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argumenty
512.5: 526.49

Obsahem této studie je rozbor Newtonovy formule pro interpolaci v tabulkách s jedním nebo se dvěma argumenty.
Jsou zde uvedeny maximální vlivy diferencí vyšších řádů a v souvislosti s nimi též kriteria pro volbu kroku argumentu
při sestavování tabulek. Jednoduché grafy ukazují přehledně vlivy plošných diferencí až do 5. řádu. Na dvou
příkladech je ukázáno použití Newtonovy interpolační formule ke zhuštění tabulek s jedním případně se dvěma
argumenty.

Všeohecné používání počítacích strojů při geode-
tických výpočtech umožňuje autorům různých druhů
tahulek zmenšit rozsah těchto tahulek zvětšením
kroku argumentu. Hledání funkčních hodnot vy-
žaduje v důsledku toho interpolaci kvadratickou,
kuhickou případně vyšší, což však za pomoci počí-
tacích strojů a vhodně sestavených pomocných ta-
hulek nečiní velkých potíží. To se týká jak tahulek
s jedním argumentem, tak tahulek plošných (se dvěma
argumenty). V žádném případě se však nevyhneme
počítání s diferencemi vyšších řádů při sestavování
nejrůznějších tahulek. Základní hodnoty, vypočtené
z exaktního vzorce neho z řady, zhušťujeme na vhodný
krok argumentu vždy interpolačním počtem s po-
užitím diferencÍ vyššího řádu.
. V dalším se zaměříme na počtářsko-technickou
stránku interpolace a ukážeme si, jak zkoumáním
vlivu diferencí vyšších řádů určujeme vhodný krok
tahulek.

Poznámka: S theoretickou podstatou interpolačního počtu se
může čtenář seznámÍt v literatuře uvedené na konci tohoto
článku.

2. Interpolace s jedním argumentem.

a) Interpolační vzorec Newtonův.

V praxi užíváme nejčastěji interpolační formule
Newtonovy:

Y = Yo + (~)L1yo + (;) L12yo + (;) L13yo+...+

+ (=) L1"yo' (1)

kde značí:
Yo' ••..•.•.. tahelovanou hodnotu funkce k argu-

mentu nejhlíže nižšímu (xo),
z ....••.... zhytek argumentu, dělený krokem ar-

gumentu,
L1yo až .1';'0 .diference prvého až n-tého řádu (viz

schema),

(lZ) až (nz) .hinomické koeficienty.

Tvoření diferencÍ vyšších řádů je ukázáno na sche·
matu č. 1.

Zde první diference
druhá diference
třetí diference

L1yo =Yl - Yo,
,12yo = LlYl - ,1Yo'
Ll3yo = Ll2yl - ,12yo atd.

I

argu-I I diference
ment funkce l. I 2. I 3. I 4. I 5.

Xo Yo L1yo
Xl YI L1YI

L1ayo L13yoXa Ya L1va
L12YI L13YI

L14yo L15yoX3 Y3 L1Y3
L12Y2 L13Y2 L11Yl

X4 Y4 L1Y4
L12Y3

Xs Ys

h) Vliv diferencí vyšších řádů.
Při interpolaci musíme vždy dbát na to, abychom

při výpočtu vzali v úvahu všechny diference, které
mohou ovlivnit hledanou hodnotu. Zpravidla bereme
do počtu všechny diference, jejichž vliv přesahuje
polovinu jednotky posledního tahelovaného místa
funkce a naopak zanedháváme ty diference, jejichž
vliv je menší než uvedená hodnota. Poněvadž ve
vzorci (1) jde o konvergující řadu, stačí zpravidla,
jestliže určíme diferenci, která se již neuplatní a
zanedbáme všechny diference vyšší.· Hledáme tedy
takové n, pro které platí (pro z v intervalu <0,1»:

(:) Llnyo' < 0,5 jednotek posledního tahelovaného

místa. (2)
Velikost diferencÍ ~Yo je zřejmá z tahulek a koefi·

cient (:) udává, jakým dílem se tato diference při

výpočtu uplatní. Musíme tedy zkoumat velikost

koeficientu (:) a nalézt jeho maximální hodnotu

pro z v intervalu < 0,1 >.
Pro n = 2 vyřešíme tuto úlohu tak, že vyhledáme

maximum funkce (viz [3] str. 41)

q(~) = (;) = z (z;- 1) (3)

První derivaci položíme rovnu nule, vypočteme kořen
a dále hodnotu funkce q(z) v kořenu p)'vní derivace:

dq 1 1 . 1
dz =2(2z-1);2(2z-1)=O~z=2;

qm _.H {2- 1) - - -~
Vidíme, že druhá diference se uplatňuje nejvýše

osminou své hodnoty, to znamená, že druhé diference
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menší než 4 jednotky můžeme zanedbat a funkci
můžeme interpolovat pouze lineárně.
Podobným způsobem můžeme vypočíst maximální

hodnoty koeficientů též u ostatních diferencÍ a určit
průběh vlivu jednotlivých diferencí pro z v intervalu
< 0,1 >.
V přehledné tabulce [uvedeme maximální hod-

noty koeficientů (:) pro diference až do pátého řádu,

hodnoty z, při kterých je jejich vliv maximální a
dále maximální hodnoty (v jednotkách posledního
tabelovaného místa), kterých může diference nabýt,
aniž by se při interpolaci uplatnila. Na obr. 1. je vliv
2. až 5. diference znázorněn graficky (3X převýšeno).

n 2 3 4 5
z 0,500 0,423 0,382 0,356

(:) max.
0,125 0,0642 0,0417 0,0303
1: 8 1:16 1: 24 1: 33

zanedbatelná
diference 4 8 12 16

(~
(fJ

0.12

OlJ8

o.~

02 CM z 06 08

Obr. 1.

Poznámka: Tabulky koeficientů (:) najdeme na př1klad

v publikacích:
Křovák: Dvanáctinústné tabulky trigonometrických funkcí,

Praha 1944.
Elznic: Interpolace kvad~atická a vyšší, Zeměměřický Obzor

1941.
Rice: The Theory and Practice of Interpolation, USA 1899.

c) Volba kroku při sestavení tabulek.

Známe nyní maximální vliv jednotlivých diferencÍ a
můžeme určit krok tabulek tak, aby se uplatnily
pouze diference námi předem určené - interpolace
předem stanoveného stupně.
Stanovení kroku tabulek a současně způsob, jak

postupujeme při sestavování tabulek, ukážeme na
jednoduchém příkladě.
Prvý. člen řady pro výpočet x-ových souřadnic

Gaussova zobrazení je délka oblouku meridiánu od
rovníka až po zeměpisnou šířku rp. Sestavíme tyto
hodnoty (B) k argumentu rp v rozsahu zeměpisných
šířek našeho státu. Z řady (viz [1]) vypočteme B
k argumentu rp s krokem Lt rp = 1 ° a vytvoříme všech-
ny diference (elipsoid Krasovského):

rp B (v metrech)

46° 5 096 175,74653

47° 207, 338,73418

48° 318 521,22339

49° 429 723,16037

50° 540,944,46756

51° 652 185,04374

52° 763 444,76410

Lt3B Lt4B

ttvrtá diference se uplatňuje maximálně 1: 24;
v našem příkladě tedy asi hodnotou 1 mm. Zhustíme

. ( 1 2 )proto tabulky na krok Ltrp= l' z = 60' 60' ...
a opět vytvoříme dkerence.

Poznámka: Nejprve bychom zhustili tabulky na krok Lfql =
= 10' a tyto pak na krok Llql = 1'.

tást tabulek s krokem Ltrp= 1'.

rp B (v metrech) LtB
48°00' 5 318 521,22339 +

1853,20644 +
0,00539

5.\1

Poněvadž se druhá diference uplatňuje ještě hod-
notou téměř 1 mm, můžeme ponechat krok tabulek
a sestavit jednoduchou korekční tabulku pro 2. dife-
renci, anebo můžeme dále zhustit tabulku na krok
Ltrp= 10".
tást tabulek s krokem ~rp = 10".

rp B (v metrech) LtB
48°00'00" 5 318 521,22339 +

308,86737
/

+
0,00014318 830,09076

319 138,95827
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V tahulce s krokem Jq>= 10" můžeme již inter-
polovat lineárně. Maximální vliv druhé diference ne-
překročí (v rozsahu našeho státu) hodnotu 0,03 mm.
Ahychom mohli jiŽ z hodnot B s krokem Jq>= 1°

určit krok, při kterém se neuplatní druhá diference,
všimneme si, v jakém poměru se: zmenšují diference
funkce při zmenšování kroku argumentu. Zde platí
přihližné pravidlo: Zmenší-li se krok argumentu
p-krát, zmenší se n-tá diference pnkrát. V našem
příkladě platí pro zmenšení druhé diference:
p = 360, n = 2, p" =-3602 = 129600,
pro Jq>= 1° .. , J2y ~ 19,370 m
pro Jq>= 10" ... J2y == 19,370:129600 =

= 0,000 15 m (odpovídá hořejší hodnotě).
Z rovnice

(:)- . A"y ~ 0,5 jednotek po,ledního DÚ>ta,
p"

logp = ~ [log J"y + log (: LlIIX + log 2 ]
můžeme určit nejmenší 'nutn,é zhuštění kroku p, kdy
se n-tá diference přestane upll;ltňovat. Hodnota J"y
je _maximální diference v uvažovaném rozsahu ta-
hulek.

V našem příkladě dostaneme:

n 2, 3 4 5
p 70 2,5 1,2 0,37
Jq> 51" 23' 50' 2°43'.

Poněvadž se v 'geodetické praxi nejčastěji zhušťují
tahulky na desetinu případně Bestinu základního
kroku, sestavíme koeficienty, potřehné ke zhušťování,
do přehledné tahulky.
Rovnici (I) napíšeme ve tvaru:
y =Yo+ k1Jyo - k2J2yo +k:JJ3yo - k4J4yo -I-

+k"J5yo (18)
a koeficienty kf sestavíme do tabulek II a a II h.

d) Přesnost interpolace.

Chyha funkční hodnoty, vyhledané v tahulkách
pomocí Newtonovy formule, je součtem dvou chyb
lXI + lX2' kde

(Xl .,. chyha,' způsohená zanedháním diferencí
vyšších řádů; zpravidla má maximální hod-
notu 0,5 jednotek posledního tahelovaného
místa.

(X2' •••• chyha ze zaokrouhlení funkční hodnoty a
použitých diferencí.

V přehledné:pt schematu, sestaveném _podle [3]
str. 34, ukážeme, jak se chyha ze zaokrouhlení hod-
noty v tahulkách přenáší několikanásohně do vyšších
diferencí..
Ze schematu ě. 2 je patrno, že na příklad za-

nedháním 0,5 jednotky u Y4 způsohíme chyhu 5 jed-
notek u 5. diference J"YI (zde předpokládáme, že
všechny ostatní hodnoty jsou správné).
Při této úvaze předpokládáme, že koeficienty kl

až k" jsou prosty chyh - toho můžeme prakticky
vždy dosáhnout větším počtem desetinných míst
u těchto koeficientů.

~ I ha I ks I k, I ks

0,1 0,045 0,0285 0,02066 0,01612
2 080 480 3360 2554
3 105 595 4016 2972
4 120 640 4160 2995
5 125 625 3906 2734

6 120 560 3360 2285
7 105 455 2616 1727
8 080 320 1760 1126
9 045 165 866 537

1,0 0,000 0,0000 0,00000 0,00000

I: 10 I I: 100 I I: 1000 I I: 10000 , I: 100000

~ I ka I ks I k, I ks

1/8 I
0,0694 0,04243827 0,03006 0,02305

1/8 o,i 6172840 4115 3018
S/8 0,125 6250000 3906 2734

. '
4938272 2881 1920'/8 0,1

S/8 0,0694 2700617 1463 0926
1 0,000 0,00000000 0,00000 I

0,00000

1:6 I I: 36 I ~: 216 I 1: 1296 I I: 7776

Poznámky:
1. Posledni řádky obou tabulek udávají přibližně poměr,

jakým se zmenší jednotlivé diference po zhuštěni.
2. Z rovnice (la) je zřejmé, že liché koeficienty mají znaménko

kladné, sudé záporné. Proto člen obsahující sudou diťerenci má
opačné znaménko než diference.

3. Pro t. zv. interpolaci vzad prostě změnime smysl argumentu
a tím i znaménka diferencí; znaménka lichých diferencí se měni
ve znaménka opačná, u sudých diferencí zůstávají znaménka
původní.

Y I ,.1Y I ,.11y I ,1Sy I A4y I ,.15y

Yo ,.1Yo
Yl L1Yl .

A3yo ,.1sYo (+e)
Ya ,.12Yl ,.14Yo+e
Y3

,.1Ya ,.13ya+e
,.13yl+e ,.14yl-4e

,.15Yo-5e

y,+e
,.1Ys+e ,.1aYs-2e

,.13ya-3e LJ4ya+6e
,.15yl+10e

,.1Y4-e ,.13.Ya+3c: ,.15ya-10e
Y5 , AY5

,.12y4+e ,.13y,-e
,.14Ys-4e ,.15y3+5e

'Y6 ,.1Yo
,.12ys ,.1SYs ,.14y,+e (- e)

Y7 ,.1Y7
,.1aY6

IYs

POiJnámka:Vidíme také, kdy ještě můžeme nesouhlasy v dile-
rencich přičíst na "VrUbzaokroulllováni funkčnich hodnot a kdy
již musíme hledat hrubou chybu.

