ZEMĚMĚŘICTVí

Výhledové úkoly našeho odborného časopisu
Redakce našeho odborného časopisu při přiležitosti ukonlení 4. ročníku Zeměměřictví děkuje všem autorům, přispěvatelům a lektorům, kteří se podíleli na tvorbě a všem
čtenářům, kteří se podíleli na hmotném zabezpečení časopisu za uplynulá léta, a těší se upřímně na další spolupráci
v novém roce 1955, ve kterém nastoupí československá
geodesie a kartografie novou cestu s novým časopisem, který
se stane tribunou československých pokrokových geodetu
a kartografů.
Abychom usnadnili tento nástup autorům, přispěvatelům
a lektorům, naznačujeme směr, kterým se musí ubírat nový
časopis, aby splnil poslání, které je mu určeno při výstavbě
socialismu v naší lidově demokratické republice.
Pro náš nový odborný časopis byl Ústřední správou geode- '
sie a kartografie stanoven název Geodetickýa
kartografický obzor. Při sestavování thematického plánu tohoto
nového časopisu bylo přihlédnuto k zásadám obecně platným pro' všechny pokrokové odborné časopisy. Odborné
časopisy zvláště pak technického zaměřeni, jakým bude
i náš nový časopis Geodetický a kartografický obzor
jsou nejmasovějšimi prostředky k propagováni nových
forem práce \ a seznamováni s pokrokem a úspěchy
svých vědnich oborů. Našemu novému časopisu bude
vyhraženo, aby propagoval nové pracovni formy a seznamoval masu svých čtenářů s pokroky a úspěchy
v oboru geodesie, topografie, fotogrametrie a kartografie
včetně geodetické astronomie a geofysiky a staral se o neustále rostouci politickou a odbornou úroveň pracovníků
tohoto oboru a byl současně účinným pomocnikem ,Ústředni
správy geodesie a kartografie pfi plněni úkolů ukládaných
vládou k zabezpečeni neustále rostoucich materiálnich i kulturnich potřeb socialistické společnosti nepřetržitým růstem
výroby na podkladěnejvyšši
techniky.
Je .proto třeba, aby autoři soustředili pozornost na současnou a zejména. na budouci výrobu mapových děl potřebných pro budování průmyslu, výstavbu měst i našeho
venkova, pro geologický průzkum nerostného bohatstvi
naši země i pro uspokojování kulturních potřeb společnosti.
Ve svých článcich a příspěvcich by se proto autoři měli
zabývat zaváděnim nových forem práce a pracovnich
postupů, nových. strojů, přístrojů a pomůcek s cilem, jak
dosáhnout vyšší produktivity geodetických a kartografických praci.
Zásadni směrnice thematiky našeho nového časopisu vycházeji z potřeby uvést na území Československé republiky
pro celostátni mapová díla malých ivelkých měřítek Gaussovo zobrazení elipsoidu Krasovského podle sovětského
Izoru. Je proto třeba ještě ve větši míře, než tomu bylo
dosud, zaměřit články na využívání nejpokrokovějších poznatků sovětské geodesie a kartografie, a to nejen na nejzákladnější problémy, jako je použití referenčního elipsoidu
Krasovského pro geodetické základy, nýbrž také na technické i hospodářské problémy spojené s vyrovnánim základni trigonometrické sítě, převedením jednotné trigonometrické sitě do zobrazení Gauss-Kriigerova a všech technicko-vědeckých, organisačních i hospodářských problémů

s tim souvisícich. Dále je třeba zaměřit themaťiku článků
na plnění plánovaných i jiných úkolů uložených stranou
a vládou, zejména pak X. sjezdem Komunistické strany
Československa útvarům Ústřední správy geodesie a kartografie a pomáhat tak všem inženýrským, středně technickým i hospodářským pracovníkům k plněni a překračování
těchto úkolů.
Nové významné úkoly československé geodesie a kartografie, spojené zejména s budováním celostátních mapových děl v serii měřítek 1 : 25 000, 1 : 10 000, 1 : 5 000,
1 : 2 000, 1 : 1 000, po případě 1 : 500 pro hospodářskou výstavbu a hospodářský život socialistického státu a
dále s budovánim nové přesné evidence půdy a jejím udržovánim v souladu se skutečnosti, přinesou s sebou mnoho
nových problémů, s nimiž je nutno postupně se vyrovnávat
a jež jsou thematikou a linii nového časopisu nejen na rok
1955, ale i v dlouhodobém perspektivnim výhledu československé geodesie a kartografie.
V roce 1955 hodláme proto thematiku nového časopisu
- Geodetického a kartografického obzoru - zaměřit na:'
úspěšné budováni geodetických základů na územi Československé republiky, zejména budování základní sitě Laplaceových bodů (určováni zeměpisných souřadnic trigonometrických bodů I. řádu); vyrovnáni evropských trigonometrických řetězců a základnich nivelačnich pořadů na
územ{ středni Evropy a zapojeni československých sili
do těchto vyrovnaných geodetických základů;
propagaci nových zobrazovacich systému celostátnich mapových de1 ČSR a jejich zaváděni do praxe;
využíváni nejpokrokovějších a nejhospodárnějšich fotogrametrických method pro celostátni mapování podle zkušenosti geodetů 'sovětského svazu;
hospodářské a technické problémy v nových organisačnich
podminkách československé geodesie a kartografie;
socialisaci našeho venkoVfl a hospodářsko-technické úpravy
pozemků;
novou přesno", evidenci půdy vyhovujici potřebám socialistického plánovaného národního hospodářství;
úkoly resortních projektových .organisaci při výstavbě průmyslu, měst..a sidlišf, vodních děl a pod.;
neustálé zvyšováni produktivity praci zaváděnim normalisace a mechanisace masových geodetických, topografických
a kartografických prací;
vytyčovaci a trasovací práce na velkých stavbách socialismu;
zlepšovaci návrhy a náměty v postupech geodetických a
kartografických praci a geodetických přistrojů a pomůcek;
nové konstrukce geodetických strojů, přistrojů a pomůcek;
výchovu vysokoškolského inženýrského dorostu a geodeticko-kartografické vysoké školstvi;
odborné středně technické školstvi - průmyslové školy zeměměřické;
zajišťfJVáni školeni a přeškolováni kádrů pro' nejnaléha7Jější_úkoly oborugeodesie a kartografie;
technicko-hospodářskou dokumentaci geodetické, topografické, fotogrametrické, kartografické a příbuzné literatury
vztahující se ke geodesii a kartografii.
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Thematika bude rozvržena jednak do ideově zaměřených
politicko-ekonomických úvodních článkti., hlavních odborných
článků, článků o pracovní ekonomii a jednak do hUdek.
BUdky budou zaměřeny podle materiálu, který redakci
dojde, na zlepšovácí návrhy, geodetické stroje, přístroje
a pomůcky, novou přesnou evidenci půdy, pracovní ekonomiŽ'
a organisaci geodetických a kartografických prací, úkoly
užité geodesie v geodetické praxi, úkoly užité kartografie
v kartografické praxi, hospodářsko-technické úpravy půdy,
názvosloví, diskuse, kritiky a sebekritiky, vybrané normativní kapitoly, otázky mladých zeměměřických techniků
a kartografů, literární kritiky nových knih a časopiseckých
pojednání, normativní opatření a jiné otázky.
K naplnění tohoto programu našeho nového časopisu

očekává redakce z řad čtenářů i stálých redakčních spolupracovníků, autorů a přispěvatelů rukopisné materiály.
Program je jistě tak obsáhlý, že každý pracovník našeho
oboru najde thematiku nebo hUdku, kterou může svým
příspěvkem obohatit a dokumentovat tak úsiU československých geodetů a kartografů o poctivé vypořádání se s danými úkoly a podíl geodesie a kartografie na výstavbě
socialismu v naší vlasti.
.
. Redakce našeho odborného časopisu končí tímto číslem
poslední ročník Zeměměřictví s přáním mnoha úspěchů
celému našemu oboru i nově připravovanému Geodetickému a kartografickému
obzoru na nové cestě,
po níž se budou ubírat k dalšímu rozkvětu československé geodesie a kartografie.

Sestavování map fotomechanickým způsobem
Dr Karel Čermín

OSO: 526.89

Methoda sestavování a redakce map. Fotomechanické způsoby sestavování map. Příprava mapových podkladů pro reprodukci, vyhotovení mapové předlohy, vyhotovení podkladu pro vykreslení originálu mapy a vykreslení originálu mapy.

Do kartografie jako nauky o mapách zahrnujeme
nejen to, co se obecně v nauce o mapách podává, to
jest historický vývoj map, geometrie zobrazovacích
soustav, geometrie obsahu map, jeho určení, význam
. a funkce. Do kartografie náleží také sestavování a redakce map. Výsledkem této činnosti je příprava mapových
předloh a vyhotovení mapových (vydavatelských) originálů. Do kartografie se proto právem zahrnuje i činnost
vydavatelská,toje reprodukce a tisk map. Je nepochybné,
že u většiny geografických map malých měřítek se nejšířeji uplatňovala redakce a sestavení map, zatím co
význam činnosti vydavatelské byl potlačován.
. Při sestavování a redakci geografických map je nutno
se opírat o znalosti celé kartografie a jsou potřebné
i základní znalosti geodesie a fotogrametrie, která
otevirá nové a dosud málo využité cesty k pořizováni
a zejména doplňování map středních měřítek. Je třeba
základních znalostí z geomorfologie, znalostí z hospodářského a fysiká1niho zeměpisu (zpracování hospodářských statistických dat kolektivním počtem). Tyto
znalosti umožňují autorům mapy opřít se o reálný
materiál nutný k pořízeni mapy.
Kromě odborných znalostí je nezbytné, aby karfograf,
jako vědecký pracovník, ovládl methodu materialistické
dialektiky, aby při své tvůrčí práci znal a uměl použít
. základních znalostí filosofiemarxismu-leninismu. V tomto
úsilí jsou nám příkladem sovětští kartografové, jejichž
význam a přínos světové kartografii je velmi ,značný.
Výsledky jejich práce je třeba si osvojovat, o ně se
opírat a z jejich zkušeností se učit.
Methoda sestavováni a redakce map je methodou
kaD.celářskéhozpracováni mapy a lze ji rozdělit zhruba
na 3 části.
1. Vypracováni programu a postupu sestavení mapy
s výběrem mapového materiálu a jeho zhodnocením.
2. Vyhotoveni mapových předloh.
3. Vyhotoveni vydavatelských originálů map.
Náplni redakčně přípra~ých prací je vypracováni
programu zpracováni mapy, který se vlastně stává
projektem mapy. Program mapy vhodně doplňuje
technologický plán výroby mapy, který naznačuje
postup vydáni mapy. V programu mapy se stanoví

