímavý
referát,
oživený
ukázkami
magnetofonového
záznamu
odpovědí
žáků na
experimentální
otázky,
byl kladně
přijat
všemi
přítomnými,
neboť v něm byly naznačeny
možnosti
a směry
širšího
ll,nlatnění
kartografie
v celostátním,
obecně
prospěšném
měřítku.
lnž. Vyskočil

místo:

1 ODBORNÉHO ASISTENTA PRO
PŘEDMĚT: "GEODEZIE

A KARTO-

'GRAFIE".

Obecné podmínky a požadovaná
fikace jsou uveřejněny

kvali-

ve Věstníku MŠK

1958, str. 246, 247.
Přír6stky mapové dokumentace
Polsko
polska.

VÚGTKv Praze
"
,

Mapa roz§iedJenia zwlerzat. (Polsko. Mapa rozmístění
MěrltKO'1:7U()UúV.PPWK - Warszawa 1959. Měřítko 1:700000.
PPWK - Warszawa 1959. ROzměl' kresby 105X104 cm.
VÚGTKčís. přír. 155/flO.
MaplJ. sutowców mineralnycb swleta (Mapa neros,tných surovin
světar. Měřitko 1:22000000. Projekce mapy Mollweídovy. PPWK •
warszawa 1959. Rozměr kresby 177X109 cm.
'
VÚGTKčís. přír. 150/60.
polska. Mapa fizyczna. (polsko. Fyzícká mapa). Měřítko ..1:700000.
Zobrazení kuže10vé plochojevné, n~mální (H. C. Alberse), PPWK Warszawa1959. Rozm~r kresby 14llX108 cm. '
VÚGTKčís. přír. 15~/6o'.
,
.
Europa Pólnocna (Severní Evropa]. Fyzícká mapa. Měřitko
1:1500 000. Zóbrazeníkuželové, plochojevné, normální (H. C. Alberse). PPWK.· Warszawa 19:;9. Rozměr kresby 142X165 cm.
VÚGTKčís. přír. 152/60.
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NASM-2A

měření zemské tíže kyvadly

• Příspěvek

k metodě

• Vyrovnání

polyg:mQvých pořadů
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k zobraZO'vání výškopisu

• Měření deformací

sborník 1961
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