Schematu lze též použit ke zjištěni chyhy funkčni hodnoty.
Chyha se šíří podle zákona zřejmého ze schematu (koeficienty
tvoří známý Pascalův trojúhelnik) a zručný počtář brzy objeví
chyhnou funkční hodnotu, případně urči (aspoň přibližně) veli-
kost chyhy. Podrohnosti i jednoduchý ~říklad viz [3] str. 35.

Poněvadž se chyhy ze zaokrouhlení funkčních hod-
not pi'enáší na diference a při interpolaci se hromadí
(nejsou však na sohě nezávislé), narůstá chyha oc2
se zvětšujícím se počtem použitých diferencí. V ta-
hulce III., sestavené podle [2] str. 136, jsou' chyhy
tX2.prOz (= kl) v intervalu < 0,1 >.
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Tabulka III.
Celková maximální chyba lXz :rIlezaokronhlení funkčních hod·
not v tabulkách a z tohovznikajhkh nepřesností v diferendch.

I
Použito diference nejvýše řádu:

z
I I I1. 2. I 3. I 4. 5. 6. I 7.

0,2 0,500 0,580 0,724 0,960 1,343 1,976 3,042
0,4 500 620 812 1,104 1,553 2,265 3,422
0,5 500 625 813 1,086 1,497 2,132 3,147
0,6 500 620 788 1,024 1,366 1,886 2,700
0,8 500 580 676 0,800 0,969 1,213 1,582

Můžeme tedy určit přibližně maximální celkovou
chybu O( ze vztahu:

O(= 0(1 + 0(2 ,

kde 0(1 určíme z tabulky I. a 0(2 z tabulky III.
Poznámka: V tahulce III. jsou uvedeny též diference 6. a 7.

řádu, aby hylo zřejmé, jak s rostoucim počtem diferencÍ rychle
vzrůstá nejistota interpolované hodnoty při použití Newtonovy
formule. Proto se zpravidla při použití diferencí vyšších než
pátých Newtonovy formule neužívá.

Chyhy v diferencich vyšších řádů, způsohené zaokrouhlením
funkčních hodnot, nahývají největší velikosti tehdy, jestliže
zaokrouhlujemll sousední funkční hodnoty vždy vzájemně v opač·
ném smyslu (Yo + E, Yl - E, yz+ E, Y3 - E, " .).

3. Interpolace se dvěma argumenty (plošná)
a) Interpolační vzorec Newtonův.

Pro funkci dvou argumentft<p = f (x,y) byly
sestaveny tabulky. Označme L1x krok argumentu x
a L1y krok argumentuy. Dále označme

x - Xo _ k Y - Yo 1
L1x - l' L1y = l'

kde x,y jsou argumenty, ke kterým hledáme hodnoty
funkce,

Xo a Yo jsou nejblíže nižší tabelované hodnoty
argumentů. -Členy, které označíme k2, ka, ••• , ,12,
la, .•. , jsou:

k2 = - (~ ), 12 = - (~), ka = (~1), la = (1),
k4 = - (~1),14= - (~), atd:

Diference (viz obr. 2) budou (podle publikace [1]):

Poznámky:
1. Snadno se dá dokázat, že dxy= dyx, dxxy=

= dxyx= dýXXatd., to jest, že nezáleží na pořadí,
v jakém jsme tyto smíšené diference tvořili (obdoba
se smíšenými derivacemi).
2. Pro snadnější přehled volíme pro difererici QZna-

čení zcela odlišné od označení diferencí při jednom
argumentu.
Hodnoty funkce CP""{(x, y) vyhledáme p()dle

Newtonovy interpolačnHormule (též vzorec Gregory.

Newtonův) s koeficienty, upravenými podle hořejších
vztahů:

<p- <Po+ k1d:" + 11d~oo- k2d~~'+ k111d~; -
- 12d'Poo+ kad'Poo- k211d'Poo-yy xxx xxy

- kJ.di;;' + la~;;' - + .,. (3)
Diference vypočteme podle schematu na obr. 2.,
koeficienty kn a ln jsou (až na znaménka při sudém n)

shodné s koeficienty ( : ) a bývají sestaveny dopomoc-

ných tabulek k argumentu z (zde k1 a 11) - VIZ

odstavec 2b)a 2c).

b) Vliv diferencí vyšších řádů.

Podobně jako při interpolaci s jedním argumentem
také zde položíme požadavek, aby vliv z~nedbaných
diferencí nepřesáhl polovinu jednotky posledního
místa tabelované funkce.
Diference jednoduché (dx, dXX'dxxx, ... , dy, dyy,

dyyy, ... ) jsou v interpolačním vzorci násobeny
koeficienty, shodnými s koeficienty interpolace s jed-
ním argumentem; průběh jejich vlivu můžeme sledo-
vat na obr. 1. a jejich maximální vliv naléz~v tabulce
I. (odstavec 2b).
U diferencí smíšených je situace poněkud složitější.

Zde je maximální hodnota "smíšeného koeficientu"
kj II dána součinem maximálních hodnot obou či-
nitelů.
Sestavíme maximální hodnoty všech koeficientů

(až do 5. řádu; koeficienty jednoduchých diferencí
pro úplnost a pro porovná~í) a dále maximální hod·
noty, jakých ještě může nabýt diference, aniž by se
uplatnila při interpolaci.

Průběh vlivu smíšených diferencíje zřejmý z obráz-
ků3. až 8., kde čáry C spojují místa stejného vlivu
dané smíšené diference. Kóty C udávají přímo veli·
kost smíšeného koeficientu.
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řád maximální zanedbatel-
diference hodnota nádiference koeficientu diference

1- dx, dy 1 O

1
2. dxx, dyy 0,1250 =8 4

dxy 1 O

dxxx,dyyy
1

80,0642 ~ 16
3. 1dxxy,dxyy 0,1250 = 8 4

d,.xxx,dyyyy
1

120?0417 ~ 24

dxxxy,dxyyy 1
84. 0,0642 ~ 16

dxxyy 1
320,0156 = 64

--,

dxxxxx,dyyyyy
1 160,0303 ~ 33

dxxxxy,dxyyyy
1

125. 0,0417 ~ 24

dxxxyy,d"xyyy
1

640,0078 ~ 128

PQznámka: V tabulce nejsou uvedeny všechny možnékombi-
nace indexů. Avšak změna pořadí indexů nemění nic na hod-
notě diference a také ne na' vlivu této diference.

Z tabulky IV. a obrázků 3. až 8. je zřejmé, že
diference smíšené se uplatňují způsobem poněkud
odlišným od diferencÍ jednoduchých. Především do-
cházíme k zajímavému závěru, že smíšená diference
druhého řádu (dxy) se může uplatnit svou plnou hod·
notou (na tuto skuteč:p.ost se často zapomíná!). Tento
poznatek lze zobecnit a můžeme říci, že n-tá diference
s poměrem znaků indexu 1: (n - 1) se uplatní jako
(n - 1) diference jednoduchá. Dále je patmo, že se
diference (od 4. diference výše) s poměrem znaků
indexu asi 1: 1 uplatňují pouze malým zlomkem
své hodnoty.
Z uvedených skutečností vyplývá důležitý závěr,

že musíme vyšetřovat vliv všech diferencÍ určitého
řádu (n) a navíc ještě smíšené diference řádu (n + 1).
Stává se totiž, že můžeme zanedbat některé diference
řádu n (na př. dxxyy), avšak musíme brát v úvahu
ještě některé diference řádu n + 1 (na př. dxyyyy).

Poznámky:
1. Při praktickém použití plošné interpolace je

nejlépe postupovat tak, že sestavíme přehledně maxi-
mální vlivy všech diferencí (i s výslednými znaménky)
a vezmeme v úvahu ty diferenee, které se uplatní.
Při tomto postupu můžeme též ihned určit, kolika·
místné koeficienty u jednotlivých diferencÍ musíme
použít.

1.0 0.8 0.6 0.4 02 (, O
tO 0.8 0,6 004 02 (, O 1.0 0.8 0.6 04 02 (, O

O O O
0.0/1f

1
1f, 1f

1

0.2 0.2 0,2

004 0.4 0.4

0,6 0.6 0.6

0.8 0.8 08
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Obr. 3. Vliv dxy! k1l! = C Obr. 4. Vliv dxyy:k)2 = C Obl'. 5.Vliv d~yyy: kJ. = C
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Obr. 6. Vlivdxxyy: k212= C Obr. 7.'Vlivd';"yyy: k1'4 = C Obr. 8. Vliv dxxyyy : k'l.la = C
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2. Obrázků 3. až 8. je možno použít též jako nomo-
gramů, kde by kóty C po jednoduché úpravě zname-
naly přímo hodnotu, kterou se určitá diference
uplatní.
3. Vliv smíšených diferencí, které vzniknou z dife-

rencí na obr. 3. až 8. záměnou x za y a naopak,
získáme záměnou os k1 a II'
4. Nemají-li oba argumenty stejný krok, lze přesto

použít všech dosavadních výsledků; počítáme totiž
stále se zlomky kroku bez ohledu na absolutní veli-
kost kroku.

c) Volba kroku a sestavení tabul~k.
Při sestavování plošných tabulek volíme zpravidla

krok obou argumentů stejný. Postup při sestavování
plošných tabulek si opět ukážeme na jednoduchém
příkladě.
Transformaci souřadnicové soustavy Křovákova

zobrazení na souřadnicovou soustavu Gaussova zobra-
zení lze provést také tak, že vypočteme k síti bodů
šachovnicově rozmístěných ve vzdálenostech 10 km
(v souřadnicích Křovákových) souřadnice Gaussovy.
Tyto sestavíme do plošných tabulek a pak souřadnice
libovolného bodu, daného v Křovákově soustavě,
převedeme do soustavy Gaussovy plošnou interpolací
v těchto tabulkách.
, Pro sestavení takových tabulek vypočteme nej-
prve1>rostřednictvím zeměpisných souřadnic hodnoty
pro síť bodů 50 X 50 km a tuto síť interpolací zhustí-
me na krok 10 X 10 km. Musíme ovšem sestavit
tabulky jak pro souřadnice x, tak pro souřadnice y
[x = f(X, Y), y = g(X, YJ).
Poznámka: Příklad je volen jako ukázka použití plošné inter-

polace a neni myšlen jako traňsformace čs. jednotné trig. sítě..
Tabulky je totiž možno zhustit také tak, že místo

interpolace plošné použijeme dvakrát interpolace
jednoduché, a to vždy po čarách X = konst. a
Y = konst. (viz [1], str. 106).
Jako příklad interpolace ze čtvercové sítě 50 X

X 50 km a současně postupu při zhušťování (jde
zde o jeden z rohů sítě 10 X 10 km) vypočteme Gaus-
sovou souřadnici bodu P, daného Křovákovými sou-
řadnicemi X ~ 1 080 km, Y = 520 km. Výchozí
bod Po (Xo = 1 050 km, Yo= 500 km) má Yo =
= 200387,956 m; plošné d.ferMce čtvercové sítě
50 X 50 km, vztažené k základnímu bodu Po (viz
schema na obr. 2.) jsou (v metrech):

d~~..+ 6452,868
di~... 9,257
d~ ~ 1,990
d~ + 0,125

~;... + 4,799
di;,... + 2,146

di~YY''' - 0,149

d~~..
di;...
di~y +
d~xy -

- 49 596,356
8,246
2,338
0,022

d~ ... -
dim..·-

2,189
0,008 d~ ...+ 0,143.

Koeficienty u diferencíprvního řádu jsou:

k
1
= 1080 - 1050 =! = O6 .

50 5' ,

520 - 500 2
11 = 50 = 5 = 0,4

k2 = 0,12
ka = 0,056
k4 = 0,0336

la = 0,064
k11a= 0,0384

k111= 0,24
k211= 0,048
kal1 = 0,0224

12= 0,12
k112= 0,072
k:J12 = 0,0144

Dosadímé-li do vzorce (3), obdržíme výslednou
hodnotu

,
Poněvadž se při výpočtu uplatňují ještě diference

4. řádu, zmenšíme krok obou argumentů na pětinu.
Po zhuštění sítě na krok 10 X 10 km se zmenší
diference přibližně ve stejném poměru jako diference
funkce s jedním argumentem. V našem případě
budou mít plošné diference tyto hodnoty (v metrech):

d~~.. + 1291,214 d~?.. - 9 919,765
d~~:... - 0,303 d~r.." - 0,402

d~~x'"- 0,017 d~~y'"+ 0,018
'~'

dY. + 0,265YY'''
d~" ...+ 0,017 ~ .. 0,017.

Pomocí tabulky IV. určíme maximální hodnoty
vlivů všech diferencí a vidíme, že při požadované
centimetrové přesnosti transformace můžeme za-
nedbat všechny diference 3. řádu.
Tyto tabulky bychom již mohli prakticky použít.

Počítali bychom na formuláři upraveném tak, aby
interpolace plošná přešla ye dvě interpolace lil jednfuJ.
. argumentem (viz [ln.