pojmenováni mapy, měřítko mapy a posláni mapy.
Z těchto faktorů je důležitý účel mapy, její poslání,
nebot přesně stanoví obsah a form,u mapy. Tak ku př.
při sestavování školní nástěnné mapy přizpůsobuje se
obsah mapy rozsahu učiva, který si žáci mají osvojit.
Jiný obsah při stejné formě a měřítku mapy bude
obsahovat mapa určená pro školy osmileté, jiný pro
školy jedenáctileté a jiný má obsahovat pro školy vysoké.
Rovněž jiný obsah bude mít mapa přehledná.
Redaktor mapy zajišťuje pro sestavovanou mapu
vhodný mapový materiál. Tuto činnost organisuje tak,
že ze zobrazovaného území vyřadí především všechen
materiál, nemající pro využití sestavované mapy význam
a ostatní podrobně roztřídí až po studiu a při zpracování
programu mapy. Při výběru materiálu a jeho studiu
musí mít stále na paměti účel a posláni mapy.
Redaktor mapy určuje pro sestavovanou mapu měřítko, zobrazovací soustavu, velikost a rozsah mapy,
stanoví obsah mapy se všemi prvky a způsoby vyjádřeni
těchto prvků, určuje stupeň přesnosti mapy a stanoví
základní pravidla generalisace obsahu mapy.
Studium a průzkum zobrazovaného území u geografických map malých měřítek se zpravidla provádí v kanceláři. Ve výjimečných případech se může provádět
i v terénu .
Při stanoveni pořadí jednotlivých bodů :naplňující
program mapy, řídí se redaktor postupem při sestavováni
mapy. Je potřebné zpracovat všechny údaje, a to podrobně a chronologicky a vypracovat pokyny pro další
pracovníky způsobem vyčerpávajícím, přesným a konkretním, aby nebylo pochyb o postupu a nebylo třeba
vysvětlováni.
Při úvaze o zpracováni matematických prvků mapy se
pořadí neřídí pravidlem. Výběr vhodného zobratovacího
systému, kartografických sítí, hustoty poledniků a rovnoběžek a volba měřítka se řídí účelem a posláním mapy.
Jde-li o vydáni většího počtu map, bere se v úvahu
i klad listů. Volba zobrazovacího systému u geografických map malých měřítek je také ovlivňována tvarem
a polohou zobrazovaného území. U geografických map
naší republiky, kde území je protáhlé podél rovnoběžky,
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je důležité i hledisko orientace, skreslení a zobrazeni na sestavovanou mapu. Proti dosavadním způsobům
předkreslování map, s použitím vztažné sítě a pantosousedních států.
Měřítko mapy působí na přesnost, úplnost a po- grafu, má fotomechanický způsob přednost hlavně
drobnost sestavované mapy a ovlivňuje velikost zobra- v přesnosti a produktivitě. V posledních letech fotození. U geografických map nemusí vždy požadavky mechanický způsob sestavování map se stal hlavním
na přesnost, podrobnost a úplnost odpovídat danému a základním způsobem, nejvíce využívaným při seměřítku. V takovém případě tyto snížené požadavky stavování map. Fotomechanický způsob sestavování map
ovlivňují sestavení mapy. Ku př. velikost zobrazení má obecně tento postup:
a) Příprava mapových podkladů pro reprodukci.
může býti stanovena měřítkem I: 200 000, zatím co
b) Vyhotovení mapové předlohy.
přesnost se spokojuje měř. I: 500000, případně i menc) Vyhotovení podkladu pro vykreslení originálu
ším. Volbu měřítka může ovlivnit i hledisko ryze technické, jako je velikost tiskového papíru, nebo tiskové
mapy.
d) Vykreslení originálu mapy.
plochy u tiskařského stroje.
V pokynech pro zpracování obsahu mapy se přesně
stanoví klasifikace vše.chprvků mapy a stanoví se zásady
a) Příprava mapových podkladů pro
generalisace. Zásady generalisace jsou důležitým čireprodukci
nitelem, ovlivňujícím úplnost a podrobnost mapy
Cílem přípravy mapových podkladů není pouhé
s ohledem na její poslání. Pro vypracování zásad generalisace se vyhotovují ze zobrazovaného území náčrty kopírování obsahu map, nýbrž zhodnoceni a výužití
objasňující charakteristiky jednotlivých oblastí, jako těch prvků mapy, které s hlediska účelu mapy je nutno
hydrografii, půdní a rostlinný pokryt, obyvatelstvo, generalisovat, případně zdůraznit a převzít. Nejčastějším.
komunikace a j. charakteristiky. K prověření a na pod- kartografickým podkladem jsou jedno i vícebarevné
poru vypracovaných zásad generalisace se vyhotovují tisky map různých měřítek, různého obsahu, rozměru
charakteristické ukázky z části připravované mapy, ve "i zobrazovacího systému. Obsahová náplň na tisku mapy
smluvených značkách a barvách, na nichž se oceňují je vyjádfena nejčastěji barvami.· Pro fotografickou repřednosti i slabé stránky programu sestavované mapy. produkci jsou některé barvy méně účinné a. na fotoTyto ukázky slouží jako vzor pro sestavovanou mapu. grafické citlivé vrstvě nevychází. Při fotografické reVypracovaný klíč smluvených značek je další důležitou produkci na jodostříbmé kolodiové vrstvy (mokrý proces
částí programu sestavované mapy a dosahuje se jím kolodiový) modrý a fialový tón nevychází a jeví se jako
bohatství obsahu mapy, hojnost skutečností a hloubky bílý papír. Jodostříbmé kolodiové vrstvy jsou totiž
citlivé na barvu modrou a fialovou. Modrý a fialový tón
ideí do mapy vkládaných.
Program mapy doplňuje technologický plán, který osvětlený při fotografické reprodukci umělým světlem,
stanoví. způsob a postup vyhotovení mapových předloh nejčastěji obloukovými lampami, bohatým na zářeni
. a vydavatelských originálů a naznačuje postup pro modré a ultrafialové, odráží všechny světelné paprsky,
které na fotografické vrstv:ě způsobí osvětlení takové
reprodukci a tisk.
Redakce map je dílo kolektivní spolupráce. V bu- intensity, jako paprsky odražené od bílého papíru. Na
doucnu budou pro tuto činnost školení inženýři-karto- fotografické desce se pak modrý tón ztrácí a fialový
grafové, kteří obsáhnou theoretické i praktické znalosti zůstává v polotónu. Při vyhotovení kopie z negativu
na vhodně volenou citlivou vrstvu fotopapíru jsou oba
věd uvedených v úvodu.
Další etapou je vypracování mapových předloh tóny neznatelné. Tohoto způsobu se využívá při odděloa mapových originálů. Jádro sestavení mapy spočívá váni barev z barevných předloh.
Pro reprodukci je proto nutné obsah mapy kreslený
ve vhodném sloučeni kartografických materiálů a v generalisaci obsahu mapy. Je proto žádoucí, aby kartograf nebo natištěný modrou a fialovou barvou zvýraznit.
při této práci nebyl jen pasivním vykonavatelem tech- Modrá čárová kresba se obtahuje černou tuší, rovněž tak
nických pokynů daných mu redaktorem mapy, ale byl i modré kontury barevných modrých ploch. Ke zvýrazaktivním účastníkem tvůrčího procesu sestavované mapy, nění barevného obsahu mapy se používá také barva
aby měl předstaVu, jak byla mapa v redakci zpracována; žlutá a sytě zelená. Zvýraznění obsahu mapy se provádí '
Kartograf se má vyznat v různotvárnosti mapových současně sgeneralisací obsahu mapy. Tóny barev černé,
pramenů, má je dovést správně analysovat, ocenit žluté a zelené vycházejí na jodostř. kolodiové vrstvy
i využít. Vztahy mezi jednotlivými etapami sestaveni zřetelně, jasně a ostře. Není-li žádoucí generalisace
mapy jsou dány. programem a technologickým plánem. v modré barvě na mapovém podkladu, pak se k fotoJe přirozené, že etapy se navzájem prolínají a jedna na grafické reprodukci použije panchromatických citlivých
druhou působí. Kartograf má být proto orientován vrstev nebo bromostříbmé kolodiové vrstvy za použití
i v technologii vydávánímap, má znát reprodukčni roz- vhodného barevného filtru, načež modrý tón vyjde
množovací způsoby a techniky tisku používané při zřetelně v odstupňovaném tónu k ostatním barvám.
Další úprava obsahu mapy pro 'reprodukci se týká
vydáváni map. Tím nejlépe může využít při zpracování
předlo):lyi originálu mapy všech reprodukčních method zesílení tenkých čar kresby nebo čar málo zřetelných.
i materiálu, který vůbec využít lze a to od samého po- I když fotografickou ·reprodukcí lze zachytit kresbu nepatrných rozměrů, je nutné čárové kresby map pro
čátku své práce.
reprodukci tak zesílit, aby byly zřetelné na negativu
Potomechanické způsoby sestavení map
a positivu. Při pětinásobném zmenšeni mapového podFotomechanické způsoby sestavení map spočívají ve kladu je nutno čáry kreslit na mapovém podkladu 0,5 mm
využití fotografie a fotomechanických method k pře- silné, aby po zmenšení byly 0,1 mm. Casto se zapomíná,
nosu náplně mapy z kartografických mapových podkladů že se zmenšenou plochou se zmenšuje i tloušťka čar a ne,
I
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jak často je mylný názor, že se čáry' zostřují. Poměr
zmenšení mapové předlohy pro dosažení ostrosti kresby
a při zachování zřetelnosti a čiteln9sti obsahu, má omezené hranice.
Je-li mapový podklad takového druhu, že není možné
zvýraznění barevných čar, nebo je-li generalisovaný
obsah jednoduchý, je účelný i způsob překreslení obsahu
při současné generalisaci 'na průsvitný papír, položený
na mapový podklad.
Zvláštní potíže pro zřetelnost obsahu mapy při fbtografické reprodukci činí zelené barevné plochy. Je-li
k disposici více map stejného druhu, pak si pomáháme
tím, že zelené tóny na mapě přetřeme chomáčkem vaty
smočeným v 5% roztoku kyseliny solné. Zelené tóny
se změní na modré, které při fotografování' nevychází.
Modrý i zelený tón na jednostranném tisku mapy lze
odstranit tím, že se z tisku mapy průsvitem v reflexním
kopírovacím přístroji vyhotoví negativ na tvrdě pracující
kontaktní fotografický papír (reflektografický),na kterém
se modrý a zelený tón neobjeví. Cerné, hnědé a červené
tóny jsou zřetelně odstupňovány. Stejným způsobem se
z negativú vyhotoví kopie na fotografickém papíru
tvrdě pracujícím. Fotokopii s obsahem mapy lze použít
pro fotografickou reprodukci nebo přímo pro vyhotovení
montáže mapové předlohy. Pestré barvy používané pro
tisk map jsou transparentní a při průsvitu zaaržují jen
~lé množství světla. Použije-li se pro vyhotovení
negativu a positivu kontrastně pracujících fotografických
vrstev, barvy tištěné ve slabém tónu nevychází.
Podkladový materiál mapový tvoří většinou tisky
vyhotovené na papíru. Už sama skutečnost, že podkladem pro tisk map byl papír, nedává záruku, že
použitý podkladový materiál je správný. Vlivem vlhkosti
a teploty podléhá papír značné deformaci. Rozdíly u map
tištěných na papíru dosahují až 2 % od skutečného
rozměru mapy, to jest 1 mm u listú mapy s délkou
rámu 50 cm. Kdyby délkové zrněni vyvolané deformací
papíru byly stejnoměrně rozloženy po celé ploše, pak při
fotografické reprodukci zmenšením nebo zvětšením
nečinilo by zastavení do správných rozměrů potíží.
Deformace papíru se však mění nestejnoměrně vlivem
obsahu vody v papíru. Obsah vody v papíru se změní
přibližně o 1 % při změně relativní vlhkosti o 10 %.
Deformace papíru je menší ve směru vláken, to jest
ve směru výroby papíru, větší napříč vláken. Na takto
deformované mapě se kruh zobrazuje jako elipsa.
Deformace papíru, nenastane-li jen na některých místech
mapy, dá se zmírnit při fotografickéreprodukci. Vyrovnání
nestejnoměrné deformace mapových podkladů se provádí
montáží, na nedeformující podklad. Nedeformujícím
podklade~ bývá nejčastěji papír nalepený na hliníkové
nebo zinkové desce tloušťky 0,09 až 0,4 nun. Kovová
folie se s obou stran polepuje kreslicím papírem. K lepení
papíru na kov se používá klihu i škrobu. Tato lepidla
časem vlhnou skrze póry papíru a znehodnocují jak
kresbu tak i desku. Osvědčila se proto lepidla vyrobená
z acetylcelulosy a acetonu. Pro montáž se s výhodou
používá také papír nalepený na lepence nebo překližce.
b) Výhotoveni mapové předlohy
Pro vyhotovení montáže sestavované mapy se na
papír vykonstruuje rám geografické mapy se sítí poledníků a rovnoběžek. Montáž se provádí již v zobrazovacím
systému sestavované mapy. Do měřítka mapy se foto-

