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plné a racionální
pro zemědělskou

XII. sjezd Komunistické strany Československa
určil za přední úkol celé naší společnosti v současné době rozvoj zemědělství. Bez podsta~ného
vzestupu zemEjdělské výroby nelze zabezpečit ani
propo'lteionální vývoj národního hospodářství, ani
.zvýšen~ životní· úrovně lidu.
Předsednictvo ústředního výboru KSČ se počátkem září letošního roku zabývalo otázkou plného
využití půdy a 1ntenzifikací zemědělské výroby a
schvalilo "N á vrh
n a p 1 n é a r a c i O n á 1ní
v y u žit í veš ker é ,p ů d Y pro, zem ě d ě 1s k o u výr ób u", který řeší otázku využití pUdního fondu v ČSSR. Usnesení ukládá řadu konkrétních úkolů a opatření, která mají přinést zlepšení
ve využívání půdy ve všech zemědělských závodech. Za základní podmínku dosažení intenzívní
zemědělské výroby považuje plné využití veškeré
půdy a její soustavné zúrodňování. V dokumentu
předsednictva ÚV KSČ je uvedeno, že v naší socialistické republice musíme zvlášť pečlivě hospodařit s každým arem půdy a dosahovat na ní co
největší úrody, protože na jednoho obyvatele u nás
připadá jen 37 arů orné půdy. Proto intenzívní
využití každého aru půdy je zájmem každého z nás,
zájmem celonárodním. Pro srovnání uvádíme stav
k 1. lednu 1959, kdy na jednoho obyvatele připa.dalo 38,5 arů orné půdy.
V dokumentu je dále uvedeno srovnání výměry
zemědělské a orné půdy z let 1934-1938 se sou'Časným stavem. Uveďme přehled změn ve výměrách zemědělské a nezemědělské
půdy v ČSSR
podle zjištění orgánů Ústřední správy geodézie
a kartografie podle stavu k 31. 12. 1958 a k 31.
12. 1962 (v hektarech):
o,rná pUda - 44130,
-chmelnice + 1 867, vinice + 776, zahrady - 7 568,
ovocné sady + 13 847, louky -'- 67 634, pastviny
- 48 073, zemědělská pUda celkem -151115;_lesní
půda + 77 971, rybníky s chovem ryb + 436, ostatní vodní plochy + 13 556, zastavěné plochy a nádvoří + 10 789, neplodné plochy + 11 860, ostatní
plochy + 37 059, nezemědělská
půda
celkem
+ 151671.
Situace v hospodaření s půdním fondem je o to
vážnější, že se n8IPódařilo ubývání půdy zastavit.
V roce 1962 se snížila výměra zemědělské půdy
-o 58 451 ha, z toho orné o 11 337 ha. V letošním
roce (1. 1.-1. 7.) činí pokles orné půdy již
3730 ha.
V dokumentu je konstatováno, že také evidence
půdy je nepřesná. Zemědělské
závody vykazují
,často ve svých výrobních plánech menší výměru,

využití

veškeré

půdy

výrobu

než na jakou jsou jim ukládány úkoly státním plánem. Příčinou tohoto rozdílu jsou ladem ležící
pozemky, které jsou obvykle zemědělskými závody
využívány jako pa~tviny, nebo se nevyužívají vů,bec. Rozpory ve vykazování půdy vznikají také
proto, že zemědělské závody změnily ornou půdu
v louky, pastviny, sady apod. bez souhlasu ONV.
Také národní výbory nehlásí změny v užívání pUdy
ONV a orgánům geodézie.
Dosavadní neuspokojivý stav ve využívání půdního fondu a v zúrodňovacích pracích vyžaduje,
aby byla neodkladně provedena některá mimořádná opatření ke zvýšení péče o půdu ve všech zemědělských
závodech a k organizování
široké
pomoci veřejnosti. Cílem těchto opatření je dosáhnout
v letošním
roce
plánované
výměry
5 131 900 ha orné půdy a postupně rozorávat každým rokem nejméně 30000 ha málo úrodných luk
a pastvin a jiné nevyužité půdy tak, aby do roku
1970 bylo zúrodněno a intenzívně využíváno nejméně 200 000 ha těchto ploch.
Cílem opatření, která jsou v usnesení a dokumentu předsednictvaÚV
KSČ uvedena, je získat
přesný přehled o veškerých půd!:1ích rezervách,
obdělávání veškeré půdy v nejvyšší míře již v letošním podzimním období a využití všech půdních
rezerv ve stanovených lhůtách .
K dosažení tohoto cíle je třeba ustavit v okre~ech a krajích komise složené z řad funkcionářů
strany, komise lidové kontroly, výrobních země.dělských správ, středisek geodézie, OV ČSM, OOR
aj. Komise mají za úkol koordinovat postup prací,
mobilizovat všechny síly v okrese, odstraňovat
nedostatky, kontrolovat a hodnotit průběh prací
i v místě. Komise v okrese určí pro každou obec
pracovníky z řad funkcionářů OV KSČ, ONV, výrobní zemědělské správy, střediska geodézie, lidové kontroly, STS, výzkumných ústavů, škol, lesních
závodů, OV ČSM, OOR, organizací Národní fronty aj.
V obcích se ustavují pod vedením stranických
orgánů a organizací komise i řad funkcionářů
KSČ, MNV, ROH, ČSM, komise lidové kontroly a
pracovníků
zemědělských
závodů. Tyto komise
v obcích, za pomoci členů komise v okrese, provedoupřímo v terénu prověrku využití půdy na podkladě map jednotné evidence půdy a delimitace
zemědělského půdního fondu. Při prověrce stanoví
po dohodě s funkcionáři zemědělských závodů konkrétní úkoly v obdělávání jednotlivých pozemků.
Činnost komisí v obcích nekončí prověrkou, ale
komise majl za úkol soustavně kontrolovat plnění
smluv a dohodnutých opatření.
'
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Pracovníci středisek geodézie mají všechny předpoklady k tomu, aby byli platnými členy prověrkových komisí, neboť problémy spojené s využíváním
!půdního fondu jsou jim velmi blízké a mají
k dispozici řadu konkrétních údajů o hospodaření
s půdou v jednotlivých obcích, takže mohou dobře
informovat prověrkovou komisi. Tak např. za rok
1962 navrhla střediska geodézie k rozšíření orné
půdy přes 17 tis. ha, z nichž bylo zatím rozoráno
9 tis. ha. Mají též k dispozici přehledy o půdních
rezervách pozemků na kterých nikdo nehospodaří.
Podle stavu k 1. lednu 1963 bylo těchto pozemků
12248 ha.
Střediska geodézie mají dále za úkol vyhotovit na
podkladě prověrek a smluv uzavřených se zemědělskými závody a společenskými organizacemi za
každou obec "Přehled o půdních rezervách a jejich využití v jednotlivých letech" a tyto přehledy
sumarizovat za okres. Ústavy geodézie a kartografie v krajích budou aktivně sledovat (průběh'
prací v okresech a v závěru prací vyhotoví krajský přehled o půdních rezervách.
Bude vhodné, aby prověrek v obcích využila
střediska geodézie též k přesvědčování zemědělských závodů o účelnosti vedení podnikových evi-

M. S. Moloděnskij

I

potřetí

dencí na podkladě celostátní evidence půdy, což
by přispělo k dosažení souladu evidence půdy
s celoročními výrobními a finančními plány. Bude
též prospěšné, aby každý socialistický zemědělský
závod, zejména JZD a státní statky, měl vedle podnikové evidence též přehledný plán půdních fondů,
který by mu umpžnil graficky evidovat údaje
o obdělávání a využívání obhospodařovaných
pozemki'l, o osevních postupech, sklizňových pracích
apod.
Ústřední správa geodézie a kartografie vědoma
si odpovědnosti v plnění úkolů, projednala v září
dokument a usnesení předsednictva ÚV KSČ s řediteli ústavů geodézie a kartografie v krajích a
k zabezpečení úkolů provedla potřebná opatření.
Pro zvýšení zemědělské výroby má význam !plné
a racionální využití veškerého půdního fondu, kterému je třeba věnovat prvořadou pozornost. V našich podmínkách si nemůžeme dovolit s půdou
plýtvat, a musíme proto soustředit všechno úsilí
k tomu, aby se nám půda neztrácela a zabezpečit
intenzívní využití každého aru půdy. Je to úkol
celonárodní
a orgány geodézie, jako odpovědné
orgány za evidenci půdy, jsou povinny vykonat na
tomto úkolu kus poctivé a odpovědné práce.

laureátem

státní ceny
92 Moloděnskij:

,
526.1

Komitét pro Leninovy ceny v oblasti vědy a techniky při Radě ministrů SSSR udělil dopisujícímu členu
Akademie věd SSSR, dvojndsobnému laureátu státní ceny, doktoru Michailu Sergějeviči Moloděnskému státní
Leninovu cenu za r. 196.3 za práce z oboru teoretické geodézie a slapů zemské kůry.
U příležitosti tohoto vysokého vyznamenání, které patří zároveň celé sovětské škole teoretické geodézie, založené
v Centrálním vědeckovýzkumném ústavu geodézie, fotogrammetrie a kartografie v Moskvě, podáváme zde stručné
údaje o základních dílech laureátových - jako doplnění informací [4J, [.5J, již dříve uveřejněných v Geodetickém
a kartografickém ·obzoru.

M. S. Moloděnskij začal pracovat tvůrčím způsobem
v geodézii ve svých 23 letech, tj. od r. 1932, kdy nastoupil do Centrálního vědeckovýzkumného ústavu

geodézie, fotogrammetrie a kartografie v Moskvě. Začal se ihned zabývat problémy, před kterými stála
tehdy sovětská geodetická věda i praxe. Šlo zejména
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o vědecké zpracování tehdejší sovětské astronomickogepdetické sítě, kde podstatným problémem bylo převedení měřených geodetických vel,ičin na plochu referenčního elipsoidu tak, aby odpovídající body na
ploše elipsoidu a na fyzickém povrchu Země měly vzá.
jemně určitou polohu a byly jednoznačně přiřazeny.
Při řešení redukčního geodetického problému metodou promítací, rozpracovanou sovětskými geodety,
v níž jsou vzájemně přiřazené body uvažovány na
normále k referenčnímu elipsoidu, vyvstal požadavek
znalosti vzájemné polohy referenčního elipsoidu a zem ••
ského tělesa. Tuto polohu lze charakterizovat vzdálenostmi přiřazených bodů, tj. délkami normál a polohou
těchto normál vzhledem k určitým referenčním směrům, vázaným na 'skutečné zemské těleso.

nivelace, a vzhledem k její aktuálnosti z hlediska současných problémů naší geodetické praxe, uvedeme zde
ve stručnosti základní její prvky.
Jsou-li Pi a Pk dva astronomicko-geodetické body,
mezi nimiž určujeme převýšení geoidu Ll~ vzhledem
k přijatému referenčnímu elipsoidu, a je-li {}a složka
astronomicko-geodetické tížnicové odchylky v azi-

--

mutu A geodetické křivky PjFk v jejím průběžném
bodě (délkovém elementu ds), pak
Llhik = ~ - hj

= ~ {}ads.

(2)

(PiPk)

Přepíšeme-li (1) podle věty o střední hodnotě, obdržíme

M. S. Moloděnskij zaměřil své vědecké práce na
problém odvození a praktického určení uvedených ve- kde Sik = PiPk'
ličin. V té době světová geodézieznala jedinou cestu řešení: pomocí určování charakteristik plochy geoidu.
Pro dostatečně přesné určení střední hodnoty {}':,.
V této klasické teorii zkoumání tvaru Země,' spojené
nutně musíme znát kromě {}f, {}~ (ty jsou známými
s plochou geoidu, se vzdálenost H bodu na povrchu
funkcemi rozdílů astronomických a geodetických souZemě od plochy referenčníhoelipsoidu, tj. vzdálenost
řadnic v Pi a Pk) další údaje, které průběh geoidu
vzájemně přiřazených bodů při aplikaci metody prov profilu
charakterizují. Jimi mohou být tíhové
mítací, vyjadřuje součtem
anomálie, počítané vzhledem k poli určitého normálH = Hr + ř;r .
(1) ního sféroidu (gravimetrickeho elipsoidu). Je-li složka
(v témž azimutu A) gravimetrické tížnicové odchylky
kde Hr je pra.vá ortometrická výška, tj. vzdálenost
{}g a převýšení geoidu vzhledem ke gravimetrickému
uvažovaného bodu na povrchu Země od ploelipsoiduLl Nik, pak analogicky k (2) a (3) můžeme
chy geoidu, měřená po skutečné silokřivce zem- napsat
ského tíhovéhopole,
ř;r je tzv. relativní výška geoidu nad referenčrilin
LlNik = Nk - Ni = ~ {}gds = {}~Sik'
(4)
elipsoidem.
"
(PiPk)
Vzhledem k tomu, že rozdíl
Poloha normály k referenčnímu elipsoidu se pak vy~
jadřuje vzhledem ke skutečným silokřivkám pole, tj.
LlNDr -Ll,hik = C ({}g_{}a) ds,
(5)
urěuje se tzv. odchylka tížnicová.
'.
J
(PjP )

M

I

k

Základy této klasické teorie zkoumání tvaru Země
'podal Stokes r. 1849; vzorce pro odchylku tížnicovou
ze Stokesova řešení odvodil Vening Meinesz r. 1928.
Ovšem Stokesova teorie je aplikovatelná jen na tz.v.
regularizovanou Zemi, tj. Zemi idealizovanou tak, že
vně plochy geoidu neleží vůbec žádné hmotné prvky;\
jinými slovy, že plocha geoidu je vnější vzhledem ke
všem hmotám zemského tělesa. To znamená,. že před
použitím Stokesovy teorie je nutno nejprve řešit problém regularizace Země (geoidu), který je ekvivalentní
tzv. redukčnímu problému gravimetrie, kde předmětem
určení je tíhové zrychlení na ploše geoidu.
M. S. Moloděnskij nejprve podrobil problém regularizace a. celou klasickou teorii zkoumání tvaru Země
důkladnému rozboru, podal původní řešení problému
a dokázál identitu výsledků řešení různých autorů.
Zároveň s těmito pracemi zkoumal mo~nostpoužití
v řešení problému společně jákvellčin geometrických
(astronomicko-geodetických), tak i fyzikálních (gravimetrických). V r. 1936 uveřejni~ teorii astronomickogravimetrické nivelace,která.je
na principu společného použití veličin obou druhů z~ložena. Toto kombinované řešení přineslo přednosti jak vůči ryze geometrické metodě určování charakteristik geoidu, tj.
astronomické (astronomi(jko-geodetické) nivelaci, tak
i vůči ryze fyzikální metodě Stokesově resp. Vening
Meineszově, používající~hradně
údajů tíhových.
Vzhledem' k tomu, že v československé literatuřeJosud schází popis teorie astronomicko-gravimetrické

který opět přepíšeme podle věty o střední hodnotě

--

=

LlNik-Llhik

({}g-{}a)mSik,

(6)

se mění podél PiPk prakticky lineárně, neboť ({}u- {}a)
vyjadřuje složku úhlu mezi normálami ke gravimetrickému a referenčnímu (geodetickému) elipsoidu, tedy
veličinu, na tíhovém poli Země (a tudíž jeho nepravidelnostech) nezávislou, bude pro .střední hodnotu
v (6) platiti výraz
1

({}u -

{}a)m

= 2"

'
[({}u -

{}á)i

+

({}u -

{}a)k] .

(7)

Pak
A

LI N ik -

A

LI hik =

1 .uU

2"

('Ul

u
+ {}k)
Sik -

I

2"

a

({}j

.ua
+ 'Uk)
SIk

(8)
a s označením astronomicko-geodetického
1 .ua

2" ('Ui

a

'li

+~)

členu

SIk

= Llhjk

je tzv. gravimetrická oprava. Veličina LINu je funkcí
pouze tíhových anomálií, tj. na astronomicko-geode.
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tických veličinách nezávislá. M. S. Moloděnskij ji vyvých a úhlových prvků, jak výšly po redukci na geoid,
jádřil ve tvaru
. platí pro délkové deformace R!Ji} výraz
~!Ji}

!JN" = ~~!Jg.L dE,
};

=

R (i) -

t)

= ~o

sin1p+ R (i}o -

to) cos1p+

'P

-

kde E je integrační oblast, v níž jsou k dispozicitíhové
anomálie !Jg, a L je speciální funkci polohy. Vzhledem
k tomu, že L poměrně velice rychle ubývá se vzdáleností (r) od astronomicko-geodetických bodů (řádově
jako r-4), stačí provést integraci jen v blízké oblasti
k P1 a Pk, což je nesm:frnou předností této Moloděnského metody. Představíme-li si integrační oblast ve
.
....-...
tvaru kruhu se středem v půlícím bodu spojnice P1Pk,
pak postačuje, aby poloměr oblasti byl jen asi trojnásobkem poloviční vzdálenosti 81k' Zcela zde tedy odpadl požadavek integrace po celém povrchu geoidu,
který je hlavní překážkou v metodách ryze fyzikálních, kde integrované funkce ubývají se vzdáleností
daleko pomaleji (jako r-2 a r-1).
Astronomick~-gravimetrická
nivelace byla' dosud
aplikována v SSSR, ČSSR, ČLR a RLR. Přes její nesporné přednosti nedošlo zatím k využití ve státech
západních, přestože teorie byla uveřejněna v západních jazycích (v němčině a ve španělštině). Lze však
předpokládat, že v nejbližší budoucnosti dojde k aplikaci v Mezinárodní geodetické asociaci při řešení geoidických pro:filů jdo~cích přes kontinenty. O spolupráci
v tomto směru byl požádán československý Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický.
Při prvních aplikacích astronomicko-gravimetrické
nivelace v SSSR (1939) M, S. Moloděnskij navrhl
a uplatnil při interpolaci smíšených anomálii!Jg (anoplálií s redukcí ve volném vzpuchu) velmi účinný postup, který nazval metodou nepřímé interpolace,
a v němž podkladem prQ interpolaci jsou anomálie
Bouguerovy!JgB• Platí totiž

resp. při uvážení topografických korekcí !Jgt při tvorbě
podkladové mapy Bouguerových anomálii (ty pak
označíme !JgB+t)

V (13) a (14) k je známý koeficient, rovný přibližně
0,112, jsou-li nadmořské výšky H vyjádřeny v metrech a!Jg v miligalech.
Při použití MoloděnsMho metody nepřímé interpolace lze podstatně zvýšit přesnost interpolace tíhových
anomálií v horských oblastech. Metoda vešla do geodetické praxe SSSR, ČSS,R i jiných států pod názvem
"metoda nepřímé interpolace". Našli se však i "autoři"
kteří ji spojují se svým jménem, v době, kdy již existovala a byla používána 20 let.
V r. 1944 M. S. Moloděnskij uveřejnil základy teorie
určení deformací geodetických prvků, vznikajících při
zpracování astronomiéko-geodetických sítí ze zanedbání vlivu odlehlosti plochy geoidu od referenčního elipsoidu nebo z nedostatečně přesného určení vzdálenosti
geodetických bodů na zemském povrchu od plochy
referenčního elipsoidu. 'Je-li při zpracování sítí použito metody rozvinovací, kdy se síť rozvinuje na ploše
referenčního elipsoidu s takovými hodnotami délko-

+ R ~ t sin (l-1p)

dl,

o

kde R značí poloměr referenční koule (střední poloměr
Země),
i}
- složku tzv. promítací astronomicko-geodetické tižnicové odchylky v azimutu A
v průběžném bodě rozvinovací čáry o geodetických souřadnicích B, L,
- složku tzv. rozvinovací (~míšené) tížnicové odchylky v· témž bodě i aizmutu,
i}o,to - složky i}, t ve výchozím bodu (Bo' Lo)'
odkud se uvažovaná síť začíná na ploše
elipsoidu rozvinovat, tj. v počátečním bodu rozvinovací čáry,
1p
- sférickou vzdálenost koncového bodu
(Bk, Lk) rozvinovací čáry, kde deformace
určujeme, od bodu výchozího (Bo, Lo),
Co - výšku geoidu v bodě (Bo, Lo),
l
- sférickou vzdálenost bodů (BQ>Lo) a (B,
L).
Směrové deformace!JA lze pak vyjádřit vztahem
!JA = !Ji} sinAk tgBk•
(16)
Moloděnského korekce (15), (16) je nutno uvažovat při
vyrovnání rozsáhlých astronomicko-geodetických síti.
Zároveň se jimi řeší transformace soustavy rozvinovacích tižnicových odchylek do soustavy promítacl a naopak. Analogické vzorce odvodil M. S. Moloděnskij
pro výšky geoidu. Teorie je známa i na Západě; byla
např. úspěšně, i když s určitým zjednodušením, aplikována v USA při odvozování parametrů zemského elipsoidu z rozsáhlých astronomicko-geodetickýchsíti.
Principiální obtíže, s kterými je spojeno praktické
řešení dříve zmíněného problému regularizace Země
v důsledku naší neznalosti průběhu vnitřního zemského
tíhového pole v oblasti podpovrchové mezi povrchem
reálné Země a geoidem, vedly M. S. Moloděnského
k nové formulaci základní úlohy geodézie. Tato nová
formulace se liší od klasické především v tom, že předmětem určení není tradiční, avšak principiálně neurčitelná plocha Listingova geoidu, ale reálná, fyzická Země a její vnější tíhové pole. Současně jde o formulaci
a řešeni nové fundamentální úlohy teorie potenciálu,
v níž předmětem určení je obecná (neh1~dinová) plocha a výchozími údaji jsou hodnoty 'potenciálu a tíže
v bodech na ní ležících. První řešeni probléwu v této
nové formulaci podal M: S. Moloděnskij ve fundamentálním díle "Základní otázky geodetické gravimetrie",
uveřejněném r. 1945. Vznikla tak nová teorie zkoumání tvaru Země, která znamená první.podstatný krok
dopředu od vyvinutí teorie Stokesovy, téměř po 100
letech od jejího vzniku. Znamenitou vlastností této
teorie M. S. Moloděnského a zároveň její podstatnou
předností ve srovnálli s klasickou teorii je skutečnost,
že v ní nikde nevystupují hypotetické veličiny charakterizující rozložení hustoty hmotných elementů uvnitř
zemské kůry. Počítá se zde výhradně s astronomickogeodeti,ckými a gravimetrickými veličinami, vztahujícími se k bodům fyzického povrchu Země, kde je přimo měříme, tedy nijak nerédukovanými. Za vyvinutí
této nové teorie byl M. S. Moloděnskij poprvé vyznamenán státní cenou.
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Ctenáři GaKO byli s podstatou této Moloděnského
teorie seznámeni v [5]; zde ji proto znovu popisovat
nebudeme. Uveďme jen pro konfrontaci s (I), že v nové
teorii
kdeHq