Poznámka: Kdybychom zhustili tyto tabulky na
krok 1 X 1km, zmenšily by se diference druhého řádU:
tak, že bychom je mohli (až na d~;) zanedbat,
interpolovat lineárně a připojit malou korekci z di-
ference di;.
Výhoda takových tabulek je dejmá. Poměrně

složitý a zdlouhavý výpočet (přes zeměpisné sou-
řadnice) nahradíme snadnou interpolací, trvající
pouze několik minut. Funkční vztahy mezi oběma
.sousta;ami (v t?mto př}padě velmi komplikované)
nemUSlme zde vub6C znat.

d) Přesnost plošné interpolace.

U plošné interpolace se počítá s větším počtem
diferencí (obyčej nf a smíšené) nežu interpolace jedno-
duché. Budeme na příklad počítat hodnotu funkce
z tabulky, kde se ještě uplatní 5. diference. Chyba
výsledné hodnotyje způsobena zanedbáním 6. a vyš-
ších diferencí, chybami tabelovaných hod~ot(ze za-
okrouhlení) a v důsledku toho chybami diferencí.
Lze ukázat, že v tomto případě bude maximální
chyba asi 4 jednotky posledního místa.

Poznámka: Pří zhušťováni tabulek počítáme základni hod"
noty vždy nejméně o dvě místa přesněji než hodnoty výsledné
.tabulky. Tabulky mají zpravidla o jedno místo více než poža-
dujeme u hledaných hodnot.
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Newtonova interpolační formule je sice nejčastěji
používaná, není to však jediná metoda interpolace,
a můžeme hned říci, že také není vždy nejvýhodnější.
Zvláště při uplatnění diferencí vyšších řádů lze
s výhodou použít Gaussovy formule případně jiných
metod (viz [2]). Pro svou jednoduchost a názornost
je však Newťonůvvzorec vždy vhodný při řešení
většiny úloh interpolačního počtu a při sestavování
tabulek jednoduchých: i plošných je téměř nepostra-
datelný.
Tento článek je zaměřen převážně na zkoumání

průběhu vlivu diferencí vyšších řádů a sestavování
tabulek a zcela opomíjí řadu závažných problémů

interpolačního počtu, zvláště pak hledání argumentu
k dané funkci. V seznamu literatury jsou uvedeny
publikace, ze kterých autor čerpal při psaní tohoto
článku. V těchto publikacích, zvláště v. [2] najde
čtenář řešení mnoha dalších úloh interpolačního počtu
a odkazy na speciální literaturu a tabulky.

Použitá literatura.
[1] Bohm: Matematická kartografie, II. dn, Brno 1951.
[2] Láska-Hruška: Theorie a praxe numerického počítání,

Praha 1934.
[3] Rabinovič: Praktikum ~po vysšej geodezň, Moskva 1951.
[4] Štván: O interpolaci a inversi řad, Zeměměřický Obzor 1940.
[5] Štván: Interpolování funkcí vItabulkách se dvěma argu-

menty, Zeměměřický Obzor 1941.
[6] Štván: O diferencích analytických funkcí se stálým krokem

argumentu, Zeměměřický Obzor 1942.

Za ekonomické dořešení problému třístupňových pásů
Gaussova zobrazení

Ing. Hedvika Hamerská, VÚGTK v Praze..
Organické skloubení soustavy třístupňových pásů se so~stavou šestistupňových pásů novou úpravou číslování,

kte1\éneruší totožnost souřadnic ve stejnoosých pásech.
Ekonomické využití základní soustavy šestistupňových pásů pro překryty ve tří$lupňových pásech, kterépronikavě

snižuje potřebu dvojích souřadnic.

Zároveň s mezinárodní soustavou šestistupňových
pásů Gaussova zobrazení se pro podrobné mapování
v ČSR zavádí i místní soustava třístupňových pásů,
a proto je nutné -yyřešit co možná nejúčelněji některé
závdné otázky, týkající se této pomocné soustavy.
Nejdůležitějším problémem, dosud málo propracova-
ným, je číslování a překryt třístupňových pásů.
Pokud totiž bylo mapováno jen v třístupňových
pásech, využívalo se těch zásad, které jsou vypraco-
vány pro šestistupňové pásy. Číslování pásů bylo
průběžné od nultého poledníku směrem na východ a
také velikost překrytu byla stejná jako v šesti-
stupňových pásech. .
Při současné existenci jak šestistupňových, tak

i třístupňových pásů na jednom území se však uka-
zuje,. že je to postup nehospodárný a navíc tím uměle
vznikají dva naprosto nesouvisící souřadnicové systé-
my. Neméně závažným nedpstatkem je, že vede
k nutnosti soustavné evidence souřadnic bodů v obou
soustavách a není ani zaručeno, že nedojde k záměně
bodů~ Tyto nevýhody si můžeme osvětlit na př. na
skut6čnosti, že průběžné číslování obou soustav po-
ledníkových pásů (3 ° a 6 0) vede k různým souřad·
nicím trigonometrických bodů i tehdy, když zá-
kladní poledník třístupňového a,šestistupňového pásu
je totožný. V podstatě k tomu však dochází jen proto,

že se k hodnotě y získané ze zobrazovacích rovnic
připojují dvě různé konstanty pásu (K60 =l= K30)'

Číslováni třistupňových pásů

Nové číslován~ které navrhuji, je odvozeno ze
vztahu platného i pro šestistupňové pásy. Označíme-li
číslo pásu n, pak bude

n = (),o + 3°): 6° ,
při čemž A-oje zeměpisná délka základního poledníku
třístupňového pásu. Vyplývá z toho, že třístupňové
ašestistupňové pásy se stejným základním poled-.
níkem (stejnoosé) hudou mít také stejné číslo pásu n.
Číslování soustavy třístupňových pásů bude vzrůstat
směrem na východ vždy o hodnotu 0,5 (na př.:
3, 3,5, 4, ... ). Konstanta K libovolného pásu bude

K = (500 + n . 103) km

Yi=Yi + K,
kde Y, je užitá pořadnice a Yi je hodnota skutečné
pořadnice vypočtená z tabulek.
Přehled číslování pásů a porovnání konstant

K (v km) i maximálního rozsahu pořadnice Y v šířce
({J = 48° pro šestistupňové a třístupňové pásy je
provedeno v tabulce. Hodnoty Y jsou tu udány

~:J 32
I

33 I
34 j 35

A,0 15° 21°
6° n 3 4

K 3500 4500
Y 3267 +- 3761 4267 +- 4761

A,0 12° 15° 18° 21° ---/ 24°
3" n 2,5 3 3,5 4 4,5

K 3000 3.500 4000 4500 5000
Y 2888 ••..3112 3388 +- 3612, 3888 -:- 4112 4388 -:- 4612 4888 -:- 5112
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v km a pro šestistupňový pás i s překrytem 30' na
východ a 7'30" na západ. Číslo sloupce světové mapy
1: 1 000 000 je označeno s.
Mezera mezi souřadnicem:i třístupňových pasu a

šestistupňových pásů, rozšířených o překryt, se zužuje
směrem k rClvníku. Teprve v šířce fP -,:",260 by došlo
ke styku a dál směrem na rovník k překrytu sou-
řadnic.
Přednosti tohoto číslování třístupňových pásit jsou

v tom, že vychází z číslování světové mapy 1:1000000
a zachovává totožnos:t souřadnic bodů v stejnoosých
pásech, která má být samozřejmá. Nejpodstatnější
však je, že označuje příslušnost bodů vyjádřených
souřadnicemi pomocných třístupňových pásů do zá-
kladní soustavy šestistupňových pásů. Prakticky to
znamená, že v žádném případě nemůže dojít k jaké-
koli záměně bodů. Při průběžném číslování pomocné
soustavy však mohou být body s pořadnicí Y =
= 4 500 km ± 112 km buď na Slovensku, platí-li
tyto 'pořadnice pro šestistupňový pás, nebo v západ-
ních Cechách, platí-li pro třístupňovýpá~ což je jistě
nebezpečné. Nové číslování se také uplatní jako vý-

hodný ukazatel při mezipásových transformacích
souřadnic ..

Překryt tři~tjpň)vých pásů

Na hranici dvou jakkoli širokých sousedních Gaus-
sových poledníkových pásů dochází ke styku sou-
řadnic vyjádřených v různých zobrazovacích rovi-
nách a vztažených k různým.počátkům. Má-li být
v tomto území vyřešena nějaká rovinná úloha zasahu"
jící zároveň do obolI pásů, ať už jde o triangulaci,
zhušťování, polygonisaci nebo jiné práce, je nutné
předem vyjádřit souřadnice všech potřebných bodů
v rovině a v souřadnicové soustavě jediného pásu.
. Aby se celá tato. záležitost zjednodušila a usnadnila,
je v šestistupňových pásech Gaussova zobrazení za-
vedeno t. zv. překrytové území podél hraničních
poledníků. Znamená to, že se šířka každého pásu
zvětší podle smluvených zásad, a to na východ vždy
o 30' a na západ o 7'30" od hraničního poledMku,
takže nastane překryt pásů. V překrytovém území
se udávají souřadnice všech bodů v souřadnicových
soustavách obou navzájem se. přesahujících pásů

...
~.".-e:::-.-e::>oE...-e:::

(3") (30) (3°)
n =2.5 (3°) 3.5 (3°) 4,5

3 4

. ,. (SO) . (SOl
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V případě, že hy hyl překryt třístupňových pásů
stanoven ohdohně, vzniklo hy v ČSR celkem pět
překrytových území (jedno na styku šestistupňo-
vých pásů a čtyři na styku pásů třístupňových,
tentokrát s nezhytnými trojími souřadnicemi), která
hy zaujímala souhrnně 3°07'30" zeměpisné délky z cel·
kové rozlohy II ° délkových, t. j. 30 % celého území.
Z toho vyplývá, že značně, veliká část (30 %) všech
trigonometrických hodů hy měla troje souřadnice (na
př. z šestistupňového pásu a ze dvou překrývajících
se třístupňových pásů).
Pro výhodné lJ,rčení překrytu třístupňových pásů

je po mém soudu nutno ekonomicky využít souřadnic
základní šestistupňové soustl\vy, Jen stejnoosé tří-
stupňové pásy (u nás A = 15° a 21°) se rozšíří o pře-
kryt, a to 30' na východ i na západ od svých hranič-
ních poledníků. Jen v souřadnicových soustavách
těchto pásů se řeší úlohy zasahující do dvou pásů.
Protože však souřadnice stejnoosých třístupňových
pásů jsou totožné se souřadnicemi příslušných šesti-
stupňových pásů, není vůhec třeha ani v překryto-
vém území udávat dvoje souřadnice třístupňových
pásů. Znamená to, že se vlastně všechny výpočetní
úlohy v okolí hraničních poledníkil, přesahující do
sousedního ťřístupňového pásu, řeší, v původní zá-
kladní soustavě. Teprve pak se přetransformují hody,
které leží v třístupňovém pásu s jiným základním
poledníkem, do souřadnicové soustavy tohoto pásu.
Tato transformační složka výpočtu hy však hyla
nezhytně nutná i tehdy, kdyhy hyl překryt řešen po
vzoru šestistupňových pásů.

Uspořádání pro území ČSR je schematicky nazna-
čeno v ohrázku na str. 228.
, Podstatné je, že tato úprava nemá vliv na přesnost
grafického vynášení hodů trigonómetrických a zhušťo-
vacích i vrcholů polygonových pořadů, které zasahují
ze sousedního pásu, protože se jednotlivé hody vy-
nášejí vždy v souřadnicích toho pásu, do kterého
patří, tedy' od čtvercové souřadnicové sítě vyrýsované
v mapě. Uzemí v pravém slova smyslu překrytové se
tím omezuje jen na šestlstupňové pásy a počet pře-
krytů u nás klesne z pěti na jeden s celkovým roz-
sahem pouhých 37'30" délkových. Počet hodů s ne-
zhytnými trojími souřadnicemi se sníží využitím
mého návrhu o celých 70 %.

Závěr

Řešením ohou těchto otázek jsem sledovala jediný
cíl: využít z mezinárodně smluveného uspořádání
šestistupňových pásů pro třístupňové pásy těch
prvků, které ze dvou nezávislých soustav utvoří
stejnorodý a komplexní celek, oproštěný od zhytečné
duplicity prací, a proto i nejvýše ekonomický. Navíc
jsem dhala i tóho, ahy výsledek těchto snah nehyl
omezen jen na náš zeměpisný rozsah, ale mohl hýt
rozšířen i mimo území ČSR a nepoškozoval meziná-
rodnost Gaussova zohrazení.
.Zdůrazňuji informativní stránku tohoto příspěvku.

Protó jsem také jeho ohsah uveřejnila ve formě sdě-
lení v Kartografickém přehledu, ročník 1956, č. 2,
str. 49.

Poznámka ke školení topografického dorostu
Ing. Josef Zouhar, OÚGK " Opavě 526.98.007.2: 331.862.1

Nutnost plynulého a zdravého růstu topografických kádrů. Doba školení a výběr frekventantů topografického kursu
dříve a nyní. Praktický výcvik topografů při stolové metodě počínaje funkcí technika-laťaře. Hlavní charakteristiky
činnosti technika-laťaře a jeho postupné další zapojení a výcvik v kolektivu mapovací čety.