grafickou cestou zmenší nebo zvětší připravené podklady
map a vyhotoví se podle popsaných způsobů fotokopie
na bílém papfru. Fotokopie se před montáží nalepí
na sklo, aby neměnila rozměry. Je-li podklad mapy již
v daném měřítku a generalisován, pak se pro montáž
použije podklad mapy přímo, což jsou vlastně tisky map.
Nestejnost rozměrů fotokopie se vyrovná rozřezáním
fotokopie na proužky a jejich nalepením do jednotlivých
polí sítě a rámu sestavované mapy. Fotografický papír
se lepí bílým lepidlem tím způsobem, že se lepidlem
natře podklad a na ten se přitiskne fotokopie. Ke ztotožnění souhlasných bodů fotokopie mapy s body vytvořenými v průsečících sítě vyhotovuje se při montáži na
fotokopii výřez v podobě písmene V, který se dá odklápět a po přesném umístění na podkladu se opět
přilepí.
Jako nedeformujícího podkladu se používá také folií,
průhledných, oboustranně leštěných. Pro montáž se
vyhotoví z mapových podkladů fotografickou cestou
positivní filmy. Kopie na filmu jsou pružné, průhledné
a nepodléhají takové deformaci jako fotografický papír.
Při montáži se filmy lepí vrstvou k papíru nebo k folii.
Při další fotografické reprodukci nedochází pak k podsvícení kresby přes tloušťku filmu. Film se lepí průhledným lepidlem acetonovým nebo kyselitlou octovou.
Nestejnost rozměrů mapových podkladů (tisků map
nebo fotokopií) vyhotovených z mapových podkladů je
možno při montáži vyrovnat vlhčením nebo rozřezáním
na proužky. Rozměr se rozloží v celé délce pole. Při
větších deformacích se s úspěchem využívá fotografického zmenšení
nebo zvětšení.
,
Určeni správných rozměrů na mapových
podkladech
Skutečné theoretické rozměry sestavované mapy jsou
dány výpočtem. Pro reprodukci je třeba na mapových
podkladech (tiscích map) vyznačit; v číslech na jednu
desetinu mm rozměr, do kterého má býti mapa zastavena
na reprodukčním přístroji. Zjištění rozměrů mapových
podkladů se provádí prismatickými kovovými měřítky
nebo tyčovým pravítkem. Pro měření vzdáleností na
mapovém podkladu se osvědčila měřítka skleněná
s rytým pů1milimetrovým dělením. Při měření se měřítko klade rytými dílky na mapu a po ztotožnění koncových bodů mapy s průsečíky rámce mapy se průhledem čte údaj. Naměřené hodnoty se zapisují dŮ'
schematického náčrtu na okraji mapy. U mapových
podkladů na volném papíru se měří délky čtyř stran
rámce i úhlopříčky a po zjištění rozměrů se vyznačí
rozdíl od theoretických rozměrů. U montáže vyhotovené
na nedeformujíd podložce se· udává jen rozměr, dŮ'
kterého má být montáž reprodukována.
Zkušenosti prokázaly, že pečlivou montáží se lze
přiblížit k theoretickým hodnotám. Rozdíl v rozměrech
montáže s vykonstruovanou sítí a rám~em se pohybuje
v mezích 0,1 až 0,2 mm. Vynesenítfámce a sítí lze
provést na koordinatografu z číselných hodnot na
nedeformující podklad.
Při fotografické reprodukci se pro vyrovnání nesprávných rozměrů mapových podkladů používá reprodukčních fotografických přístrojů speciálně konstruovaných pro kartografickou reprodukci. U těchtŮ'
pří~trojů je matnice volná, bez rámu a zasazuje se dŮ'
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vodících lišt kasety v zadní části komory. Obraz při
zaostřování na matnici se zastaví v té poloze, kdy je
dosažen žádaný rozměr. U těchto fotografických přístrojů je možno v malých mezích naklánět rovinu s předlohou (mapový podklad) a rovinu s matnicí (obraz map)
vůči optické ose tak, až je dosaženo správných rozměrů.
Po zastavení se na místo vyjmuté matnice vkládá fotografický citlivý materiál. Tím se dosáhne přenosu obrazu
na fotografickou desku ve stejně naměřených hodnotách,
jako bylo naměřeno na matnici.
Využiti optických přístrojů
kresby na sestavpvanou

pro přenos
mapu

Pro přenos kresby s kartografických mapových podkladů na kartografickou předlohu se využívá promítacích
přístrojů episkopu, diaskopu, zvětšovacích přístrojů
a obkreslovače "Luz".
Přístroj episkopl) a diaskop2) bývá konstruován jako
přístroj jeden (epidiaskop).
Epidiaskop je přístroj, kterým se mohou promítat
jak průhledné předměty (diapositivy) světlem, které
jimi prochází, tak i předměty neprůhledné světlem,
které se odráží na jejich povrchu. Epidiaskop sestává
z kondensoru, který umožňuje stejnoměrné osvětlení
zorného pole, z projekčního objektivu a z' projekční
stěny. Za zdroj světla se používají elektrické zdroje,
které při promítání jsou chlazeny, aby nepoškozovaly
zahřátím promítané kresby. Při episkopické projekci se
neužívá velkého zvětšení, protože odražené světlo od
osvětleného předmětu vnikající do objektivu je slabé
a tím i obrazy ,na projekční stěně jsou málo osvětlené.
Z toho důvodu se místnost při episkopické projekci
zatemňuje. Požadované zmenšení nebo zvětšení se
při episkopické projekci provádí posunutím přístroje po
vodící lavici k projekční stěně. Překreslení obsahu mapy
se vykoná po ztotožnění všech bodů nebo čar obrazu
s kartografickou předlohou. Překreslování se omezuje
na obtažení vyznačených a žádaných čar osvětlovaného
obrazu tužkou na kartografickou předlohu. Po vypnuti
světelného zdroje na kartografické předloze zůstávají jen
obtažené čáry. Klady této methody spočívají v jednoduchosti a
rychlé přípravě kartografické předlohy.
Episkopu se používá, když pro sestavení mapy jsou
k disposici různé mapové prameny a kdy jde o částečné
nebo úplné doplnění náplně mapy a při nevelkém zvětšení. Nedostatkem
episkopického promítání je malá
intensita osvětlovaného obrazu a práce v ztemnělé
místnosti.
Diaskop je přístroj k promítání diapositivů. Na
principu diaskopické projekce jsou založeny i fotografické zvětšovací přístroje, projekční přístroje a kinoaparáty. Diaskopy U1tložňují projekci z diapositivů
malého formátu, a proto se vícel uplatňují ve fotogrametrii. K přenosu obrazu mapy na sestavovanou mapu
se používají jen ve výjimečných případech a to tehdy,
kdy se jedná o podstatné zvětšení z malého formátu.
Optický obkreslovač "Luz" se používá k překreslení
kresby z kartografického podkladu na kartografickou
předlohu, při menším zvětšení. Přístroje se využívá též
ve fotogrametrii, při doplňování map malých měřítek
s použitím leteckých snímků.

v

1) episkop z řeckého slova epi = na povrchu.
2) diaskop z řeckého dia = skrZe, skopeo = Wedím.

c) Vyhotovení

podkladu pro vykreslení
originálu mapy z mapové předlohy
Montáž sestavené mapy na nedeformujícím podkladu
tvoří vlastní mapovou předlohu a obsahuje úplnou náplň
sestavované mapy. Z mapové předlohy se přenáší
náplň v měřítku sestavované mapy na nedeformující
podklad jako modrokopie a u některých měřítek map
vykreslí se do modrokopie originál mapy v čárové kresbě
a barevném provedení. Naznačený postup, zdánlivě
zdlouhavý, umožňuje redaktoru i kartografu vypracovat
předlohu se všemí podrobnostmi i umístěním názvosloví. Předloha se stává podkladem pro vykreslení
vydavatelského originálu mapy. Tento postup zdokonaluje mapu nejen v náplni obsahu, hustotě kresby, ale
i umístění popisu; velké výhody má tento postup při
kontrole úplnosti mapy. Vykreslený barevný originál
umožňuje potom kresličům pouhé napodobení kresby
jednotlivých barev mapy a značnou mechanisaci a tím
také produktivitu.
.
Aby mohl být vykreslen čárový originál mapy pro
každou barvu mapy zvlášť, přenese se obraz mapy z mapového podkladu na kreslicí papír v modrém tónu. Jako
podkladu pro kresbu originálu se používá kreslicí, bílý,
hladký papír, který se nevlní. K zajištění proti deformaci
se papír nalepuje na kovovou folii 0,09 až 0,4 mm
silnou. Z mnoha druhů kreslicích papírů vyniká jakostí
papír kladívkový. Jako podkladu pro kresbu originálu
mapy se používá také fotografický papír, který je vhodný
pro svůj hladký, bílý a uzavřený povrch. Pro kresbu se
osvědčil fotografický papír, jehož zadní strana má parafinovou vrstvu, k zajištění proti deformaci. Jiný druh
nedeformujícího fotografického papíru je vyráběn s kovovou hliníkovou vložkou 0,09 mm. Na jedné straně
je nanesena citlivá vrstva. Obraz mapy pro kresbu se
při použití tohoto podkladu nepřenáší v modrém tónu,
nýbrž v slabé fotokopii, která se po vykreslení kresby
tuší, známým Farmerovým
seslabovačem
odstraní,
takže zůstane jen kresba mapy.
Pro vykreslení originálu mapy se používají také ne,deformující folie, jednostranně matované nebo oboustranně leštěné, uváděné pod obchodními názvy, astralon,
chromofán, Kodak-klarzel. Tyto folie jsou nehořlavé,
thermoplastické a 0,2 až 0,4 mm -silné. Zvláštní jejich
vlastností je odolnost proti působení vody, kyselin, zásad
a jejich solí a některých rozpouštědel jako terpentinu
a benzinu. Rozpouští se v acetonu, částečně v toluolu
a benzenu.
Originální kresba geografických map se provádí
obecně ve větším měřítku, nežli je vydání mapy. Poměr
zvětšení je různý,
nemá přesahovat
dvojnásobné
lineární zvětšení u map malých měřítek a 1/3 lineárního
zvětšení u map středních měřítek. Kresba mapy v originální velikosti se provádí na folii nebo průsvitném
papíru u map velkých formátů s kre~bou hrubší, jako
jsou školní mapy. Těchto originálů se pak používá
k přímému přenosu kresby na tiskovou desku; tím se
reprodukční proces zkracuje a zlevňuje. Vyhotovení
modrokopie je proces fotomechanický.
Z montáže
sestavené mapy se vyhotoví negativ na sklo v pracovním
měřítku mapy. Pro vyhotovení modrokopie se připraví
dva zásobní roztoky, které se před použitím slijí a filtrují
přes vatu. I. 100 cm3 vody
20 g citranu železitoamonného
Fe2(NH4)a(C6Hó07)2

1954/225

Zeměměřictví
roč. 4/42 (1954)

II. 100 cm3 vody
9 g červené krevní soli K3Fe(CN)6
Na povrch papíru se nanese malé množství citlivého
roztoku širokým štětcem bez kovových částí nebo
chomáčem vaty. Roztok se stejnoměrně rozetře po ploše
papíru v jednom směru a po druhé v příčném směru
prvního nánosu. Natření se opakuje 2 až 3krát za sebou
bez přerušení, aby se roztok vetřel mirně do povrchu
papíru. Tato preparace se provádí při tlumeném denním
světle, načež se papír suší v tmavé místnosti. Sušení lze
urychlit proudem teplého vzduchu. Po usušění se vloží
papír do pneumatického rámu s odklopným sklem,
citlivou vrstvou navrch, na něj se položí negativ mapy,
zhotovený bez prisma vrstvou dolů (vrstva na vrstvu).
Rám se uzavře a po vyssátí vzduchu vývěvou se papír
osvětlí. Slabě žluté zabarvení vrstvy papíru osvětlením
šedne. Doba osvětlení obloukovou lampou o intensitě
60 A a vzdálenosti lampy od osvětlovaného pápíru
80 cm je asi 2 až 3 minuty. Po exposici se osvětlený
papír vyvolá a současně ustáli najednou proudem studené
vody za dobu asi 10 minut nebo ve vaně s vodou 4krát
vyměněnou. S míst neosvětlených se citlivá vrstva odplaví, osvětlená místa nabudou syté modři. Větší intensita modrého tónu se docílí delší osvětlovací dobou. Lze
ji zvýšit také přetř~ním kopie 2 až 3% roztokem kyseliny
solné nebo 2~% roztokem kamence chromitého
KCr(S04)Z' 12 Hz0. Snížení intensity modrého tónu
se dosáhne 5% J;'bztokemuhličitanu draselného KzC03
nebo 5% roztokem uhličitanu sodného NazC03• K vybělení modrokopie, třeba jen části, se používá 5% roztoku kyseliny šťavelové CzHz04· 2HzO. Při barevném
vydání mapy vyhotovuje se na papír pro čárové kresby
tolik modrokopií, kolik bude mít mapa barev. J ednotliyé
barvy ~py se vykreslují černou tuší.
Při kresbě originálu mapy je třeba, aby kresliči znali
minimální rozměry čar a bodů, aby vyhotovená kresba
map po reprodukci a vytištění mapy byla čitelná a přehledná. Zvláště při kresbě map ve větším pracovním
měřítku, kdy je umožněno ve větší míře použít mechanísační pomůcky pro vyhotovení kresby mapy, svádí
kresliče kreslit slabé čáry a kreslit obsah mapy příliš
hustě. Oko lidské rozezná při normální zrakové vzdále:..
nosti jednotlivé čáry 0,02 až 0,03 mm silné. Podle toho
je nutno kreslit ve zvětšeném měřítku přiměřené čáry.
V dřívějších dobách, kdy se originály map kreslily v mě-
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řítku vydání, nebo se ryly do měděných desek či litografického kamene, měl rytec před očima stále náplň
mapy a mohl sledovat dobře její přehlednost a čitelnost.
Nejjemnější čáry nakreslené čínskou tuší na hladkém
bílém papíru jsou 0,06 až 0,09 mm. Ryté čáry nejjemnější
jsou asi 0,03 až 0,04 mm. V současné době při stávajících
kresličských pomůckách a používaném materiálu jsou
nejjemněji kreslené čáry 0,1 mm. Nejen tloušt'ka čar,
ale i vzdálenost čar a bodů od sebe usnadňuje rozlišovací
schopnost. Zvláště při vyhotovování rastru nebo kresbě
dvoučarých značek je nutno mít na paměti, že z normální zrakové vzdálenosti se jeví lidskému oku už
slité 2 tenké čáry narýsované na bílém NPíru, není-li
mezi nimi mezera 0,18 mm. Barevné čáry map, jejichž
výraznost bývá tlumena, je nutno kreslit přiměřeně
silněji, aby si zachovaly po reprodukci a tisku svou
zřetelnost.
Vykreslení, originálu mapy je doprovázeno stálou
kontrolou redaktora i autora mapy. Na této kontrole se
podílí i kartograf. Vypracovaný originál mapy má
odpovídat zpracovanému programu sestavení mapy
i postupu uvedenému v technologickém plánu výroby
mapy. Kresba originálu mapy má také Qdpovídat požadavkům reprodukce, aby po vytištění mapy byly
splněny základní podmínky kladené na mapu, to jest,
aby mapa byla přehledná a čitelná.
K vydavatelskému originálu mapy se vyhotovují do
modrokopií nebo černotisků předlohy pro retuš a předlohy pro litografické práce. Předlohy pro retuš se používají k rozkladu barev mapy na negativech. Předlohy
pro litografické práce se používají k vyhotovení plošné
barevné náplně mapy y litografii afotolitografii, přímo
na tiskové desky nebo na nedeformující průsvitné folie.
Rozklad barev mapy na negativech, jakož i litografické
práce se provádějí v měřítku vydání mapy.
Práce v reprodukci nezačíná předáním originálů mapy
k rozmnožení. Reprodukce se zúčastňuje již při sestavování mapy a plně napomáhá i k, vyhotovení originálu
mapy těmi způsoby, které umožňují mechanísaci
kresby. Proto vyznačit dělící čáru mezi reprodukcí
a užitou kartografií je dost nesnadné, neboť se navzájem
prostupují a obě patří do kartografie.
Použitá literatura:
K. A. Sališčev: Sostavlenie i redaktirovanie kart. Moskva 1947.