'q

H = Hq
je normálnf výška,
je výška kvazigeoidu,

+ 'q,

S g dh

w ,

(OA)

němž Ym označuje hodnotu známého normálního tíhového zrychlení na příslušné normální tížnici ve vzdálenosti 1/2 Hq nad přijatým normálním sféroidem (gravimetrickým elipso~dem), který je základem použitého,
vzorce pro normální tíhové zrychlení. Připomeňme
v této souvislosti, že naše geodetická služba byla první
po geodetické službě SSSR, kde byl zaveden systém
normálních výšek Moloděnského. Převod řešil VúGTK
teoreticky již r. 1956. Dnes je systém nQrmálních výšek zaveden ve všech geodetických službách socialistických států. Zavádí se dokonce i v tzv. Jednotné evropské nivelační síti, tvořené Mezinárodní geodetickou
asociací, kde byl původně zaveden systém tzv. geopotenciálnfchkót.
O vztahu geopotenciálních
kót, tj.
v podstatě
hodnot rozdílu skuteQného potenciálu
LtW = W - Wo nebo součinů GLtW (kde G je stálý
součinitel) k normálním výškám bylo referováno na
XIII. Valném shromáždění Mezinárodní unie geodetické a geofyzikálnf V. Berkeley 1963. Ovšem vztah
obou systémů je zcela zřejmý, neboť vyplývá již z definice. Poněvadž
V

~ gdhw

= Wo-

2ncosIX

=

(g-y)

Zde IX oznacuJe

'q

Ym

WA

dB,

(22)

r

+

3
H
HO
2R ~ ~ dS+ ~ q~
qfPdS.
(23)

a že plocha kvazigeoidu,
definovaná veličinami Cq'
zde má úlohu jen pomocnou. Je-li H měřeno vzhledem
ke geodetickému
referenčnímu elipsoidu, pak
lze
určit astronomicko-gravimetrickou
nivelaci, o· jejíž
podstatě jsme se již zmínili, avšak aplikovanou na
kvazigeoid, nikoliv na geoid. Normálnf výšku Hq lze
určit z prvků nivelačního převýšení dhw a hodnot tíhového zrychlení g v bodech nivelačního pořadu (OA) ze
vzorce, v' naší geodetické praxi již dobře známého
Hq = _1_

'q = ~r ~-%--

= -L1W,

(19)

(OA)

je podle (18)

(g -

y) -

sklon zemského povrchu, vzhledem
k ploše referenčního elipsoidu,
smíšenou tíhovou anomálii r bodu
zemského povrchu S,
vzdálenost integračního
elementu dB
od zkoumaného bodu,
střední poloměr Země
normální výšku v dS,
normální výšku ve zkoumaném bodě.

Z (22) lze obdržet klasický vzorec Stokesův, zanedbáme-li odchylky plochy B od hladinové plochy normálního potenciálu, tj. při Hq == O a cos IX== 1.
V této práci, která byla pojata též do německého vydání"Základních
otázek geodetické gravimetrie",
je
odvozen i konkrétní vzorec normální výšky (nazývané
zde ještě pomocnou výškou,'q pak výškou anomální);
v klasické Moloděnského práci z r. 1945 šlo p definici
celkového systému. Připomeňme ještě, že plocha B,
která je zde první aproximací skutečného povrchu Země, a,na níž se provádí integrace, je vytvořena koncovými body oblouků pormálnfch tížnic délky Hq, vynesených od plochy normálního sféroidu, resp.koncovými body výšek
vynesených od bodů skutečného
zemského povrchu. Pro tuto plochu byl Hirvonenem
zaveden název telluroid (1960), avšak prvenství zavedení v geodézii patří nesporně M. S. Moloděnskému
(který B nazývá pomocnou plochou).

'q,

Moloděnského teorie zkoumání tvaru Země, jejíž
pevné základy byly položeny zmíněnými jeho pracemi
z r. 1945 a 1948, dlouho nebyla mnohými autoritami
ve světové geodézii doceňována a využita. Kromě toho
začaly vznikat i práce, opakující v podstatě řešení
M. S. Moloděnského nebo některé jeho části, a původní
práce pravého autora nebyly přitom vůbec anebo
dostatečně zřetelně citovány. Na některé případy upozornili sovětští autoři M. I. Jurkina, N. P. Makarov
a V. F. Jeremějev v práci nazvané"O současném stavu
teorie zkoumání tvaru fyzického povrchu Země", uveřejněné r. 1960 v Trudech CNIIGAiK č. 139 (rusky)
a v našem časopise mezinárodního charakteru Studia
geophysica et geodaetica r. 1961, č. 4 (německy).

Přitom Ym je funkcí jen zeměpisné šířky a výšky; nevznikají zde tedy ani.prakifické obtíže a převod je elementární. Více však překvapuje, že normální výšky,
definované Moloděnským již r. 1945, bývají často nazývány výškami Vignalovými nebo Vignalovými-Moloděnského
či Moloflěnského- Vignalovými,
přestože
Vignal uvedl poprvé vzorec shodný se vzorcem normálnf výšky až r. 1952 a výškový systém nespojoval
s celkovou teorií zkoumání tvaru Země, tj. neuvažoval
vztahH a" Po r. 1958, kdy Moloděnského "Základní
otázky geodetické gravinietrie" vyšly i německy, je to
těžko omluvitelné.

Poukázali jsme již na hlavní přednosti, které má
teorie M. S. Moloděnského ve srovnání s teorií klasickou. Ovšem bez potřebných měření na povrchu Země
praktické aplikace ani zde nejsou možné. Podstatnou
součást potřebných podkladů tvoří zde údaje tíhové,
získávané pro tyto účely převážně gravimetry. V SSSR
byl záhy po roce 1945 n~ pořadu dne úkol rozvinout
vlastní výrobu přístrojů tohoto typu. Nemalou zásluhu na jeho úspěšném a včasném zvládnutí má právě
M. S. Moloděnskij. Za vyvinutí gravimetru a za zásluhy
na založení a rozvoji sovětské instrumentální
gravimetrie stal se podruhé laureátem státní ceny.

Organickou soti-část Moloděnského teorie z r. 1945
tvoří odvození
ve funkci hustoty fP. ekvivalentní povrchové hmotné vrstvy (1948):

Třetí státní (Leninovou) cenou byl M. S. Moloděn.skij vyznamenán
za soubor prací z oboru teoretické
.geodézie a slapů zemské kůry, uveřejněných v letech

'q
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1948-1961. (Do tohoto souboru patří již zmíněná fundamentální práce z r. 1948.)
V r. 1950 M. S. Moloděnskij uveřejnil odvození zá.
kladní rovnice, vyjadřující vztah mezi přírůstkem vzdálenosti H obecného bodu zemského povrchu od plochy
referenčního elipsoidu, přírůstkem nivelační výšky hlO
a příslušnou složkou tížnicové odchylky {}.V diferenciální formě je
,
dH = dhw
dl,
(24)

+ {}

, přičemž pouze dH je zde totálním. diferenciálem,

S dh

w,

~{}dl závisí, jak známo, na cestě integrace l [v, (24) je
dl průmětem elementu dráhy na plochu rovnoběžnou
s plochou referenčního elipsoidu]. Vzorec (24) je zobecněním základního vztahu v klasické astronomické nivelaci, kde předmětem zkoumání je plocha regularizovaného geoidu. Připomeňme, že na rozdfi od klasické
astronomické nivelace v (24) vystupují prvky vztahující se k fyzickému povrchu Země, tj., že zde odpadla
nutnost zavádění korekci z křivosti tížnice v podpovrchovém prostoru. To je zásadní přednost vztahu (24),
neboť k určení anomálních složek křivosti tížnice je
zapotřebí znát průběh skutečného tíhového zrychlení
podél ní, a tyto údaje obecně nemáme, neboť v podpovrchovém prostoru měřit nemůžeme.
Pro spojitost (24) 81(17), odkud
dH = dHa

+ dCa'

a

=

dCa =

dhw

{}dl-

+

g-y dh~ Ha YP'-y.
y
.
R
y.
. sin 2 B cos A dl,
g-y dh + Ha yp-y.
y
R
y•
. sin 2B cos A dl;

V r. 1960 M. S. Moloděnskij dále rozvinul klasickou
teorii tzv. stupňových měření, určující parametry
zemského elipsoidu z astronomicko-geodetických
veličin. Přínos spočívá v tom, že v nové teorii je předmětem určení i poloha hmotného středu Země a hodnota
tíhového potenciálu na h~a,diněmoře. Tato teorie najde
patrně širokého uplatnění po vytvoření světové sítě
základních profilů astronomicko-gravimetrické
nivelace pokrývající kontinenty.
Prakticky neobyčejně cennou je práce M. S. Moloděnského "Řešení integrální rovnice určující tvar Země':. Zdá se, že svým dosahem bude významným mezníkem v započetí široké aplikace nové teorie zkoumání
tvaru Země, jejíž základy podal M. S. Moloděnskij ve
zmíněných "Základních otázkách geodetické gravimetrie" z r. 1945. M. S. Moloděnskij podal nové a prakticky velice vhodné řešení základní integrální rovnice
(23) pro hustotu jednoduché ekvivalentní vrstvy cp.
Zavedl zde novou pomocpou funkci X, která je vázána
s povrchovou hustotou vztahem
.
2

uveďme ještě vzorce M. S. Moloděnského pro totální
diferenciály normální 'výšky a relativni výšky kvazigeo~du
dH

geometrií v prostoru) a uzavřenost vzorců pro řešení
všech geodetických úloh.
V r. 1956 M. S. Moloděnskij zpřesnil řešení klasické
úlohy Stokesovy. Jeho řešení má přesnost řádově rovnou čtverci p6lového zploštění Země. Přitom zde vlastně nejde jen o klasickou úlohu, ale i o novou úlohu
Moloděnského zkoumání tvaru reálné Země.

(26)

X =

cp sec .;x;

zde 12 značí radius vektor bodu plochy S, na lllZ se
provádí integrace. Poruchový potenciál na S, z něhož
se známým způsobem určí Ca i složky tížnicové odchylky, je pak dán výrazem
T

(27)

symboly v (26) a (27) byly objasněny již v'předchozím
textu, kromě YP' y. značící normální hodnoty tíhového
zrychlení na pólu a na rovníku. Zopakujme, že tíhové
korek čilí členy jsou zde dány známým normálním tíhovým polem a skutečným tíhO\rým zrychlením g na
fyzickém povrchu Zem~ Průběh g podél tížnic nemusí
zde být vůbec znám; byl by však nutný, použili-li bychom prodH vztahu (1), tj. dH = dHr + dCr'
.
M. S. Moloděnskij je autorem teorie (1954) určení
charakteristik tvaru fyzického povrchu Země z měřených geometrických veličin na jejím povrchu. Jde
v podstatě o komplexní řešení geodetických úloh způsobem, který je obsažen v pojmu "trojrozměrná geodézie", později zavedeném Mezinárodní geodetickou
asociací. Body na zemském povrchu jsou zde 'spojeny
přímkanii a z určení tří směrových kosinů, případně
délky každé úsečky se řeší přenos pravoúhlých prostorových souřadnic v principu bez zavedení referenčního
elipsoidu a tudíž i bez potřeby-řešit problém jeho orientace v zemském tělese. Praktické aplikace této teorie
předpokládají ovšem provést taková geodetická měření, aby všechny tři směrové kosiny byly určeny
s dostatečnou přesností. Zde vyvstává především problém ~vážení vertikální refrakce při měření vertikálních úhlů. Výhodou teorie je' jednoduchost použitého
matematického aparátu (vystačí se zde s analytickou

12
Ji2

d

= R2
w

S x:w.

= cosa:
dS
2

•

12

Úloha se tedy redukuje na určení funkce X. M. S. Moloděnskij vyvinul velmi, účinné řešení metodou postupných aproximací; uvedeme zde výrazy pro T na
jednotlivých stupních aproximace - vzhledem k tomu, že nové vzorce jsou v současné době používány
IV naší geodetické praxi:
'
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S Go lS (VJ) -

~] dw,

S G S (VJ) - ~] dw ,
R
T = 4 n S G S (VJ) ~ ]dw R2 S (Ha - H~)2
-2
r3
Xodw,
TI

2

= 4~

I[

2 [

(31)
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jsou přístupnou formou podány v moderních učebnicích: V. V. Brovar, V. A. Magnickij, B. P. Šimbirjov:
Teorie tvaru Země (Moskva 1961) a N. P. Makarov:
Učebnice geodetické gravimetrie (Moskva 1959).
Vůbec jsme be zde nezmínili o pracích laureátových
z oboru slapů zemské kůry, neboť ty přesahují rámec
geodézie. V ČSSR v tomto oboru velice úspěšně pracuje Geofyzikální ústav ČSAV,
Závěrem zopakujme, co již bylo obsahem pozdravného telegramu, zaslaného laureátu Michailu Sergějeviči Moloděnskému naší Ústřední "správou geodézie
a kartografie bezprostředně po vyhlášení udělení; Leninovy ceny:
Českoslovenští geodeti upřímně blahopřejí laureátovia přejí mu stálé pevné zdraví jako předpoklad dalších vědeckých úspěchů.

přičemž

00 = g-y
01

= R2

SH

"':'-H

O

(1.

r3

q

lo dm,

a
ln

= :~

+

(4~)2

S On [S

(1jJ) -

~

]dm,

(33)

kde S(1jJ) je standardní označení Stokesovy funkce,
.

1jJ

2·

r=2Rs1ll

1p je sférická vzdálenost integračního elementu
dm.
(g ~ y) je smíšená tíhová anomálie na fyzickém
povrchu Země.

Řešení v "nultém přiblížení", tj. s uvážením jen 00
a zanedbáním všech korekčních členů 01' O2 atd., je
sho~é s klasickým řešením Stokesovým, avšak s tím
rozdílem, žé poruchový potenciál T je zde určován na
fyzickém povrchu Země, nikoliv na geoidu.
Korekční členy (32) jsou tedy vyjádřeny integrální.
mi-vzorci, kde integrované funkce ubývají se vzdáleností r integračního elementu od zkoumaného bodu
řádově jako r-3 nebo rychleji. To je podstatnou předností tohoto produktivního způsobu řešení, neboť v důsledku uvedené skutečnosti můžeme při praktické
aplikaci podstatně omezit integrační oblast, aniž by
byla prakticky porušena přesnost výpočtu. Prakticky
zcela po.stačuje volit integrační oblasti o poloměru jen
několika desítek km.
Uvedené- vzorce jsou velmi výhodné. Umožňují
V současné době řešit v naší geodetické službě úlohu,
kterou ~~řin~sla,geodeti?~á J?rťxe,. souv:isejícf s př~vo.
dem merenychastronomlCkych\ aZImutu na geod~tlCké
po celém území ČSSR. Kromě toho bychom v horských
oblastech (zvláště v oblasti Vysokých Tater) nemohli
tuto praktickou úlohu vůbec řešit (s požadovanou poměrně vysokou přesností) bez teorie M. S. Moloděn·
ského. A lze říci, že jsou "na obzoru" již další p:raktické
úkoly naší geodetické výroby, jejichž úspěšné řešení
se bez aplikací Moloděnského teorie neobejde. Jejich
popis však přesahuje rámec tohoto informačního pojednání o pracích M. S. Moloděnského.
Tím jsme vyčerpali jen nejvýznačnější geodetická
díla M. S. Moloděnského dosud uveřejněná. V závěru
článku uvádíme seznam prakticky (snad) všech jeho
prací. Souhrnně je o většině z nich pojednáno v krásné
monografii "Metody zkoumání vnějšího tíhovéhopole
a tvaru ZenSé (Trudy CNlIGAiK 131, 1960) od M.
S. Moloděnského, V. F. Jeremějeva a M, 1, Jurkiny.
Základy Moloděnského teorie zkoumání tvaru Země
I,

illTaTIiB-Bexa. feone3HcT
1930, 2-3.
(M. MOJIOnCHCKHH H B. illarrolllHHKoB).
O BbltlHCJIeHHH lllHpOTbl H3 Ha5JIIoneHHH nap lleBIJ;Olla
MeTOnOM penyKIJ;HH Ha5JIIoneRHH. JIeHHHrpan, 1932.
K Bonpocy 06 ytleTe BJIHHHHHCOKatlaHHH lllTaTHBa npu
napHblX KatlaHlIHX MaHTHHKa. BaJITHHCKaH reo..n:e3HtleCKaH KOMMCCHH,V, 1934.
O pe..n:YKIJ;HlIClIJIbI THlKeCTlI K YPOBHR>MOpH ..n:JIHHepery JIHpH31IpOBaHHOŘ3eMJIlI.
Tpy..n:bI IJ;HIU1T AlIK
II, 1936.
K Borrpocy 06 onpe..n:eJIeHlIH qmrypbI reOHna HeperyJIHpH3HpoBaHHoH 3eMJIH. ACTpOH. lKYP' 1936, 4.
Orrpe..n:eJIeHlIe qmrYPbI reOlI..n:a nplI COBMeCTHOMHClIOJIb30BaHHlI aCTpoHoMo-reo..n:e3HtleCKHX YKJIOHeHlIH OTBecalI
KapTbI aHOMaJIHH ClIJIbI THlKeCTH. Tpy..n:bI
IJ;IH1HTAHK 17, 1937.
ACTpoHoMo-rpaBlIMeTpHtleCKOe HlIBeJIlIpOBaHHe no 51550 napaJIJIeJIlI OT 30-ro no 56 MeplI..n:lIaHa. C50pHHK
IJ;HHHf AlIK 3, 1939 (M. C. MOJIo..n:eHcKlIHli A. M.
JI031IHcKaH) .
Pa60TbI no rpaBlIMeTplItleCKoMY HHcTpYM'eHToBe..n:eHlIR>,
feo..n:e3HcT 1940, 5.
<

OCHoBHble BorrpOCbI, CBH3aHHble C DblIIOJIHeHlIeM aCTpoHOMo-rpaDlIMeTpHtleCKOrO HHBeJIlIpOBaHHH Ha 50JIbmOH TeppHTopHlI. C60pHHK cTaTeH fYfK
IV, 1944.
OCHoBHble BorrpocbI' reO..n:e31ItleCKOHrpaBHMeTplIlI. Tpy··
..n:bIIJ;HHMf AHK42,
1945~
POJIb reop1I31IKH li reOJIOrlIlI B lICCJIe..n:OBaHHlIPIUYPbI
3eMJIlI. C60pHHK CTaTeH fYfK
VIII,1945.
BHemHee rpaBHTaIJ;lIOHHOe rrOJIe li plIrypa pH3HtleCKOH
nOBepXHOCTH 3eMJIH. H3B. AH CCCP,4cep.
reopr. H
reOpH3Htl. 1948, 3.
P~50TbI A. A. MlIXaHJIOBIt ~. 05JIaCTH rpaBHMeTpHlI II
TeopHH pIIrYPbI 3eMJIH. C50pHHK CTaTeH fYfK XVII,
1948.
I
<1>. H. KpacoBcKlIH. (OcHoBOnOJIOlKHHK COBeTCKOHreo..n:e31IH.) M3B. AH CCCI?, cep. reorp.
H reOpH3HtI.
1949, 1 (B. ,ll;aHHJIOBH M. MOJIOneHcKHH).
llpH6JIlIlKeHHbIH cnoc06 pemeHHH ypaBHeHHH, onpeneJIHR>IIJ;eropHrypy KBa31IreOHna. TpynbI IJ;HMMfAlIK
68, 1949\.'
\.
M3ytle'HHe q>HrYPbI 3eMJIH reoMeTplIttecKHM (acTpoHoMOreOne31ItleCKHM) MeTOnOM. C60pHIIK CTaTeH fYfK
XXVII, 1949.
MeTo..n:. COBMeCTHOH06pa6oTKII rpaBHMeTpHttecKHx II
reOne3HtleCKHX MaTepIIaJIOB ,D;ml II3ytleHHlI rpaBHTaIJ;HOHHOro rrOJIlI 3eMJIII II ee PIUYPbI.é6opHHK
CTaTeH fYfK XXX, 1950.
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K

On;eHKa TO'lHOCTHpfl)l.a CToKca H HeKOTopble nOnbITKH
YTO'lHeHHH CI.'O TeopHH. Tpy.nbI IJ;HMMfAHK
145,
1962 (M. C. MOJIo.neHcKHH, B. 4>. EpeMeeB, M. M.
IOpKHHa).

nOCTaHOBKe aCTpoHoMo-rpaBHMeTpH'IeCKOTO HHBeJIHpOBaHHJI B CCCP. Tpy.nbI IJ;HIHffAHK
75, 1950.