Prvním předpokladem zdárného vyhudování no-
vého celostátního mapového díla v měřítku 1: 10 000
je úspěšné a rychlé vyřešení otázky osohní - výchovy
nových topografických kádrů. Uvážíme-li, jak dlou-
hou dohu si vyžádá výcvik dohrého topografa a jak
v hudoucích letech se mají naše mapovací úkoly ně-
kolikanásohně zvětšit, pak vidíme, že zajištění 'ply-
núlého a zdravého růstu kádrů hude naším nejsvízel-
nějším ptohlémem. Předpokládaný přesun jádra pra-
covních úkolů z klasických měřických metod na
metody fotogumetrické nám řešení zmíněného pro-
hlému nikterak neusnadňuje, nehledě k tomu, že
si také vyžádá dohy několika let. Jednak značná část
úkolu vždy hude musit hýt zpracována komhinova-
'nou metodou, jednak i fotogrametrické vyho'dnocení
terénního reliefu může dokonale provést jen pracov-
ník dohře oheznámený se zásadami morfologie terénu,
genermisace a tvorhy mapy daného měřítka vůhec.
Před nutnost vyškolení dostatečného počtu kvalifiko·
vaných topografů hudeme tedy postaveni v každém
případě.
Snadno hychom tuto otázku vyřešili, kdyhy zde

nehyl tlak hezpomínečného termínu dokončení díla.
Mohli hychom postupovat tak, jak se to dělo dříve:
zřídit nákladné, nejméně jednoroční mapérské kursy,
ohsahující část teoretickou v učehně a aspoň stejně

dlouho,u část praktickou v poli, a z frekventantů pak
při závěrečných zkouškách vyhrat jen určité procento
dokonale 'způsohilých topografů. Je na híledni, že tl)U-
to cestou hychom mohli stěží plnit kádrové poža-
davky rapidně rostoucí každým příštím rokem. Také
předpoklad velkého výhěru dorostu se stanovením
podmínky určitého stupně předhěžného vzdělání dnes
nemůže hýt splněn, nýhrž musíme se spokojit přede;.
vším s přírůstky z jiných ohorů našich ústavů (na
př. z okresních měřických středisek), při čemž jde
často o pracovníky se zcela různou dřívější praxí a
vzděláním a také rozdílného stáří. Délku kursů jsme
nuceni omezit jen na několik týdnů a možno~t rigo-
rosní eliminace slahších ahsolventů je prakticky bez·
významná. Je. samozřejmé, že po hezprostředním
zařazení takového dorostu k normálnímu výkonu -
což je pravidlem, práce vázne, kvalita díla trpí aneho
produktivita pokulhává za plánem. S těmito ne-
snázemi se setkáváme i v těch případech, kdy ahsol-
vent kursu je z počátku pověřen funkcí technika,
nehoť nemůže od tak krátké dohy školení očekávat
více než pouhé povrchní seznámení s elementárními
pravidly měření, výpočtů, kreshy a pracovních po-
stupů, čili nahytí encyklopedicky stručných zna-
lostí o topografickém měření. Potřehné osvojení
poznatků z morfologické zákonitosti terénu a vypěsto-
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vání citu pro topogr~fický postřeh s ohledem na
měřítko mapy nemůže krátký teoretický kurs dát
ani nejnadan~jšímu. Jak hychom mohli odstranit
dosavadní nedostatky v přípravě topografických
. kádrů, aniž hychom se vrátili k dříve uvedenému
starému nehospodárnému způsohu výchovy? Domní-
vám se, že se nám naskýtá ještě ~edná možnost, která
sice není zadarmo, ale přece není tak náročná jako
starý způsoh a při tom jejím použitím lze, lidově
řečeno, zahít dvě mouchy jednou ranou. Navrhuji,
ahy každý mladý budoucí topograf prošel povinně
těmito stupni delšího praktického výcviku: laťař -
technik - topograf. Poslední dvě fáze jsou dnes
pravidlem, ale první - podle mého názoru nejdůleži-
tější - je pomíjena na úkor úrovně ohou vyšších.
K hližšímu ohjasnění navrhovaného postupného

praktického školení předem upozorňuji, že mám na
mysli hlavně mladé kádry hez odhorného zeměměřic-
kého vzdělání. a že prvá část jejich výcviku hy musila
hýt ahi;1olvována ve stolové tacheometrické metodě.
~až.dému zkušenějšímu praktiku je známo a dalo hy
se i statisticky dokázat, že produktivita a kvalita
mapového díla. vyhotovovaného stolovou tacheo-
metrií je přímo úmčrná. hystrosti a hhitosti figuranta
laťaře. Nejsou vzácné případy, že stolová mapovací
četa,. vyhavená jen jedním zdatným figurantem-
laťařem s dokonalým topografickým postřehem a
dohrým fysickým fondem, předčila několikanásob-
ným výkonem ve stejném terénu jiné stolové čety
s dvěma laťaři a tedy i normálně sestavenou četu
číselné metody. Stalo se tak jediIiě díky dohrému
porozumění figuranta pro terénní tvary, pro hospo-
dárný výhěr podrohných hodů a pro dokonalou sou-
hru s mapérem u stolu. Vtdoucí čety v takovém
případě neztrácí ani okamžik odhíháním od stolu a
vyčerpávajícím instruováním a zaváděnim laťaře,
kreslí ihned polohopisnou složku a načrtává tvary
tak, jak mu je postupně hlásí figurant. Činnost
figuranta takové úrovně můžeme charakterisovat
těmito pravidly:
.1. Podle všeohecných pokynů vedoucího čety volí

zcela samostatně, spolehlivě, vče1ně a hospodárně
všecky podrohné hody výškopisué a polohopisné s při-
hlédnutím k možnostem a potřehám užitého měřítka.
2. Rovněž tak voli další stanoviska pořadu vn~-

značeném směru a s nejlepším rozhledem.
3. Označuje v přírodě okrajové hody, potřehné

k zajištění styku se sousedními stanovisky, a stará
se již sáni o jejich opakovan,é zaměřeni.
4. Voli také hody vhodné ke kótování v mapě a za-

jišťuje j'ejich měřickou kontrolu dvojí záměrou.
5. Smluvenou jednoduchou optickou neho zvu-

kovou signalisací sděluje k přístroji charakteristiku
hodu, jeho souvislost s okolními hody -a 8 čarami te-
rénní kostry. ,
6. Před započetím práce na stanovisku si vyčte

z mapy ..vzdálenosti, ahy nepřekračQval maximum
délky záměr.
. 7. Využije dokonale prostor dosažitelný se stano-
viska se z,řetelem k možnostem daným následujtcími
st.novisky a tak, ahy nevznikaly mezery vyžadující
doměřováni. .

,
8. Postará se hez upozornění o signalisaci zvednutou

latí v zakrytých úsecích a hlásí výšku huď ihned neho
po skončení na stanovisku podle svých záznamů.
9. Ve výjimečně spletité situaci si načrtne vzájemný

vztah skupiny hodů a po ukončení práce na stano-
visku informuje mapéra o podrohnost~ch nepřehled-
ného místa.
10. Promyšlenou volhou hodů omezí proklesťóvání

porostu na nejnutnější míru.
11. Je hhitý a vytrvalý v pohyhu, věnuje plnou

pozornost jak svému tak i tomu, co se děje u pří-
stroje, dovede šplhat po stromech, skalách i přes
ohrady a nehojí se přehrodit studený potok.
(Viz také katalog prací, technicko-inženýrské práce,

třída 5, technik 1., číslo vzoru 07.)
Z uvedeného výčtu yidíme, že takové ideální vlast-

nosti sotva můžeme očekávat od sezónně najímaných
místních figurantů, z nichž mnozí jsou přestárlí, in-
validní a také - jako příležitostní pracovníci -
nemají valného zájmu o kvalitu a rychlý výkon.
Naproti tomu, kdo jiný hy měl mít silnější pouto
k práci než právě ti, kterým hude mapování trvalým
životním povoláním a kteří také - jsouce mladí 0---0

mohou nejlépe vyhovět náročným fysickým pod-
mínkám? Není pochyby o tom, že je to náš mapérský
dorost, který - projde-li takovou průpravou - hude
plně kvalifikován pro" funkci vyšších stupňů, hude
ji dokonaleji plnit, hude lépe vést podřízené pracov-
níky a o. co je hlavní: seznámí se s terénem hezprostřed-
ně tváří v tvář a nikoliv jen suchým studiem litera-
tury, přednášek a mapy. K eventuální námitce, že
začátečník hy musil hýt zapracován stejně jako příle-
žitostný figurant, dlužno podotknout, že jde o pracov-
níka do značné míry teoreticky připraveného a
kroD?-ětoho ve většině případů inteligentnějšího, takže
za několik dní zácviku hy polní práce prohíhala již
hladce způsoDem dříve popsaným. Zároveň hy se
mladí technici-Iaťaři (jak bychom je mohli nazývat)
mohli zapracovávat do polních početních úkonů,
hyli-li hy na př. přiděleni k jedné četě dva a střídali
hy se v signalisování a zapisováni. Konečně po delší
několika týdenní dohě zácviku hy je vedoucí čety
pozvolna zapracovával i do výpočtu a vyrovnání
pořadů, vedení průsvitek, kótování originálu a později
i do řešení vrstevnic ,a kreshy mapy vůhec.
Myslím, že zácvik topografického dorostu navrho-

vaným postupem (počínaje funkcí ,laťaře) hy pod-
statně přispěl k lepší kvalifikaci hudoucích' mapérů
i fotogrametru, teoretická látka hy hyla dokonaleji
pochopena a map ér, který prošel všemi funkcemi své
čety, hy ji jistěji vedl. Zdánlivá ztráta, způsobená
dočasným zařazením za figuranta, ty hyla nepo-
chyhně vyvážena daleko větším výkonem zácvikové
čety i když přehlížíme nesporný zisk v kvalifikaci
zacvičovaných. ..
Současně tíni hy hyly naše pracovní kolektivy -

"mapovací čety - uvedeny do takových pracovních
podmínek, v nichž hy mohly plriě zvládnout techniku
práce tak, ahy z ní dovedly těžit maximum toho, co
lze z ní dostat. Jedině za těchto podmínek ti, kteří
si dovedou cenit faktoru času, kteří si dovedou vy-
počítat každý pohyh a jdou nebojácně vpřed, mají
možnost vyrůst v nové topografy - stachanovce.
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Nitková tacheometrie, V zeměměřické praxi
Ing. Dr Václav Kolomazník, Chlumec n. Cidl. 526.921

K napsání pojednání mne povzbudil úvodník redakce časopisu ZEMĚMĚŘICTVl, ročník 4 (42) - čís. 4. ~
duben 1954, uvedený pod titulem "Zpřesňováním a zhospodárňováním tacheometrie k lepším výsledkům mapovacích
prací."

Obsahová náplň úvodníku mne tak zaujala, že jsem se odhodlal napsat a uveřejnit své životní zkušenosti v duchu
nynější. doby a nejnovějšího pojetí tacheometrické metody.

Úvodem ke svému pojednání uvádím toto:
Používal jsem a používám nitkové tacheometrie

všude tam, kde se mohu spokojit v situaci s délko vou
přesností asi 1/400, nebo s přesností ± 0,1 m u krát-
kých délek a ± 0,2 m u délek delších. Pokud se týče
určování výšek, používám záměry urovnané do přesně
vodorovné (podle nivelační libely nejlépe reversní),
žádá-li se, aby chyba ve výšce nepřestoupila ± I cm;
při použití záměry skloněné v úhlu e = 10° nutno
počítat se střední chybou mH asi ± 0,05 m, při úhlu
e = 20° asi ± 0,08 m, a pro e = 30° asi ± 0,12 m.
V běžné inženýrské praxi se vystačí s touto přesností
na př. při trasování komunika~í, při opatřování plá-
novacích podkladů pro rozsáhlé technické úpravy
a pod., kdy vyhoví a postačí měřítko zobrazení
1: 1000 a menší.
Pro technické účely vyžadující vyšší přesnosti jak

v polohopise, tak ve výškopise' - nebo bylo-li nutno
sestrojit plán ve větším měřítku - zvyšoval jsem a
zvyšuji přesnost nitkové tacheometrie tím, že
1. používám skorem výhradně tacheometrie "pod

vodorovnou záměrou" (malý úhel sklonu je pří-
pustný);
2. zaměřuji h'ody vzdálené nejvýše 100-150

metrů;
3. velmi pečlivě zaostřuji dalekohled na lať;
4. před nástupem měření zkontroluji, zda je bez-

vadně odstraněna paral~xa;
5. dbám toho, aby lať byla při odečítání přesně

svislá (proto má být na lati krabicová libela nebo
po straně latě zavěšena olovnice probíhající dostře-
ďujícím kroužkem těsně nad závažím);
6. používám takového způsobu čtení na lati, při

kterém jednu nebo postupně i dvě nitě nastavuji na
rozhraní celého metru nebo decimetru;
7. velmi krátké délky měřím pásmem (ovšem jen

v terénu, kde se dají pohodlně měřit);
8. použiji tacheometru s dalekohledem dostatečně

světelným, vybaveným přesnou reversní libelou a
pokud možno i sluneční clonou (výhodný je také
nivelační stroj s nitkovým dálkoměrem a s vodorov-
ným kruhem);
9. náležitě využívám denních hodin zaručujících

příznivé podmínky (když je pod mrakem, za slabého
slunečního svitu, je-li mírná refrakce a nepatrné
chvění vzduchu a je-li vzduch průhledný);
10. hody ve vzdálenostech přesahujících 150 m

určuji protínáním vpřed, a to nejméně ze dvou stano-
visek (jsou to povětšině p'ostranní stanoviska, poly-
gonové body, pevné body mezi stanovisky a pod.);
U.případně využiji již dané situace, vyhotovené

některou klasickou přesnou metodou, kterou pak
jen tacheometricky doplňuji podřadnými podrob-
nostmi situačními a celkovým výškopisem.
Podle účelu měření používám a doporučuji po-

užívat těchto způsobů tacheometrického měření:

I. Tacheometrie "pod vodorovnou záměrou": pi'i
urovnané nivelační libele (nejlépe dobře rektifikované
libele reversní) se čtou vždy všechny tři náhodně
postavené nitě a vodorovný úhel.