Průhyboměr Askania
a trigonometrické výškové měření lan
Ing. Vladimír Krupka

531.7: 531.228]:526.38

Stavba a udržování elektrických vedení a visutých drah vyžaduje častá měření průhybu lan. Průhyboměrem Askania
a jeho doplňkem "optickou olovnicí" -lze snadno zjistit tuto veličinu. - Popis přístroje a jeho příslušenství. Zaměřeni
a výpočet průhybu lana. - Situační měření visutých konstrukcí optickým provážením nepřístupných bodů. - Trigqnometrické měření výšek lan nad terénem. Grafické zjištění průhybu.

V elekrárenských podnicích bývá častý úkol zeměměřiče zjistit průhyb lan dálkových elektrických linek,
nebo průhyb lan visutých drah dopravujíc~ch uhlí,
popel a pod. Průhyb lana p (obr. 6) je svislá vzdálenost
spojníce závěsů AB od rovnoběžné tečny Te vedené
k řetězovce, vytvořené prohnutým lanem.
Pomoci průhybu se zjišťuje namáhání lana visutých
drah při přejezdu vozíku nebo namáhání lana zpťtsobené

námrazou. Z průhybu lze též zjistit poškození lana
způsobené přetržením jednotliVých pramenů. Nejčastěji ze zjištěného průhybu se vynáší řetězovka, vytvořená zavěšeným lanem (v praxi Se často nahrazuje
parabolou) do podélného promu trasy lana. Takto úplný
podélný prom trasy je požadován při zjišťování bezpeonostních výšek lan nad stavpami a při křížení s jiným
elektrickým vedením. (Hodnoty min. vzdáleností vodičů
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nad zemí a objekty se předepisují podle provozního
napětí ve vedení. - Předpisy Elektrotechnického svazu
čs. - ESČ.)
S teplotou lana se mění jeho délka a tím i jeho průhyb.
Proto se při měření průhybu zjišťuje teplota okolního
vzduchu, která přibližně odpovídá teplotě lana. Do
podélného profilu se vynáší již křivka s vypočteným
maximálním průhybem. (Max. průhyb lan venkovských
vedení se propočítává podle předpisu ESČ pro krajní
případy povětrnostních poměrů; t. j. + 40 oe tepla
nebo - 5 oe se zatížením námrazy. Výpočet a vynesení
vlastní křivky do profilů provádí již elektrotechnik.)
Průhyb lze zjistit klasickými methodami pomocí
universálního theodolitu, jak uvedeno na konci článku.
Při velkých rozpětích a značných výškách závěsů lana
je tento způsob zdlouhavý a obtížný. (Pozn.: Bod
dotyku tečny není nejnižším bodem křivky.)
Průhyb lan lze snadno s postačující přesností přímo
změřit průhyboměrem fy Ask~,
který je speciální
úpravou úhloměrných přístrojů.
Ve větších podnicích se tohoto přístroje často používá,
proto je i třeba seznámit zeměměřiče jak se zvláštní
konstrukcí přístroje, tak i s postupem vlastního měření.
Popis přístroje
(Součásti přístroje jsou na obr. I označeny písmeny,
na obr. 2 číslicemi).

Průhyboměr má v podstatě čtyři točné osy, které jsou
v postupném sledu vždy kolmé k ose předcházející.
Kolem svislé osy čepu V se otáčejí vidlicové nosníky N
(10) s ložisky pro vodorovnou osu H (8). Na této ose
spočívá celý měřící přístroj v podobě válce, který lze
kolosy H (8) naklánět na obě strany levým vroubkovaným kotoučem (9) a tím se naklání i vedlejší osa S,
která je kolmá k ose H.
Sklon vedlejší osy S se odečítá na levém děleném
bubnu, uloženém v kovovém pouzdře přístroje. Odečet
sklonů se provede, na indexové rysce okénka (7). Pro
snazší číselný výpočet jsou místo úh10měrné stupnice
vyryty přímo odpovídající číselné hodnoty sekanty
úhlu Q( (sec Q( -,- I/cos Q() násobené 1000. Tím vznikají
celá čísla, která se lépe odečítají. Při výpočtech s těmito
čísly nečiní obtíží opět správně určit ve výsledku desetinnou čárku.
Kolem vedlejší osy S se sklápí tečná osa dalekohledu
T, která je kolmá k ose S. Z konstruktivnich důvodů je
ložisko osy T na rámu (4), který se otáčí v ložiskách
kolem vedlejší osy S.
Sklápění osy dalekohledu se provádí pravým vroubkovaným kotoučem (17), kterým se otáčí rám vpřed i vzad
a tím se i sklápí točná osa dalekohledu T. Sklon točné
osy T vzhledem k vodorovné ose H, čili úhel tJ se odečítá
na pravém děleném bubnu na indexové rysce okénka (6).
Dělení bubnu je provedeno v číselných hodnotách
tangent příslušných úhlů, násobených opět 1000.
Jednotlivé pohyby přístroje se převádějí z příslušných
kotoučů pomocí soukolí, jak vyznačeno na obr. 3.
DalekoWed (I) je vzhledem k ose S exentrický (exentricita ~ 9 cm) a o~čí se kol točné osy T (4) prostým
Q(

1__

-

]
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postrkem ~"'(bez jemné ustanovky). Záměrná přímka
dalekohledu Z jest kolmá k točné ose T. Nitkový kříž
(vybavený pro případnou tachymetrii dvěma dalšími
ryskami) se ostří otáčením okulárové clonky (3) a daleko-
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hled se ostří otáčením vroubkovaného prstence (2).
Zvětšení dalekohledu je osminásobné. Po levé straně
dalekohledu je upevněna nivelační libela L2• (Na obr. 2
je libela zakryta dalekohledem.)
Nasazení dalekohledu do ložiska se provede po odtažení knoflíku (16), kterým se zajišťuje dalekohled
proti vypadnutí.
Při základní poloze dalekohledu je záměrná osa Z
kolmá k vedlejší ose S. To se docílí nařízením indexu (14)
do koincidence a zajistí hrubou ustanovkou U2 (15).
Celý přístroj se při měření upevní na osu čepu, který
je kulovým ložiskem (13) spojen s hlavou čepového
stativu (19). Svislá poloha osy čepu Va tím i horizontace
přístroje se provede třemi stavěcími šrouby Š (12)
podle krabicové libely LI (11), upevněné na vidlicovém
nosníku.

Optická olovnice
K zaměření průhybu lana je nutno vytyčit na <libovolně zvoleném místě kolmici k svislé rovině lana.
Stožáry bývají často těžko dostupné; nelze proto jejich
spojnici, resp. spojnici závěsů měřených lan, které jsou
na konsolách, vytyčit přímo. V takovém případě ~se
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vytyčí spojnice svislým promítnutím dvou libovolných
vzdálenějších bodů lana pomocí t. zv. "optické olovnice"
(něm. Lotvisier), která je samostatným doplňkem průhyboměru (obr. 4 a 5).
Soustavou hranolů (1) lze v hledítku (2) současně
pozorovati jak lano, tak i krabicovou libelu (3), která se
udržuje rukou s celým přístrojem ve vodorovné poloze.
Pozvolným měněním stanoviska v kolmém směru
k zavěšenému lanu se dosáhne, že obraz lana prochází
středem urovnané bubliny libely. Provážením přístroje
olovnicí nebo zabodnutím tyče, nad kterou lze optickou
olovnici nasadit, určí se na terénu svislý průmět M'
bodu lana M (obr. 6).
Celý postup se opakuje ještě jednou na vzdálenějším
bodě N, čímž je směrově určen svislý průmět lana M' N'.
K dalšímu vytyčování pravéhofhIu je přístroj spojen
s dvojitým pentagonem (4).
Příprava stroje na stanovisku
K zaměření průhybu lana p (obr. 6) nutno uvésti
vedlejší osu přístroje S do rovnoběžného směru se
spojnicí závěsných bodů AR tímto postupem:

věsy. Když záměrná přímka dalekohledu opisuje rovinu,
procházející oběma závěsy A-R, je i vedlejší osa S
rovnoběžná se spojnící obou závěsů. Na levém děleném
bubnu se odečte na rysce hodnota tangenty fJI' Sklon
vedlejší osy S, čili úhel a; se již dále během vlastního
měření průhybu nemění.
Zaměření průhybu lana
Když průhyboměr je již připraven na stanovisku podle
předcházejícího odstavce, lze průhyb lana p zjistit
dvěma způsoby (obr. 6).
I. Výpočet pomocí délky kolmice D.
Pásmem se změří délka kolmice D. Současným
sklápěním točné osy dalekohledu pomocí pravého
kotouče 17 (obr. 2) a otáčením dalekohledu kolem osy T
se zaměří na nejnižší bod lana vzhledem k spojnici
závěsných bodů. V této poloze točné osy dalekohledu T
(obr. 1) opisuje záměrná přímka tečnu řetězovky Te,
rovnoběžnou se spojnicí závěsných bodů. Příslušná
hodnota tangenty úhlu fJ2 se odečte na pravém dělení
bubnu.
Jak patrno z obr. 6, platí vztah:
p

= --

p'

cos oe

,

= p sec oe,

(1)

při.čemž
p' = D tg fJI - D tg fJ2 = D (tg fJI - tg fJ2)'
(2)
Dosazením rov. (2) do rovnice (1) se vypočte průhyb p

z rovnice:
p = D (tg fJI - tg fJJ sec oe
(3)
Poněvadž místo úhlu oe afJ se odečítají již číselné
hodnoty funkcí a = 1000 sec oe, b = 1000 tg fJ, lze
rovnici (3) napsati ve zvláštním tvaru pro průhyboměr
_ D (bI - b2)a
p1000000'

Na vhodném místě se vytyčí kolmíce k průmětu
lana M', N', na které se zvolí stanovisko průhyboměru O.
Lz~ též nejdříve urovnati přístroj na stanovisku a dodatečně zjistit patu kolmíce spuštěné se stanoviska na
pr'f1mětlana. Pata kolmice se označí výtyčkou. Průhyboměr se urovná podle krabicové libely ~ (obr. 1).
Otáčením celým přístrojem kolem svislého čepu V
při vodorovné vedlejší ose S (urovná se buď podle
indexové rysky, nebo podle nivelační libely dalekohledu)
a při základní poloze dalekohledu Z..l S se zaměří
dalekohledem na vytyčenou patu kolmice. (Je nutno
pravým kotoučem patřičně sklopit dalekohled.) Po
zaměření na patu kolmice se upne ustanovka (18)
(obr. 2), čímž se zajistí stálá poloha vidlice během dalšího měření a tím i rovnoběžnost vedlejší osy S se svislou
rovinou lana.
.
Vedlejší osa S se uvede ze základní vodorovné polohy
do rovnoběžnosti se spojnicí závěsů lana AR tím, že
po uvolnění dalekohledu ustanovkou 15 (obr. 2) se naklání zkusmo levým kotoučem osa S, pravým kotoučem
osa T a střídavě se zaměřuje dalekohledem na oba zá-