Me'l'o.n COBMeCTHOH 06pa60TKH rpaBHMeTpH'leCKHX H
reo.neSH'leCKHX MaTepHaJIOB .nJIJI'HSY'leHHJI rpaBHTaqHoHHoro
nOJIJI 3eMJIH H ee epHrYPbI. Tpy.nbI
IJ;HMMfAHK 86, 195I.
YnpyrHe npHJIHBbI, cBo6o.nHaJl HYTaqHJI H HeKOTopbIC
BorrpOCbI cTpOeHHJI 3eMJIH. Tpy.nbI feoep.
HH-Ta
AH CCCP 19, 1953.
.
;
HOBbIH MeTO.n pemeHHJl reo.neSH'leCKHX sa.na'l. Tpy.nbI
UHMMt AHK 1a3, 1954.
HOBbIH MeTO,Il pemeHHJI reo.n;eSH'le~t<HX sa.na'l. C60p.
peep~p. ,IJ;HMMf AHK 1, 1954.
TIJIOTHOCTbH, ynpyrocTb BHYTPH 3eMJIH. Tpy.n;bI feoq,.
HH-Ta AHCCCP
26, 1955.
MCCJIe.noBaHHe pemeHHJI sa.na'lH CTOKcac OTHOCHTeJIbHOH norpemHOCTbIO KBa.n;paTa CJl<aTHJI3eMJIH. Tpy.nbI
IJ;HMMfAHK ll~, 1956.
PemeHHe sa.na'lH CToKca C OTHOCHTeJIbHOHnorpem·
HOCTbIO nOpJl.n;Ka KBa.npaTa CiKaTHJI 3eMJIH. Tpy.n;bl
IJ;HMMf AHK 112, 1956.
HOBbIe MeTo.n;bIHSY'leHHJI epHrypbI 3eMJIH. feo.n. Ji KapT.
1957, II.
COBpeMeHHble a'a.n;a'lH JisY'leHHJI epHrypbI 3eMJIH. feo.n.
H KapT. 1958, 7.
O BOSMOiKHOCTH
YBeJIR'leHHJI paCCTOHHHHMeiK.n;yaCTponYHKTaMH npH aCTpoHoMo-rpaBHMeTpH'leCKOM HHBeJIHpOBaHHH. feo.n;. H KapT. 1960,9
(M. C. MOJIo.n;eHCKHH, B. C. fopoxQBa).
MeTo.n;bI HSY'leHHH BHemHero rpaBHTan;HoHHoro nOJIJl
H epHrYPbI 3eMJIH. Tpy.nbI IJ;HMMfAHK
131, 1960
(M. C. MOJIo.n;eHcKHll, B. 4>. EpeMeeB, M. M. IOpKHBa).
O sa.na'le rpa.nycHbIX H3MepeHHll. C60pHHK peepepaToB
IJ;HMMf AHK 18, 1960.
PemeHHe HHT'erpaJIbHOrO ypaBHeHHH, onpe.neJIHIOIIJ;erO
epHrypy 3eMJIH.C60p.
peepep. IJ;HMMfAHK 18, 1960.
lJHCJIa 'JIHBa .nJIH :CTaTH'leCKHX seMHblxnpHnHBoB
2-1.'0
H 3-1.'0 nopH.n;KoB. C60p. 3eMHble npHJIHBbI H HyTan;HH 3eMJIH. AH CCCP, 1961 (M. C. MOJIo.neHcKHŘ
H M. B., KpaMep).
TeopHJI HYTan;HHH CYTO'lHbIX'seMHblX npHJIHBOB. C60p.
3eMHble npHJIHBbI H RYTan;HH 3eMJIH. AH CCCP,
1961.
I

K Bonpocy o nOnepe'lHOM c.n;BHre B tpHaHTYJIHn;HH.
feo.n;. H KapT. 1963, 6, (M. C. MOJIQ.neHcKHH, B. 4>.
EpeMeeB, M. M. IOpKHHa).
"

Bestimmung der Gestalt des Geoids unter gemeinsamen Anwendung astronomisch-geodlHischer
Lotabweichung~n und Schwerestorungen. VerhandI. d. Balt. geod. Komiss., IX. Tagung 1936,
Helsinki 1937..
'Determinación de la forma del Geoide mediante
el empleo de desviaciones de la vertical astronómico-geodésicas y anomalías de, la gravedad.
Direccion general del Instituto geografico militar, Folleto de divulgacion No 11, Buenos Aires
1951.
Gnmdbegriffe der geodiitischen Gravimetrie. VEB
Verlag Technik, Berlin 1958.
"'New methods of studying the figure of the Earth.
Bull. gěod No 50, 1958.
Deducing Stokes's formula with a relative error
of the flattening. BulI. gěod. No 50, 1958.
Ueber die Aufgabe der Gradmessungen. Bull gěod.
No 64, 1962.
Losun'g der Integralgleichung zur Ermittlung der
Erdfigur. BulI. géod. No 64, 1962.
On transversal displacement in triangulation.
Abstracts of Papers, IAG,XIII General Assembly,
Berkeley 1963.(M. S. Molodensky, V. F. Yeremeyev" M. I. Yurkina).
Literatura'
(I)
{2J
{3J
{4]

[5]

O npHC)'JKAeH"H J1eHHHcKHX npeMHlI aa HllH60Jlee BbI)J;alOW;He
pa60TbI B 06J13CTH HaYKH H TeXHHKli. npaBAa,
21. 4. 1963.
AKIIAeMHK M. l(eJIbAbJI1I: nOBbIe
ycnexH
HaYKH H TeXHHKH.
npaBAa.
21. 4. 1963.
\
O pa60T3x J1aypeaTa J1eHHHcKoll npeMHH M. C. MOJIOAeHCKo,o
B 06J1aCTH HayqeHHlI q,HrYPbl 3eMJIH. feoAeaHlI
li KapTorpa(jlHiI
1963, 7.
•
M. B u r š a:
ůsp/lchy
sovětských
geodetú
v oboru
určováni
tvaru
a rozměri'l
Země.
GaKO 1956, 11. Přetištěno
v Nachr.
aus _dem Karten
u. Verrnessungswesen,
Reihe III: Obersetzungen ausgewiihlter
Arbeiten
aus dem ausliindischen
Fachschriť·
tum,
Heft Nr. 3, Frankfurt
a. M. 1957 (Erfolge
sowjetischer
Geodiiten
in der Gesta1tsund Ausmassebestimmung
der Erdej.
M. B u r ~ a:
K patnáctému
výročí Mo10děnského
teorie
tvaru
Zeoiě. GaKO 1960, 11.

.

M. Burša, CSC, VÚGTK v Praze

Zeissův
tel.emetr BRT 006 Z hlediska dvojzákladnové
•
telemetrie
.

/

Výklad dvojzákladnové telemetrie. Chyba vzdále nosU z koinCidováni obrazil prováděného stranou koZžmačni·roviny při oboji telemetrii. Nedostatky přístroje BRT _vzhledem k dvojzákladnové telemetrii.
lak by měl být vykorigován' telemetr určený pro normální i dvojztíkladnovou telemetrii.
,
jemců. Pokládám však i dnes ještě za vhodné tuto
1. Úvod

metodu blíže objasnit. Je také nutno přihlédnout
Dvojzákladnová telemetrie není JIZ nový pojem,
k
zvláštnostem nového- telemetru BRT 006,-který
i když první doklady z r. 1959 nejsou veřejnosti
později
vyvinuly závody Zeissv J eně, neboťse metody
dostatečně známy. Příslušná výzkumná zpráva [I]
podstatně
týkají. Y oficiální 7 stránkové publikaci
nebyla dosud uveřejněna tiskem a patentní listina.
[3]
ani
v
publikaci
[4], které zřejmě počítají s uplatně[2] týkající se provedení telemetrick~ latě jako vnější
základny telemetru je známa jen užšímu,kruhu zá. ním tohoto přístroje při dvojzáÝ:ladnovételemetrii.
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3R
Obr. 1.: Dálkový obrazec
telemetrži.

při

normální
Obr. 3.: Telemetržcká
lať podle (2) se vztyčenými
terči. Statžvově řešený prototyp
VUGTK.

však čtenář nenalezne o nové metodě vic než jednověté
sděleni, jehož obsahem je jen možnost použit latě
postavené v cilovém bodě, jednou pro zvýšeni dosahu
na 180 m, podruhé na 240 m.

2. Popis metody
Na obr. I je v půdoryse znázorněn dálkoměrný
Dbrazec při normální telemetrii s jednou proměnlivou
základnou z máximálni délky b vestavěnou v přístroji.
Obrazec se vyznačuje tim, že měřená vzdálenost
OZ = d je kolmá k základně z. V patě této kolmice je
hranol Z posuvný podél dělené základny a opatřený
odečitacim indexem. Tento hranol odkláni všechny
paprsky z okoli bodu O o úhel 3R. Vose přístroje je
jiný hranol S, který je odkláni o 3R - b, kde b je
dálkoměrný úhel. Splynuti obou paprskových svazků
vycházejicích z bodu O porušené jen nepatrným rozdilem optických drah OS, (OZ + ZS) se jevi v lomeném dalekohledu D jako koincidence dvou (opticky
od sebe oddělených) obrazů téhož svislého cile O, a to
obrazu jeho spodni části vytvořeného paprsky jdoucimi (např. u BRT 006) po dráze OZSD a obrazu jep.o
horní části z dráhy OSD. Koincidujici části cile jsou
na obr. 2a. Není-li hranol Z přesně v patě kolmice,

a)

dopadá na něho svazek odchýlený, obraz jim vytvořený je stranou kolimačni roviny a ke koincidenci nedochází (obr. 2b). Podle indexu na sáňkách hranolu Z se
při koincidenci čte k úseku a stupnice základny z
vzdálenost d v jednotká9h zmenšených v poměru
I : lIb. Dálkoměrná rovnice je zde jednoduchá,

b)

++
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Při dvojzákladnové telemetrii se kOlllbinuje s vnitřní
proměnlivou základnou z, která má celkovou délku
b {např. 30 cm), vnější základna (telemetrická lať)
o délce rovné celistvému n násobku délky b. Lať není
jen koncová, má dílky velikosti b (obr. 3, 4).

1

b

2

Význam tohopo uspořádání zaniká při větších vzdále,nostech. Dálkoměrná rovnice je
d=

a+vb
<5

Dálkoměrný obrazec je znázorněn na obr. 580. U tohoto příkladu je uži~o ťřídílkové telemetrické latě,
.1
_
(n + 1) b
Uomáx.2 <5
•
jejíž značky mají čísla O, 1, 2, 3. Podstatou metody je,
že se při vzdálenostech přesahujících dosah dmax• 1
vl~stnfho telemetru přivádí. do koincidence obraz
Dvojzákladnová
telemetrie tedy zvysuJe dosah
. určité značky telemetrické latě (na obr. 5 'je to značka
telemetru bez nutnosti měnit jeho dálkoměrný úhel.
1) vytvořený při optické dráze' lZSD s obrazem jiné . Zachovává se proto velikost relativní chyby měřených
značky· vyššího pořadí (značka 3) vytvořeným při' vzdáleností. Při daném dosahu je telemetnclm lať
dráze 3SD. Obr. 5b představuje pohled v zorném poli
dalekoWedu. Indexy Z a S je u čísel vyjádřena optická
dráha: Užitý úsek telemetrické latě je vždy celistyým
v násobkem vnitřní základny b a číslo v (na obr.
" = 2) se určí jako počet přečnívajících díIMůna lati,
a.ť při levém nebo při pravém okraji zorného pole.
Z toho plyne, že telemetrická lať nemusí niít <lUky
číslovány.
.
Jistou vyhodou je lichý počet dílkú na telemetrické
lati, je~tliže je její zaměřovač (průzor) umístěn uprostřed a jestliže se u telemetru naciluje nejbližší značka
ležící vpravo od středu latě záměrou jdoucí hranolem
Z. Za těchto okolností nastává podle obr. 6 největší
pravědpodobnost rovnosti měřené délky.d a skutečné
vzdálenosti d cílového bodu O od stanoviska S přístro- '
je. Tato ú1a.ha je založena na tom, že průměrná
velikost úseku vnit~ zákla<in.y je
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o délku vnitřni základny b 'kratší než by musila být lať
každého jiného optického dálkoměru. 1)

3. Vliv koincidování provád~ného stranou
kolimaění roviny
Na obr. 7 je zákla~
dáll$:oměrný obrazec SZOP
spojující při dvojzákladnové telemetrii 'JI dílků telemetrické latě s úsekem a vnitřni základny z přístroje.'
Je u ně,ho ~pIJ:1ěnapodmínk~ OZ 1.z, která měřicky
znamena kOlnCldovat značky O, P v kolimačni rovině
představované
svislým vlá.knem rektifikovaného
nitkového kříže. Tyto značky jsou pak obecně jedinými
zn~č~am~,teleme~rické latě, které; zorném poli právě
kOllClduJI. MezI obrazy ostatmch dvojic značek
(vzdálených od O, P souhlasně např. o délky b nebo
2b) vznikají spáry postupně se zvětšující.
Jiný, z části čerchovaně vyrýsovaný obrazec SXQR
znázorňuje následek koincidence provedené stranou
kolimačni roviny,
to v místě odpovídajícím délce
kb myšlené na telemetrické lati. Měřicky to znamená,
že se zaměnila koincidující dvojice O, P za koincidující
dvojici Q, R, a to malým posunem hranolu z bodu Z
do bodu X. Tento posun !1a. vydělený dálkoměrným
úhlem (j nebo vynásobený násobnou konstantou
k = l/(j je chybou !1d vzdálenosti měřené za těchto

a

') snahr' nal1..radit telemetrickou lať s několika rovinnými terči
prostoro!'ym tele~~m (válec, koule] nelze pro dvojzkladnovou
telemetru doporuclt. Ma]l dva sobě OdpOI'llj1ciznaky, podstatně
sníženou pře~n~st a· lIane]vyše Jen dvojnasobný ·dosah. Za výhodu se ~oklada, že o.~p'adá orientování vn~jši základny na cilovém ~ode. Jednou pI'ICmOU poklesu přeJll1osli, která nastává
vždy, je. osobnl. chyba při koincidováni osvětlené části obrysu
s .?eosv~tlenou cástl. U koule je jednak nemožné přesvědčit se
prI dvolzákladnov& telemetrii o tom, že rozštěpené obrazy obou
pol.okoull na seba plynule nav~.zuji, a i kdyby tobo nebylo, je
mozno jen hrubým odhadem urclt polohu Jejlho "rovnlku" který
je práyě etal~nem. Pro normální telemetl'ii však může být 'kulový
cli ytlpným rešenlm pro zaměřování některých nepřístupných
bodu.

okolností. Koincidence značek Q, R se děje při záměrách odchýlených o malé úhly (Xx 11. (XS 0(1 směrů
původnich záměr za, SP základního dálkoměrného
obrazce.
Posun !1a bude jiný, užije-li se jednotného zvětšení
dalekohled,u.•.nebo dvojího zvětšeni pro horní a spodní
polovinu zorného pole. Jednotné zvětšeni má např.
Zeissův Teletop, dvojí zvětšeni má BRT 006 podle
firemního patentu jenského závodu [5] přihlášeného
v Itálii.
. Sledujme nyni optické zobrazováni dvou značek
telemetrické latě redukovaných na body Q, R při
jednotném zvětšeni dalekohledu. Oba hranoly v bodech X a S mají funkci zrcadel a vytvářejí zdánlivé
obrazy Q', R', jejichž polohy jsou dány jednak úhly
(Xx, (XS s levými rameny ve směru SX, jednak delkami

xq'

.XQ = s' • a SR'· . SR = s. Předpokladem
kOllCldence bodu Q, R je zákryt zdánlivých obrazů
Q',!f' při pohledu ze středu objektivu.O,který je vzdálen
o delku c od bodu S. Pak se zobrazí v jedné obrazové
rov~~ objekt~vu ~ba body Q, R soustředně, přihlížíme-h I k rozdílu delek obou optických drah.
Při matematické interpretaci tohoto zobrazováni
předpokládejme však již dvojí zvětšeni dalekohledu,
a to relativni zvětšeni A u úhlu (xs vzhledem k úhlu
(Xx (A.(Xs = ~s, A je málo ddlišné od jedničky). Z dolní
části obr. 7 plyne vztah
s sin

s' sin

(XS

s cos (Xs +c
,

(Xx

+ (c + a + !1a)

s' cos (Xx

a z něho

. ((Xs -

SIn

)+ c + a + !1a.-

(Xx

------

SIn

.s'

(Xs -

c. sm(Xx

= O.
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Při malých úhlech~,
při rovnostech

IXx, ť5 je možno pokračovat dále

8'~
8 • d ,
sin arg • tg arg • arg.

~ .Q..'

C

Výchozí rovnice pak bude
(d

+ c) (~s

-

IXx)

+ (a + .6.a) ~s

=

O.

(5)

\

Z pravoúhlých trojúhelníků SS'R a XX' Q je

+ c5)~

\

+ ť5 = a + (vd+ k) b

tg (IXs

IXs

\

..kb-.6.a
d

tgIXx • IXx=

\

Z předposlední rovnice a z rovnice (3) je
a

+ (v + k) b -

(a

+ vb)

a\.'

A_ ~

d

d

.6.a -

\
\. '}.

,

(1 -'- A) kb
d

.6.al = kb

+

(I-A) (d
c) d+c+kbA

Aa

Po dosazení za d z rovnice (3) a po uvážení proporcí
bude chyba vzdálenosti (.6.d = .6.afc5)
~ a

+

(1 - A)
a+vb

kb]
.

Tento obecný vzorec, který platí při v = 1, 2, 3, .....
pro dvojzákladnovou telemetrii, aplikujme ještě na
normální telemetrii bez vnější základny; charakteri.
zuje ji substituce v = O. Dostaneme
.6.d1= kb [ (1-

A) (

+ - ~)- 1] .

(7)

Přísně vzato nemá u normální teÍemetrie délka
.6.d1.ještě význam chyby vzdálenosti v tom případě,
kdy je cílový bod signalizován jInak než telemetrickou
latí. Musíme ji pokládat jeJ;lza jednu složku, a to za
změnu, která vznikne přeložením koincidence z místa
~ do místa O, a to po kolmici ke straně d dálkoměrného
obrazce. Zbývá ještě určit druhou složku mající původ
v pootočení přístroje v bodě S o úhel IXs,které muselo
předc4ázet, aby .se cílový bod octl stranou kolimační .
roviny.
Celý děj sledujme ještě podle obr. 8, v němž SZO je
základní dálkoměrný obrazec. PootoČí·li se telemetr
o úhel e doleva., přesune se obraz cíle v dalekohledu
doprava od kolimační roviny. Po nové koincidenci
při hranolu v místě X je čtená vzdálenost d

=

(Z)O

které však pro její velikost není třeba dbát. Např. pro
e = c5je e = - 2ac5, tj. při c5= e = 17' u BRT 006
má složka chyby vzdálenosti velikost e = 0,01 a,
která je maximální při a = b, a tehdy se rovná 3 mm.
Zjišťujeme. tedy, že při koincidenci prováděné do
vzdálenosti 17' od kolimační roviny je možno pokládat
(při normální telemetrii s násobnou konstantou
k = 200) délku .6.d1za úplnou chybu vzdálenosti.,

Obecně není možné anulovat výrazy v hranatých
závorkách u rovnic (6) a (7), a tím i chyby vzdáleností
kon.strukční cestou, protože obsahují proměnnou
(lélku a, popřípadě proměnlivý součinitel v. Podmínka
nulovosti pro .6.d1při normální telemetrii je podle (7)

A=I

c5__

I-c5~

a

Vyloučíme-li však případy velmi malých vzdáleností,
tj. také malých d~lek a, zjednoduší se podmínka na tvar
I

ze

menší než skutečná vzdálenost d =
= (Z)(C).
Bod O se stane bodem Q z obr. ,7 a pata kolmice z něho
spuštěné na přímku (Z)(C) je bodem O. K dříve již
určené složce .6.d1chyby čtené vzdálenosti přistupuje
podle obr. 8 ještě druhá složka
'

e = (C)O'~:l:~darcesin(e+c5)

=

ae(I

+

TJ,

(8)

Sledovanou chybu vzdálenosti bude pak možno téměř
vyloučit dvojím zvětšením dalekohledu, a to relativ·
ním zvětšením (1 - c5) pro paprsky procházející
pevným hranolem v bodě S př~ zvětšení 1 pro hranol
posouvaný po základně z. Tak je .to provedeno u pří.
stroje BRT 006 podle italského patentu [5].
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U rovnice (6) týkající Se dvojzákladnové telemetri~
to v takovém rozsahu možné není. Podmínka nulo·
vosti je zde ,

J
1

vb

+a.

a obsahuje dvě proměnné a, v = 1, 2, 3,. . . .. Omezíme se účelně na vzdálenosti navazující přímo na obor
normální telemetrie tím, že položíme a = O. Pak bude

Má-li se korigovat telemetr z hlediska koincidence
stranou kolimační roviny s největší možnou důsledností, musí se zavést dvojí zvětšení dalekohledu pro
obor normální telemetrie a jednotné zvětšení pro
obor dvojzákladnové
telemetrie. To předpokládá
přítomnost optického členu, který lze podle potřeby
zapojovat a vypojovat z optické soustavy dalekohledu,
který má jednotné zvětšení. Pro takový telemetr by
platily vzorce
Ad} =

+ (kb)2 .i- ,

Ad2

-

a

proměnný, je kb souřadnice měřená na lati od počátku
ležícího v kolimační rovině. Chyba vzdálenosti Ad2 je
v tomto případě právě rovna souřadnici místa koincidování. Koinciduje-li se při vzdálenosti 60 m např.
5 cm vpravo od místa, kam se na lať promítá rektifikované svislé vlákno nitkového kříže, naměří se vzdálenost o 5 cm delší. Správně korigovaným telemetrem
by za těchto okolností nevznikla podle (13) chyba
žádná. Největší chybu by měl tento telemetr 'podle
(13) při a

= b, a to velikosti -

Ad}

= + (kb)2 .i- ,

Ad2= +kb
Zeissův Teletops

a
vb
b
a+v

+

Ad2 =

o. Nedostatky

a+ vb

0,302
0,3025

=

+ 0,298

m.

kb
qJ -:.- -d- ,

}

(14)
a kromě toho vzdálenost A podle obr. 5. Pak bude
u vykorigovaného telemetru

Adt =

Ad}=-kb,
Ad2=-kb

+

Názorně je možno posoudit rozdíly jednotlivých
konstrukcí přetvoříme-li vzorce (13) až (15) tak, že
místo souřadnice kb zavedeme úhel

jednotným zvětšením má

a

= - 2,5 cm,

Výsledky zkušebního měření přístrojem BRT 006
č. 142665, při kterém se v pěti dvojicích určovala
vzdálenost koincidováním různých dvojic značek
telemetrické latě při nepohnuté alhidádě, jsou v tab. 1.
Pravá vzdálenost byla 60,500 m. Vyrovnávacím počtem určená hodnota diference
0,295 m je totožná
s chybou vzdálenosti při koincidertci provedené v souřadnici +b = 0,30 m. Stejná chyba získaná výpočtem
podle,vzorce (14) při k = '/I = 1 a při a = (60,500- 60)/200 = 0,0025 je

kb -a-+-v-b-

Zeissův BRT 006 s neproměnným dvojím zvětšením, kterého se dosahuje čočkami trvale ;umístěnými
před pentagonem V' bodě S, má první chybu stejnou,
druhou chybu však má nepoměrně větší:

1

avšak teprve při vzdálenosti 120 m, kdy se již měří
za podmínek i jinak zhoršených.

a
.