II. Klasické tacheometrie "pod šikmou záměrou":
čtu tři náhodně postavené nitě a oba úhly, vodorovný
a· výškový, při čemž se snažím zaměřit co možná
pod nejmenším úhlem sklonu dalekohledu a pokud
možno střední nití nad srovnávací rovinu (výpočet
doplňkového úhlu odpadne).
Tacheometrii II. "pod šikmou záměrou" jsem za

vhodných okolností - ve snaze zhospodárnit polní
i kancelářské výkony, spořit časem a zvýšit přesnost
měření - uzpůsoboval a uzpůsohuji tím, že

I. předem nastavuji huď střední niť na celý metr
nebo decimetr a čtu. obě krajní nitě (kontrola sou-
čtem na celý metr neho decimetr);
2. nebo všude tam, kde mohu téhož svislého úhlu

využít pro celou souvislou řadu podrobných hodů,
nastavuji předem verniersvislého kruhu na celý stu·
peň nebo na 30 minut - pokud možno na nejmenší
a rovný přibližně sklonitosti území - nebo měřím
hody po jedné vrstevnici; při tomto způsobu čtu
všechny tři náhodně postavené nitě a pak jen vodo-
rovný úhel;
3. neho čtu dolní nit po nastavení na celý metr

(decimetr); potom čtu střední a horní nit, vodorovný
a svislý úhel;. .
4.~) nebo nastavím horní nit na celý metr (decimetr)

a čtu všechny tři nitě, vodorovný a výškový kruh,
4.h) nebo přímo čtu vzdálenosti tak, že vždy na·

stavím horní nit na celý metr (decimetr) a čtení dolní
nitě - po odečtení údaje nastaveného metru (deci-
metru) - dává přímo neredukovanou vzdálenost
(hez součtové konstanty c), kterou zapíši do zápisníku.
Nato pokračuji v měření tím, že nastavím střední

nit na celý metr (decimetr), údaj zanesu do zápisníku
a teprve potom čtu údaje vodorovného a svislého
kruhu.
V následujících přehledných tabulkách podle svých

zkušeností zhodnotím dopodrobna pracovní časové
úkony jl1dnotlivých způsohů tacheometrického mě·
ření, jak právě hyly uvedeny.
Pjipojuji vzory tacheometrických zápisníků, kte-

rých jsem obvykle používal a dosud ještě, po úpravě
na formát A/4, používám. Do dvou vzorů jsem zanesl
příklady zápisů měřických údajů podle jednotlivých
způsohů tachéometrických měření; poznamenávám,
že se velmi dobře osvědčily ohzvláště v mé nynější
praxi, a to zejména při měření pro práce vykonávané
dobrovolnými brigádami, kdy hylo třeba pracovat
hez uváděče na hody a kdy vedoucí náčrtu neho
odčítatel na stroji a často i zapisov-atel chyběl.
výpočty údajů v tabulkách jsem vykonal podle

zápisu v těchto vzorech a ty jsem také ohod~otil
časově v tabulkách. Pro přehlednost jsou hoqnoty
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číslo -- střed.
dolní
nebo .L--

kl

\ 2 I 3 I 4 I
-,-1-1 1---1

I - 1
1000

I O 62 260,0, měř.

I

0845 11915
I <':) 63 2985 měř.

I
11000

, O 65 270,0 I měř.

,-I-I
__. _[1240 \1450
I 241 l6bO

okraj studny I 131511803
územ. - 0,60 m r-368 I 2295
práh čp. 46/1 __ I 062511000
chodník - 0,30 I 425 1375

dno strže __ [100511404
I 462 1803

] 0512113061463 2103

I 0950 Ij468 2000 1475,

X Jungmanovi __ 11000 11621
I 510 2242

-,1-[
-1-=-12000I 512 86,7

--1'--12500I 670 94,8 o'

j 11000Ji20I 124,0

-11-,1-1

StanQvisko:
číslo:

Výška:
stroje
stanoviska
horizontu

stroj ,1,31
O 64217,334
VH218,64

km 76;4
- - 0,25

Vzdále- I
nost I
D=
kl + c,
Dred.
Dcos2e

260,3
260,15
214,3
214,12
270,3
270,12

42,3
42,3
98,3
98,0

75,3
75,1
80,1
78,8
159,4
156,7
105,3
103,6
124,5
124,3

87,0
86,8
95,1
95,0

124,3
124,1

vodo-
rovný

34
145-32

12
235-10

46 I
2-45

1

svislý
doplň.

0-04
359-56
2-50

,357-10

315-421 -

I 3-30
356-31 356-30

68.-28 I 3-16

I
125-20 I 7-30

204-15 I ,,-
I 7-20

221-08 352-40

24-251

II

92-18

124-10 I
1

130-10 I

I

Tabulka I. (viz str. 234)

obsahuje průměrné doby ve vteřinách jednotlivých'
měřických úkonů v poli při zaměřování jednoho
podrobného bodu.

Součet údajů dává celkovou dobu potřebnou pro
zaměření jednoho podrobného bodu se stanoviska.

Poznámka k tabulce. I.
Při zacvičeném písaři můžeme získat polovinu udávaného

času uvedenou jako "opožďování" a rovněž tak lze zkrátit dobu
stavěče latě z udaných 30 vteřin na 20 vteřin. Z toho plyne
časová úspora průměrně 15 vteřin na zaměření jednoho podrob-

3-15
356-45

I
I

- 0,31 I
- 1,00 I

I + i"dO
výšková
kóta
bodu

-10,57
- 1,92
+10,21
- 1,00

- 1,45
- 5,97
- 1,80

+ 4,27

+10,36
- 1,40
+20,63
r- 1,31
-13,33
- 1,48

+ 5,78
- 1,62

I 11 ,

1218,644 I
I I

II' I1,31 217,33

12,49 /206,15 I

I 227,85 I

[--I
1,45 I

I I terén I
- 7,77I~ I chodnik9

I, 8'961' II 227,60

1
19,321 I

237,96

1--1 14,81 I 203,83

)~I li 22280

I
1
-, I terén

6,85

I I1-
I~I
1-\

I
i I
I 9,2111-

mv. zápis
217,334
niv. zápis
206,159
mv. zápis
227839

I

1-) 217,19
210,27
210,87
221,61
221.91

I} Pod vódorov.
I Způsob I.

I
'} Pod šikmou
Způsob II.

I} Způsob II/I

IJ Způsob II/2

I} Způsob 11/;

I} Způsob 11/3

I} Způsob 1I/4a

I
211,54
211,79

~ 218,35

I 223,41

I

ného bodu, tedy čas pro zaměření jednoho podrobného bodu se
zmenší celkem asi o 18 %.

Tabulka II. (viz str. 234)

obsahuje průměrné doby jednotlivých měřických
úkonů v kanceláři, potřebných
a) pro výpočet redukovaných vzdáleností, výško-

vých rozdílů (převýšení) a kót jednotlivých bodů,
b) pro, výpočet celkové doby potřebné k získání

všech údajů jednotlivých bodů podrobného měření.

Tabulka III. (viz str. 233)
uvádí výpočet průměrné pracovní doby' potřebné
k přemístění na další stanov;isko včetně přípravy
stroje k měření:
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Čtení

I

.
Vzdále- Úhel H= Rov. srovn.

latě nost D~sin2e

horní D= svislýPopis kl + c střednídoplň. nit Výšková Poznámka
střed. vodo- kóta
dolní rovný svislý

Rozdíl bodu
nebo D red.

IBod číslo kl D cos2e ±

I I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7
t

8

1240 42,3 - 218,644
X ulic 1450 1,45 }- Pod vodorovnou

241 1660 42,3

~
- 1,45 217,19 Způsob I

okraj studny

I
1315 98,3 3-30 - 5,97

I

Il Pod šikmou
území - 0,6 1803 I 356-30 - 1,80 terén 210,27 , Způsob II.

368 2295/ 98,0 356-31 I - 7,77 210,87 J
práh čp. 46/1

I

0625 75,3

68-281

+ 4,27
\} Způsob II/Ichodník - 0,3 1000 3-16 - 1,00 I chodník 221,61

425 1375 75.1 + 3,27 221,91

dno strže I 1005 llU,l

125-20 I

+ 10,36

II 1404 7-30 - 1,40
462 I 1803 78,8 + 8,96 227,60

Způsob 11/2

I
0512 159,4

204-151

+ 20,63

I
vrchol cesty 1306 - 1,31"

463 2103 156,7 + 19,32 237,96

výusť stoky

I
0950 105,3 I 7-20 - 13,33

I II Způsob 11/31475 1352-40 - 1,48
468 2000 103,6 2,21-08 ' , -H,81 203,83

X Jungmanovi

I

1000 124,5

24-251

+ 5,78

I
II Způsob 1I/4a

o'

1621 2-40 - 1,62
510 2242 124,3 + 4,16 222,80

km 76,4

I

87,0 I 3-15 - 4,85

I
Ili - 0,25 2000 1356-45 terén 211,54 I niv. 211,798512 86,7 86,8 92-18 - 6,85 211,79

I
95,1

124-;0 I
+ 2,21

I',2500
"

1-20 ~ Způsob 1I/4b
670 94,8 95,0 - 0,29 218,35 I

I

124,3 .
I

+ 5,77

I
okraj lesa

1000 2-40 I
720 124,0 124,1 130-10 + 4,77 223,41 J

I I I I
I i I I

a) Pochod se strojem v rovinném terénu vyžaduje
doby

na vzdálenost: 100 m
vteřin: ·110
250 m 300m 400 m
260 ' 310 410

150m 175m
160 185
500m atd.
5iO

200 m 225 m
210 235

c) Celkové sestavení potřebné doby pro měřické
úkony na stanovisku před zahájením měření podrob,
ných bodů při vzdálenostech průměrných stanovisek:

100m
vteřin: 500

250 m
650

150m
550
300 m
700

175m
575
400 m
800

200 m
600
500 m
900

225 m
625
atd.

b)Přípravné práce na stanovisku vyžadují pracovní
doby: ' ,

1. postavení stativu. . . . .
2. urovná,ní a kontrola stroje.
3. měření výšky stroje ... '.
4. předepisování v zápisníku.

120
120
30
120

)
Součet
390 vteřin.

ÚdaJů :tabulek 1., II. a III. je použito, nyní k od~
vozeni a k sestavení tabulky IV., kde je vyčíslen
počtem zaměřených podrobných bodů průměrný denní
pracovní výkon, a to se zřetelem k počtu stanovisek
a jejich průměrných vzdálenostíprouvedené způsoby
měření. '
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Jednotlivé pracovní úkony na stano;visku I. II.

Způsoby měřeni
zám. pod šikmou záměrou
vod. II. I. I 2. I 3. I 4.a II 4.b

Pracovní jednotky ve vteřinách doba výkonu ve vteřinách

I. Zařízeni stroje v územi na bod 8 8 8 8 8 8 8 8-- -- -- -- -- -- --
2. Zařízení dalekohledu na lať . 5 5 5 5 5 5 5 5-- -- -- -- -- -- --
3. Utaženi ustanovky svislého kruhu 3 - 3 3 - 3 3 3

Čteni jedné náhodně postavené nitě
-- -- -- -- --+-- --

3 9' 9 6 9 6 6 -
4. Opožďování písaře při zápisu 2 6 6 4 6 4 4 --- -- -- -- -- -- --

Nastavováni nitě na celý metr nebo dm 1 - - 1 - 1 1 2
5. Opožďov.ání písaře při zápisu 2 -'- - 2' - 2 2 4-- -- -- -- -- -- --

Přímé čteni šikmé vzdálenosti 3 - - - - - - 3
6. Opožďování písaře při zápisu 2 - - - - - - 2

-- -- -- -- -- -- -- --
7. Příprava ke čteni vodorovného kruhu 3 3 3 3 3 3 3 3

-- -- -- -- -- -- --
8. Příprava ke čteni svislého kruhu 3 - 3 3 - 3 3 3

Čteni údaje vodorovného kruhu
-- -- -- -- -- -- --

4 4 4 4 4 4 4 4
9. Opožďování písaře při zápisu 3 3 3 3 3 3 3 3

Čteni údaje svislého kruhu
-- -- -- -- -- -- --

4 - 4 4 - 4 4 4
10.' Opožďování písaře při zápisu 3 - 3 3 - 3 3 3

Součet pracovní doby.zaměřovače 29 39 37 29 37 37 35
Součet pracovni doby písaře opožďováním 9 12 12 9 12 12 12-- -- -- ----.- --
Součet pracovní doby u stroje 38 51 49 38 49 49 47
Pracovní doba stavěče latě - m:ovnání latě 30 30 30 30 30 30 30

-- -- -- -- -- 1-,--
Celková pracovní doba potřebná v poli na zaměřeni jednoho po-
drobnéhq bodu 68 81 79 68 79 79 77

Jednotlivé pracovní úkony v kanceláři I.
I

II. pod šikmou záměrou
vod. II. I I. I 2. I 3. I 4.a I 4.br

pracovní jednotky ve vteřinách doba výkonu ve vteřinách

a)
.