II. Výpočet pomocí nivelační latě.
V libovolném, na patě kolmíce nezávislém bodě průmětu lana se postaví svisle nivelační lať. Průhyboměrem se zaměří úhly fJl a fJ2 jako při předešlém způsobu.
Dále se zaměří na lati úhly fJaa fJ4 na líornhn. a dolním
konci voleném úseku latě. (Na př. I = 3 m).
Z rov. (3) lze napsati úměru
.P..... = D(tg fJI - tg fJJ Sec oe.
I
D(tg fJa- tg fJJ sec oe '
která po krácepÍ má· tvar
.P..... = tg fJI - 'tg fJ2
I
tg fJa- tg fJ4 ;
a kterou po dosazení hodnot funkce I;ldečtenéna přístroji lze napsati ve tvaru
p

c=

I bI - b2
ba - b4

Mimo zjišťování průhybu lze přístrojem jako hypsometrem měřit trigonometricky výšky. Vzhledem'k exentrickému dalekohledu a poÓiěrně hrubému dělení bubnů
nelze přístrpj použíti na velké vzdálenosti a pro řešení
těchto úloh lépe vyhoví universální theodolit.
Jak bylo uvedeno v úvodu, je .nutno zjistit při každém
měření pr:ůb.ybui teplotu vzduchu. K tomu je.přiložen
ve schránce přístroje i rtuťový teplóměr,
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Situační měře1Ú visutých konstrukcí
Širší zeměměřickou veřejnost může zajímat zvláště
důmyslné vyřešení t. zv. optické olovnice, která je
doplňkem průhyboměru. Této pomůcce by mohli naši
výrobci geodetických přístrojů věnovat pozornost, neboť
často při zaměřování průmyslových závodů se zaměřují
situačně svislé průměty visutých konstrukcí, potrubí,
vedení a pod. Po zpřesnění optické olovnice by se
zrychlilo situační zaměření nedostupných objektů.
K svislému promítnutí nižších konstrukcí lze· s dostatečnou přesností použít též dvojitého pentoganu,
drženého měřičem ve vodorovné poloze. Přes pentagon
směřující k zemi se přehodí olovnice a pozvolně se mění
stanovisko, až obraz zaměřovaného bodu v hranolu se
ztotožní s obrazem olovnice. Hrot olovnice určí v terénu
svislý průmět visutého bodu, který se vyznačí výtyčkou.
(Obměna hranůlku jako výškoměru.)
.

--- -- ---

V podélném řezu A' B' trasy lana terénem v místech
největšího průhybu vůči spojnici závěsů AB (obr. 8)
se zarazí kolíky 1',2', ... ve vzdálenostech Zl' Z2' Z3. Celý
profil A' - B' se zaměří a nivelací se zjistí přesné výšky
hlav kolíků vzhledem k stožárům. Postupně se změří
na každém kolíku trigonometricky výšky lan hl) h2 ••• ,
které se vynesou do narýsovaného profi1u. Spojením
bodů 1, 2, 3, 4 se narýsuje část řetězovky, ke které se
vede tečna rovnoběžná se spojnicí AR. Průhyb p se
odsune z plánu. Není nutno zaměřovati lano po celé
délée, poněvadž ze zjištěného průhybu lze dokreslit případně i vypočítat - zbývající části křivky nad úseky
a, b.

-- --- --- •...h,
f'

Měření výšky lana nad objektem
Provažování jednotlivých bodů lan pomocí hranůlku
se často používá při trigonometrickém měření výšky lana
nad železnicí, silnicí a pod. Na' obr. 7 je vyznačen postup měření výšky lana nad železnicí.
.
Nad kolejnicí se urči hranůlkem výše uvedeným
způsobem průmět křížení lana s kolejnicí, který se
označi výtyčkou. Ve vzdálenosti D od průmětu se
urovná na stanovisku S universální theodolit. Aby
průsečík záměrné roviny s lanem byl přesnější, volí se
základna D v přibližně kolmém směru k trase lana.
(Při měření svislé vzdálenosti dvou křižujících lan se
stroj postaví tak, aby záměrná rovina přibližně půlila
úhel tras obou vedení.)
Po zaměření strojem na vyznačený průmět lana na
kolejnici se zvedne dalekohled až nitkovým křížem
prochází obraz lana. Ze změřených úhlů IX, f3 a změřené
vzdálenosti D se vypočitá obvyklým způsobem výška
lana.
.

V praxi se pro spojení bodů 1, 2, 3, .... používá pružné
pravítko. Příložník nebo trojúhelník z umělé hmoty se
postaví hranou na spojnici závěsů. V bodech A, B se
uchopí pravítko oběma rukama přitisknutím palce
s ukazováčkem a přitahováním rukou vznikne v pružném
pravítku tlak, který jej prohne v zakřivenou plochu.
Obě ruce se však poddávají směrové odchylce přečnívajících konců pravítka, aby v bodech A, B bylo pravítko
volně zkloubeno, jako je zkloubeno lano ve skutečných
závěsech na stožárech.
Měněním tlaku měřítka v bodech A, B se docílí dotyk
prohnuté hrany k bodům 1,2,3, ... Druhý spoluprac~~ník narýsuje podél prohnuté hrany celou plynulou
křiVku, která se velmi přibližuje k skutečné řetězovce.
Obdobně, s dostačující přesností se narýsuje prohnuté
lano do profi1u, je-li znám jen průhyb p, zjištěný na př.
průhyboměrem. Ve svislé vzdálenosti p se vede rovnoběžka se spojnicí závěsných bodů. Pružné pravítko se
prohne, až hranou se dotkne rovnoběžky. Křivka se
narýsuje rovněž podél zakřivené hrany.

Grafické zjištěni průhybu
Je-li požadováno i zjištění průhybu lana, lze jej
určit též graficky, aplikací trigonometrického určováni
výšek. Tohoto zdlouhavějšího způsobu určení průhybu
musí mě~ič použiti hlavně tehdy, když není vybaven
průhyboměrem.

Prospekt fy Askania.
Prof. Ryšavý: Nižší geodesie.
Předpisy ESC - 1950.
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Zlepšovací návrhy, problémy a stanoviska
Z1epšovac( návrh na zhotoveni pomůcky
pomocí jazýčku (indexu) na hraně měřítka. Splnění
.
k interpolaci vrsteviůc
526.98 podmínek ad 1. a ad 2, bylo rovněž jednoduché.
Pomůcku, splňující shora uvedené tři podmínky jsem
Při pročítání zajímavého a materii vyčerpávajícího
článku Ing, Antonína Prokeše "Pomůcky k interpolaci si zhotovil amatérsky a podávám v příloze její vyobrazení,
Pracovní postup tímto interpolátorkem spočívá v
vrstevnic", uveřejněného v časopise Zeměměřietvi
tom, že
Č, 10/1953,str, 146,napadlo mi spojit výhody Truckova
interpolátoru (obr. 3 shora uvedeného článku), isohypso1. nastavíme index (střed točné osy otočnéhoramene)
grafu Sikorskiho (obr. 4) a Merlova interpolátoru na měřítku na hodnotu nadmořské výšky druhého •
(obr. 6) v jednom přístroji.
výškového bodu (případně na hDdnotu výškového rozAby byly výhody těchto tří přístrojů zachovány je dUu obou bodů),
2, měřítko přiložíme hodnotou nadmořské výšky
třeba:
prvního
bodu (případně nulou) přímo k prvnímu výško1. umístit měřítko (stupnici) tak, aby je bylo možno
přiložit k nižšímu z výškových bodů, mezi nimiž se mají vému bodu na plánu,
3. otočné rameno, aniž bychom již pohnuli jezdcem,
vrstevnice interpolovat;
přiložíme
hranou k druhému výškovému bodu na plánu,
2. umístit střed točné osy otočného ramene přesně
nad hranu používaného měřítka;
4. po utažení ustanovky otočného ramene vytínáme
3. umožnit nastavení středu točné osy ramene na rovnoběžkami podle hrany otočného ramene posunoměřítku na výšku druhého výškového bodu.
váním indexu na celé metry měřítka polohy vrstevnic na
Splnění podmínky ad 3. se mi podařilo jednoduchým spojnici bodů 1 a 2,
způsobem tím, že volným kruhovým výřezem v točné
Tato pomůcka, ač zachovává výhody shora uvedených
ose otočného ramene možno nastavovat střed této osy přístrojů, má proti nim tyto přednosti:
I
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1.

interpolátoru Truckova nutno
Pomůcku jsem si zhotovil tak, že jsem milímetrový
a) nastavit index na měřítku IUl výšku bodu I,
papír nalepil na karton, při čemž jsem vyrovnal neb) index otočného ramene nastavit na bod 1 !fa přesnost dělení milimetrového papíru navlhčením a vyplánu,
pnutím. Z tohoto kartonu s nalepeným milímetrovým
c) posunout index na měřítku na výšku bodu 2, papírem jsem po vyschnutí odřízl příslušné otočné
d) otočit a přiložit hranu otočného'ramene k bodu 2 rameno pro délkovou stupnici, aby byla zaručena přina plánu,
bližně stejná srážka papíru. Délkovou stupnici jsem
e) po utažení ustanovky pak vytínáme podle celých zvolil 150m dlouhou v měřítku 1: 500, takže jednomu
metrů stupnice polohy vrstevnic;
metru ve skutečnosti odpovídají 2 mm na stupnici,
u navrhované pomůcky spojujeme úkony ada) a ad b) jíž lze s výhodou použít při kontrole tacheometrie při
a nahrazujeme je přiložením měřítka hodnotou výšky mapování ve velkých měřítkách. Tutéž stupnici jsem
opatřil dále druhým číslováním v měřítku 1: 1000,
k bodu 1 na plánu;
2. u isohypsografu Sikorského je pracovní postup takže jednomu metru ve skutečnosti odpovídá 1 mm na
z.držován tím, že nastavení se děje přibližně a musí se stupnici, čímž jsem dosáhl délky 300m,' což stačí i pro
opakovat, protože vzdálenost průsečíku hrany točného thcheometrii při mapování v měřítku 1 : 5000.Ctvercová ,
ramene s hranou měřítka od středu točné osy se mění, síť je očíslována shodně.
Z tangent jsem vynesl gradovou úhlovou stupnici od
neboť střed točné osy není na hraně měřítka, jak žádá
OC do 50C po O,5g se zpětným číslováním od 50C
theoretický předpoklad;
u navrhovaného interpolátorku přibližné nastavování do 100C i,úhlovou stupnici v šedesátinném dělení
odpadá právě proto, že střed točné osy je přesně na po 1/2° od 0° do 45° se zpětným číslováním od 45°
do 90°. Pomůcka (viz obrázek) má formát 34x25 cm.
hraně měřítka;
3. oproti interpolátoru Merleho má navrhovaná po- Otočné pravítko jsem upravil podle návrhu Ing. Cápa
můcka tu výhodu, že pracuje pouze s jedním měřítkem s přidáním posuvného krytu pro nepoužitou úhlovou
stupnici, aby nenastala záměna.
a nikoli se dvěma stupnicemi, protože střed točnéosy
nastavujeme indexem přímo na měřítku, čímž' odpadá
Postup určení tacheometrických
prvků.
nutnost druhé stupnice.
Pravítko nastavím ryskou na hodnotu výškového úhlu
Jak jsem již uvedl, zhotovil jsem si tento interpolátorek sám amatérsky z materiálu, který jsem měl k dispo- na úhlové stupnici, přidržím levou rukou, aby se nesici a který jsem byl schopen zpracovat, t. j. z plechu pohnulo, a pravou rukou nastavím jezdce na délkové
a stupnici na celuloidu, a proto má některé nedostatky stupnici na hodnotu D. Na čtvercové síti odečtu pod
jak v konstrukci, tak v přesnosti provedení. Přes to však tečkou jezdce D. cos o: = D', posunu jezdce, aniž bych
pohnul pravítkem, na tuto hodnotu D' na délkové
se s ním pracuje dobře a rychle.
Přístrojek by bylo možno zhotovit konstruktivně stupnici a odečtu na čtvercové síti opět pod tečkou
daleko jednodušeji a dokonaleji ku příkladu z umělé jezdce hodnotu D'· cos o: = Do; vzápětí na to při
hmoty plexi-skla, vyjma spoje otočného ramene s jezd- témže postavení otočného pravítka i jezdce odečtu
i hodnotu Do . tg o: = V. Tedy velmi rychle. Při methodě
cem, kterýžto spoj by asi musel být z kovu.
Přes to, že praktici používají k interpolaci vrstevnic Ing. Dr Zůbka, u které je výškový úhel dán střední
mnoho druhů pomůcek v různých obměnách, myslím, (nečtenou) nití, avšak výška latě dolní (v dalekohledu
že hromadnou výrobu pomůcky podle tohoto zlepšo- horní) nití, postupuje se při určení Do. stejně, avšak pro
vacíhonávrhťl by uvítalo mnoho techniků a inženýrů, stanovení převýšení V nutno od výškového úhlu + o:
kteří pracují na výškopisu velkých měřítek, kde lineární odečíst 0,31g nebo 17' a k hloubkovému úhlu - o:
interpolace vrstevnic je nutná a jedině správná, protože přičíst 0,31g nebo 17', t. j. úhel mezi střední a dolní nití.
Pomůcka, ač je dosti nepřesně vyhotovena, podává
výškové body jsou již 'pro lineární interpolaci voleny.
do 150m výsledky s přesností asi 10-20 cm pro Do
Ing. Sommer František,
a asi 5-10 cm pro V, od 150 do 300m (hlavně při
OOGKv Emě.
mapování v měřítku 1: 5000) s přesností asi 50 cm
a 20 cm, což pro kontrolní účely je dostačující. Hlavní
Zlepšovací námět na pomůcku pro
předností je však rychlost a jednoduchost a to, že jí lze
grafické vyčislení tacheometrických
kontrólovat i výpočet souřadnic, bodů polygonových
rovnic
526.921:518.4 pořadů a rayonů. Volbou vhodnějšího materiálu (hliníIng. Zdeněk Cáp předložil svého času návrh gra- kové folie) a zvětšením měřítka stupnic by se dala přesfické pomůcky pro určení souřadnicových rozdílů Lly nost zvýšit, ovšem se zvětšením rozměrů na úkor přía Llx pří výpočtu souřadnic bodů polygonových pořadů ručnosti a přenosnosti. Potíž je všaks naším milimetrovým
pro mapování v měřítku 1: 5000. Při jeho pročítání papírem, který nezaručuje přesnost dělení ve směrech
zaujala mne myšlenka, že grafického způsobu by se na sebe kolmých.
Ing. František Sommer, OOGK v Emě
dalo s velkou časovou úsporou použít při technické
kontrole nejen pro určení přibližných hodnot Lly a Llx,
Doplněk
ale i pro určení prvků při tacheometrii, a to: .
vodorovné vzdálenosti
k zlepšovacímu námětu Ing. Fr. Sommera, OÚGK
v Brně, na pomůcku pro 'grafické vyčíslení tacheometric. . .. Do = D cos2 o: = (D cos o: = D') . cos o:
a převýšení
Kých rovnic.
'
Při používání pomůcky popsané ve shora uvedeném
V = JJjJ ·tgo:
po'dlě schématu na obrázku. '
., 'nátnětU'Zjisti1,jsem,temilímen-ový
papír na kartonu
U
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nedrží rozměry a že pravítko z kartonu se deformuje,
takže délková stupnice není pak přímkou, čímž nastávají
nepřesnosti .hlavně v odečtení převýšení V. Dále jsem
došel k poznatku, že je výhodnější vyhotovit pomůcku
tak, aby úhlové stupnice (gradová vně' a stupňová
uvnitř) byly po levé fUce a pól po pravé, takže levou
rukou nastavujeme úhel a pravá je volná pro manipulaci s jezdcem na pravítku. Lineární vzdálenost rysek
jednotlivých gradů a stupňů (5,5-6 mm) dovolují
provésti úhlové dělení po 10minutách jak centesimálních,
tak šedesátinných a tím přesnější nastavení výškového
úhlu.
Po těchto zkušenostech zhotovil jsem si pomůcku
znovu na zajištěném papíru vynesením milimetrové sítě
na koordinatografu a vyrýsováním každého 10. milimetru červeně, každého 2. černě a zbývajících zeleně,
čímž se přehlednost při odečítání zvýšila. Jezdec je
vyhotoven podobně jako u logaritmického pravítka.
Při provedené zkoušce byly graficky určeny za 90
minut vodorovné vzdálenosti Do a převýšení V pro
100 bodů při různých výškových úhlech a různých
vzdálenostech D < 150m za použití intervalu: lm
odpovídá 2 mm a dosaženo těchto odchylek proti vypočteným hodnotám:

při Do 38 bodů
32

21
7
2

150
.300

± 0-4 cm
± 5-9
± 10-14
± 15-19

± 20-25

cm

100

při V 77 bodů
19
4
O
O
100

±

0-4 cm

± 5-9
± 10-14
± 15-19
± 20-25

cm

Z této zkoušky vyplývá denní výkon přes 500 bodů,
•

v

•

h b

v.

prumerna c y a v urcern

'D
o

0.0

s

=

[s]
n

=

[684]
100
==

•
=,6 84 cm, prumerna
ch yb a v urcern V ... s = -[s] =
n
v

= [~~~]= 3,37
...~ =
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cm, středni chyba v určeni Do ..•
=

±

V

7'

312

100

±8,56 cm a střed-
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, h b
V
c y a v urcem ... m =

ID

v,

± 1{Wj
Vn = ±

V

1828
100
=

= ± 4,27 cm. Dále zkouška ukázala systematické chyby
buď z nepřesně umístěné osy otočného pravítka, anebo
z nerovnosti hrany pravítka, případně z nepřesnosti
jezdce, což vše bylo' vyhotoveno amatérsky.
Při vzdálenostech D> 150m do 300 m, kdy třeba
použít intervalu: I m odpovídá I mm, bude přesnost
v určení přibližně poloviční, t. j. chyby budou nejméně
dvojnásobné.
Pomůcka byla vyhotovena amatérsky a mechanicky ne
docela přesně. Při jejím odborně mechanickém vyhotovení by se chyby jistě o něco snižily.
Vzhledem k přesnosti nitkové tacheometrie, kterou
udává akademik Ing. Dr Josef Ryšavý ve svém 3. vydání Geodesie str. 569-573 nejistotou v délce 0,200,25 m a ve výšce 0,10-0,15 m, vtirá se myšlenka,
použít shora uvedenou pomůcku přímo pro grafické
vyčíslení tacheometrie místo zdlouhavých výpočtů a nejen
pro kontrolní účely. Při tom by bylo možno jí použít
i.pro vyčíslení Lly a Llx tacheometrických polygonových
pořadů v měřítku I: 5000.
Přistoupilo-li by se k její výrobě ve větším počtu,
bylo by vhodné vykreslit mílimetrovou síť, úhlové
stupnice a délkové měřítko ve zvětšené míře, aby se
dosáhlo potřebné přesnosti a z originálu pak zmenšením
fotoreprodukcí pořídit otisky na zajištěném papíru
(h1iníkovéfolii). Odříznutí otočného pravítka s délkovou
stupnicí, jeho připojení otočnou osou, zhotovení jezdce
a ostatní mechanické práce nejsou příliš obtížné a bylo
by je lze provésti v mechanické dílně Výzkumného
ústavu geodetického, topografického a kartografického.

Není-li tomu tak, je nutno určit vztah mezi oběma úhly,
nebo osu do této roviny uvést).
Pro vztah mezi úhlem dopadu a deviačním úhlem
klínu platí vztahy:
. tJ sin O(
-& =

SIn

=~

8' (

n

n

~:;:tJ _

I)

(viz Ryšavý: Praktická geometrie vyd. 1. str. 23, 24.)
kde O(= úhel dopadu
tJ = úhel lomu
8 = zkosení klínu
n= index lomu skla
-& = deviační úhel
Vyloučením tJ z rovnic (I) a (2) dostaneme funkční
vztah mezi deviačním úhlem a úhlem odklonu klínu 0(.

= -& =

F(-&, O()

s.in:O( _ 1)
(3)
- sm O(
kde 8 a n jsou konstanty daného klínu.
Zavedeme-li do této rovnice místo sin funkci tg, bude
8 (

~2 -

-&=8(Vn2+(n2-1)·tg20(-1)

(4)

Ing. Sommer

Studie sa moredukujícího dálkoměrného
zařízení s po užitím stávajících dálkoměrných
klínů pr o jinou než vodorovnou lať
526.91 : 526.923
Měření polárním způsobem se svislou latí, nebo latí
ve svislé či obecné rovině, a přednosti autoredukčních
dálkoměrů, si žádají hledání takového řešení problému
samoredukce, které by nebylo vázáno jen na vodorovnou
lať.
Uvádím jednu alternativu s theoretickou analysou
a schematickým návrhem praktického řešení. Konstrukce, naznačená ve schematech, vyžaduje přesnosti,
kterou nemám možnost vlastními prostředky dosáhnout,
protože musí být provedena jemným mechanikem.
Není proto tento návrh ověřen prototypem a uvádím
jej tudiž jenom jako studii a theoreticky zajímavé
řešení.
A. RQzbor:
Uvažujme stroj s odklápěcím dálkoměrným klínem
(Arreger) (na př. stroj Frič). Pro zjednodušení si achromatický dvojklín nahraďme jednóduchým klínem (obr. J).
Otáčením klínu kolosy O kolmé k nákresně roste
deviační úhel -& a současně se průsečík původního
(osového) a odkloněného paprsku posunuje od bodu A
do bodu B. Tento addiční malý posun LI prozatím zanedbejme. Úhel odklonu klínu O(se rovná úhlu dopadu
osového paprsku na vnitřní plochu klínu.. (předpokládáme, že osa otáčení O je v rovině této plochy klínu.

Dále zaveďme do rovnice 4 místo tg O(tangenciá1ní
odklon d (viz obr. 1.) v konstantní vzdálenosti R od
osY'otáčení O. Jest
tgO(=-

. (V

-&=8

d

R

2

n2+

n

R2

I 'd2-1
')

a z. rovnice 6 explicitně d
R2
n2 -I
Rovnice 6 resp. 7 vyjadřují tedy funkcionální vztah
mezi deviačním úhlem a tangenciálním odklonem klínu.
Stanovme nyní, aby při vodorovné záměrné (cp = O)
nebyl klín kolmo na záměru, nýbrž odkloněn o jistý
úhel 01:0. (Tangenciální posun do.) Deviační úhel bude
pak podle rovnice 6
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Č.

12

2

n -1.d2_1)

,

R2

Pro výškový úhel cp položme podmínku, aby změna
deviačního úhlu odpovídala redukční funkci, t. j.
(1 - cos cp) při lati kolmé na záměru, nebo podobně při
.lati svisle postavené
100L
D'coscp
tg&
100Lo
D
tg &0
(100násobek úseku na lati se rovná reduk. vzdálenosti).
Z (9)
tg & = tg &0. cos cp
& = &0. cos cp
(10)
&0 urClme z podmínky, abychom mohli číst až do
určitého maximálního úhlu CP;'ax,při němž bude klín
v základní poloze, kdy tg &min= 0,01.
.&min= 6366"
&.' o

=

&0' cos cp

+

J.

R2
(n2

(11)

-

mechanismu:'

rI -----'"
I

p
1 ''1-.

I
II
I

I
I
I

\

R2

(n2

-

vanou hodnotu

1~

. cos cp za předpokladu,

že dílky

na la1ji. upravíme tak, aby v poloze vodorovné činil
úsek setinu vzdálenosti, t. j., aby nový dílek L se rovnal
L

= cotg &0 = 100 . [ . tg &0

(14)

Funkce G je na schematu naznačena čárkovanou
čarou AB resp. CD. Aby však kolíček dovolil měření
úhlů větších než je maximální výškový úhel, který byl
zvolen za podklad pro výpočet základního odklonu,
musí mít kolíček možnost proběhnout dále. Nejlépe by
vyhovovala kružnice, jdoucí body ABCD. Aby však
poloměr nemusel být příliš velký, je na schematu volena
cesta jiná.
.
V bodech A, B, C, D musí být kromě toho zarážky,
které upozorní měřiče, že nad tyto body nelze použít
samoredukce. Jestliže se přesto ukáže potřeba zaměřit

_

----I

I

I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I
-l./~

8

Tím se při sklonu dalekohledu posune prstenec
o příslušnou hodnotu do - d, takže klín, doklapnutý
ostrou hranou na okraj prstence, bude odklopen právě
o takový úhel ex, že deviační úhel vytne na lati reduko-

1
G

1

1.

&0' cos cp

kde [ je dílek původní lati.

1)
V této rovnici jsou 8, n konstanty klínu, R konstanta
konstrukční, &0 konst. z vhodně stanoveného počátečního odklonu [viz 10a].
B. Návrh

+ 1)2-n2J

+

(13)
1)
(kde r, cp, jsou polární souřadnice, vztažené k osám x, y.
Osa x musí být rovnoběžná s osou indexové libely,
osa y na ni kolmo ve svislé rovině, ro je vzdálenost
kolíčku v nulové poloze od osy vertikálního kruhu
a d, do jsou dány předchozími vzorci.)