1:

}

+ d<p2,

a
.
Ad2=-~JqJ=-A.qJ

(15)

,

}

(16)

}

(18)

BRT 006 vzhledem k dvojzákladnové
telemetrii

Z rozboru plyne, že vlastnosti důsledně vykorigovaného telemetru má přístroj BRT 006 jen pokud jde
o normální telemetrii a' přístroj Teletop naopak zase
jen pro obor vzdáleností iměřitelných dvojzákladnovou telemetrií. Komplexní řešení tedy nový BRT 006
nepředstavuje. Je to pochopitelné, neboť byl vyvíjen
v době, kdy se na dvojzákladnovou telemetrii ještě
nepomýšlelo. Nemá také pro ni dostatečně velké
zvětšení, dalekohledu. U vnější lati, kterou výrobce
připojil k ukončenému přístroji, nelze provést porovnání s čs. patentem [2] vzhledem k ~omu, že o ní není
nic známo.
Největší chyba z koincidování stranou kolimační
roviny při dvojzákladnové telemetriinastává
u BRT
006 podle (14) pro a = O ; má velikost
Ad2=+kb
a co do absolutní hodnoty je rovna chybě Teletopu
Ad} podle (15). Pokládáme-li součinitel k za spojitě

A~=-dqJ

Ad2= -A.qJ

,

V článku se připomíná myšlenka dvojzákladuové
.telemetrie, jejíž původ a dobu vzniku lze sice prokázat
([1], [2]), která ale nebyla dosud uveřejněna ve formě
článku tiskem. Zvláštní pozornost se věnuje novému
telemetru BRT 006 závodu VEB Carl Zeiss Jena
v souvislosti s dvojzákladnovou telemetrií. U tohoto
přístroje bylo zavedeno menší zvětšem pro předměty
. opticky zobrazované prostřednictvím pevného pentagonu S vzhledem k posuvnému pentagonu Z, a to
. proto, aby se neztrácel čas přesným naváděním
koincidujících obrazů do kolim:ační' roviny. Toto
vtipné řešení velmi zmírnilo chybu vzdálenosti Ad},
která vznikne koincidováním obrazů cíle stranou ko-
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Značky

1
O

čteni

60,41
45
37
45
45
438"

2

3

1

2

4

5

I

3

41
40
37
40
39

60,72
,76
77
74
73

68
67
69
67
66

61,02
00
00
98
00

96
98
96
95
98

394

744

674

000

966

4

61,33
30
32
34
29

30
29
28
28
30

61,58
62
60
61
61

316

290

604

I

Průměry
60,416

60,983

60,709

61,303

56
57
58
56
56

1566

61,585

"

Rozdíly

0,293 .

0,274

U,282

0,320

,
limační roviny. jestliže jde o normální telemetrii (bez
telemetrické latě). Zároveň je však toto opatření
příčinou zvětšení stejně definované chyby t::..d2 'při
dvojzákladnové telemetrii. Dochází tak k raradoxu, že
méně vybavený Teletop téhož výrobce Je pro dvojzákladnovou telemetrii teoreticky vhodnější než po
mnoha stránkách zdokonalený BRT 006. Sledovaná
chyba t::..d2 dosahuje li BRT 006 již při vzdálenosti
60 m velikosti lineární odlehlosti místa koincidování
'Od kolimační roviny (měřené na lati). Toto zjištění
neznamená, že přístrojem BRT 006 nelze při dvoJzákladnové telemetrii spolehlivě měřit. Je však nutné
s velkou pečlivostí odstranit kolimační chybu a koincidovat obrazy ptesně v místě svislého vlákna nitkové-

Výskum

vertikálnych
pomocou

ho kříže. V článku se navrhuje komplexní
konstrukce přístroje pro obojí telemetrii.

Lektoroval: doc. inz. dr. Miroslav Hauj, geodetická
laboratoř FS ČVUT, Praha.
i
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opakovaných

Úlohou geológie, geofyziky a geodézie je výskum
vrchnej časti zemskej kory. Až do nedávna sme
mali velmi slabé znalosti týkajúce sa vertikálnych
pohybov zemskej kůry. Dovodom bol nedostatok
vhodných metód, ktorými by sa zaznamenávali
vertikálne pohyby zemskej kory.

a

S rastóm presnosti geodetických meraní
zhromažďovaním údaj ov došlo k tomu, že pri opakovaných nivelačných mera-niach v roznych časových
intervaloch bol a táto metóda objavená. Boli prevedené pokusy v rade štátov a ukázalo sa, že velmi
presné nivelačné merania umožňujú skúmať ve'rtikálne pohyby pomalé, čiže sekulárne, a taktiež
rýchle seizmické a udáva kvantitatívne vyhodnotenie intenzity týchto pohybov.
'
Čo rozumieme pod názvomzemská
kora? Zemskú koru možeme definovať ako vrstvu hornín medzi ,topografiou terénu a Mohrovičovou hladinou.
pád vertikálnymi pohybmi potom rozumieme zmenu polohy dvoch bodov vo vertikálnej rovine' na
topografickom teréne.
Pozorovanie vertikálnych pohybOv zemskej kory
ha základe opakovaných nivelačných meraní svoje

K.: patentní

listina

telemetrie,

výzkumná'

č. 97264, praha

zpráva

25. 6. 1959.

[3] R i c h t e r, H.: Das' Basis-Reduktlonstachymeter
BRT 006; ein
neuer
DoppelbildBntfernungsmesser
fiir polare
Aufnahmen,
Vermessungstechnik
1960, str. 325-331.
[4] Basis· Reduktlonstachymeter
006 der optlschen
Werke Jena, Der
Fluchtstab
č. 3/4 1960, str. 33.
[5] VEB Carl Zeiss,
lena:
patentní
listina
č. 561851, Telemetro
monostatico
a coincidenza,
Roma 29. Hl. 1956.

pohybov

I. úvod

řešení

zemskej

kory

nivelácií

poslanie může splniť len na základe určitých pod, mienok:
Prvou déHežitou podmienkou je určenie periodičnosti a príčiny súčasných vertikálnych po- ,
hybov zemskej kory na základe geofyzikálnych
predpokladov, aby sme potom mohli určiť časový interval medzi opakovanými niveláciami.
Druhou dOležitou podmienkou je správne geografické rozmiestnenie nivelačních tratí, indikačných polí a bodov, tvoriace sieť opakovanej
nivelácie.
Treťia podmienka spočíva v ,štúdiu nivelačných
bodov, aby sa mohla určiť ich stabilita a vylúčili sa body, u ktorých nastalo miestne posunutie netektonického
charakteru, sposobené
vlastnými pohybmi nivelačných značiek, a aby
,sa ,našiel správny technologický
póstup stabilizácie nivelačných bodov.
Aby sme dospeli k správnym predstavám pri
interpretácii
vertikálnych
pohybov zemskej
kory, je nutné odstrániť rušivý vplyv kompakcie zemskej kůry.
Ď,alej je nutné nájsť správnu metodikuspracovania nivelačných' meraní. .

1963/298

Geodetický
obzO'l"
sv.9/51 (1963) č.ll

2. Určenie periodičnosti a príčin· súčasnych
'vertikálnych pohybov zemskej kory
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Úlohoutejto
časti je pojedhaf o príčinách a periodičnosti sekulárnych vertikálnych pohybov zem·
skej kary. Porovnaním sekulárnych
vertikálnych
pohybov zemskej kary se sekulárnymi variáciami
rotácie Zeme, sekulárnymi
variáciami magnetického pola, sekulárnymi
variáciami gravitačného
pola Zeme a porovnaním morských hladín, nám
umožfiu}e určit vzájomné vzťahy medzi nimi.
Základný materiálpre.
vyhodnotenie
intenzity
sekulárnych vertikálnych pohybov nám poskytujú
velmi presné nivelačné 'merania, pretože podávajú
číselné údaje, charakterizujúce
tieto pohyby. Aby
sme dostali správnu predstavu osekulárnych
pohyboch, získaných pomoco.u opakovaných nivelačnýchmeraní,
je potrebné položiť podmienku, aby
časový interval medzi opakovaní:m nivelácie neprevyšoval polovicu doby kolísania skar, aby bol
niěčo menší. Potom intenzitu pohybov mťižeme vypočítať zo vzťahu

I A~iJge'r I I

-

Skutočnoť, že doteraz sme mali 'nedostatůk skutočných spoTahlivých údaj ov o sekulárnych póhyboch zemskej kary, čo viedlo k tomu, že vieme tak
málo o zákonoch, ktorými sa riadia. Vyskytujú sa
často protichodné .mienky o všetkých problémoch,
fýkajúcich sa príčin a periodičnosti týchto pohybov, ich vzťahov, štruktúrnym
prvkom zémskej
kary a raznych procesov, ktoré sa odohrávajú
v hlbke zeme.
.
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Obr. 1.
kde h2 a hl sú prevýšenia medzi dvoma bodmi
zemského povrchu určeného z prvej ii druhej nivelácie, t je časový interval medzi' nhni. Va vzorci
zostáva otázne, v akých časových intervaloch nivelácie opakovať, aby sme dostali správnu predsta. vu o periodičnosti sekulárnych vertikálnych pohybov.
Z doterajších
materáfov o štúdiu sekulárnych
vertikálnych pohybov na základe opakovaných nivelačných meraní vyplýva, že ako najvhodnejší
časový interval medzi opakovaním nivelácie je 20
až 30 rokov, ISo vystihuje polovicu doby kolísania
[1], [2]. Na základe týchto materiálov mažeme
súdiť, že periodičnosť vert;ikálnych pohybov zem.skej kary je v medziach 40-60 rokov. Toto vedie
k domienke, že periodičnosť sekulárnych vertikálnych pohybov zemskej kary súvisí sosekundárnymi variác1ami rotácie Zeme, sekulárnymi variáciami magnetickými a gravitačnými a s kolísaním
morských hladín; o ktorých existuje asi pliťdesiaťročná periodičnosť, ktorú mažeme sledovať z obrázku 1.

Ďalšou úlohou bude bradanie príčin sekulárnej
variácié rotácie Zeme, magnetického
a gravitačného poTa a kolísania morských hladín, aby sme
dokázali, že aj sekulárne vertikálne pohyby majú
stejný pavod, z čoho potom vyplýva, že musia mať
aj stejnú periodičnosf.
.
Brouwer uká:z;al, že v'rotácii Zeme existujú jednak sezónhe s!j1kulárne variácie. Dokázal, že u se) IwJ4rnych variácH existuje určitá paťdesľatročná
p.!3riodičnosť, .ktorej priebeh ukazuje krivka I na
obrázku 1. Na základe 'zachovania energie rotačnú
energiu Zeme mažeme pokládať za konštantnú, potom jej periodičnosť uhlovej rýchlosti mažu za-'
príčlnit periodické zmeny momentu zotrvačnůsti
[3],. [4]. Momeht zotrvačnosti Zeme sa len v tom

prípade maže meniťperiodicky,
keď nastane periodické premiestnovanie
hmoty voči rotačnej osi
Zeme. Premiestfiovanie
hmoty maže nastať len
v .zemskej kare alebo v hlbke pod zemskou karou.
Barta Gy. pri skúmaní sekulárnych variácH magnetického po fa dokázal, že tiež existuje asi patdesiatročná
periodičnosť, ktorá je vefmi blízka
Browerovej perióde. Túto súvislosť mažeme sledovať na obr. 1, kde vidieť, že keď longitudionálna
vlna v roku 1910 približne dosahuje minima a v roku 1930 približne maxima, Brouwerova vlna v roku
1910 dosahuje maxima a v roku 1930 minima [5].
Keď Brouwerova perióda je dasledok pohybu zemského jadra, potom toto premiestfiovanie
hmoty
zapríčifiuje aj sekulárne
variácie magnetického
pofa, ČO v ďalšom aj ukážeme.
Rozloženie sekulárnych
magnetických
variácH
na zemskompovrchu
nie sú rovnaké. Keď zostrojíme mapu isopor, zistíme, že ispórne centrá na
zemskom povrchu sa pohybujú na západ. Tento
pohyb činí ročne asi 0,20• Z analýzy magnetického
pofa mažeme súdiť, že magnetické pole je viazané
na hmote zemského jadra, vtedy to premiéstfiovanie hmoty, ktoré zapríčiňuje pohyb hodnot na západ, nameraných na zemskom povrchu, musí znamenať spoždenie jádra alebo časti jadra na západ,
pričom ten súbor hmoty, na ktorom sú závislé
isopóry a bezdipólová časť pohybuje sa menšou
rýchlosťou voči zemskej kare, než tá časť, z ktorej
pochádza magnetický dipól (6).
Keď porovnáme sekulárne variácie uhlovej rých'
losti rotácie Zeme s hodnotami uhlovej rýchlosti
excentrického dipólu a s radiálnou rýchlosťou, vidíme určitý spoločný priebeh kriviek.
Aj táto skutočnosť' potvrdzuje, že sekulárne variácie magnetického pofa a sekulárne variácierotácieZeme
sú bezpochyby na sebe závislé, leho
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Obr. 3a: Vertikálny
pohyb zemskej
hladinovej ploche .

k6ry

voěč

-20

oba sú viazané na tej časti zemského jadra, ktorá
je v pohybe voči zemskej kore a plášti a predsa
sa chová viacmenej tak, ako jeden celok hmoty.
Pri stá lom premiestňovaní
hmoty zemského jadra
časť hmoty jl;ldra Zeme pomaly prechádza
do
plášťa, ktorý má menšiu hustotu a v dosledku toho
sa objem Zeme stále zvltčšuje [7 J, [8 J. V priebehu
rastu objemu Zeme kora a plášť sa dostávajú pod
vplyv tlakov a v dosledku toho sa v nich nahromaž duje pružná energia. Nahromažďovanie
tejto
energie dovtedy može prebiehať, kým kora može
odolať vznil<nutým naplttiam. Ked už kora nemože
odolať vzniknutým naplttiam, vtedy,sa uvolní časť
tejto nahromaždenej
energie. Nahrom~žďovanie
a
o

uvolňovanie
mi pohybmi
o

tejto energie je spojené so sekulárnyzemskej k6ry.

V dosledku toho, že sekulárne magnetické variácie sú zapríčinené
premiestňovaním
hmoty a
majú pltťdesiatročnú periodičnosť, je zrejné, že aj
sekulárne varlácie gravltačného
pola musla mať
takú istú periodičnosť,
lebo sekulárne
varlácle
gravitačného
pora možu byť len produktom premiestňovania hmot.
Zmenou gravitačného
pola sa zmenia aj tvary
hladlnových ploch a ich hustoty. Presnosť gravitačných a nivelačných meraní sú postačujúce vysoké, preto je možné vzájomne kontrolovať ich
zmeny. Je ale nutné poznamenať, že pri hfadani
pričiny zmeny výšky medzi dvoma bodmi zemského povrchu získané nivelácie možu nastať dva prl:pady.
1. zmeny nivelačných výšok sú zapríčinené pohybom 'zemskej kory; pričinu zmeny lokalizujeme
v zemskej kore;
2. spozorovanú zmenu nivelačných výšok zapričiňujú zmeny hladinových ploch; pričlna zmeny
je pod zemskou korou [5J, [lJ.
Je zrejmé, že v oboch pripadoch sa zmenla výšky
nivelačných bod ov, sila gravltačného pola a vzdia-

Obr. 3b: zmena hladinov!Jch ploch voěi zemskej k6re.
01, 02 sú stredy hmoty Zeme v dobe ti, t2,' ni, n2
sú hladinové plochy tiahového pola v dobe ti, t2.

lenosti pozorovaných bodov. od stredu hmoty jadra
Zeme. Je dosť ťažké rozhodnúť o tom, že ktorá
bola pričina pozorovanej zmeny. Na túto otázku
nám n:hrelačné a gravitačné merania len vtedy dajú
odpoveď, keď budeme poznať intenzitu sekulárnych
vertikálnych
pohybov zemskej kory, celých kontinentov. Potom odpoveď dOstaneme na základe
povodu toho-ktorého pohybu.
V prípade, že vertikálne pohyby zemskej kory
z celých kontinentov poukazujú pltťdesiatročnú periodičnosť, tak možeme súdiť, že lch povod je
v premiestňovani
hmoty zemského jadra. Menšie
P9hyby uložené na sekulárne pohyby sú potom
zapričinené s pochodmi odohrávajúCimi sa v zemskej kore.
Po uskutočneni opakovanej nivelácle celých kontinentov mažeme zostrojiť ročné zmeny vertikál-
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nych pohybov z čoho sa dajú vykresliť isolínie
rovnakých zmien. Z takýchto máp isolínií pre celú
Zem, ešte doplnenú pozorovaním morských hladín.
budeme mocť určiť smer a rýchlosť pohybu hmoty
zemského jadra voči zemskej kore.
Z dfhodobých morských pozorovaní vyplýva, že
existuje tiež určité periodické kolísanie morských
hladín a oceánov. Príčiny, ktoré vyvolávajú kolísanie morských hladín a oceánov, možeme rozdeliť
tiež na krátkodobé a sekulárne. V ďalšom budeme
uvažovať len sekulárne pohyby morských hladín a
oceánov, lebo tieto sekulárne kolísania sú zrejme
spojené s premiestňovaním vodných más v dosledku sekulárnych variácií gravitačného poTa, s poznámkou, že na kolísanie morských hladín a óceánov posobí ešte vefa iných faktorov. Porovnaním
sekulárnych kolísaní morských hladín (obrázok 1)
so sekulárnymi val:iáciami magnetického pola a sekulárnymi variáciami rotácie Zeme nám ukazujú
určité vzájomné vzťahy me'dzi nimi [9], [8].
Z uvedených súvislostí medzi sekulárnymi variáciami rotácie Zeme, sekulárnymi variáciami magnetického a gravitačného pofa, sekulárnym kolísaním morských hladín a óceánov a sekulárnymi pohybmi zemskej kory, dOkazujú ich vzájomné spojenie a slúžia ako dostatočné potvrdenie skutoČnosti, že ich periodičnosť je závislá na paťdesiaťročnej periOde pohybu hmoty zemského jadra.
Ako z horeuvedených je vidieť, že pre opakované nivelačné merania je najvhodnejšie voliť interval medzi opakovaním nivelácie 25 rokov.
V niektorých oblastiach, kde intenzita pohybov
je značne kolísavá a celkové pohyby sú značné,
ako napríklad v oblastiach seizmicky' aktívnych,
musia sa nivelácia opakovať častejšie. V dosledku
toho, že zemetresenia
sú po stránke pohybovej
zjavy vefmi zlož1té a každá z nich je tndividuálna,
, je treba pri výskumoch v týchto oblastiach uvažovať 3 druhy pohybov, aby sme mohli nájsť závislosť
medzi intenzitou sekulárnych pohybov a zemetrasných pohybov a lokalizovať epicentrá zemetrasenia.
V predpokládanej
seizmickej oblasti je treba
systematicky opakovať nivelácie, aby sme zistili
vefkosť resp. intenzitu vertikálnych pohybov pred
zemetrasením.
.
i
Aby sme zistili zložku vertikálnych< pohybov,
zapríčinených zemetrasením je treba časový interval voliť tak, aby jedno meranie bol o tesne pred
zemetrasením a druhé po zemetrasenL
Zmeny, ktorých príčiny sú zemetrasenia,
neostávajú časove obmedzené na dobu zemetrasných
pohybov, ale pokračujú po ich ukončení. Postihnutá oblasť sa za čína pohybovat k novému rovnovážnemu stavu. Tento pohyb zistíme zo systematických meraní po zemetrasení.
j