U. Výpočet šikmé vzdálenosti S 5 5 5 S S S --- -- -- -- -- -- --
12. Redukce šikmé vzdálenosti 3 - 3 3 3 3 3 3-- -- -- -- -- -- --
13. Přepsání střední záměry 2 2 2 - 2 2 2 - z tabulek-- -- -- -- -- -- --
14. 'Vyhledání a výpočet výšky 10 - 10 10 6 10 10 10-- -- -- -- -- -- --
15. Výpočet převýšení . 4 - 4 4 4 4 4 4-- -- -- -- -- -- --
16. Odečtení převýšení od srovnávací roviny 4 4 4 4 4 4 4 4

Celková pracovní doby v kanceláři pro výpočet

I ul I I I I
, I1 podrobného bodu 28 26 24 28 28 21

b)
Pro porovnán! jednotlivých zpdsobů měřen!
Celková pracovní doba potřebná pro získání údajů 1 podrob.

! I I I I I
79 !ného bodu v poli • 68 81 79 68 79

1

77
v kanceláři U 28 26 24 28 28 • 21

Údaje 1 podrobného bodu vyžadují celkem pracovní dobu ve
I I , 107 107 I 98 Ivteřinách 79 109 105 92

.Předpokládám, že použiji dvou stavěčů latí, že
u stroje je zapisovatel a v terénu uváděč na hody,
který zároveň vyhotovuje polní náčrt se všemi jeho
náležitostmi. Zároveň předpokládám, že je terén pře-
hledný, hez překážek, s mírnými výškovými roz-
díly, počasí měření příznivé, stroj je výkonný a v bez-
vadném stavu a žeměření llekoná pro plán v měřítku
1; 1000 • mcmš1m.

Uvažováno je 'J pracovních hodin (25200 vteřin),
které jsou využity k podrohnému měření, a 1pracovní
hodina je využita k přípravným pracím předcháze-
jícím vlastnímu měření a příchodu na pracoviště.
Ukony této osmé pracovní hodiny se v tahulce IV.

ádVj'ueuv e~.
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Tabulka IV.
obsahuje denní pracovní výkony jedné ~ěřické sku-
pi:ny,vyjádřené počtem zaměřenýchbodů podrobného
měření, se zřetelem k počtu použitých stanovisek, a
podle rozborů uvedených v tabulkách 1., II. a III.

Tabulka IV.

Pod záměrou
Počet Průměrná

vzdálenost I. I II. šikmou II.
vod. II. I 1. I 2. I 3. I 4a. I 4b.

" Istanovisek Počet podrobných bodů,
3 340 285 292 340 292 292 300--- -- -- -- ----.- -- -- --
4 329 277 283 329 283 283 291--- -- -- -- -- -- -- ---
S 318 268 275 318 275 275 282--- -- -- -- -- ---- ---
6 308 259 266 308 266 266 272--- 300 metrů -- -- -- -- -- -- --
7 298 251 257 298 257 257 264--- -- -- -- -- ---- --
8 288 242 248 288 248 248 255--- -- -- -- -- -- -- --
9 278 233 239 278 239 239 245--- -- -- -- --

10 268 224 230 268 230 230 236--- -- -- -- -- --
II 265 223 228 265 228 228 235--- -- -- -- -- -- --
12 250 metrů 256 215 220 256 220 220 226--- --
13 246 207 -212 246 212 212 217--- ---- --
14 236 199 203 236 203 203 209--- -- -- -- --
15 225 metrů 233 196 201 233 201 201 206-- -- -- -- -- --
16 200 metrů 229 193 197 229 197 197 202---- -- ---- --
17 175 metrů 227 191 195 227 195 195 200--- -- -- ----
18 225 189 193 225 193 193 199--- -- -- -- -- -- -- --
19 150 metrů 217 182 187 217 187 187 193--- -- -- -- -- -- -- --
20 209 175 180 209 180 180 184

Tabulku IV. doplňuji těmito dalšími údaji:
V tabulce. uvedené údaje o počtu průměrně denně

zaměřenýchbodů podrobného měření je nutno zmen-
šit
1. pO!lžijeme-lijen jednoho stavěče latě. o 30 %
2. nemáme-li vedoucího zápisů (písaře) . . o 10 %
3. nemáme-li vedoucího náčrtu o dalších. 5%
4. při měření v terénu velmi kopčitém:
a) se značnými výškovými rozdíly (všech-
ny způsoby II.) 025 % až 40 %

b) s velmi obtížným přístupem k po-
drobným bodům . . . . . . . . . o 50 %

c).s lesním porostemnízkým .... až o 50 %
d) s lesním porostem 'vysokým . . . až o 30 %

5. při měření podél velkých vodních ploch
s vysokými břehy a zářezy. . . . . až o 30 %

6. při měření:
a) velkých vodních ploch (rybníky, je-
zera a také bažiny) . . . . . . . až "o 60 %

b) dna vypuštěných rybníků .... až o 50 %
7. při měření: .
a) na frekventovaných komunikacích až o 40 %
b) ulic, náměstí a pod. až o 30 %
c) nádražních ploch. . . . . . . . až o 60%
d) v průmyslových závodech . . . : Jž o 60 %

8. při ~estrojováníplánů menších me-
fit\lk než 1: 1000 (větší odstup jed-

notlivých bodů podrobného měření
a větší vzdálenosti stanovisek) . . . až o 20%

9. při měřítkách větších néž 1: 1000
může se zvýšit počet bodů (hlavně
u způsobů I. a II/4b) o dalších ... 10až 20%

10. při použití třetího stavěče latě může se
zvýšit počet bodů . . . .. . . . o 10až 30%

V tabulce uvedené údaje je třeha ještě redukovat
v případech, kdy povětrnostní podmínky nepříznivě
půsohí na rychlost měření, na př. za značně silného
větru o dalších 10-15 %, v úmorném teplu o 10%,
při práci za prudkého osvětlení sluncem - ohzvláště
proti slunci - o 10 %, v území převážně písčitém,
kamenitém, skalnatém, v lomech a pod~ - kde se
povrch vlivem slunečního záření rozpálí - o dalších
10-20 %. Ve sněhu neho za mrazu také celkový
výkon klesá asi o 10-25 %.

••• ••• •••

Nyní připojím stručný rozhor údajů a výsledků
jednotlivých tabulek a v nich uvedených způsohů'
tacheometrického měření.
Tahulka I. ve svých podrobných údajích pracovní

doby jednotlivých měřických úkonů v poli podává
přehled těchto úkonů podle uvedených způsohů mě-
ření, pokud se týče prácovní doby zaměřovače, pí-
saře a stavěče latě. Konečné součty udávají pracovní
doby jednotlivých způsobů měřenív polipro zaměření
jednoho podrobného bodu a dobové prac9vní jed-
notky. Z výsledků je patrno, že způsóh I. (záměra
pod vodorovnou) a způsob II/2 jsou časově nejvý-
hodnější, kdežto způsob II. (se šikmou záměrou)
je časově nejnáročnější. Způsoh II/4b vykazuje ve
srovnání s ostatními způsoby nejvyšší přesnost co
do určení jak vzdáleností, tak výškových rozdílů (a~
na způsob I.) a je ze skupiny způsobů II. (až na
způsob II/2) nejvýhodnější.
Tabulka II. podávající v oddílu a) průměrné

doby měřických úkonů v kanceláři, zjišťuje, že
nejrychlejší způsob je způsob I. a po něm hned ná-
sleduje způsoh II/4b.
V oddílu b) se porovnávají způsoby měření co do

potřebného .pracovního času v poli i v kanceláři.
Údaje umožňují porovnání pracovních dob všech
způsohů s klasickými způsohy I. a II. a případné
časové úspory.
Tabulka III. uvádí v oddílu a) a b) údaje potřebné

k odhadu spotřehovaného času při změně stanoviska.
V oddílu c)jsou uvedeny součty, kterých bylo použito
k výpoptu údajů v tahulce IV.
Pro výpočty v kanceláři jsem do roku 1921použí-

val tacheometrického pravítka, od tohoto roku pak
výhradně pomocných tabulek Jordanových. Ohě
tyto pomůcky mi poskytovaly po dlouhý časmožnost
vedlejšího Výdělku jak za doby studií, tak i v dohě
po první světové válce k nadlepšení nepatrného
služebního příjmu.
Všude tam, kde hylo třeba převýšení, tedy i výš-

kové kóty, počítat na milimetr~ použil jsem speciální
tabulky pro 100m (str. 244 tabulek), neho jsem vy-
hledával hodnoty pro násobek délky a údaje tahulek
pak dělil tímto násobkem.
V tabulkách uvedené způsoby měření, t. j. způsop

I. azpůsob,JI/4b používám od roku 1921 skorem
výhradně. Jenom tam, kde jsou dány předpoklady
pro zrychlení měřických prací, doporučuji používat
výjimečně způsobu II/2 (stejný výškový úhel),
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neho není-li lať čitelnou po celé její délce způsohů II.,
li/I., 11/3., neho způsohu 11/4.
Způsohy měření, na př. na výšku stroje neho na

výšku roviny srovnávací a pod., jsem také zkoušel,
rovněž tak dvojnitkovou tacheometrii. Pro masovou
práci je nedoporučuji.
ílku;šenosti, které jsem získal ve své praxi, mne

opravňují tvrdit, že hospodárnost tacheometrického
měření není odvislou jen od výkonů v poli '- pokud
se týče zaměřování jednotlivých podrohných hodů,
neho přesunu některých měřických úkonů na zpraco·
vání až v kanceláři, neho opomíjením některých mě·
řických údajů, sice ne nevyhnutelně nutných, ale
pro kontrolu měření žádoucích, - nýhrž od toho, jak
dovedeme účelně umístit stanoviska strojů,
určit polohu a výšku stanovisek a rozvinout síť
stanovisek při hospodárném využití daných pod-
kladů měření.
Y nemalé míře zvyšuje hospodárnost tacJleome-

trického měření správně vyhotovený pracovní plán,
stanovení denních úkolů pracovních skupin, heroucí
zřetel nejen na volhu pořadí stanovisek, ale i na po-
stup měření s ohledem na terénní a klimatické poměry
v zaměřovaném území.
Systematickým pracovním postupem na jednotli-

vých stanoviskách, na př. ve formě zaměřování území
Ý profilec4 neho pochodem stavěčů latí' ve směru
hodinových ručiček neho rozdělením území podle
přístupn6sti stavěčům latí a' podohně, je možno
snížit ztrátové časy, získat cenné kontroly vzdále-
ností a výšek a snížit ztrátové časy i při konstrukci
plánu, jakož i omezit ztráty zaměřovaných hodů na
minimum.
Všude tam; kde nehyla dána přesná situace tacheo-

metrováného území, tedy tam, kde podrohnému ta-
cheometrickému měření předcházelo vyhudování zá-
kladních polygonů, volil jsem stanoviskovou síť nej-
častěji ve formě trojúhelníkových řetězců, jednodu-
chých nebo dvojitých, a v těchto jsem ohyčejně
měřil pásmem neho latí první a poslední polygonovou
stranu. Ostatní délky stran jsem již počítal z troj-
úhelníků. Hlavní polygon jsem zaměřil výškově trigo-
nometricky ze středu polygonových stran, při čemž
jsem zároveň výškově určil pevné hody v území.,
Tacheometrická měření velmi zhospodárnila také

vedlejší postranní stanoviska, určená protín~ním
zpětným neho trojúhelníky (někdy i jako rayony)
z hlavního polygonového pořadu, V horských úzkých
údolích se doporučuje dokonce volit dva souhěžné
polygonové pořady těsně procházející pod svahy.
(skalami) a z nich zaměřovat hody na protilehlýcli'
stráních (skalách). Tím se dá použít visur pod menším
výškovým úhlem, po případě použít způsohq 11./2.
(se stejným výškovým úhlem) a zvětšit dosahová
vzdálenost záměr. Od roku 1921 pracuji výhradně
způsohem 1I./4.h) a tam, kde vystačím s vodorovnou
záměrou, způsohem 1.
Tacheometrický plán konstruuji tak, že vynáším

podrohné hody do sítě stanovisek určených povětšině
v polygonových pořadech, neho trojúhelníky, pří-
padně i rayony. Mám-li.za podklad situaci vyhotove-
nou některou přesnou zaměřovací metodou, konstruuji
s.tanoviska podle místopisů. Stanoviska !acheometru,
která jsem určil protínáním ,zpětným, vynáším
nejčastěji graficky na průsvitku, a to tak, že vynesu
na 'průsvitný papír všechny hodypodrohnélro mě.