(lOa)

1)2_n2

8

+V[(

= (ro - do)

100 .[

6366"
cos CPmax

Tím jsme uvedli ve vhodnou závislost deviační úhel
s výškoVým úhlem dalekohledu.
Vyloučením & z rovnic 7 a 10 dostaneme přímý vztah
mezi tangenciálním odklonem d a výškovým úhlem cp.

d=V[(

G(r, cp) == r

(8)

I

II

I
I
I
I
I

~
\

I
I
---,L

_

J--------

Na dalekohledu, obr. 2. si mySleme prstenec P,
který se může volně posouvat po lištách nebo drážkách
rovnoběžně s osou dalekohledu. Přinuťme kolíček M
na prstenci, který. je v rovině os dalekohledu, aby
sledoval při vertikálním pohýbu dalekohledu funkci

bod pod vě~ím výškovým úhlem, uvolní měřič zarážky, takže může měřit dále, musí však odečítat výškový
úhel, redukovat délku normálně a znásobit ji pak pomevrem

ev'

100" , Je
. lik ozv dVI'
e em na I"atl Je vetsVí. 1Z 14)
cotg1J'o
Křivka AB platí pro I. polohu dalekohledu, křivka CD
pro II. (proloženou) polohu.
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C. Addiční konstanta:
V předcházejících úvahách byla zanedbána redukce
addiční konstanty c na vodorovnou rovinu a zároveň
addiční posun LI (obr. 1.).
Při addiční konstantě 15 cm a redukčním úhlu 25 gr
je redukce addiční konstanty asi 1, 2 cm a aďdiční
posun maximálně asi 1 cm. Posuneme-li noníus o polovinu součtu těchto hodnot, to jest celkem o c + Llo - 1 cm (v měřítku latě), kde c je addiční konstanta
a Llo maximální posun, bude nepřesnost timto zanedbáním změny addiční konstanty prakticky odstraněna.
D. Nepřesnosti:
Sledujme s jakou přesností musí být proveden posun
prstence (tangenciální odklon d), aby nepřesnost ve
čtené délce nenabyla nebezpečné velikosti, t. j. aby
chyba v deviačním úhlu nebyla v důsledku této ne'přesnosti větší než asi 2~\
Derivací výrazu 7 dostaneme
od = R2(& + e) . 0&
d' e2 • (n2 - 1)

(15)

a z rovnice (10)
, 0& -;- - &0 • sin 97 97
(16)
Stanovme ku příkladu pro klín o indexu lomu n = 1,6,
úhlu zkosení e = 106', a za předpokladu, že zařízení
bude sloužit k měření do maximálního výškového úhlu
25 gr, jaká bude nepřesnost v tangenciálním odklonu d
v krajní poloze klínu. Volme R = 6 cm.
Má-li býti klín pro 97 = 25 gr úplně přiklopen (t. j.
v normální poloze), jest tg &25 = 0,01

a

&25

= 6366'~

(17)

takže z rovnice (10) jest
&25
= 6890 , 7r~
cos 9725
Z rovnice 7 pak jest
do = 1,9384 cm
& o-

(18)
(19)

t. j. asi 4/100 mm.
Je to tedy požadovaná přesnost dosti značná. Mohli
bychom ji učinit příznivější zvětšením konstanty R,
nebo snížením d (volbou maximálního úhlu výškového
jen 20 nebo 15 gr.) To by bylo nutno podrobněji prozkoumat při konstruktivním provedení. Zde jsem chtěl
hlavně zdůraznít zajímavost tohoto řešení.
Konstruktivní řešení by ještě vyžadovalo vyloučit
chybu z polohy osy otáčení klínu O. Pootočením klínu
o část závitu se musí stejně zvětšit d o kolik se posunula
osa O. To lze upravit šroubovým zbroušením okraje
prstence. Dále je nutno zajistit, aby klín byl vždy správně
došroubován, aby nevznikla chyba v d o celý počet
závitů. Kromě toho je třeba vZÍt v úvahu ještě některé
detaily souvisící s druhem stroje a klínu, vesměs
však detaily řešitelné, ukáže-li se prakticky řešitelným
princip.
Pozn.: Podobně, jako osový paprsek, můžeme vyšetřovat
paprsek, jdoucí horní nebo dolní nití nitkového kříže.
Problémem k řešení zůstává ovšem nonické čtení.
Ing. Dr Oldřich Válka

Geodetické stroje, přístroje a pQmůcky

!

Novinky jemné mechaniky a optiky
na Lipském veletrhu 1953
Lipský veletrh v r. 1953 byl skvělou přehlídkou světového pokroku v konstrukci přístrojů jemné mechaniky
a optiky, na níž zvláště vynikly výsledky domácího
průmyslu Německé demokratické republiky. Jistě by
i zeměměřiče zajímalo, kolik analogie s geodesií se
dostává novodobým měřicím aparaturám používaným
ve všech odvětvích průmyslu jako na př. ve stavbě
strojů, lodí a pod.
Ve fotografii přinesla NDR řadu pozoruhodných
novinek v aparátech, příslušenství a materiálech. Ze
zahraničních účastníků upoutal Sovětský svaz novou
konstrukcí ma1é fotokomory 24 X 36 mm s vestavěným
dálkoměrem a vyměnitelnými objektivy, pak zrcadlovkou
formátu 6 X 6 cm a skládacím zvětšovacím přístrojem.
CSR vystavovala zrcadlovku 6 X 6 cm, zvětšovací přístroje, epidiaskopy, světoznámou přijímačku na úzký
film "Admira", kinoprojektory a četné příslušenství.
Pozoruhodnou novinkou byl malý fotografický přístroj
Goerzův zn. "Minicord" (obr. 1)pro 16mm films obrázky
10 X 10 mm, vybavený jako každá zrcadlovka, obsluhovaná jednou rukou. Mezi četným příslušenstvím je
i zvětšovací přístroj, jemuž za optickou část slouží
"Minicord" sám. Je to zajisté vhodná souprava pro
dokumentační mikrofilmy.
Zvlášťzajímavé však byly nově konstruované azlepšené
geodetické a fotogrametrické
pomůcky a přístroje.

Pro technickou
nivelaci byly vystaveny 2 typy
přístrojů ve Čtyřech konstrukcích. Malý nivelační
stroj zvaný "Bau-Nivellier" a střední typ zvaný "Ingenieur-Nivellier". Oba typy jak z dílen Zeissových, tak
i z drážďanských dílen VEB Feinmess. Zeissův velký
nivelační přístroj pro přesné nivelace se představil
v nové podobě. Nově vypočtená optika umožňuje

dosažení nejvyšší možné přesnosti. Libela a mikrometr
planpara1elnídesky jsou vestavěny. Účelně konstruované
a uspořádané součástky obsluhy ulehčují značně prá<;i
s přístrojem. Optika přístroje, pokryta protireflexní
vrstvou, dává jasné a kontrastní obrazy. Nivelační
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libela S konstantní délkou buqlíny dává 10" na 2 mm.
S použitím koincidenčního principu a 2,2 násobném
zvětšení obrazu bubliny obnáší hodnota jednoho pars 2".
Dělení přesné nivelační latě jest po 5 mm, nejmenší
dílek mikrometru representuje rovnoběžný posun záměrné o 0,05 mm.
Zcela novou konstrukcí jest sekundový
theodolit
Theo 010 (obr. 2) pro triangulace 3. ,a2. řádu, jakož i pro

vzdálenosti se děje pouhým zjištěním paralaktického
úhlu bez ohledu na sklonitost terénu. Pro změření paralaktického úhlu lze použíti buď sekundového theodolitu
nebo mikrometrického zařízení na tacheometru. Střední
neinvarové části jsou opatřeny kompensačním zařízením, aby byla zajištěna co nejvyšší záruka za správnost
délky.
Nové latě jsou kromě klínových koncových značek
vybaveny již standardně střední 'kosočterečnou cílovou
značkou, zaručující identickou polohu cíle při rozvinutí
dvoumetrové základny.
Další závod VEB vystavoval vedle nového moderně
řešeného balonového theodolitu a námořního stupnicového sextantu novou
soupravu
pro polární
methodu sestávající z měřického klínu montovaného
na dalekohled theodolitu Th 3 a dvou dálkoměrných latí,
celkem běžného typu.
F o t o g r a m e t r i e se pochlubila novou konstrukcí
fototheodolitu Photheo 19/1318 pro topografická i katastrální měření, jakož i pro pořízení geodetických podkladů
projektů inženýrských staveb v obtížném terénu. Vyhodnocení snímků může se díti známými methodami
grafickými, početními i mechanickými.
Vedle zlepšeného zrcadlového stereoskopu, jehož plné
využití umožňuje nový kreslicí stereometr, byla vystavena
i qová konstrukce' Stereokomparatoru 1818 k měření
pravoúhlých souřadnic a jejich rozdílů na stereofotogrametrických snímcích.
Podle měsíčníku Feinmechanik und Optik č. 10
a 11/1953 - Lipsko.

Norma1isace měřických pásem.

přesnou polygonometrii ve spojení s použitím 2 m
konstantní latě invarové. Celý přístroj jest konstruován
z lehkého kovu a je vyzbrojen čočkozrcadlovým dalekohledem. Dělení obou kruhů je dvojité. Stavba přístroje
dokonale uzavírá všechny jeho součásti proti nepříznivým
vlivům povětrnosti. Optická olovnice jest místo do
třínožky vsazena do alhidády.
Jako doplněk k tacheometru Theo 030 příp. k redukčním tacheometrům Dahlta a Redta byl zkonstruován zobrazovací
stolek, který umožňuje ve spojení
se zmíněnými přístroji nahraditi zastaralou aparaturu
měřického stolu pc;>loautomatickou,hospodárnou methodou tacheometrie a topografie. Uvedené přístroje
zasadí se do třínožky zobrazovacího zařízení. Vzájemný
otáčivý pohyb tacheometru a zobrazovací plochy je
zprostředkován převodem, aby zobrazovací plocha byla
při každém azimutu v území správně orientována.
Tacheometricky měřené vzdálenosti se vynáší připojenými stupnicemi v měřítkách I: 1000, 1: 2000, 1: 2500
a 1: 5000. Vynášení jednotlivých bodů se děje pikýrovacím zařízením nezávisle na velikosti tlaku prstu. Za
kreslicí plochu se zpravidla používá folií arcassolu, avšak
mohou býti též zpracovány přímo výstřižky plánu,
mapy nebo fotosnímku.
Konstantní
invarové latě 2 m se těší stále větší
- oblibě právě pro tu vlastnost, že stanovení vodorovné