3. Projektovanie siete opakovanej nivelácie
pre výskum ve,rtikálných pohybov
Aby výskum vertikálnych
pohybov splnil svoj
účel, je treba .venovať pozornosť geografickému
rozmiestneniusiete
opakovanej
nivelácie. Ako
správne ukázal Krasovskij "... projektovanie polygónov vefmi presnej nivelácte je treba prevádzať
v závislosti na potrébách geológie a geofyziky a
naprosto nie mechanicky ... "
Otázka geografického rozmiestnenia siete opakovanej nivelácie je dosť zložitá, pokiaf sa jedná
o súčasné vertikálne pohyby kontinentov, alebo
menších oblastí. Základná obtiaž. spočíva v tom, že
chýbajú dostatočné údaje o spleroch a rýchlostiach
vertikálnych pohybov.' Doteraz nemáme ani všeobecne uznávané teórie o príčínách pohybov, preto

pri projektovaní siete opakovanej nivelácie je nutné vychádzať z geologickych a geofyzikálnych
výskumov, ktoré poukazujú o aký druh pohybov sa
v skúmanom území jedná.
Podla niektorých autorov súčasné vertikálne pohyby zemskej kory sa najaktívnejšie prejavujú pozdÍž najaktívnejších
horopisných (morfo-tektonických) vyvýšenin a prefáklin, preto nivelačné ťahy
musia prechádzať podlž nich a krížom cez ne.
Za predpokladu, že vertikálne pohyby sú zapríčinené isostáziou, vtedy smery nivelačných ťahov,
je vhodné volit tak, aby prechádzali krížom cez
oblasti kladných a záporných tiahových anomál,
tj. aby prechádzali gravimetrickými
maximami .a
minimami. Pod fa isostatických teórií .oblasti zastúpené zápornými tiahovými anomáliami, ,majú relatívne stúpať voči oblastiam zastúpeným kladnými
tiahovými anomáliami.
V súčasnej dobe v našej republike sa zakladá
sieť opakovanej nivelácie. Táto sieť má hlavne slúžiť k vymedzeniu tektonických línií a k sledovaniu
pohybov základných geologických jednotiek. K tomuto účelu sa zakladá v každom útvare niekolko
indikáčných polí - vhodne rozmiestnených. Počet
indikačných polí sa riadi růzsiahlosťou geologickej jednotky, nesmie však klesnúť pod tri pre každú jednotku.
V miestach, kde sa dajú očakávať dislokačné
zemetrasenia (Podunajská nížina) je treba navrhnúť nivelačné ťahy tak, aby pretínali približne kolmo tektonické línie a voliť dva až tri súbežné ťahy,
po prípadepo
každej strane tektonického zlomu
navrhnúť dva až tri indikačné body.
. ]e zrejmé, že nivelačné ťahy vo všetkých prípadoch prebiehajú po tratiach, kde sú pre niveláciu
a stabilizáciu nivelačných bodov vhodné podmienky. Prevážne tieto nivelačné ťahy prebiehajú po
cestách, železniciach a zemných cestách, ktoré majú pomerne nevelký sklon [10], [17].
4. Stúdium a stabilizácia nivelačných bodov
Presnosť výskumu vertikálnych pohybov zemskej
kory je v prvej rade závislá na presnosti merania,
ale velkú úlohu hrá aj vlastný pohyb nivelačných
bodov. Vlastný pohyb nivelačných bodov možu zapríčiniť dynamickí činltelia zosúvania pody, zdvihy a vzdutia pody, podzemné vody a premrzávanie
pody.
Nivelačné značky vo vačšine prípadov sú osadené na stavbách, mostoch, nivelačných kanieňoch
a v skalách z pevných hornín, preto k zisteniu ich
stability je najdOležitejší prieskum základovej pody. Podla druhu základovej pody možeme voliť a
rozhodovať o druhu stabilizácie.' Prieskumné práce
pre tieto účely sa skladajú z určenia hornín podla
vzoriekodobratých
zo sond pri nivelačných bodoch a preskúmania vlastností týchto hornín a určenia výšky spodnej vody.
Podu pre stabilizáciu nivelačných bodov podla
jej vlastností možeme rozdeliť do troch skupín:
1. vefmi vhodné základové pOcty sú skaly, štrky
bez spodnej vody;
2. dobré základové pOcty sú piesky a hli na bez
spodnej vody, a to preto, že ich konsolidácia je
dosť rýchla;
3. menej vhodné základové pody sú íly, zeminy
s velkou podnou vlhkosťou alebo spodnou vodou.
Nivelačné body osadené na budovách alebo nivelačné kamene v týchto podach sú málo stabilné,
lebo za sucha pOcta vysícha a smršťuje sa, za vlhka napučuje, rozbahňuje sa a je náchylná na zosúvanie, teda poloha nivelačných bodov v týchto
pOctach je závislá od poveternostných podmienok.
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Vo všetkých prípadocJ1 saale nedoporučuje osadiť nivelačně značky na novostavby.
Pr! štú<;l.iu a stabilizácii nivelačných bodov je
treba prihliadnúť k hlbke zamvzávania pOdy. V dosledku toho, že pody pri zamrzávaní majú vlastnosti nadúvania, preto pri určení dlžky nlvelačných
kameňov sa má vychádzať z požiadavky, aby spodná časť kameňa bola spofahlivo zakotvená v hlbke;
kde už zem nepremfza. U nás hfbka ťamrzanla je
asi 80-100 cm (Podunajská nížina};v niektorých
oblastiach ako Vysokě Tatry hÍbka zamfzania je
vačšia.'
.
Ako som už uviedol, u nás v súčasnej dobe sa
zakládajú výškově indikačně
body, ktorě majú
slúžiť tiež k výskumu vertikálnych pohybov zem- .
skej kory. Pre tento účel bol navrhnutýzvláštny
druh stabilizácie kolektivom pracovníkov VÚGTK,
GTÚ a ÚGÚ Praha.
Pre stabilizáciuvýškových
indikačných bodov
jednotlivých i tvoriacich výškově indikačně polia,
je treba zvoliť taký postup, aby ich pohyb bol
v tom istom okamžiku totožný s pohybom :zemskej
kory. K stabilizácii výškových indikačných bodov
prichádzajú do úvahy celistvě skaly z pevných
hornín; kde sa nenachádzajú, tam na~rhujeme podzemně alebo hlbkově stabilizácie. O druhu stabilizácie rozhoduje hlbka pevněho podkladu, ktorú
určí geológ.
Podzemně stabilizácie sa zakládajú na miestach,
kde pevný podklad je v hlbke 1,5-2 m. Použijú
sa k tomu nivelačně kamene, postaveně na betónovú dosku.

musia rozmiestňovať vždy na najvýznamnejších
miestach pohybov, v takom počte, aby z výsledkov merania ·bolo možně dostať správnu predstavu o súčasných vertikálnych
pohyboch zemskej
kory v skúmanom území.
4. Kompakcia

Hlbkové stabilizácie sa zaklildajú tam, kde pevný podklad je vo vačšej hlbke než 2 m.
Tieto druhy stabilizácie indikačných bodov sa
začínajú zakladať na území ČSSR.
Všetky body siete opakovanej niveláciemajú
byť
jednoduché, ale zároveň musia zaručovať spolahlivosť a celistvosť výsledkov merania. Počet nivelačných bodov a indikačných bodov závisí tiež na
nákladoCh, ktorě sú venovaně výskumu, preto sa

Pri interpretácii výsledkov opakovanej nivelácie
je nutně odstrániť nepriaznivý' vplyv kompakcie,
aby sme dospeli k správnym predstavám o intenzite vertikálnych pohybov zemskej kory, tektonického, seiztnotektonického
alebo isostatického charakteru.
Vplyv kompakcie sa v najvačšej miere prejavuje
tam, kde mladé sedimenty sa ukladali na prakticky nezdeformovatefné
podložie, ktoré v dosledku
tlaku nadložných hornín sa stláčajú. Podložie obyčajne tvoria usadeně metamorfné i vyvrelé horniny z roznych dob od paleozoika po paleogěn. Tieto
podklady sú svojimi povahami vačšinou pevné alebo spevnené, kdežto materiál výplne vzhfadom
.,ku svojej geologickej minulosti je málo spevnený
až plastický. Z tlaku vlastnej váhy a nadložných
hornín fahko prekróčia medzu pružno~ti, resp. pevnosti tieto pomerne málo stmelené s~dimenty výplne a sposobujú posúvanie častíc, zmenšuje sa
pórovitosť hornín a hustota rastie, pričom na povrchuzemskom
sa menia horizonty [12J.
Vefkosti vertikálnych pohybov zemskej kory zapríčinené kompakciou sú funkciami mocností zdeformovatefných sedimentou plastických vlastností
hornín a uplatňuje sa tu aj ,časový činitel.
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Vplyv kompakcie sa najčastejšie objavuje v oblastiach, ktoré sú viičšinou vyplnené Hmi, pieskami, pieskovcami razne spevnenými, ďalej v oblastiach uholných ložísk a bauxitu.
U nás konkrétne, kde sa maže uplatnit nepriaznivývplyv kompa!;{cie, je Podunajská nížina a vÝ"
. chodoslovenský neogén. Preto treba hladať metódy, ktorými by sa dali oddeliť skúmané vertikálne
pohyby tektonické od kompakcie, ktorá je netektonického charakteru.
5. Spracovanie výsledkov nivelačných

meraní

Pri riešení vedeckého problému štúdia vertikálnych pohybov zemskej kory pomocou opakovanej
nivelácie je nutné pri výpočtoch definitívnych prevýšení vziať do úvahy vplyv tiahového pola a uplatniť príslušné korekcie. Na základe volby tiahových korekcií dospejeme k roznym výškovým systémom.
Doteraz všeobécne užívaný systém orthometrických výšok, ktoré sú definované v závislosti na
ploche geoidu, ktorého presné určenie nie je možné bez znalosti vnútorného tiahového pola Zeme.
Ako je známe, že je určenie vnútorného tiahového pola Zeme prakticky nemožné, preto sme
nútenÍ sa uchylovať k roznym hypotézam, čo má
za následok; že aj orthometrické výšky sú len hypotetického
charakteru. Za použitia orthometrických výšok, vtedy nemožeme určiť skutočnú hodnotu velkosti vertikálnych pohybov zemskej kary,
lebo jej presnost-nie
je daná presnostou merariých veličín, ale je závislá na tom, ako zodpovedajú zavedené hypotézy skutqčnosti [11] [12].
Ne menších územiach sa aj orthometrické výšky·
mažu použit v tom prípade, keď pri každom opakovaní nivelácie zavedieme tie lsté hypotézy do
výpočtov. Po tom zmena výšky za časový interval
t:.T = (T2-T1) je daný rozdielom výšok medzi
dvoma bodmi nazemskom ~ovrchuurčeného
z druhej a prvej nivelácie a rozdielom opráv z poradového vyroynania V druhej a prvej nivelácie.

+

+

AH = (Hn-Hn_1)
(Vn- Vn-1)
(On-On_1)'
kde Cn a Cn_1 sú orthometrické opravy.

Nech velkosť zmeny počiatočného bodu je ho,
ktorú možemepoložiť
rovnú nule, potom velkosť
pohybu Bn bude daná vzorcom:

eBn = ho +

11,0-1

+ h1_~ + 11,2-3

+ ...h1n-iJ-n

(3}

Znalosť vertikálnych pohybov pozorovaných bodov dáva odpoveď na otázku, ČO sa deje medzi
prevýšeninami, medzi dvoma bodmi za dobu výskumu. Pri určovaní vzájomnej polohy dvoch bodov Bn a BnH možu nastať 4 prípady:
a) Nech Bn je priestorovo nižšie položený bod,
než bod BnH. V tomto prípade, keď rozdiely sú
!;{ladné, vtedy BnH stúpa voči Bn.
b) Pri tomto istom priestorovom rozložení bodov, keď rozdiely prevýšenia sú záporné, vtedy
BnH klesá.
c) V opačnom prípade, keď Bn je vyššie položený bod, vtedy pri kladných 'rozdieloch v prevýšeniach Bn +1 klesá voči Bn•
d) Pri podobnom rozmiestnení bodov Bn a Bn+1,'
keď rozdiely v prevýšení klesajú, vtedy sú záporné, vtedy Bn+1 stúpa voči Bn•
Táto metóda JI'! veliTIi jednoduchá, lebo sa dajú
použiť priamo prevýšenia opravené o vývoj latového metra z polného zápisníka.
Tieto podstatné
zjednodušenia
z výpočtov sú
možné len pri štúdiu vertikálnych' pohybov zemskej kory na menších územiach, ako napr. seizmicky aktívnych oblastiach, v poddolovaných
územiach a pri výskumoch lo!;{álnej izostácie a pod.

(2)

Keď si uvážime, že pre časový interval t:.T ortho~
metrické
opravy sú prakticky
rovnaké, potom
Cn-Cn_1
= O. To znamená, že pre určenie vertikálnych pohybov na menších územiach prakticky
postačia namerané
prevýšenia
bez orthometrických opráv. Zo vzorca (2) je vidieť, že oprava
z vyrovnania V sa s celou svojou hodnotflU zúčastní velkosti pohybu, ktorú maže v značnej miere
skresliť, resp. znehodnotit. Táto metóda má ešte tú
nevýhodu, že poukazuje len na relatívny pohyb
skúmaného územia. To preto, že porovnáva výšky
určené opakovanými niveláciami v dobe T n s nejakým počiatočným základným bodom.
Výška základného bodu pri tom S8 nevzťahuje
na dobu TnJ t. j. na dobu opakovania nivelácie, ale
na dobu TOJ ktorá je dobou určenia výšky základného bodu.
V prípade, keď uvažujeme lennivelačné
prevýšenia opravné len o vývOj latového metra, dostaneme absolutné vel kosti pohybov. Tada absolutné
velkosti vertikálnych pohybov zemskej kary musia byť vždy funkciaml miésta a času.

Pri opakovaných niveláciách zahrňujúcich velké·
kontinenty nemažeme. sa obmedziť na zjednodušené a hypotetické metódy. Opakovaná nivelácia
musí mať fyzikálny význam, ktorý dostane len
vtedy, keď sa skúma ako metóda určenia hodnot
potenciálu tiaže na povrchu zemskom.
Prírastok potenciálu Wa - Wo od morskej hladiny do daného bodu A -sa teda určuje jednoduchým presným vzorcom:
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kde dh je nivelačné prevýšenie, 9 zrýchlenie tiaže
v tom istom bode.
r~
Zo vzorca (4) vyplýva, že normálna výška sa
počHa podla meraného prírastku potenciálu v reálnom poli, ako by pole bolo notmálne. Túto met6du
normálnych výšok navrhol Molodenskij. Presnosť
normálnych výšok je závislá len na presnosti tiahových i,i nivelačných mer9-ní na zemskom povrchu,
preto je najvhodnejším
výškovým systémom pre
výskum vertikálnych
pohybov zemskej kary na
velkých územiach [16] [18] [15].
'
V ciasledku sekulárnych zmien tiaže pri met6de
normálnych výšok je nutné pri každom opakůvaní
nivelá'cie merať aj hodnotu tiaže na bodoch opakovanej nivelácie.
6. Z,á ver
Výskum vertikálnych pohybov zemskej kary sa
stal v súčasnej d.obe jednou najaktuálnejšou, úlohou velmi presnej nivelácie. Určenie súčasných
vertikálnych
pohybov dáva teoretické hodnoty a
dostatočný materiál pre riešenie mnohých úloh fyzikálnej geografie, geo16gie, geofyziky a geodézié.
Jedna z úloh výskumu vertikálnych pohybov je
nájsť zákonitosti O súčasných vertikálnych pohyhoch. Ďalej hladaťzá)wnitosť
o periode vertikálnych pohybov a ich súvislosť s druhými procesmi
prebiehajúcimi v 'zemskej kare.
Výskum vertikálnych
pohybov zemskej k6ry
z hladiska gravimetrie
je dOležitým podkladom
pre výskum sekulárnych zmlen tiaže. Nevelký význam má i pre štúdium izostatických te6rií. Dáva
možnost overovať izostatické
teórie, podfa kto·
rých oblasti s velkými zápornými tiahovými anomáliami majú relatívne
stúpať voči oblastiam
s kladnými tiahovými anomáliami.
Z geodetického hladiska určenie zákonitosti vertikálnych pohybov má nesmierny význam pri posudzovaQ.í geodetických meraní, ako napr. nlvelačných a gravimetrických,
ktoré sú na sebe závislé.
Tťlto posúdenie by bolo možné len vtedy, keby sa
mohli v fubovofnom okamžiku (epoche) zistiť vef~
kosti .vertikálnych
pohybov. e.o~om Qysme mohli
nasledovať .podfa ďafších úvah.
Nech je výška fubovolného bodu na zemskom
povrchu Ha hodnota intenzity tiaže v tom istom
bode g. Máme určiť v lubovofnom okamžiku hodnotu vefkosti H a g, ako funkcie času To'
I

Ako je :.m"mn z doterajšrC!l výskumov, že nemažeme nájsf taxú funkciu fl il /2. ktoré by mohli
v lubovolnom ukamžiku určit hodnoty H, q. Matematickú závislosť rýchlosti veritkálnych
pohybov
v lubovofnej epC'che móženw len prihližne Ul'eir
pre krátku epochu a menšIl' územie (J 81.
Označme Výšku Ho a zrýchlenie tiaže v tom
lstom bode go v niektorej počiaíočnej
dobe to.
Predpokladajme,
že poznáme funkcie ft a f2,· potom by sme mohli vypočítať pre nasledujúcu dobu
11, hodnoty absolutných vefkostí Hl a 91:
t,

t,

Hl

= Hg

+Sia' (t) dt
t.

gl

= go

+ S i2' (t) dt.
t.

(6)

Pre určenie hodnoty fl a f2 musíme systematicky
opakovať nivelácie a gravimetrickémerania
v nrčitých časových intervaloch, napr. po 10, 2U, 30,
40, 50 rak ov.
Keď si uvážime, že pri nivelačných meraniach
s . prístrojom ZEISS NiQ04 a· nivelačnými latami
s polcentimetrovým
delením mažeme odčítať hodnoty 0,1 mm; pri presných nivelačných meraniach
skutočná chyba nepresahuje
± 1 mm a po vyrovnaní dosahujeme hodnot až 0,01 mm. Takéto presné hodnoty po vyrovnaní sa 'stávajú úplnou karikatúrou, keď si uvedomíme, že regionálne pohyby
zemskej kary dosahujú 0,5 mm za rok.
Záverom musí,me zdarazniť, že súčasné vertikálne pohyby nemažeme skúmať len na základe
opakovanej nivelácle.Štúdlum
vertikálnych pohybov pomocou opakovanej nivelácie maže priniesť
dobré výsledky len pr! súhrnnom použití opakovanej nivelácie s geologicko-geomorfologickými
meraniami a vodočetnými pozorovaniami na moriach
a oceánoch.
Pokrok v oblasti určenia súčasných vertikálnych
pohybov je nemožný bez konštrukcie nových moderných prístrojov a nových met6d. V prvom rade je treb~ spomenúť konštrukcie nových typov
náklonomerov.
Výskum vertikálnych pohybov má nielen teoretický, ale i praktický význam. 80 zvyšovaním presnosti inžinierskych
projektov sa stalo nutnosťou
brať do úvahy vertikálne pohyby zemskej k6ry pri
plánovaní zložitých objektov, hydrocentrál,
kanálov, zavodňovacích systémov i,i naftových potrubL
Lektoroval:
inž. Bedřich Kruis,
ústav geodetický,
topografický
Praha.
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Úkoly geodetické a kartografické služby v rozvoj9vých
zemích
( Dokončení)

Whitemore připomněl i nové e 1 e k t r o nic k é
m e t od y, používané k získání souřadnic leteckých snímků, jako je Shoran, Hiran, Raydist,
Decca, Shiran a radarový altimetr13). Přesný program či metodiku pro jednotlivé RZ je možno odpovědně stanovit jenom /po dokonalém poznání
všech novinek v geodézii a kartografii, po konzultacích s předními odborníky a po zevrubném projednání.
Převážná část mapové produkce RZ je dnes založena na leteckém snímkování, prohlásil prof.
'Schermerhorn
(16) z Mezinátodního výcvikového
střediska pro letecké mapování v Delftu. Mapy
mají v 'RZ ohromný význam jak pro civilní správu,
tak pro přístup a využití přírodních zdrojů. Měřítka IProjektových map je nutno volit s ohledem na
stupeň rozvoje státu a přihlédnout
k prudkým
změnám, k nimž v RZ dochází a které si vynutí
o b n o v u map o v Ý c h děl každých 10 let.
V RZ jsou ještě velké oblasti buď nezmapované
nebo zmapované nedostatečně. Pro ně je třeba pořídit letecké snímky přednostně. Při použití širokoúhlých komor je možno mapovat v měřítku
1:70 000 i z běžných typů letadel. V oblastech, kde
se přistoupí k těžbě zdrojů, je třeba snímkovat
v měřítku 1:30000. I v RZ se prosazuje úsporná
tendence používat nejmenších měřítek snímků. '
V RZ by bylo nejlepší i k a t a str á 1n í tn a IPy
vyhotovovat
metodou
letecké
fotogrammetrie.
Vlastnictví půdy není v RZ vždy přesně vymezené
a definované, z čehož pramenily četné potíže a
spory. Při tvorbě katastrálních
map letecké snímkování nejen že může velmi prospět, ale často je
jedinou možností, jak v krátkém čase vytvořit katastrální mapu pro celé státní území.
Je účelné vytvořit v RZ spolupráci mezi skupinami mapovacJ:mi a těmi, které připravují IProjekty
pro využití zdrojů. Jestliže práce spěchají, je nejlepší, když prospektoři přírodních zdrojů začnou
s přibližhými fotoplány, do nichž si vyznačí, co
potřebují k podchycení přírodních zdrojů a k zahájení jejich využití. Prof. Schermerhorn navrhuje
v RZ:
mapy měř.: pro geologické a j. práce:
1: 25000
pro specifické projekty těžby, podrobnou hydrologii ap.
1:100000
pro všechny druhy geologických, geomorfologických a hydrologických map
1:250000
pro odlehlé oblasti
1:500000
pro průzkum ve velkých oblastech
a menší
pro zemědělské, pedologické apod.
práce:
pro specifické projekty intenzívního
zavlažování a zavodňování na poměr'ně malých plochách
pro polodetailní
pedologické
mapy
1: 50000
jednotlivých oblastí
pro pedologické mapy přehfedu půd1:250000
ních IPoměrů celého státu
1:500000
pro průzkum ve velkých oblastech
a menší
1S) Proti názoru severoamerického
delegáta vystoupil nlzozemsk1 prof. Schermerhorn s poukazem, že se jich použlvá hlavně
v prOjektech zadan1ch americk1m firmám, že jsou to metody
značně drahé a v současné době opouštěné.