ření, zároveií vynesu určovacÍ směry na okolní poly-
gonové hody, sestrojím situaci a takto v tužce vyhoto-
vený plán přímo přenesu do vlastního tacheometric·
kého plánu. Vynesené hody podrohného měření popíši
přímo jejich výškovými údaji.
Uvedeného způsohu předběžné konstrukce plánu

na průsvitce používám při kontrolním (opakovaném)
zaměření území, kde hyly vykonány rozsáhlé práce
stavehními stroji, jako jsou huldozery, craipery, ry·
padla a pod. Po přiložení průsvitky na původní plán
se získá dokonalá kontrola planie co do so:uhlasu
s projektem a jeho prováděním. Jako stanovisek
k on t r oIn íh o měření používám výhradně volně vole-
ných stanovisek, které určuji protínáním- zpětným.

Z rozsáWých tacheometrických měření, která jsem vykonal
uvádím tyto:
1. V roce 1916 jsem zaměřil ú3emí vojenského tábora ve

Stemthale u Ptuje (nyní Jugoslavie) pro odvodnění a svedení
povrchových vod do prosakovacích jam (způsobem 1.).
2. V roce 1918 jsem tacheometroval území v obvodu obce

San Osvaldou Udine v Italii pro rekonstrukci betonového
náhonu na elektrárnu 5 km dlouhého a pro svedení stokové
vody (způsobem I.).
3. Po návratu d~ Československav roce 1920-1921 jsem se

zúčastnil výškového zaměření celého okolí Pražského hradu
a tacheometroval jsem pro měřítko 1: 360 (zaměřovaly se
i stromy v zahradě!); situace byla zaměřena metodou poly.
gonovou. .
. 4. V roce 1921-1922 jsem spolupůsobil při sdělávání výško-
pisného plánu "zájmového obvodu Velké Prahy" pro Státní
regulační komisi.v Praze. V květnu a v červnu 1921 jsem vedl
náčrt v prostoru Zbraslav-sever, Lahovice, Lahovičky a v po-
vodí řeky Berounky. V červenci až v říjnu 192Ljsem taoheo-
metricky zaměřil celou sekci 77., t. j. celé kataJtrální území
Radotína s přesahem hranic části Velké ChucWe, Lochkova,
Kosoře, .Čemošic,Lipan a Lipence. Práce zasáWy území přesa-
hující 700 ha s velmi značnými výškovými rozdíly (až 150 m).
Uvedenou sekci 77. jsem zpracoval. do kopie katastrální mapy
1: 2880 se všemi náležitostmi výškopisného plánu. Vrstevnice
(metrové) se sestrojily do originálního plánu.
Podkladem podrobného měření byla stanoviska spojená

v uzavřené polygony. Jen tam, kde katastrální mapa zaručovala
souhlas se skutečností, byly polygonové body vynášeny podle
místopisů. 'Délky polygonových stran byly měřeny jen tacheo-
metricky. Pohybovaly se v mezích 30 m až 250 m. Tak na př.:
Wavní'pólygon kolem Velkého háje a částečně po obvodu obce,
dlouhý 6,5 km, vykazoval lineární uzávěrovou odchylku 0,64 m,
úWovou 4 min.; polygonových Iiodů bylo 64; výšková odchylka
80 mm při ± 140metrů stoupání a klesání.
Právě uvede,néhovýsledku jsem docílil malým tacheometrem

Fričovým (viz Ing. Dr. J. Ryšavý, Nižší geodesie - 1949,
obr. 773), který má vodorovný kruh o průměru asi II cm,
vernierový rozdíl I' a pllsto svislého kruhu pouhý segment.
DalekoWed neměl velkou světelnost. Zaostřoval se na předmět
pastorkem, nitkový kříž byl z napnutých pavučin. To bylo
p:pčinou, že za větru se nitkový kříž chvěl (vzduchem, který
proudil. volným prostorem kolem pastorku a rektifikačních
šroubků; vlhko vnikající těmito prostory zvlnilo napnutá
vlákna).
5. Od roku 1949až do roku 1954jsem tacheometroval a nivelo-

val jako pensista v CWumcin.Cidl. v obvodu města při vytyčo-
vání kanalisačních projektů, koupaliště, školního hřiště; při
úpravách vozovek ulic, chodníků a pod. nebo i při projektování
úpravy náměstí, 'tlic a prostranství, při čemž jsem do svých
tacheometrických plánů (v měřítku 1: 500 nebo 1: 1000) za-
kreslil technické projekty včetně rozpisu prací odbornýchibri-
gádnických, potřeby stavebního materiálu, dokumentaci a nor-
movou kalkulaci odborných dělníků: Řídil jsem práce dobro-
volných brigád občanů města CWumcen. Cidl. na pracovištích
jako provozní inženýr a připrav.Jval jsem pro brigádníky
pracovní úkoly a ty pak měřicky' kontroloval. Při těchto
měřických pracích jsem výhradně pracoval s brigádníky, kteří
mi při měření pomáhali. Výsledky měření jsem zapisoval do
zápisníků vyhotovených ze čtverečkovaného papíru jako vložky
do obálJiy z tvrdého kreslicího papíru, na jejíž vnitřní straně
mimo vložku Jsem napsal hlavičku s obecnými údaji měřeu.ých
hodnot.
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Doslov. V tomto pojednání jsem se pokusil reago-
vat na zkušenosti uvedené v článku Ing. Bohumila
Miil1era "Ekonomické poznámky k nitkové tacheo-
metrii" (viz Zeměměřictví, roč. 4, čís. 4. z r. 1954), a to
proto, že moje životní zkušenosti, jak je z p0rovnání
obsahů zřejmé, jsou značně odlišné. někdy i proti-
chůdné.
K pojednání Ing. Nazara Hnatiuka "Příspěvek

k zlepšení nitkové tacheometrie" poznamenávám, že
způsob, kdy tacheometrický výkon měření rozdělíme
na a) dálkoměrný a b) výškoměrný a každý prove-
deme zvlášť (uvádím jako způsob lI.j4b), zavedl
v zeměměřickém oddělení hlav. města Prahy již
roku 1921 prof. Ing. Dr Jaroslav Pantoflíček.

K dodatku redakce k témuž pojednání poznamená-
vám, že ve svém pojednání uvádím dva vzory tacheo-
metrického zápisn~kuformátu A4 (buď z vodorovné
poloviny formátu A4 nebo jeho normální čtvrtky),
při čemž oba zápisníky jsou jednostránkové, a menší
(čtvrtkový) je i kapesní. Reprodukované vzory bylo
by upravit na formát A4, a to dvouřádkový na roz-
měr 145x200 mm, třířádkóvý na 105x200 mm neho
bez záhlaví na 105x 100 mm.
"Nižší geodesie", vyd. 2. z roku 1949, akademika

prof. Ing. Dr Josefa Ryšavého mně byla znameni-
tým průvodcem a poskytla mi, jak po stránce od-
borné, tak i praktické, průkaznost mnou uvedených
zkušeností.

Diferenciálny koordinátor
Inž. Ján Gašpar, OÚGK v Žiline

Návrh prístroja pre mechanické vyčíslenie súradnicových rozdielov pri výpočte polygonových poradov
a rayonov, pre výpočet tacheometrických prvkov Do (vodorovná vzdialenosť) a V (nadmorská výška),
na premenu polárnych súradníc v pravoúhle a opačne, ako aj na výpočet iných hodnot, vyplývajúcich z rie-
šenia pravoúhleho trojuholníka a to prostým nastavením dížok a úhlov.

Návrh bol predložený pod heslom "DIKOR" au-
tormi Inž._J ánom Gašparom a Františkom Mašlon-
kom z OUGK v Žiline do súťaže pre vynálezcov
a zlepšovatefov v oboru geodézie a kartografie, uve-
rejnenej v 5 čísle ročníku 1955 Geodetického a karto-
grafického obzoru, ako riešenie tématickej úlohy č. 2.
Predkladáme širokej zememeračskej verejnosti na

posúdenie, či tento návrh rieši danú úlohu komplexne
a či by sa výroba a zavedenie takéhoto prístroje
do praxe vyplatilo vzhfadom na jeho pomerne značnú
univerzálnosť' a vzhfadom na masovosť a únavnosť
prác, ktoré by ufahčoval.
Zo šématického obrázku č. 1. je zrejmá jednodu-

chosť principu a z obrázkov č. 2 a 3 konštruktívne
riešenie.
Okolo pevného pólu P sa otáča rameno' R v roz-

sahu oktantu kruhu, číAlovanéhodvojsmerne v stup-
ňoch alebo v grádoch od O do 45 (50) čierne a od
45 (50) do 90 (100) červene. Na ramene je nastavi-
telný k:b K, ktorý je spojený otáčivo s dvojkolieč-
kovým vozíkom' Vit bežiacomv hlbokej ocefovej
drážke po druhom, štyrkoliečkovom vozíku V2, ktorý
opiiť beží v drážkach rovnobežných s nulovou osou
prístroja. Na k1heK, na oboch vozíko~h VI' Ji: a na
ramene R sú pripojené bubienkové počítadlá d1žkové
PI, P2, Pa a kruhové počítadlo úhlové P".
K počítadlám dlžkovým patria lineárne stupnice,

číslované v dekametroch a k počítadlu úhlovému
stupnica kruhová, číslovaná v stupňoch, alebo
v grádoeh. Počítadlá dlžkové obsahujú 10 m s naj-
menším dielkom 10 cm a s vernierom o difereneÍÍ
1 cm. Úhlové počítadlo obsahuje 2 stupne, resp.
grády, s najmenším dielkom l' (le) a S vernierom
o diferencii 5" (10 cc).
Všetky počítadlá sú napojené na príslušné pohyb-

livé časti prístroja hrotovými závesmi a to tak, že
doliéhajú vlastnou váhou svojími jemne ozubenými
(rýhovanými) osovými válečkami na jemne ozubené
(rýhované) lišty, po ktorých sa pri pohybe valia
(podobne ako je to u vefkého koordinátografu Co-
_adi). Oba vozíky 8a .pohybuju vo smeroch vzá-

!------- Do-------~
~ -- o' - - - - - - - - - ~
f----------- ---D----------.;

jomne presne kolmých, ktoré takto predstavujú
osnovu pravoúhlej súradnicovej sústavy.
Za predpokladu, že prístroj by bol zhotovený

s patričnou presnosťou a jemnosťou a jeho pohyb-
livé súčiastky by fahúčko reagovali na každý pohyb,
bolo by možno prístrojom riešiť rýchle, pohodlne a
prakticky presne tieto úlohy geodetického počtár-
stva:
1. výpočet súradnicových rozdielov polygonových
bodov a rayonov,

2. výpočet vodorovných vzdialeností Dov tacheo-
metrii,

3; výpočet prevýšení H alebo nadmor. výšok V
v tacheometrii,

4. transformáciu suradníc polárnych na pravo-
úhle a naopak,

5. vfpočet súradníc bodov na priamke a na pre·
dUenej pIiamke,. _
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,

6. výpočet súradníc priesečíku priamky so sekč-
nou čiarou,

7. výpočet úhlov a strán pravoúhlehotrojuhol-
níka (obvodové miery),

, 8., približný alebo kontrolný výpočet smerníkov
.a pod.

Na obrázku č.2 je rameno R v základnej nulovej
polohe. V tejto nulovej poloh~ ukazuje úhlové po-
čítadlo 0°00' 00", počítadlo P 2 ukazuje údaj 0,00 m.
a počítadlo Pa ukazuje údaj zhodný s dfžkovým
údajom S nastaveným na počítadle PI (na obrázku
S = 150,00 m).
Keď ramenom R- pootočíme, bude i krb K, ktorý

je k ramenu pevne a jednoznačne upnutý"opisovať
kruhový oblúk ,a b~de tlačiť vozík VI vo smeru
tohoto oblúka. Pretože však je krb K spojený s vo-
,zfkom V:J. otáčivo(v guličkovom ložisku) a konické
koliečka vozíku zapadajú do hbokej drážky l1a vo-
zíku V2, prejavf sa tlak krbu pohybom vozíka VI
vo smere tejto drážky asúčasne pohybom vozíka
V.vo smere kolmom. Počítadlá pripojené k vozíkom