V r. 1953měla býti uskutečněna normalisace měřických
pásem. úkolem byla pověřena Kovotechna n. p. Piešťany,
odd. normalisace, která si úkol rozdělila na tři úsekové
normy (měřická pásma na kruhu, měřická pásma
v pouzdře a měřická pásma na vidlici) a jejich návrhem
pověřila tři referenty.
Již při projednávání první normy (měřická pásma na
kruhu) se ukázala neúčelnost tohoto rozdělení, jakož
i nevhodnost tvoření tří samostatných norem pro měřická pásma a navrhovatelům bylo doporučeno, aby
všechny tři návrhy byly spojeny v jednu normu.
K návrhu normy měřických pásem na kruhu došly
v připomínkovém řízení četné pozměňovací návrhy
z řad hlavních spotřebitelů (Geometra, MS), které byly
přijaty do konečného návrhu. Ten byl projednán
v odborné komisi dne 29. října 1953 jako sektorová
norma. Z hlavních technických údajů normy citujeme:
Pásmo bude ve dvou profilech (12 X 0,6 mm a 20 X
X 0,4 mm) a ve třech délkách (20, 30 a 50 m). Začátek
a konec délky pásma je přímo na pásmě ve vzdálenosti
alespoň 10 cm od tažného oka. Dovolené odchylky
v celkové délce pásma při 20 m ± 4 mm, při 30 m
± 5 mm,. při 50 m ± 7 mm. "
Návrhy úsekových norem na měřická pásma v pouzdře
a na vidlici byly rozeslány Kovotechnou v Praze po
14. lisFopadu se lhůtou k podání připomínek do 21.
listopadu. V.této lhůtě byly podány připomínky n. p.
Geometra a zeměměřickým odborem MS. Přes četné
námitky k obsahu normy byly pro poradu odborné
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Použití. Lať lze použit obvyklým způsobem stavěním
na podložky a výškové značky, nebo ji lze zavěšovati na
háčky ve stropu i výdřevě chodeb a budov. Při použití
nivelačního přístroje bez planparalelni desky (Meopta,
Wild N 2, Frič atd.) lze odhadovat qesetinu dílku
(0,5 mm) užitím užších rysek. Přiložením a upevněním
milimetrového měřítka Plexiglas do místa čtení je možno
v nouzových případech, kdy není po ruce přístroj
s planparalelni deskou, zvýšit značně přesnost odečtení.
Při použití nivelačního přístroje s planparalelni deskou
lze nivelovati obvyklým způsobem nastavením klínu
záměrného křiže na širší rysky (1 mm). Přiměřeným
přístrojem vzhledem k přesnosti stupnice latě je zejména
typ Kern NK3, jehož nevyvážený dalekohled nepůsobí
v prostorách podzemních nebo uzavřených (bezvětří)
žádné potíže. Stupnici stačí v podzemí vzhledem k velké
výraznosti černých rysek v bílém poli osvětlit karbidovou
lampou, nebo kapesní elektr.lampičkou v místě, udaném
přibližně pozorovatelem. Toto postačí při délce záměr
do 35 m. Při nivelování se současně měří teplota.
Přesnost. Mimo obvyklých činitelů ovlivní přesnost
práce kvalita stupnic latě, která závisí zde na přesnosti
Závěsná lať pro přesné nivelace uvnitř budov
nanášecího měřítka a zručnosti pracovníka. Značnou
a v podzemi
526.951.8\
závadou by mohla být zejména nepravidelnost v odPři vytyčování podzemních děl většího rozsahu je lehlostech jednotlivých rysek. Zkušenosti měření a prozapotřebí měřiti výškové rozdíly dostatečně přesně vedené porovnání ukázaly, že při pečlivé práci nepřea rychle. Podobně při nivelacích ve stísněných prosto- stoupí chyba dělení ± 0,1 mm a je vesměs nižší. Rovnorách, uvnitř budov a zjišťování ssedání staveb objevuje měrnou odchylku stupnic vyloučíme zavedením opravy
se tentýž problém. Vzhledem k řadě naléhavých úkolů z porovnání, která u obou lati činí 0,4 mm/I m při
v tomto směru, vyhotovil autor ze snadno dosažitelných 20 oe. Oprava z rozdílu teplot při měření a porovnání
KT = 0,023 (T - To) v mm pro 1 m.
hmot 2 prototypy nivelační latě dále popsané:
Provedení.
Lať v délce 1,5 m je z duraluminia
Určení
konstanty
latě. Konstantu latě, t. j.
(odpadový materiál) profilu velmi plochého "U". Je vzdálenost mezi nulou stupnice a závěsnou ploškou
opatřena botkou (pro postavení na výškovou značku nebo háčku určit autor způsobem uvedeným na obr. 2. Pronivelačni podložku) a závěsným háčkem. Háček je zasazen v posunovatelné destičce, která tak umožňuje
přesně svislé zavěšení. Lať je dále vybavena krabicovou
.....,... 2. polohC7
.
libelou a držadly. Stálou výšku latě při jejím otočení
zajišťujevhodný tvar závěsu. Stupnice je půlcentimetrová
norma1isačni komise dne 10. prosince předloženy nezměněné původní návrhy normy, což mělo za následek,
že se komise po krátkém jednání rozhodla předložené
návrhy zamitnout. Výrobnímu závodu Mechanika, n. p.
Bytča bylo uloženo, aby se v rámci prováděného řizení
do konce roku 1953 dohodl s n. p. Geometra a ministerstvem stavebnictví jakožto hlavními spotřebiteli
o "vývoji úkolu" a aby si zatím vypracoval technické
podmínky odpovídající dosavadnímu provedení, které
by platily do ukončení vývoje výrobku.
Snahou zástupců zeměměřičů bylo, aby norma odpovídala alespoň· již známému standardu a členové komise je v jejich úsilí plně podpořili. Zájemcům se o jednáních podává zpráva s tim, aby svoje náměty, mají-li
nějaké, zavčas uplatnili. Musíme doufat, že vývoj úkolu
bude proveden v době co nejkratší a že našemu zeměměřictví budou dodávána měřická pásma v nejdokonalejším normalisovaném ptovedení, které zajistí i jejich
hospodárnou údržbu.
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k=a+b-c
(obr. 1) s nulou dole a symetrickými ryskami dvojí
šíře a to 0,2 mm a 1 mm. Dělení je naneseno černou
tuší na bílém kladívkovém papíru s tenkou hliníkovou
vložkou. Stupnici autor vynesl kovovým měřítkem
Frič 1,2 m dl. a trojúhelníkem s noniem, jelikož jednání
o provedení stupnic dělicím strojem naráželo na značné
potíže zejména časové. Stupnice je nalepena ve vybrané
ploše na vnější straně profilu latě acetonovým lepidlem
a zajištěna šroubky. Číslování je provedeno po 5 půlcentimetrech číslicemi ČSN 7 mm. Stupnice je nastříkána čirým nitrolakem, lať obvyklým tmavozeleným
nátěrem.

měřovaná lať se nejprve zavěsí na zabetonovaný ocelový
břeb a odečte se. Po zvýšení horizontu niveI. přístroje se
na břeb postaví (poloha čárkovaná). Vedle upevněná
druhá laťslouží k zjištění úseku "b". Opakováním měření
a výměnou latí určíme konstantu dostatečně přesně.
Dosavadní
zkušenosti.
Nivelačním přístrojem
Kem NK3 a uvedenými latěmi byla provedena řada
měření s velmi dobrými výsledky. Rozdíl dvojí nivelace
ve štole na vzdálenost 0,4 km činil I mm při délce
záměr 25 m a pracovní době 3 h. Stupnice byly dobře
viditelné, voda neměla škodlivý vliv. Dále bylo možno
těmito latěmi provést nivelaci středů nosných kleneb

1954/238

Zeměměřictví
roč. 4/42 (19M) č. 12

sklářské vany zaměřením výškových značek roubíkových
s ocelovou jehlou.
Závěr. Uvedené spojení materiálů se zatím dobře
osvědčilo. Obdobné pokusy o zhotovení latí podnikl již
Ing. A. Černý, který používá třímetrové dřevěné latě
s obdobnou stupnicí narýsovanou na normálním kladívkovém papíře. Dřevo sice má malou tepelnou roztažnost, ale voda má vždy škodlivý vliv. Ing. Dr. Žďánský
plánuje vyhotovení .třímetrových duralových latí se
stupnicí rytou strojem. Vzhledem k potížím s rytím
a řešením otázky vybarvení dílků zatím výroba nepokročila.
Poznámka redakce: V oboru průmyslově technických
měření jsou nám ukládány stále nové a složitější úkoly.
Nedostatek dříve známých pomůcek a v poslední době
zejména niv. latí, nutí techniky k svépomoci. Věříme,
že tyto poměry budou mít i kladný výsledek v zlepšovatelském hnutí. Žádáme proto všechny naše techniky,
aby nám zasílali všechny podobné náměty, neboť tak
přispějí k výměně zkušeností.
Optický nonius N. A. Gusěva.
526:91: 531.714: 681.2
Běžně pouzlvanou odečítací pomůckou u strojů se
skleněným limbem je optický mikrometr. Optický
nonius se mu konstruktivní úpravou podobá, základní
myšlenka však je tato: Obrazy dvou diametrálně položených míst limbu jsou přivedeny v odečítacím mikroskopu nad sebe, při čemž jeden z nich je pomocí vložené
soustavy čoček zmenšen tak, že n dílkům jedné stupnice,
na př. spodní, odpovídá n - 1 dílků stupnice druhé.
V zorném poli odečítacího mikroskopu vidíme tedy
nonius, získaný optickou cestou.

Z této konstrukce optického nonia plynou základní
vztahy pro nonickou diferenci a čtení ,na optickém
noniu.

Uvažme případ, že na odečítací nulové rysce v zorném
poli mikroskopu bude čteni T na dolní stupnici; na
horní stupmci bude v tom případě čtení na diametrálně
položeném místě limbu, čili T' = T + 180°. Posune-li
se dolní stupnice o vzdálenost m, posune se horní
stupnice v opačném smyslu o vzdálenost m'. Mezi
n-1
hodnotami mam'
platí vztah m' = m ---,
který
.
n
plyne z konstrukce optického nonia. Dále splyne N-tý
dílek horní stupnice, počítáno od T', s některým dílkem
dolní stupnice.' Zavedeme-li obvyklé označení a, a'
pro eplky dolní a horní stupnice, můžeme psát:
m

+ m' = Na

- Na'

m

+ m' = N(a

- a')

vI' p ati vztah' m
P rotoze
vv, a
a rovnez

n-1
= m ---,

"d
v
o vozeny. výse,

n

n - 1 , d ostaneme po d'osazem tec
v h to
--n
výrazů do předešlé rovnice
=a

m ( 1 + n ~ 1 ) _ Na ( 1 _ n ~ 1 )

m=N __ a__
2n-1
a

Výraz 2n _ 1 vyjadřuje noníckou diferenci optického
nonia,;. položíme-li totiž N

=

1, t. j. splyne-li první

dílek, je velikost posunu m = 2n ~ 1
Platí tedy, že nonická diference

tJ

a

= 2n _ 1

Máme-li na př. konstruovat optický nonius s nonickou diferencí 1', když limbus je dělen po 20', určíme
pomocí výrazu pro tJ:
a

n = 2 tJ +

1

20'

2"= TI'

+

1

2" = 10 +,0,5

=

10,5

V mikroskopu bude tedy splývat 10,5 dílku horní
stupnice, s 9,5 dílky stupnice spodní. Zvětšení vložené
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v vky b d
n - 1
coc
u e potom z = --n-

9,5

= 10,5 = 0,905.

Čtení na optickém noniu se děje podobně jako na
vernieru. Hrubé čtení udáváme v nejmenších dílcích
limbu vlevo od odečítací rysky v zorném poli mikroskopu; pak stanovíme, který dilek nonia splývá s dilkem
limbu. Pro usnadnění čtení je v zorném poli mikroskopu

6 Rt

ggt

Čtení

pro všechny naše zeměměřické složky. Nový úhloměr se
hodí k vynášení podrobných bodů získaných polární
methodou především tacheometrií.
Jeto čtvercová deska 400 x 400 mm ze silného hlinikového plechu po obou stranách polepená dobrým
kreslicím papírem. Na jedné straně jest potištěna úhloměrnou stupnicí ve stupňové i gradové míře a střed
desky jest kruhově vybrán průměrem 300 mm. Ve dvou
protilehlých rozích jest deska opatřena dvěma úchytkami
k snadnému přemisťování na kreslicí ploše a na dvou
diametrálně položených nústech (0° -180° resp. ()g20()g) dvěma otvory pro kovové kolíčky zajišťující základní polohu délkového měřítka.
Ke každému přístroji přísluší dvě vynášecí pravítka
z plexiskla. Obě jsou na obou koncích opatřena stejnými
otvory jako hliníková deska. V základním postavení
probíhá zkosená hrana pravítka diametrálně od 0°
ke 180° (200g). V této poloze je pravítko zajištěno zmíněnými kovovými kolíčky, které procházejí jak otvory v pravítku, tak otvory v hliníkové desce.

v

Ctení
pomocná stupnice. Nulou nonia je vždy dilek ~vpravo
od nuly pomocné stupnice; je to dílek, jehož úhlová
hodnota se liší od základního čtení limbu o 180°. Pokud
je jemné čtení na noniu nižší než polovina nejmenšího
dílku limbu, nevzniká ve čtení na optickém noniu žádná
odchylka proti čtení na vernieru. V opačném případě
je třeba ke čtení, které udává nonius,~ připočíst hodno.,tu poloviny nejmenšího dílku limbu.c~To je jediná odchylka ve čtení oproti vernieru a je způsobena dvojí koincidencí obou stupnic.
Výhodou optického nonia proti vernierům
je poměrná jasnost a rychlost čtení. Rovněž čtení pomocí
dvou protilehlých míst limbu odstraňuje chybu z excentricity. Obrazy obou stupnic je možno soustavou hranolů
přivést podobně jako u strojů s optickým mikrometrem
do odečítacího mikroskopu, umístěného vedle dalekohledu.
Ing. Václav Veverka
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Popis a návod k použití celokruhového
úhloměru konstrukce SLOVZAK.Ú 526.913.25
Slovenský zeměměřický a kartografický ústav navrhl
v roce 1952 novou konstrukci celokruhového úh1oměru,
vytiskl úh10měrné stupnice a národní podnik Metra
v Bratislavě vyrobil větší serii přístrojů s příslušenstvím

Uprostřed pravítka je z plastické hmoty držák s otvorem pro jehlu realisující střed otáčení měřítka, který se
v základní poloze pravítka musí shodovati se středem
kruhových stupnic. K pravítku patří dvě jehly, jedna
s delším hrotem pro práci na papíře, druhá s kratším
hrotem pro práci na kovových foliích. Obě jehly jsou
vhodně zařízeny na výměnu event. poškozených hrotů
nebo k seřízení jejich délky. Při práci se hroty nezabodávají hluboko do kreslicí plochy, nýbrž se na plochu
pouze posadi a jejich poloha se zajisti zvláštním závažíčkem. Zkosená hrana pravítka jest opatřena radiálně
dvěma délkovými měřítky od středu k obvodu kruhu
a to na jednom v poměru 1: 1000 a 1: 2880, na druhém
v poměru 1: 2000 a 1 : 5000. Délka měřítek jest 15 cm
(poloměr kruhového výřezu). V prodloužení hrany pravítka jest na jeho rozšířeném okraji vyryt index sloužící
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