1: 10000

pro lesnictvi a studium vegetaěnich'-poměrů:
"
pro exploataci lesů

až

1: 20000
1: 50000
až

1:100000
1:500000
až '1:1 mil.

pro vegetační mapy rozsáhlých oblastí

1:

pro speciálni úěely:
pro zachycení půdní držby a IPro katastrální účely

5000

až

1: 20000
1: 50000

pro trasování cest v územích mimoměstských
Důrazně varuje před jakýmkoliv konservatismem
při vytváření geodetické a kartografické
služby
v . RZ. Bylo by osudnou chybou odvolávat se na
nadbytek pracovních sil v RZ a nepoužívat servomechanismů. Tato chyba by se zle vymstila už
v nejbližších letech.
V závěru se účastníci ženevské konference shodli na tom, že krajními měřítky zákla'dních map RZ
jsou a zůstanou 1:50000 a 1:250000. Za nejvhodnější považují měřítko 1:100000, doporučují však
kromě toho i podrobnější mapu 1:50000, pro letecké sním kování měřítko 1:75 000. Pro speciální potřeby hydrologů, geologů, geografů, urbanistů a
územních plánovačů bude ovšem ,třeba dalších speciálních a pro 'konkrétní IPotřeby objednávaných
leteckých snímk,V.
Mapy malého měřítka umožňují obecně rychlejší
zpracování vzájemných vztahů mezi geografickými
faktory a je jim Iproto dávána přednost. Širokoúh~
a superširokoúhlé
komory umožňují rychlé a laciné mapování, pracují rentabilně i z malých výšek, snižují vliv mlhy, která je velmi častá v některých tropických a monsunových zemích. Tím,
že zachycují ,široké území, jsou též velmi vhodné
pro aerotrian'gulaci.
\
Geodetické a kartografické práce' se budou v RZ.
provád{jt trojím způsobem: bud se celá práce zadá
zahraničním organizacím, nebo ji provedou domácí kádry, narychlo a ne vždy dostatečně vycvičené. Nejčastější však bude kombinace prvního a
druhého způsobu s konečným cílem rozvinout nezávislou, vlastni a soběstaěnou domáci geodetickou a kartografickou službu v RZ. Tuto snahu IPodporují především socialistické země, kdežto zadávání celých projektů zahraničním firmám je typické pro neokolonialistickou
podřízenost, která
nemá v zemích Asie, Afriky a Latinslié Ameriky
bUl;loucnost.
Lektoroval:
in't. Jaroslav Kouba, USGK, Praha.
Lit e r'a t u r a :
(jsou to vesměs referáty United Nations Conference on the Appllcation of Science and Technology for the Benefit ol the Less
Developed Areas, print E/CONF. 39/A, vytištěné samostatně jako,
separáty v Zenevě 1963)
[1] Report of the Conference secretary-General:
Mapping and
Surveying practices adapted to use in /Less Developed Areas,
15 p,

,

[2] Summary 'Report of the speziallzedsession:
Mapping and
surveying practices adapted to use in Less Developed Areas,
•

5 p.

[3] Br u k c han o v, V. N. (SSSR): The Utilization of Aerophotography for reveallng and estimating natural resources, 6 p.
[4] W a s s e f, A. M. [UAR): AdapUon of modern survey technl-
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[5] S a w y a r, J. L. R.(Liberia):
survaying
and mapping practiCeS for usa in undardavaloped
countrias,
6 p.
[6] S i m p s o n, R. ]. (Ghana): Mapplng of Northern
Ghana fram
aarial photographs
2 p.
[7] C o k a r, R. O. (Nigeria.l:. Mapplng and surveying
practicas
adapted to use in Less Developed Areas. 4 p.
[8] A b a z e, S. M. (Cameroun):
Mapping and survaying
practicas
adapted to use in Less Devaloped Areas, 5 p.
[9] Ma r s c h, F. W. [Sputh Africa):
suggested.
application
of
carlographic
techniqúes
to topographical
mapping
in Lass·
Developad Areas, 8 p.
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raquirements
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project,
6 p.
.
[11] o k u d a, T. [lapan):
Surveying
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6 p.
[12] Pe ti t. A. F. (Chile): Applications
of the methods of cartography,
topography
and of interprelation
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the underdeveloped
areas of Chile, 5 p.
[13] D a v i d s o n, J. I. (Brazil):
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as an aid to development
projects.
6 p.
[14] Wh i tmo r e, G. D. (U. S. A.): Modern techniques
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adapted
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[16] S c her m e r hor n, W; [Nelherlands):
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Mapy, atlasy
Atlas Šwiata. Zpracovala Služba Topograficzna
Wojska Polskiego. Vydává PaÍlstwowe Wydqwnictwo Naukowe, Warszawa - 1962. Tisk Wojskowe
Zaklli!dy Kartograficzne.
Formát 40 X 30 cm.
Cena (subskr.) plastického obalu včetně 1. sešitu
Kčs 100,20 a další sešity po Kčs 42,90.
'
Uvedený atlas podle předběžných informací má
Obsahovat 500 map v měřítku
1:1250000
a
1:10000 000; z tohoto počtu 200 všeobecných s podrobnými mapami států a 300 map klimatických,

K hodnoteniu

ďalekohladov

Aj keď presúčasnosť je typické prenikanie elektroniky do geodézie, predsa ešte dlhé roky bude
geodet pracovať s okom ozbrojeným dalekphfadom,
nafma pri teodolitoch. Ďalekohfad .je takto jednou
z najdaležitejších
častí teodolitu.
Pre vačšinu častí teodolitu sú už vyvinuté exaktné, ale aj približné skušobné metódy pomocou ktorých sa mažeme presvedčif o kvalite tej ktorej
čas ti teodolitu. Práve ďalekohrad je jednou z mála
častí, kde sú ešte otvorené problémy a kde je· treba ešte vefa skúmať. Skúmaniu ďalekohfadu venovali geodeti neporovnatelne menej pozornosti, ako
.skúmaniu ostatných častí. Ďalekohfady u geodetických prístrojov skúšajú hlavne výrobné závody.
Ich metódy nie sú však zamerané na geodetické
účely a neberú ohfad na použitite dalekohfadu
v geodetickej praxI, Nedávajú preto vždy geodetom správny
obraz o výkonnosti
ďalekohradu
z hladiska jeho použitita v teréne.
Od, Výkonnosti ďalekohradu je však závislá kvalita a výkonnósť celého teodolitu, a tým aj presnosť geodetických meraní a najma. únava merača
a jeho výkonnosť. Preto nielen zo stanoviska výskumu geodetických prístrojov, ale aj zo stanoviska geodetfckej praxe je dOležité zaoberať sa
problematikou hodnotenia výkonnosti ďalekohladu.

demografických a ekonomických. Mapy mají doprovázet četné statistické
tabulky
a přehledy
obsahující aktuální údaje číselné a porovnávací
o státech a oblastech. Index má obsahovat 150000
zeměpisných názvů.
Prostřednictvím
Polského kulturního
střediska
v Praze byl rozeslán prvriCsešit a plastický obal
tohoto atlasu z osmi ohláŠených sešitů. Atlas vychází v omezeném nákladu.
Obsahem prvního sešitu je titulní vložka s titulním listem a šest listů map se záložkami (každá
strana
listu je dvoustránková).
Uvedené listy
o stranách 85 až 94 obsahují všeobecně zeměpisné
mapy částí severního a jižního Polska, karto gramy,
diagramy a grafy průmyslových odvětví v Polsku,
dále plánky velkých měst a krajinné výřezy. Na
listě o straně 97-98 je všeobecně zeměpisná mapa ČSSR s doplňkovými plánky velkých měst a na
opačné straně listu O stranách 90-100 jsou výřezy
oblastí ČSSR a NDR. Další list o stranách 121 až
124 obsahuje všeobecně zeměpisnou mapu jižní
části Skandinávie s Dánskem a výřezy významných
oblastí Norska, Švédska, Finska a mapu Islandu
se základními informacemí a různými statistickými
údaji. Dánska a Islandu. Poslední uvedený list
(p,l'vního sešitu o stranách 133 až 136 má všeobecně
zeměpisnou mapu Kanálu La Manche a základní
informace a přehled hospodářství,
obyvatelstva
a státního zřízení Francie:
Všechny uvedené listy jsou ukázkou, která podává přehled o uspořádání, obsahu a grafickém
provedení díla.
.
\
Vkusný plastický obal se šroubky umožní snadné
uložení postupně vycházejících map.
.
\Atlas bude ji;>tě dílem edičně i obsahově pozoruhodným.
Hor.

U

geodetických

1. Hodnotenie
charakteristík

ďalekohfadu

prístrojov
podfa viacerých

Vačšina autorov geodetickej literatúry uvádza,
že výkonnosť ďalekohfadu posudzujeme podla:
1. zvačšenia,
2. zorného pora,
3. svetelnosti,
4. rozlišovacej medze.
Z týchto vlastností je často preceňovaná úloha
zvačšenia a termínom' "výkonnejší ďalekohlad" sa
označuje ďalekohlad s vačším zvačšením. Keďže
tretí bod - svetelnosť je vo verkej vačšine prípadov uvádzaný bez; koeficientu priepustnosti, mažeme povedať, že prVé 3 body predstavujú geometrické charakteristiky
ďalekohfadu. KE!ďtieto charakteristiky rozoberieme bližšie, uvidíme, že podla
nich nemažeme dostať jednoznačné a úhrnné hodnotenie "ďalekohradu. Toto si mažeme overiť na príklade. Posúďme podfa geometrických chaJ:akteristík ďalekbhfady teodolitov:
Zeiss Theo 030 (Z = 25 x, priemer vstupnej pupily
D::;=35 mm, prie'mer výstupnej pupily d=1,40
mílimetru, zorné pole w=1,60):
Meopta T 1c (Z=28x. D=40 mm, d=1,43 mm,
w=l,30).
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Vidíme, žepodla každej charakteristiky nedostaneme rovnaké oporadie ocenenia a okrem toho
ocenenie podfa vačšiny z nich nezodpovedá skutočnej kval1te dalekohladu, aká sa' prejaví pri meraní v teréne. K tomúto rozporu dochádza preto, že:
1. uvedené kritéria posudzovania výkonnosti sú
postavené na· geometrickom základe,
2. uvedené 3 charakteristiky
nie sú komplexnými, ale len dielčími charakteristikami.
Podfa viacerých dielčígh charakteristik
nem6žeme dostať jednoznačné ohodnotenie a ani ohodnotenie komplexné ďalekohradu
ako celku.
Geometrické charakteritiky
pre' hodnotenie ďale.kohfadov slúž1l1 kedysi~ pre približné zatriedenie
teodolitov a podla týchto kritérH sa mohlo posudzovať pre ktorý druh prác sa ten ktorý teodolit
hodí. Dnes posudzujeme a zatriedujeme, teodol1ty
do výkonnostných
skupín podfa strednej chyby
meraného .smeru., Srozvojom
výroby "a náuky
o geodetických
prístrojoch
stráca geometrické
označovanie a posudzovanie výkonnosti ďalekohfadu svoj význam, najma z hfadiska skúšok prístrojov. Jeho nereálnosť sa pociťuje aj v geodetickej
praxi. Takmer všetky teodolity vyrobené v posledných dvoch desaťročiach sú rozdelené podfa účelu
do typových skupín, v ktorých geometrické charakteristiky kolíšu len v malých medziach. Pri skúmaní teodolitóv skúšame prístroje jednej typovej
skupiny, u ktorých m6žu byt geometrické charakteristiky aj rovnaké.
Ako vidieť, uvedeJ;lé 3 charakteristiky sa pre posudzovanie výkonnosti ďalekohladu z hladiska skúšok teodolitov nehodia. Pre hodnotenie potrebujeme takú charakteristiku,
ktorá by hOdnotila účinok ďalekohfadu ako' celk\l. a ktorá by bola jednoznačná. Podfa toho by vhodnou charakteristikou
pre posudzovanie
výkonnosti
dalekohladu
bola
'rozlišovacia medza a chyba zo zacielenia.

prostredia a výkonnost oka pozorovatela sa nám
prejavia súhrnne v rozlíšení obrazu terča. Označme
toto rozlíšenie ako 'r. Pre jednéhopozorovatela,
jeden terč a nemeniace sa podmlenky d6jdeme
pre chybu zo zacielenia mz ku vztahu

kde t
c -

faktor zodpovedajúci tvaru a hrúbke nitkOvého kríža,
faktor zahrnujúci citlivosť prstov, chod
pohybovky a nervosvalovú koordináciu
medzi zrakom a prstami p'ozorovatefa.

V horeuvedenom
vzťahu má vefkú daležitosť
faktor r. Rozborom procesu videnia cez dalekohlad v polných podmienkach [6] dostali sme vzťah
určijúci rozlíšnenie obrazu r v ďalekohfade

kde

fJ)

-

kv

-

minimálny úhol videnia objektu,
kontrast obrazu objektu.

Minimálny uhol poď ktorým ešte zrak maže rozoznať obraz objektu v ďalekohfade je závislý a
dá sa zlepšiť zviičšenÍm dalekohladu.
Kontrast
obrazu objektu však bude vždy nižší ako kontrast
objektu. Aj pri ldeálnom ďalekohfade [ktorý neznižuje kontrast)
bude kontrast obrazu objektu
znížený vplyvům prostredia medzi objektom a ďalekohfadom. Vzťah medzi skutočným kontrastům
objektu a pozorovaným kontrastom objektu kv, ked
sa objekt nachádza vo vzdialenosti v mažme zjednodušene [7] písať takto:

,
kde q -

extinkčný

koeficient.

Teoreticky potom chyba zo zacielenia pre jegného pozoro\l'atefa, ďalekohlad, terč a nemeniace
sa podmienky pri cielenína
'r6zne' vzdialenosti
bude i
I

2. Hodnotenie ďalekohfadu podfa chyby
:tO zacielenia

mz

I

Aj ked v geodetických učebnlciach sa chyba zo
zacielenia dáva len málokedy do súvisiu s výkonnos~ou dalekohladu, predsa sa pre tento cief pri
skúmaní teodoHtov niekedy užíva, najma v 'NDR
[1], [2]. V teórii chyby za. zacielenia a v posudzovaní výsledkov jej praktického' zisťovania je však
ešte dosť nejasností, ktoré treba rozobrať a osvetlit. Problematikou chyby zo zacielenia sa zaoberáme už dávnejšie [3], [4], [5], a tu uvedieme len
výsledky a najdaležitejšie
častí z obsiahlejšej
práce [6].
I

'Keď rozoberieme
že .je výslednicou
fqktorov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

chybu zo zacielenia, zistíme,
spolupasobenia
najmatýchto

výkonnost p'alekohladu,
výkonnosť a vlastnosti oka,
nHkovýkříž,
prostredia,
terč,
chod pohybovky a citlivosť prstov.

Výkonnosť datekohladu
(zahrnujúca geometrické, ťyzlkálne a technologické. vlastnosti), vplyv

-qv

=

F'(w, k. e

, t, c)

Podfa toho redukcia kontrastu ovzduším spasobuje, že teoreticky so zmenou vzdialenostl terča
sa mení chyba zo zacielenia. Pri praktickom zisťovan! mz nám však vysmpuje nielen zníženie kontrastu ovzduším, ale aj zníženie -kontrastu dalekohradom. Podle toho by sa chyba zo zacielenia hodila aj pre skúšanie viacerých ďalekohfadov. Treba však napred preskúšať, či hodnoty chyby zo
zacielenia" ktoré získame pri praktickom skúšaní
viacerých prístrojov, sú vhodné ako charakteristiky ich ďalekohfadov, či odzrkadlujú ich výkonnosť.
Na prvý pohfad je chyba za- zacielenia tou najlepšou charakteristikou
ďalekohfadu z hfadiska
merania v teréne. Dá sa zisfovať'v rovnakých podmienkach, za akých sa meria v praxi. Samotné
určenie nevyžaduje osobitného za-riadenia, čo je
z hospodárskeho hfadiska tiež vefká výhoda.
Pre výskuma prax IIiá význam hlavne skúšanie
výkonnosti ďalekohfadov u teodolitov jednej typovej skupiny, 1. j. prístrojov určených pre rovnaký
druh prác. Cielom skúšek teodolitov totiž nie je
zistitť, či napr. triangulační teodolit je lepší ako
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teodolit určený pre bežné práce ako tachymetria,
a počJt pozoro'{aní v jednej sérii 10-20. Velkosť
polygonové meranie apod., ale zistitť, ktorý z teomz zistené v jednotlivých sériach možu sa niekedy
doUtov určených pre rovnaky druh prác je lepší.
aj u jedného prístroja velmi líšiť - podla náhodPotom sa nám rozbor chyby zo zacielenia upresnos ti soskupenia elementárnych
vplyvov - chýb
'ňuje na to, či hodnoty mz, ,ktoré zistíme u prístroa 'podla náhodnosti výberu. Určovanie jednej hodjov jednej skupiny:'
noty mz trvá pomeme dlho. Len vlastné meranie
1. spolahlivo vyjadrujú výkonnosť skúšaných datrvá u jedného prístroja 10-20 min. Pri skúšaní
lekohladov,
vtacerých prístrojov sú ale doležité aspoň približne
2. ullložňujú dostatočne výrazné hodnotenie vS'-' rovnaké podmienky. Potom) podla našich skúsekonnosti.
ností, ked zvyšujeme pOčet pozorovaní u každého
Určitý, význam má aj to, či zistené hodnoty mz prístroja, nezvýšime spolahUvosť určenia chyby
sú porovnatelné, t. j. či sa možu porovnávať vý-' zo zacielenia, pretože stúpa vplyv zmeny podmie·
sledky docielené roznymi pozorovatelmi.
nok.
Výraznosť

S p o 1 a.h I i vos ť u r č e n i a mz.
Chyba zo zacielenia je' hodnota, ktorú dostaneme výpočtom zo série meraní. V každej sérii u každého prístrOJapredstavuje
hodnota mz empirickú
sfrednú chybu zistenú z náhodného výberu. V nej
sa prejaví
náhodné soskupenie
eleméntámych
vplyvov-faktorov 1 až 6. Takto je v chybe zo zacielenia zahrnutá okrem výkonnosti dalekohladu
~lavne výkonnosť oka pozorovatela a vlastnosti
nitkového kríža.· Je dOležité si uvedomiť, že mz,
ktorú zistíme, j~ chyba zo zacielenia systému dalekohlad + oko.
Určenie chyby zo zacielenia bude tým spolahUvejšie, čím
.
-

-

menej faktorov je bude ovplyvňovať,
viacej z ovplyvňujúcich faktor ov bude rovnakých pre viaceré skúšané prístroje a pozorovatelov,
čím presnejšie budú zachované predpoklady
nahodilosti v nej vystupujúcich faktorov a čím
budú stálejšie podmienky.