9

sa budú pri tom valiť po jemne rýhovaných lištách
a ,budú teda tiéto pohyby registrovať.
Netreba do široka rozvádzať sposoby, ktorými by

sa uvedené úlohy na navrhovanom prístroji riešili,
pretože konštrukčné prvky návrhu súv reálnom a
priamom vzťahu k meraným a hfadaným veličinám
a sú každému zememeračskému odborníkovi zrejmé.
Treba len podotknúť, ž,epri riešení úlohy 1. nasta-
vitelný úhol IX neni totožný v II. a IV. kvadrante
s "tabul'kovým" úhlom (fY, ale ,žetento sa utvorí vo
všetkých kvadrantech (II-IV) jednotne prostým
odhodením násobkov,pravého úhlu (90°, 180°, 270°)
od južníka a hladané veličiny L1 Y, L1X sa odčítajú
na počítadlách P2, Pa podla farieb čiema - červená
vo zhode so skutočnosťou,že sin IX = cos (90° - IX)
a cos lÍt: == sin (90° -:-IX) podla tabulky alebo :kru-
hového diagramu oktantov a farieb, zobrazených na
rámuprístroja. Preto má vozík VI označenie,,•.L1Y"
čierne, "L1X" červene a vozík V2 "L1X" čierne a
"L1Y" červene.
Pri riešellÍ úloh 2. a 3. by bolo irebapre každ8-
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vyhodnocované stanovisko pri nulovej poloha ra-
mena R, nastaviť počítadlo Pz na výšku stanoviska,
alebo na výšku meračskeho stroja a to jednak zhruba
páskami protismerne číslovanými a jednak jemne
samostatne otočnými stupnicami na bubienku, tak-
tiež protismerne číslovanými. Čierne číslovanie platí
pre vÝšKové úhly, červené (na obr. č. 3 duté číslice)
pre hlbkové úhly. Pri nastavení ramena R na určitý
meraný úhol výškový alebo híbkový e alebo zeni-
tovú vzdialenosť Z bude počítadlo na čiernej stup-
nici automaticky výškový rozdiel H pripočitávať a na
červenej stupnici odpočitávať od nastavenej na,dmor-
skej výšky, takže dostávame priamó nadmorské
výšky meraných bodov, alebo nadmorské výšky
zámer na tieto body.
Pri riešení úloh 4. až 8. by bolo treba dbať, aby

viičší súradnicový rozdiel, resp. vačšia odvesna troj-
úholníka bola stotožnená s nulovou osou prístroja.
Prístroj je v návrhu dimenzovaný na dížky 20 až

200 m v merítku približne 1 : 500. Pre ojedinelé
prípady menších dížok možu byť úlohy riešené v me-
rítku desaťnásobnom 1 : 50 a výsledky potom delené
10, čím sa ich presnosť zvýši. Pre ojedinelé prípady
vačších, dížok možno výpočet previesť na ,dvakrát
rozdelením dížky na dva vhodné .úseky a výsledky
potom sčítať, pretože ide o úmernosti v podobných
trojúholnikoch.
Pri riešení úloh z daných súradnicových rozdielov,

pre ktoré by rozsah prístroja nestačil, možno dané
hodnoty deliť 2 a výsledky potom násobiť 2.
Prístroj podla tohoto návrhu by mal rozmery asi

70 X 55 X 10 cm a slúžil by pre presné geodetické
práce vo velkých merítkach. Pre topografické práce
a kontrolné účely by mohol byť v polovičnej velkosti
s postačujúcou presnosťou na 1 dm a 1'.
Sme presvedčení, že prístroj, ktorý ,by bol podla

tohoto návrhu zhotovený s patričnou presnosťou,
splňoval by optimálne tri hlavné kritéria dobrejpra-
covnej pomocky v geodézii: presn()sť, rýchlosť

a po hod Ii e, Móžme si rahko predstaviť rýchlosť
a pohodlie práce týmto prístrojom. Máme počítať
na pr. polygonálku: na počítadle P1 nastavíme dÍžku
strany S, upneme kÍb K ustanovkou, rameno R
nastavíme do úhlu oe podra počítadla P4 a na Pz
a Ps čítáme hneď LI Y, LlX. Alebo, v tacheometrii
hra dáme Do a H (V): na P1nastavíme meranú (čítanú

'lfíškltm:uwnlu.: 386'25 m.n.1IL

-,,- bodttJlti+E:407'45 -,,-
-" -bodtt;uj -í:365 '05- ••-

H· 21'20 m.

dÍžku) D, na P4 nastavíme výškový úhol e (Z), na
Ps sa nám objaví D', ktorú prenesieme na P1 a na
Ps sa nám objaví už Do a na Pz sa objaví H (príp. V).
Naši pracovníci by radostne uvítali takúto exaktnú

a elegantnú pracovnú pomocku, lebo všetci velmi
dobre vieme zo skúsenosti, že prác~ na prístroji po-
dobného typu,ako je na. pr, kruhový koordináto-
graf Haag-Streit, je príjemná, ukrudňujúca i zá·
bavná a neunavuje. Naproti tomu vieme, žepráca
s roznymi tabulkami, nomogrammi, pravítkami a
inými pomockami, kde je treba hodnoty vyhradávať,
interpolovať a odhadovať, je v masovom men1ku
namáhavá, nepríjemná a rýchle unavuje pozornosť
i zrak pracovníkov, čo má za následokmnožstvo
hrubých i menších chýb, ktoré sa prenášajú do dal-
ších etáp geodetickej tvorby a do verkej miery ju
znehodnocujú.
Prístroj by jedinečne splnil naliehavú požiadavku

po mechanizácii a produktivite našich prác, najma
pri zavádzaní pásovej výroby. Ušetřil by množstvo
drahocenného času a pracovnej energie a hlavne by
prácu skvalitnil pri súčasnom jej zpríjemnení.
Voláme všetci po intenzívnejšej mechanizácii na-

máhavých a v masovom merítku prevádzaných geo-
detických prác, lebo' dobre vieme, ako nám tieto
práce hamujú plnenie velkých úloh v objeme i v kva-
lite.
Nová technika i v oboru geodézie a kartografie

znamená: mašiny a mašiny. Nové, dobré, presné' a
pohodlné ma,šiny. Hoci drahé a,zložité vo vyhotovení,
ale rentabilné a jednoduché v prevádzke.
Alebo sa i naďalej uspokojíme s lacnými, na kolene

vyrobitelnými, ale v prevádzke neúspešnými a preto
nerentabilnými pomockami? Asi takto uvažovali geo'
deti v ostatnom svete, lebo ináč by sme dnes sotva
mali presné a elegantné meračskéstroje, presnékoor-
dinátografy, fotogrametrickéstroje a iné drahocenné
prístroje.
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Sergjej Nikolajevič Blažko (1870-1956)
11. února 1956 zemřel ve věku 86 let člen korespondent

Akademie věd SSSR, zasloužilý pracovník vědy a techniky
RSFSR, laureát Stalinské ceny a profesor Lomonosovovy
moskevské státní university Sergjej Nikolajevič B Ia žk o.

Profesor Blažko se zabýval mnoha speciálními obory vše.
obecné astronomie. Z počátku věnoval pozornost fotografování
hvězdné oblohy a hvězdných spekter, později se zabýval dvoj.
hvězdami typu AIgola,RR Lyrae a U Cephei, slunečním zatmě.
ním a malými planetkami. Jako velký znalec astronomických
přístrojů navrhl profesor Blažko originální konstrukci spektro-
grafu, blinkmikroskopu a jiných aparatur. Největší jsou však
jeho zásluhy pedagogické. Čs. geodeti znají prof. Blažka jako
autora Kursu praktické astronomie (vydáni 1954) a Kursu
sférické astronomie (vydání 1948). Letos vyšel jeho Kurs
praktické astronomie v překladu Ing. Stanislava Holuba, od.
borného asistenta ústavu astronomie a geofysiky na ČVUT.
V této knize, která je nyní takto přístupna početné obci čs.
zeměměřičů, si snadno můžeme ověřit vysoké' pedagogické
vlastnosti prof. Blažka. Čest jeho památce. Dr. Lukeš

Geodetický kongres Mad'arskej akadémie vied.
Technická sekcia Maďarskej akadémie vied usporiadala

v dňoch 18. až 21. septembra 1956 geodetický kongres, na kto.
rom sa v osmich odborných kolokviach prerokovali aktuálne
problémy geodézie. VzhIadom na širokú účasť odborníkov
z ČSR, SSSR, Bulharska, Číny, Jugoslávie, Polska a Nemeckej
demokratickej republiky stal sa kongres významným prejavom
medzinárodnej spolupráce na poli geodézie a kartografie.

V úvodnom kolokviu pre vyrovnávací počet mal prvú pred-
nášku akademik Tárczy-Hornoch zo Šoprone, iniciátor tohto
kongresu, na tému "Vyrovnanie kontinentálnych triangulač.
ných sietí". Vychádzal zo skúseností, že zavedenie dÍžkových
podmienok može podstatne zvýšiť stabilitu trojuholníkovej
siete. Ukázal ako treba postupovať, keď do vyrovnania za·
vádzame súčasne fingované uhly a dížky navzájom na sebe
nezávislé.

V nasledujúcom referáte na tému "Klasické a moderné
hodnotenie presnosti pri jednotlivých prípadoch vyrovnania"
uviedol Prof. Christov zo Sofie na základe rozboru podla mate·
matickej štatistiky, že miery presnosti vypočítané podla klasic-
kých teorií uvádzajú klamne presnejší výsledok než aký zod·
povedá skutoČnosti. Pritom chyba v miere presnosti je tým
v1ičšia,čím menší je počet pozorovaní a len pri velmi velkom
počte pozorovaní miery presnosti určené podla klasických metód .
zodpovedajú skutočnosti.

V ďalšom referáte "Význam bodovej chyby" Dr. Homoródi
z Budapešti uviedol výsledky skúmaní, ktoré by pomohli
vyriešiť rozpor, že bodová chyba je vličšia ako možná stredná
chyba v súradniciach bodov, keď elipsa chýb prejde v kružnicu•.

V triangulačnom kolokviu mal prvý referát Proť. Bohm
z Prahy na tému "Niektoré skúsenosti pri budovaní základnej
triangulačnej siete v ČSR". Rozviedol tu najmu osobitný spo.
sob merania uhlov, ktorý sa nevykonával podla Schreiberovej
metódy, ale meraním vrcholových uhlov. Táto metóda dala
velmi priaznivé výsledky v uhlových uzáveroch trojuhelníkov.

Dr. Regoczy z Budapešti referoval ,,0 vedeckých a hospo-
dárskych výsledkoch maďarskej triangulačnej metódy." Maďar-
ská triangulačná sieť, ako je známe, nie je budovaná v rádoch,
ale ako jednotná sieť so stranami 7-8 km dlhými, z ktorých
sa potom odvodzujú fingované velké trojuholníky.

Prof. Odlaniczki z Krakova referoval ,,0 vývoji polskej
geodetickej vedy v rokoch 1945 až 1956" a Prof. J asno-
rzewski uviedol výsledky svojich výskumov v prednáške
,,0 použití polopriezračných priesvitných dosák v Michelso-
novom optickom systéme".
(Prof. Durnj ev z Moskvy vo svojom referáte "Budovanie

trigonometrických sietí s pomocnými bodmi" rozviedol metódu
budovania polohopisnej siete vypracovanú v SSSR, ktorá
predstavuje kombináciu triangulácie a polygónometrie vysokej
presnosti.

V kolokviu pre výpočty projekcií referoval Dr. H a zay
,,0 probléme projekcie medzi dvoma elipsoidmi". V reťeráte
riešil otázku, ako možno určiť vzťah medzi dvoma elipsoidmi
resp. vzťah medzi vzájomnou polohou dvoch triangulácií urče-
ných na roznych elipsoidoch a stanoviť pre tieto podmienky
vyrovnania. Na príklade stereografickej projekcie na Besselovom
elipsoide a Gauss.Kriigerovej projekcie na Krassovského elip-
soide ukázal, že vzhladom na rozdielnosťprojekčnej metódy a
podmienok vyrovnania prídeme k roznym výsledkom, pričom
najsprávnejšou bude tá projekčná metóda, kde suma štvorcov
opráv bude najmenšia.

Dr. Kašpar z Prahy v prednáške "Obraz geodetickej čiary
pri zobrazení na rubovornú plochu"úspcšne rozšíril Labordove
formule pre konformné zobrazenie a všeobecnú krivku a potom
na všeobecné zobrazenie lubovornej plochy.

V referáte "Výpočet d:žok elipsoidických oblúkov v poludní.
kovom a normálovom reze" uviedol Szadecky-Kardos zo
Šoprone nové vzorce, ktoré lepšie využívajú výhody počítacích
strojov a zmenšujú potrebu vyhfadávania funkcií.

V nivelačnom kolokviu Prof. Bohm z Prahy v referáte
"Skúsenosti z budovania základnej nivelačnej siete v ČSR"
uviedol, že výsledky nivelačných prác, ktoré sa už začali
r. 1939 a vzhradom na vojnové udalosti sa dokončili až r. 1955,
ukazujú vefmi dobrú elimináciu systematických chýb. Pre
výskum vvlyvu refrakcie sa vykonali mnohé skúšobné merania,
ktorými sa stanovili predpoklady a hodnoty koeficientov tak,
aby najlepšie zodpovedali daným podmienkám.

Dr. Bendeffy z Budapešti v svojom referáte "Hladinové
zmeny v priestore Transdanúbie určené novodobými nivelácia-
mi" rozviedol otázku výškových difereneií základných nivelač·
ných bodov zistených pri opakovaných meraniach vo vličších
časových intervaloch. Tieto diferencie sa použili pre objasnenie
niektorých geokinetických otázok.

Dr. Miiller z Budapešti v prednáške"O výpočte ortometric.
kých výšok nivelačných bodov vyšších rádov" navrhol sposob,
ktorý sa z jednej strany lepšie približuje Niethammerovej
metóde, z druhej strany je však účelnejší pre praktické po.
užitie.

Prof. Meisser z Freiburgu v svojom referáte "Ďalší vývoj
freiberskej hadicovej vodováhy" uviedol najmu nové konštrukcie
statívu, ktoré majú slúžiť na spojenie stenových čapov s pod.
nymi čapmi. Na praktickom príklade technickej kontroly stavby
kostola ukázal sposob použitia a presnosť merania hadicovou
vodováhou, ktorá bola ± 0,02 mm pri dižke hadice 40 m.
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