, SpolahUvosť určenia mz sa može zvýšiť tým, že
niektoré
uvádzaných 'faktorov budú konštantné.
Velmi lahko sa to dá docieliť u terča, ťažši~ u prostredia a velmi ťažko u ostatných faktorov. Problémom je najma faktor 2 - zrak pozorovatela a 3
- nitkový kríž. Tleto súvisia tiež s porovnatelnosťou získaných hodnot mz. U každého prístroja
s každého pozor011atela bude mz ovplyvnená poso\ bením a soskupením roznych nitkovÝch krížov a
rozne výkonného zraku. ·Treba vidieť, že každá
empirická chyba je citlivá na posobenie, vačšieho
počtu vplyvov a ich zmien.
'
Aby sa pri získaných výsledkoch mz mohol zachytit aj vply'v pozorovatelho zraku a jeho kolísanie, bolo by potrebné určit aj chybu zo 'zacie·
lenia neozbrojeného
oka. Pritom ale rovnakými
prostriedkami a za rovnakých poďmienok ako pri
meraní systémom dalekohled + oko. Je však velmi ťažko určif mz neozbrqjeného oka aspoň približne rovnakými prostriedkami ako u ozbrojeného
zraku. akrem iných podmienok bolo by potrebné
vobidvoch
prípadoch merať rovnakým nitkovým
krížom, aký má skúšaný
dalekohlad.
Nakolko
však oko nemaže v'1dieť súčasne ostro dva predmety v roznej vzdialenosti (nitkový kríž a terč)
je určovanie chyby zo zacielenia neozbrojeného
oka pre tento ciel velmi obťažné.
Aby sme chybu zozacielenia
zistitli spolahUvejšie, určujeme ju z váčšieho počtu pozorovaní vo
viacerých sériach. Viičšinou sa volí počet sérií 3-5

z

vyjadrenia

výkonnosti.

Nahodilosť výberu a kolísanie
premenUvých
faktorov pasobia nepriaznivo aj preto, že mz systému ďalekohfad + oko je len velmi malá hodnota;
napr. u sekundových ,teodolitov 1 až 2cc• To znamená, že pri nepriaznivom nahromadení premenlivých faktorov maže kolísanie chyby zo zacielenia medzi jednotlivými sériami u jedného pozorovatela a prístroja dosiahnúť rádove takých hodnot, ako má vlastná chyba zo zacielenia. Príklady
na to mažeme násť aj v literatúre [1].
Pri skúmaní teodoUtov potrebujeme
častejšie
6kúšať viaceré prístroje. Práve vtedy sa nám prelavia nevýhody určovania chyby zo zacielenia, ktoré nie sú tak zrejmé pri skúšaní jedného pristroja.
Teoreticky aj prakticky sú rozdiely medzi chybami
zo zacielenia u prístrojov jednej typovej skupiny
velmi malé, u sekundových teodolitov napr. len
niekolko desatín cc a len výnimočne viacej ako
1tc• Potom kolísanie m. v jednotlivých sériach a
u jednotlivých teodolitov nám maže skresliť hodnotenie ich dalekohIadov. Pri skúšaní napr. dvoch
prístrojov može velmi lahko nastať prípad nepriaznivého hromadenia faktorov a v niektorých sériach zistíme u lepšieno prístroja vačšiu hodnotu
mza u horšieho menšiu. No aj ked tento nepriaznivý prípad nenastane a vykonáme dostatočne velký počet pozorovaní v jednej sérii a vačší počet
sérií, predsarozdiel
medzi chybami zo zacielenia
u prístrojov rovnakého druhu bude velmi malý a
výkonnosť a kvalita ich dalekohladov sa nebude
dať výrazne vyjadriť, čo je z hIadiska hodnotenia
dalekohladov velká nevýhoda.
Výsledky experimentálnychmeraní
so sekundovými teodolitmi
[6 ] nám ukázali, že rozdiely
v chybách zo zacielenia medzi jednotlivými prístroj mi z jednej typovej skupiny sú skutočne velmi
malé. Na prvý pohlad bolo zrejné, že ked bysme
chyby zo zacielenia považovali za kritérium výkonnosti dalekohladu, potom skúšané dalekohlady musíme považovať za rovnocenné. Pritom však
skúšané prístroje sice boli z jednej typovej skupiny,' ale predsa s rozdielnými dalekohladmiZeiss
Theo 010, Wilcl T2, ,Freiberger Theo 2. a tom, že
tieto prístroje sú rozdielnej výkonnosti, dá sa velmi jednoducho zistiť tak, že ich postavíme vedla
seba a pozorujeme za ťažších povetemostných podmienok slabo vidit.elný cief. Takto ale nemožeme
dostať číselné ani grafické výjadrenie výkonnosti
dalekohladov. akrem .toho sme pri skušobných meraniach zistili, že poradie ocenenia v jednotlivých
sériach velmi kolíše. PJ;eto velmi lahko nastane

1963/308

Geodetický
sv. 9/51 (196

r

obzor
)č. 11,

prípad, daný hromadením premenlivých faktorov,
že konečné poradie sa mení podla toho, kofko
sérii sa odberá.
Na základe skúšok sme zistili, že pomocou chyby zo zacielenia nemažeme výrazne vyjadriť 'rozdiel vo výkonnosti ďalekohfadov jednej typovej
skupiIiy, aj keď skúšané prístroje sú rozdielnej
konštrukcie a výkonnosti. Mažeme povedať, že ani
zvýšením počtu sérií nedostaneme takto vo vačšine
prípadov výraznejšiu dlferenciáciu v hodnotení výkonnosti.
'
Záverečné
zacielenia

poznámky

ku

chybe

io

Chyba zo zacielenia je závislá na vačšom počte
faktorov, z ktorých niektoré - prostredie, nitkový
kríž, pozorovatel - sa. mažu meniť. El1minácia
uvedených faktorov,najma
ich zmien, sa prakticky
nedá vykonať a ich zníženie naráža na vefké ťažkosti. Proti kolísaniu Vplyvu prostredia sa nemažeme brániť hlavne preto, že určenie jednej hodnoty chyby zo zaciel~nia trvá pomerne dlho. Toto
je nevýhodné najma pri skúšaIií viacerých pr!strojov, u ktorých nemažeme brať mz súčasne, alebo tesne po sebe. Výhodou určovania chyby zo zacielenia je, 'že sa dá zisťovať v terénnych podmienkach, a že je v jednoduchom vzťahu ku stredoej chybe meraného vodorovného smeru. Výsledky
jej praktického
určovania neumožňujú
ale spolahlivé, jednoznačné a výrazné hodnotenie ďalekohJadov, najma nie u viacerých prístrojov jednej
typovej skupiny. Nie je preto vhodnou charakteristikou výkonnosti
ďalekohJadu. Jej zisťovanie
má význam pri skúšaní jedného prístroja, keď
chceme stanoviť, do akej miery sa na vytváraní
strednej
chyby meraného
vodorovného
smeru
zúčastňuje chyba zo zacielenia. Pritom ju však nemažeme označovať ako charakteristiku
optickej
výkonnosti ďalekohfadu, ale skar ako jednu z charakteristík celého teodolitu.
3. Hodnotenie ďalekohfadu podfa
rozlišovacej medze
Určovanie rozlišovacaj medze ozbrojeného oka,
pokial mažeme súdiť z literatúry, sa vykonávalo
najčastejšie
u binokulárnych
ďalekohladov
'tzv.
triedrov. Takmer vše~ky práce riešili problematiku
a sporné otázky súmrakového videp.ia. Všetky sa
však konali pri velmi nízkych jq.soch odpevedajúcich súmrakovému videniu a v laborat6riu, a preto uzávery z nich nemažu platiť pre hodnotenie
ďalekohfadov teodolitov.
Rozlišovaciu medzu ďalekohJadov geodetických
prístrojov skúšajú okrem výrobný'ch závodoch niekedy aj geodeti [1], [4], [8], (9), [10] pri skúmaní
teodolitov. Pritom. niektoré -~ávody uvádzajú aj
v návodoch k dodávaným prístrojom rozlišovaciu
medzu ako charakteristiku
ďalekohfadu.
Podobne ako u chyby zo zacielenia, aj tU je otázkou, či rozlišovacia medza '" odzrkadluje kvalitu
ďalekohJadu aká sa prejaví pr!' merahí v teréne
a či umožňuje aj výrazné hodnotení výkonnosti
u prístrojov jednej typovej skupiny. Rozborom základ ov te6rie vldenia a praktických meraní rozlišovaGE!j medze došli sme k následujúcihJ. poznátkom.

Rozlišovacia medza ďalekohJadov teodolitov sa
určuje najčastejšie vizuálnym pozorovaním čiarových testov. Až na výnimky [4], [9], [10] vykonávajú výrobcovia aj uživatelia tieto merania v laborat6riu, a tým na vefmi krátke vzdialenosti. Meranie prebieha v ideálnych podmienkach, ktoré sa
podstatne líšia od podmienok, za akých sa meria
teodolitmi v meračskej praxi. Rozlišovacia medza
určovaná doterajšími met6dami odzrkadluje hlavne
g e o m e t r i c k ě c h a r a k t e r i s t i k Y ďalekohradu. Ďalekohfady s prevahou v geometrických
charakteristikách
a s horšou kvalitou obrazu sa
mažu zdať lepšími v laborat6rnych,
alebo ideálnych podmienkach II teréne. V ideálnych podmienkach mažeme merať aj s ďalekohfadom horšej kvality a ani jeho nedostatky nezpozorujeme. Za takýchto podmienok sa však meračské práce konajú
len výnimočne. Čím ťažšie sú podmlenky merania,
tým viac stúpajú nároky na kvalitu a výkonnosť
ďalekohfadu.
Dnešné spasoby určovania rozlišovacej medze
nedávajú preto objektívny obraz o kvalitách ďalekohfadu teodolitu. Je tomu taJk preto, že pri optimálnych podmienkach v laborat6riu pri cielení na
kontrastné, dobre o~vetlené testy sa nemaže plne
prejaviť kvalita zobrazenia. Potom sa dajú tozlíšiť
aj menej kvalitnými ďaJekohJadmi malé hodnoty
'" a dochádza ku skresleným uzáverom. Pri hodnotení viacerých prístrojov mažeme niekedy dostať aj opačné poraňie ocenenia ďalekohfadov,
než aké dostaneme pri pozorovaní laty, alebo trasírky v ťažších pofných podmienkach.
Závislosť hodnoty '" zistenej v individuálnych
podmíenkach na geometrických
vlastnostiachdalekohfadu (Z, Dl má ešte aj ďalší nežiadúci da~l€dok pri konkrétnom skúmaní prístrojov, a to
že sťažuje a niekedy aj znemožňuje kvalitatívne
rozlíšenie skúšaných ďalekohfadov u jednej typovej skupiny. Ako. sme už uviedli na začiatku, geometrické
charakteristiky
ďalekohfadov u jednej
typovej skupiny sa líšia len vo vefmi malom rozmedzí. Pretože pri zisťovaní '" za ideálnych podmienok sa prejavia hlavne zvačšenie a priemer
vstupnej pupily ďalekohfadu, sú rozdiely v rozlišovacej medzi v jednej typovej skupine vefmi malé a niekedy sa nevyskytnú. Poradie ocenenia nie
je dosť preukazné a výrazné a často sú rozdiely
vo '" u 'skúšaných prístrojov menšie ako vlastná
presnosť určenia. Výhodou určovania rozlišovacej
medze je, že mažeme pri ňom zachytiť vplyv zraku pozorovatefa a pretože je' závislá na menšom
počte faktorov ako chyba za zacielenia, a aj výsledky merania menej kolíšu.
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Nová technika
2. burza nové techniky v oboru geodézie
a kartografie
2. burza nové techniky, kterou z pověření ÚSGK
pořádal
Ústav geodézie a kartografie v Brně
úspěšně skončila. Celkem na ní bylo předveden~
67 exponátů z 13 zeměměřických pracovišť a 33
exponátů v expozicích 6 výrobních podniků. Vesměs šlo o výsledky výzkumu, zlepšovací návrhy,
nové technologie a pracovní postupy.
Tematicky byla burza zaměřena k hlavnímu úkol_u geodetů, k technickohospodářskému
mapování.
Cást exponátů představovala výsledek snah o zkvalitnění speciálních měřických prací.

pracovníků
zeměměřické služby, zastupujících 62
pracovišf z celé republiky. Zvlášť potěšitelná účast
byla ze strany odborných a vysokých škol. Potřebné vysvětlení podávalo 31 informátorů, kteří uváděli možnosti jak si opatřit dokumentaci k vybraným exponátům.

Obr. 2.: Vystavené
technologické
postupy
bice vzbuzovaly stále živý zájem.

Obr.

1.: Část

burzovnÍch

místností.

l}kázalo se, že nový úkol - technickohospodářske mapování - je v celé šíři předmětem pozornosti v zavádění nové techniky. Při přípravě místního šetření se využívají strojní početní stanice
a pro vlastní vyšetření změn kultur letecké snímky. Při stabilizaci bodového pole je snaha usnadnit
hlavně dopravu těžkých žulových hranolů různými
nosiči a při hloubení jam využít mechanických
vrtáků. Zaměření sítě pevných bodů i podrobné
měření zrychlují a usnadňují vhodné úpravy přístrojů a pomůcek. Pro geodetické výpočty jsou
sestaveny již desítky programů
pro samočinné
počítače. Jejich využití je v dalším více otázkou
organizační
než technickou.
V kartografickém
zpracování map se zavádí pokroková metoda rytiny i do oblasti fotogrammetrického
vyhodnocení.
Rytím do vrstev na plastických podložkách se
urychlují reprodukční práce, jejichž ekonQmičnost
je dále zvyšována novým typem fotosázecího přístroje, reprodukcí na inverzní film apod.
V oboru prltmyslového měření se projevují snahy o zvýšení bezpečnosti práce na rizikových pracovištích, jako jsou jeřábové dráhy, rotační pece
a ostatní provozy těžkého průmyslu, K maximálnímu urychlení těchto prací se nasazují krátkovlnné
vysílače pro dorozumívání za plného provozu.
Převládá tendence zvyšovat produktivitu všech
prací mechanizací a promyšlenou organizací. Již
ani nepřekvapuje
využití těch nejnovějších poznatků vědy a techniky v praktické denní činnosti.
Výroba prototypů a malých serií přístrojů a pomůcek pro zeměměřickou službu je dosud velkým
problémem. Jeho vyřešení si vyžádá ještě značné
úsilí odpovědných pracovníků ÚSGK. Proto bylo
významnou událostí, že 6 výrobních IPodniků projec
vilo svojí účastí nejen snahu, ale v některých případech i konkrétní pochopení pro vývoj či výrobu
nových menších pomůcek.
Burzovního jednání se celkem zúčastnilo
600

ÚGK

Pardu-

Všichni potvrdili, že přímá výměna zkušeností
při burzovním jednání je nejúčinnější formou předávání technických novinek a jejich rozšiřováni
na všechna pracoviště. Názorným účinným doplňkem burzovního jednání byl i festival geodetických
filmů, na kterém bylo promítnuto 5 amatérských
a 2 profesionální filmy. Seriály diapozitivů vhodně
doplnily některé vystavené technologické postupy,
jako využití pozemnl fotogrammetrie
pro určeni
kubatur, polygonizace pro technickohospodářské
mapování apod.
Návaznost technického rozvoje na vědeckotechnické informace byla podtržena výstavkou knih
a časopisů knihovny oborového střediska
VTEI
VÚGTK spojenou s výpůjční a poradenskou službou. Pro burzu připravená rešerše z· oblasti speciálních prací byla jedním z nejvyhledávanějších
materiálů.
Účastníci se pochvalně vyjádřili jak o umístění
celé akce do prostor Muzea dělnického hnutí
Brněnska, tak i o jednotném uspořádání expozic
a o úrovni materiálů, daných návštěvníkům k dispozici. Všem účastníkům byla věnována péče i ve
volném čase. Byla jim umožněna hromadná návštěva některých firemních expozic na veletrhu, stejně
jako návštěva významných kulturních
podniků,
o kterých byli průběžně informování.
Při ukončení burzy byly vyhlášeny nejlepší expozice. Zvláštní uznání dostal Ústav geodézie a
kartografie v Pardubicích za péči o technologické
zpracování zkoumaných
problémů, takže jejich
praktické zavedení je velmi jednoduché. Z výrobních podniků jistě zaslouženě získal ocenění své
práce Dřevoplast z Nového Jičína, v jehož expozici
dominovala série pomttcek, jež jsou realizací zlepšovacích návrhů.
Při závěrečném předávání diplomů se zástupci
účastněných ústavů a podniků shodli na tom, že
na 3. burzu nové techniky v r. 1965 přijdou opět,
protože ji považují již za neoddělitelnou součást
své činnosti v oblasti nové techniky.
Novotný,

Klimeš

Dny nové techniky v oborech důlního měřictví,
užité geofyziky a geometrie nerostných ložisek
Ústav pro výzkum rud v Praze, resortní ústav MHD,
uspořádal ve dnech 12. až 14. září 1963 v Olomouci a
v Erně - v pořadí již třetí - Dny nové techniky, které
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tento ústav realizuje v·e spoh,lpráci se ~.'Vou závodní
pobočkou ČSVTS každý druhý rok.
Jelikož jde o problematiku, ).<terá je geodetil.m a kartografťim velmi b~izká, seznáiníme naše čtenáře s prťiběhem tohoto celostátního jedná'ní.
Inž. V. Š v a g l' přednášel o současných problémech
ve výzkumu a vývoji dťilního měřictví v ČSSR a v zahraničí. Jde nejen o mechanizaci a automatizaci měřických prací v dťilním poli, ale též o systematické zvyšování bezpečnosti dťilně měřických prací a vla~tních
těžebních prací, jakož i o racionalizaci prací vylhodnocovacích. Nový zpťisob hloubkové stabilizace bodťi pro sledování vlivťi z poddolování a zhodnocení dosavadníclh
výsledkťi ..gyrokompasoVéll'O usměrňování
orientačních
pNmek v dolech jwu příklady prpblémů, které inž. Švagr
ve svém příspěvku řešil.
'
.
Výzkumný pracovník ÚVR J. V I č e k věÍlOval pozornost
zajímavé a dťiležité problematice - trigonometrické nivelaci v horizontálních
důlních dilech.;.).<romě toho se
zabýval použitím fotograrrimetrie při zjišťování deformací
důlní výztuže metodou světelných řezů.
Geometrie nerpstných
ložisek jako nový vědeckotechnický obor byla předmětem referátu inž. J. Mošny.
Zemské hlubiny geometricl$:y zpracované poskytují v 01'ganickémspojení
s báň~kou teCh!10iogif, s geologickou
dokumentací a s kartografií důležité podklady pro územní plánování v surovinových oblastech. Při určování rentability těžby nerostťi se rovněž. v posledních létech
používá metod specializované geometrie;' která prpstorově vymezuje části ložif:ka vhodné pro hospodárnou mechanizaci, a automatizaci důlních '"Prací.
Inž. M. K a š p a l' CSc. věnoval ve své přednášce pozornost využívání elektromagnetické
absorpční metody
při geofyzikálních. pracích v dolech. Zrudněné partie se
"pr.?svěCují': r~diovými vlnam! a změny jeji~1h Útlumu
VětSlllOU aVIZUJív daném smeru změny poldqy včetně
·změn kvalitativnillJ.o sloŽení pohoří, prakticky ať do vzdálenosti 200 m.
Prom. geolog J. V i t ~ s e k referovalo výsledcích geofyzikální dOl'ozvědky (určení polohy a tvaru zrudnění)
na žele:?Jorudném loži~:kuv M~dlově u Olomouce. Z výsledkťi magnetometrických
prací bylo možno bezpečně
identifikovat pokračovánI ložiska nerostné suroviny pod
zemí.
V Olomouci byla též instalována výstava prototypťi
nových diilně měřickýc'h a geofyzikálních
přístrojťi a
pomťicek, které vyvinuli Dracovníci ÚVR v posledních
léteoh.
Celého jednání se zúčastllÚo 120 odborníkťi z ČSSR
a NDR, z nichž plná třetina diskutovala. Profewr Vysoké
školy báňské ve Freibergu dr. inž.-habil. K. Ne u ber t
kladně hodnotil' přednesené výsledky výzkumu .a vyzval
pracovníky ÚVR další a ještě intenzívnější spolupráci
a výměně zkušeností s katedrou dťilnílho měřictví ve
freibergu, kterou prof. Neubert vede. Rovněž vedoucí
hornického výzkumu Sdružení VEB "Kali" v Sondershausen dipl. geofyzik U. W i n t e r doplnil geofyzikální
přednášky čs. pracovníkťi zkušenos~mi z NDR a navrhl
výměnu zkušeno~tí Z· užité geofyziky v hornictví.
Třetí den byl v Brně věnován. přednáškám hlavníCh
konstruktérťi světoznámých závodťi VEB Carl Zei~s v Jeně
a VEB Freiberger Prll.zisionsmecih'anik [Freiberk - NDR)
o podrobnostech
nOvých výrobních
programťi německých optickomeciha:nických závodťi a pr~hlídce expozic MezinárodnillJ.o veletrhu v Brně.
. .
Čtenáři. GaKO si mohou příslušné materiály z DNT
v Olomouci a v Brně zapůjčit v Obol'ovém středisku
tec~lllických a ekonomlckých informací z rudného hornictví a úpravnictví Ústavu pro výzkum rud, Modřan~'ká
lil. 23, Praha 4-Hodkovičky.
lnž. Jan Mošna

Zlepšovací návrhy
Prehlad

zlepšovacfch návrh ov zavedených
v ústavoch ŮSGK

131
Molnár V.
Prehlady vZájomných klad ov mapových listov kilometrových sieti s dlžkových def~rmácií v sií.radnicOtvom
systeme 1942 a JTSK pre Ílzemie' Slovenska. NZ PDihlásený 10. 7. 1963, zavlldený 15. 7. 1963 v GÚ Bratislava
pod č. ZN T 8/63. Prehlady možno výhodne používať pri

geodetických výpočtoch, kde je treba redukovať namerané vzdialenosti, pri určovaní' nadmorských výšok trigonometricky, napríklad v 3. etape revízie trig. bodov,
pri 'registrácii trig. bodov v roznych súradnicových systémoch a pod.
132
/
Mojto A.
Zvýšené postavenie meraěského stroja pre meranie.
v nepriehladných
vysokých porastoch.
Zn prihlásený
19. 8. 1963, zavedený 15. 8. 1963 v ÚGK Bratislave na
SG Trenčin podč. ZN 13/63. Na nohy stativu se pomocou
kovových objímok a krídlových matíc pripevnia 2 m
.drevené late Observácia sa prevádza zo stolca 1 m vysokého. Zvýšené stanovisko vzhladom :na nlzke výroblné
náklady a malú váhu sa využíva pri meraní v nepriehl"adnom .terene· (kukurica, tabák, slnečnica).
231
Borťivka V.
Formulár pre premeriavanie žeriavových mostov. ZN
prihlásený 16. 5.1963, zavedený 15. 7. 1963 v ÚGK Liberec pod č. ZN 16/63. Pre všetky údaje a hodnoty nutné
'k premeriavaniu žeriavového m:lstu je zostavený formulál', do lft:orého sa všetky merané hod.ií.oty vpisujú. výhoda ZN je v tom, že operát je celistvý, ušetrí sa kresleniEl náčrtov a je zaručená kompletnosť.
231
Šlenc, V., Lallg F.
Návrh na nový postup merania žeriavových dráh; ZN
prihlásený 8. 5. 1903, zavedený 3. 6. 1963·v ÚGK Liberec
pod ZN 14/fj3. Na stlpy žeriavových dráh sa priVarI11
železné tyče; na ktorých sa vyznačia ideálne body osy
jerab .. dráhy. Takto vyznačené body postačia k montáži
i k rektifikácii, a miesto troch mel'aní postačí jedno
meranie. Použitím tohoto spí)sobu S8 práca značne
urychlia (o 2/3) a ďalšie úspory sa získajú pri montáži
žeriavovej dráhy.
232
Benda K.
Nomogram pre stanovenie sklonu ciest pri grafickom
pasporte. ZN prihlásený 22. 12. 1962 zavedený 1. 8. 1963
v ÚKG Opava pod č, ZN 261Il-1962. Pri graf1ckom pasporte ciest počitame spád cesty v % zo šikmo meranej vzdialeností a prevýšeIiia. Pre priame určenie spádu v % je
zostrojený nomogram.
534
Nedvěd P.
Nový sposob písalÍia písacím strojom na snimkový papier. ZN prihlásený 24. 8. 1963, zavedéný 26. 8.. 1963
v ÚGK Liberec pod ZN 29/63. Použitie ve fotolovej tlači.
Lepšia kvalita tlačených údaj ov písaných písacím strojom. Využitie hlavne na SG pri vyhotovení geometr.
plánov.
611
Jireček K.
Ochrana stupníc ocelových merai!ských pásiem. ZN
prihUisený 28. 5. 1963, zavedený 1.8. 1963 v ÚGK Opave
pod č. ZN 15/11-1962. Ocelové meračské pásmo zbavené
nečistoty a masnoty sa namočí' do roztoku epoxydovej
pryskyrice Chs-Epoxy PGA-40 a vypaluje sa pri malom
posuve v infražiarivej peci. Vrstva filmu je cca 0,06 mm
priesvitná, má výbOlmé adhesivné vlastností. vyznačuje
sa odolnosťou proti oderu, elastičnostou, chráni pásmo
a stupnic u proti korózii, tým predlžuje životnost pásma.
Na Burze novej techniky v Brne vzbudil tento ZN záujem
u všetkých návštebnikov.
612.2
Klecker A., Kreisová F.
Nivelai!ná lata s magnetickým uchytením .. ZN prihlásený 5. 7. 1963, zavedený 1. 7. 1963 v ÚGK Opava pod
Č. ZN 13/11-1963. Pre niekt(J:'é zvláštne
prípady výškového merania v priemyslových závodoch, napr. premeravanie rotačných pecí; konventorov a iné nebezpečné
a neprlstupné miesta pripojilzlepšovatel
k nivelačnej
late magnetický záves pre upevnenie na kovové predmety. Užívaním ZN zvýši sa bezpečnosť pri práci v priemyslových závodoch a zmenši sa fyzická námaha.
613
Mašlonka Fr.
Kapsa na 'roznášania signalizai!ného
materiálu
pre
l'HM. ZN prihlásený 14. 8. 1963, zavedený 19. 8. 1963
v ÚGK v Žiline pod ZN 13/63. Namiesto rozvažania
signalizačného materiálu na ručnycl1 vozikoch, používa
sa platehých neupotrebených obal ov zo starých škicovacích stolikov na roznášanie na nezjazdný teren.
Masnica

1963/311

Literární' hlídka
519.2.001:62

Dupač V.
Hájek J.

Pravděpodobnost ve vědě a technice. Nakladatelstvi
'Československé
akademie věd, 144 Istran, 24 obrázku,
formát A5, Praha 1962, cena brožovaného
výtisku
7,20 Kčs.
Koncem roku 1962 vyšel 3. svazek populárn1! vědecké
edice "Cesta k věděni", knížka CSc. Válava Dupače a
CSc. dr. inž. Jaroslava Hájka Pravděpodobnost ve vědě
.a technice. Československá akademie věd navazuje na
dobrou tradici. Jednoty českých matematiku a fysiku,
která - v edici stejného jména - vydala několik desítek útlých knlžek z oboru přlrodních a technických
věd. Knížky této edice předpokládají znalosti z matematiky a fyziky na úrovni dvanáctileté středni školy a
jsou určeny širokému okruhu čtenářu. Jejich cílem je
prohloubit znalosti v exaktních vědách a poskytnout
pracovnlkum v určitém oboru potřebné základní znalosti z oboru příbuz.ných. Tuto svou funkci plnily pub~
likace, vydávané JČMF, velmi úspěšně. Podle prvnlch
svazku obnovené edice v nakladatelství ČSAV lze soudit, že také nová "Cesta k vědě ni" bude velmi žádanou
a užitečnou knihovničkou pro ty, kteři chtěji "zUra
pracovat lépe než dnes".
Počet pravděpodobnosti a jeho metOdy se již' dlouhou
dobu uplatňuji v teorii chyb a ve vyrovnávacím počtu,
předeVším ve fyzice, zeměměřictví a astronomii a dále
ve statistice. V poslední době pronikají pravděpodobnostní hlediska a metody do nejruznějších oborů a přispívají podstatně k jejich rozvoji. Knlžka V. Dupače a
J. Hájka, podává čtenáří přístupnou, stručnou a srozumítelnou formou přehled o moderních aplikaclchpočtu
pravděpodobnosti. Je rozdělena do IX. kapitol: I. Počet
pravděpodobnosti [13 stránek), II. Zákony rozdělení náhodných veličin [15 str.J, III. Zákon velkých čísel [13
str.), IV. Teorie informace (17 str.), V. Teorie her [8
,s!J.), VI. Statistické odhady ,[18 str.), VII. Testování
hypotéz [23 str.), VIII. Výběrová šetření [13 str.), IX.
Metoda MontlJ, Carlo. [12 str.).
Prosté vyjmenování kapitol ukazuje, že pracovnicí
v oboru geodézie najdou v knlžce mnoho zajlmavého
a užitečného pro svou práci. Obsah kapitol nebudeme
popisovat; uvedeme jen některé zajímavé příklady, které autoři zařadili jako aplikace probírané látky. Je to
například zjišťování vlivu očkování na pruběh nemoci,
odhadováni množstvl určitého hmyzu na daném poli,
studie o dvojčatech, pravděpodobnost výhry ve Sport<;e,
výb~rové šetření o stavu chrupu školnl mládeže, vytvářeni pseudonáhodných
člsel, která majl vlastnosti
čísel náhodných, aritme~ickými operacemi na samočinných poČUačích atd. Nejsou to přímo příklady z geodézie; protože však často konáme zcela obdobná šeJření těm, která jsou uvedena v knížce [např. zjišťování
údajt1 při sestavování map apod.), užíváme stejné metodiky a postupu.
Knlžka je velmi pěkně upravena a bude užitečná pro
každého, kdo se ve švé práci setkává s problémy; které vyžadují aplikaci počtu pravděpodobnosti.
Vykuttl
526.1
Helmert, F. R.
Die mathematischen und physikalischen Theorien der
hiiheren Geodasie. I. Teil: Die mathematischen Theorien.
(Matematické a fyzikálnl teorie vyššl geodezie. I. díl:
Matematické teorie.) Liepzig 1962, B. G. Teubner Verlagsgesellschaft,
631 stran, Cena 94 Kčs. II. Teíl: Die
physikalischen
Theorien.
(II. díl: Fyzikální teorie.)
Liepzig 1962, B. G. Teubner Verlagsgesellschaft,
610
stran, cena 94 Kčs.
Gelmert, F. R.
Matematiěeskije i fiziěeskije teorii vydej geodezii.
Tom I: Matemati'českije teorii. Pod redakc:l, s úvodnlm
slovem a poznámkami G. V. Bagratuniho, 'Moskva 1962,
Izdatelstvo geodeziČeskoj literatury,
408 stran, .cena
2 r. 40 kop.
Dllo Fridricha Roberta H e lm er t a [1843--"1917) lze
bez nadsázky označit za vyvrcholení tvurčl činnosti
geodetu 19. století, za z~klad, na němž buduji téměř
všichnigeodeti
20. století, ať již jde o vyrovnání roz-

o

sáhlých trigonometrický~h
síti nebo o řešeni hlavnlch
geodetických úloh na velké vzdálenosti nebo o dalšl
teoretické i' praktické otázky z geodézie. Proto se dnes
jeho dílo objevilo v novém vydáni souČasně v Sovětském svazu a v Německé demokratické republice.
Zatímco v německém ja,zyce jde prakticky o otisk
díla z roku 1880, je ruské vydáni [pouze I. dílu) poněkud zkráceno a upraveno: je vynechána 3. kapitola
úvodu a dále 10. a 11. kapitola a tabulky na konci
knihy. V ruském textu je navlc použito moderní symboliky, což podstatně usnadňuje studium.
Pro informaci čtenářu GaKO uvádím názvy jednotlivých kapitol:
Úvod: 1. předmět geodézie. 2. Historický rozvoj poznatků O matematickém povrchu Země. 3. Všeobecné
matematické poznámky, zvláště rozvoje v řady.
I. dll: Matematické teorie vyšší geodézie: 1. Rotačnl
elipsoid. 2. Trojúhelníky a sUě trojúhelníku na kouli.
3. Pravoúhlé a z.eměpisné souřadnice na kouli. 4. Normální řez a tětivový trojúhelnik pro rotační elipsoid.
5. Základní vzorce pro geodetickou křivku. 6. Diferenciální vzorce a rozvoje v řady pro geodetickou křivku.
7. Průběh geodetické křivky. 8. Geodetický trojúhelnlk;
síť trojúhelníků. 9. Pravoúhlé geodetické souřadnice a
jejich výpočet přenosem zeměpisných souřadnic. 10.
Výpočet malých útvarů na rotačnlm elipsoidu pomoci
projekce do rovin'y. 11. Výpočetní práce v geodézll. 12.
Měření na fyzickém povrchu Země a přibližné určeni
jednotlivých částí geoidu. 13. Určeni. zemského elipsoidu ze stupňových měření.
\
II. dU: 1. Všeobecné vlastnosti hladinových ploch.
2. Určeni zploštění z tíhových měření. 3. Odvození vzorce pro sílu tíže na hladině moře z pozorování;. kontinentální odch'ylky geoidu. 4. Zkoumání vlivu daných
hmot na li!.ladinovou plochu v ,blízkosti zemského povrchu. 5.., Casové změny hladinových ploch. 6. Použití
astronomických údaju k poznání zemského tělesa a zemského nitra. 7. Geometrtcká nivelace. 8. Trigonometrické měřeni výšek.
Všeobecně lze říci, že II. díl knihy již poněkud zastaral; zřejmě proto byl v ruském jazyce vydán pouze
I. díl, a to ještě s úpravami, zcela zdůvodněnými mOderními poznatky. Škoda, že nebyla v obou nových vydáních opravena důležitá poznámka o průběhu normálního řezu, jehož střed ne lež í v rovině rovnika [str.
137 něm. vyd. a str. 109 ruského vydání), nýbrž obecně
mimo rovinu rovníka ve vzdálenosti,
dosahujícl až
16,5 km pro B = 35,30 a A = 900 [viz např. Schmehl,
ZfV 1937, str. 645-648). V ruském a ostatně i v německém vydání by bylo vhodné doplnit uváděné konstanty vždy též pro Krasovského elipsoid. Přednosti ruského vydání je použití moderní symboliky a dále stat
o životě a díle Helmertově od známého sovětského
odborníka G. V.' Ba g r a t,u n i ho, pod jehož redakci
byla kniha vydána.
Lze tedy uvítat iniciativu německých kolegfi, kteřl
znovu vydali dílo prakticky již rozebrané a těžko dostupné a iniciativu sovětských geodetfi, kterým se v mateřském jazyce dostává do rukou dílo nepomíjející hodnoty.
'
Miloš Cimbálnlk

Více péče propagaci socialistické soutěže
Socialistická soutěž mezi jednotlivci, kolektivy,
provozy a ústavy nemůže se dobře rozvíjet bez
úspěšné propagační a agitační práce. Stále se
však setkáváme s pracovišti, kde propaganda a
agitace - důležité nástroje kvalitativního a kvantitativního rozvíjení socialistického soutěžení, jsou
opomíjeny. Slyšeli jsme také od mnohých kolektiv'Ú
BSP, že mají úspěchy v práci, ale své výsledky nedostatečně popularizují a zveřejňuji. Příčiny těchto
nedostatků je nutno hledat především ve slabé
politickovýchov,né
práci odborových
organizaci,
vedoucích pracovník'Ú i samostatných člen'Ú soutěžících kolektivů.
Úkolem agitace a propagaCe by měla být neustálá popularizace přijatých závazk'Ú a jejich plnění,
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kritika všech nedostatků a popularizování nejlepprováděli vedoucí výrobních útvarů, kteří 'k tomu
ších zkušeností a úspěchů dosažených
v práci
mají nejlepší předpoklady a kteří spolu s vedoucími oddílů a čet mají být hlavními organizátory
i všeho nového a pokrokového, co se v průběhu
soutěže roclí.8 co si zaslouží plné podpory.
a iniciátory socialistického soutěžení.
Agitace a propagace v socialistické soutěži: by
Je proto třeba všude tam, kde se ještě provádí
měla být oproštěna od časté všeobecnosti a za-' centrální evidence a hodnocení veškerých závazků
měřena na hlavní směr soutěže na všestranné
pracujících na jednom místě v ústavu, tento stav
plnění a překračování plánovanýdh úkolů, na odzměnit. Centrální evidence u tzv. soutěžního referenta ústavu, který je odpovědný za zpracování
straňování nedostatků,
obtíží, těžkostí a úzkých
míst ve výrobě. V popularizaci výsledků socialispříslušných výkazů a hodnocení na úrovni ústavu,
odvádí pozornost jak ZV ROH, tak vedoucích hostického soutěžení je účelné všímat si rozvoje inipodářských pracovníků od denního řízení soutěciativy pracujících v masovém uplatijování nové
žení. Mnohdy dokonce soutěžní referent doslova
techniky, rozšiřování pokrokových metod práce a
organizuje a řídí socialistické soutěžení. Takový
zlepšovacích návrhů, dále zkušeností v hnutí za
stav umožňuje zbavovat vedoucí pracovníky odpodosahování vzorné kvality prací, za snižování
vlastních nákladů apod .. a přímo na příkladech
vědnoSti za tento úkol a spoléhají jen na to, jaké
ukazovat projevy a výsledky iniciativy pracujících.
'''Údaje a závěry jednou za čtvrtletí soutěžní refeZvláštní pozornost je nutno věnovat všem iniciarent předloží. Na druhé straně
nemůže jediný
tivním projevům mládeže, jejímu začleňování do
pracovník, byť velmi pracovitý, usměrňovat a podúčasti na řízení výroby a podpoře všech forem
něcovat neustálou snahu stovek pracovníků o promládežnického hnutí, jako je Všudybyl, kontrolní
duktivnější
a cílevědomější
způsob práce
na
hlídkY mládeže, hlídky hospodárnosti apod.
desítkách pracovišť ústavu.
Má-li být agitační a propagační práce na pomoc
Máme-li po ruce ekonomické výsledky socialisrozvoji socialistického soutěžení účinná, je nutno
tického soutěžení, můžeme současně rozvíjet agisouběžně s ní vytvářet konkrétní podmínky a předtační a propagační
práci daleko konkrétněji.
poklady. Mezi takové základní podmínky patří přeMůžeme přesvědčivě a pravdivě vyzvedat iniciativu
devším včasné projednání a rozpis plánovaných
nejlepších účastníků' soutěžení, projevy nové soúkolů na pracoviště. Praxe nám potvrzuje, že bez
cialistické morálky a vztahu k práci, můžeme
tohoto předpokladu jsou uzavírány závazky nahopodporovat vědomí odpovědnosti každého pracovníka' za celé naše hospodářství. V agitační práci
'dUe, bez vazby na nejzávažnější
úkoly, což je
v mnohých případech hlavní příčinou
uzavírání
je třeba využívat všechny její rozmanité a osvědformálních, nekonkrétních
závazků. a. tím i těžko
čené formy. Často vidíme, že na _mnohých pracovištích v ústavu
není popularizace
výsledků
sledovaných ·a vyčíslitelných.
Dalším předpokladem
pro konkrétní agitaci a
soutěženi zřejná, zatímco některá pracoviště systepropagaci je vyhodnocování ekonomického přínosu
maticky obnovují náplň nástěnek, desek cti, vydá(efektu) socialistického
soutěžení. Setkáváme se
vají bleskovky k novým: projevům iniciativy nebo
v ústavech i s pracovníky, kteří neradi hodnotí
ke kritice těch, kteří neplní závazky.
.
konkrétní přínos socialistické soutěže, evidují jen
Velmi účinným prostředkem
k popularizaci a
plnění plánu a co je nad 100 %, mechanicky vyvýměně Zkušeností v socialistické
soutěži jsou
kazují jako přínos soutěžení, coZ ovšem není
aktivy ESP a soutěžících' kolektivů, dále různé
výrobní porady, cykly přednášek a besed i činnost
správné.
Proč je třeba socialistické soutěžení ekonomicky
ČSVTS.
hodnotit? I když důvodů je několik, jde především
V.agitaci a propagaci má důležité místo závodní
o to, abý byly vytvořeny základní podmínky nutné
časopis, nástěnné noviny, závodní rozh~as, rudé
koutky, závodní kluby apod. Těmito prostredky lze
pro jeho dobrou organizaci, jako jsou porovnatelvhodně popularizovat
vyhlašování a plnění se Clanost výsledků, praktická možnost výměny zkušelistických závazků, vzorné a nejlepší pracovníky,
ností a popularizace výsledků. Máme-li výsledky
zlepšovatele a soutěžící kolektivy. Významné úspěporovnávat, musíme je znát a máme-li si vyměňochy . a pracovní metody lze zacl1ycovat i amatérvat zkušenosti, popularizdvat nejlepší pracovníky,
ským filmem, jehož promítání lze využít zvlášť
musíme vědět, jakých výsledků bylo dosaženo.
Zveřejňujeme-li nejlepší pracovní metody, musíme
v širokém měřítku.
Rozvoji sócialistického soutěžení pomáhá i orgavědět, jaký je jejich přínos pro společnost. Řádná
Ílizování různých výstav, zveřejňování zlepšovacích
evidence závazkŮ a výgJ.edků soutěžení má právě
návrhů, pořádání dnů nové techniky, estrád pro
upozornit na ty jednotlivce i kolektivy,.' kteří ne~outěžící apod.; samostatné závodní knihovny moplní úkoly a schovávají se za celkovými dobrými
hou organizovat výstavky technické literatury a
Výsledky provozů a ústavu.
usilovat o maximální využívání technické a ekoVyhOl:lnocování výsledků socialistického soutěženomické literatury. V mnohých ústavech se stalo
ní není práce navíc, ale dobrým prostředkem
již samozřejmostí, že v rámci patronátní činnosti
k odkrývání nedCl,statků v soutěžení. Vždyť např.
napomáhají v propágaci socialistického soutěžení
níiký počet soutěžících' nám ukazuje, že není něco
na vesnici a přenášejí tam zkušenosti z organizov pořádku v masově politické práci ód borových
vání a propagace socialistického soutěžení.
organizací i hospodářských vedoucís;h. Nízký ekoNepodceňujme významné poslání agitační a pronomický přínos soutěžení opět signalizuje, že papagační·· práce i v rozvíjení socialistického soutětrně soutěžení nebylo správně zaměřeno na hlavní
žení a věnujme ji v současné době plnou pozornost
články a problémy ústavu. V tomto směru je
správné 0Píltření v ústavech, aby evidenci, kontrona každém pracovišti ústavu.
Oddělení PaM OSGK.
lu a hodnocení výsledků sociaHstického soutěžení
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Zahrnuje hesla ze vJech oború techniky a prúmyslových
odvětví. U základních hesel podává ucelený přehled o významu
jednotlivých pojmů. jejíe1l použiti v technické a prúmyslové
praxi. popisuje stručně technologické
postupy. konstrukce
apod.
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