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Kritéria systematických chyb

Ve všech měřeních vyšší přesnosti je důlež#é znát prameny a možný vliv systematických chyb. Tyto jsou nebezpeč-
né proto, že se v součtech pozorování 1womadí lineárně -anebo že jejich vliv na průměr neklesá s počtem opakovaných
pozorování. Je třeba zkoumat vliv fyzikálních,JVlastností přistrojů, osob a všech vnějších (zejména atmosférických)
podmínek. Účinně zde pomáh/i analýza výsledků měření pomoci tzv. kritérií systematických chyb, které mohou doká·
zat nebo popřU existenci systematické chyby, odhadnout její střední velikost a objevit příčinu jejího 7Jzniku. Tím
vším pomáhají zlepšit měřickou metodu.anebo volit takové podmínky měření, kde by vliv systematických chyb byl
co nejvíce eliminován.
Pojednání navazuje na články téhož autora "Odhady přesnosti a intervalů v geodézii" (GaKO 1960) a "Zákon

současného hromadění nahodilých a systematických chyb" (GaK01961/3).

Střední nahodilou chybu funkce měřených veličin
označíme rJt = VE (Llf).

Nejdůležitější kritéria systematických chyb.
.~ ~

Málo účinná a v oblasti chyb často selhávajíoí jsou
kritéria, vytvořená klasiky vyrovnávacího počtu
anebo jako aplikace statistických kritérií, pokud jsou
založena na iteracích znamének chyb, diferencích,
počtech extrémů apod. Pak např. výskyt čtyř malých
kladných chyb za sebou má neprávem větší význam
než série tří záporných chyb značných velikostí apod.
Taková kritéria rovněž nedávají možnost odhadnout
hodnotu střední systematické chyby. Málo účinné je
také porovnání třídních četností S normálním rozdě-
lením pravděpodobností. Má-li kritérium být průkazné,
musí přihlížet především k průměrné .velikosti chyb v celé
řadě nebo sériích. .
f. Pr~měrná ho~ota chyby. Hodnota systematické

chyby c = E(s) je "měřena" každou zjištěnou úplnou
chybou Si = Lli+ c. Přitom je toto "měření" zatíženo
nahodilou složkou Lli li "naměřený" průměr z n chyb
(první moment) ml = [S]: n má nahodilou složku
[LI] : n. Nejpravděpodobnější hodnota této složky je
nulová, a proto průměr chyb považujeme za nejspo-
lehlivější odhad c systematické chyby C,' zatížený
9všem nahodilou chybou Lle•

Platí:

Základní pojmy a označení. Každou skutečnou chybu
úplnou 8 budeme považovat za algebraický součet
chyby nahodilé LI a systematické c. V častých případech
vzniká hodnota i znaménko systematické chyby ná-
hodně. Napf. systematická chyba v registrované délce
pásma vzniká jako náhodná chyba v jeho komparaci.
Systematickou se stává až svým účinkem na prová-
děná měření a sice stejnou hodnotou i znaménkem na
každý klad pásmem.
Záměrnou občasnou změnou podmínek měření mů-

žeme systematické chybě dát charakter skupinové sys-
tematické chyby, která systematicky ovlivňuje všechna
měření v určité sérii, ale může náhodně měnit svou
hodnotu i znaménkó od série k sérň (např. při použit,í
více pásem k měření určité vzdálenosti). Dále může
systematická chyba vůbec nabývat proměnlivou hod-
notu Ci od jednotlivého pozorování k pozorování,
např. chyba z náklonu nivelační latě. Jako systema-
tickou složku pak považujeme její nenulovou střední
hodnotu (vážený průměr ze všech jejich možných hod.
not) E(c) a náhodné výkyvy Ci - E(c) řadíme mezi
chyby nahodilé.
Dospějeme takto k základní rovnici pro j-tou úplnou

chybu v i-té sérii
Sii = LIM + Ci , Ci =Yi + Co (1)

kde Llii je nahoďilá složka, proměnlivá od pozorování
k pozorování, Yi je složka systematických chyb, pro-
měnlivá od série k sérii, a Co je konstantní složka :latě-
žující stejně všechna pozorování. Pro střední hodnoty [s] ,1 _ [LI] -2 _ E (,12) _ m3 (6)
jednotlivých složek platí c = ml = n' e - n ' 1]e - e ---:;;;-

E (,1) = O, E (e) = E (c) = co' E (y) = O (2) Nyní * je střední kvadratickou nahodilou hodnotou
Souhlasně je třeba zavést pojmy: střední chyba úplná, průměru a tím také střední nahodilou chybou v od-
nahodilá a systematická, resp, skupinová systematická hadu hodnoty systematické chyby.
m2 = E(S2), m3 = E (,12), E (c2)= m;, E (y2) = m; (3) Každou hodnotu průměru ml = [s] : n (tj. jeho od-

~ chylku od nuly) nemůžeme považovat za důsledek sys-
Podle vět o středních hodnotách platí tematické chyby. Naopak, pokud se pohybuje v úz-

m2=;= m3 +m;, m; = m; + c~ (4) kych mezích, považujeme ji, jen za náhodnou složku
[LI] : n. Známe-li spolehlivě (z velkého souboru chyb

V praxi se často musíme spokojit s odhady (empiric-
nebo pozorování) hodnotu střední nahodilé chyby mA,kým i hodnotami) středních c,hyb
užijeme intervalového odhadu pro normální rozdělení

m2 = [ss], m3 = [,1,1] a~ebo [vvJ, m; = m2 -m3. chyb
n ~ n'

/ [s] ml {I I }(5), ml = '- , t = -=- ,P ml > t .1]e = 1- 2 F (t) = ~,
kde n' je počet nadbytečných pozorovÁní. . . n '1]e

. t
První dvě střední chyby se zpravidla podaří záměrným 1 (_~
seskupením výsledM měření číselně odhadnout a z nich F (t) = V21t' J e 2 dt (7)
pak i střední chybu systemátickou. o
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Hodnotu t najdeme v tabulce normálního rozdělení
pro zvolenou pravděpodobnost IX. V praxi lze použít
zjednodušeného pravidla pro interval spolehlivosti:

při ml < * neuvažujeme působení systematické
chyby (měřením dané přesnosti nelze ji dokázat);

při no <ml < 2* (IX= 32 % až 5 %) připouštíme
její působení; .

při ~ > 2nc (t = 2,'1X = 5 %) jsme o něm prak-
ticky přesvědčeni.

Síla přesvědčení roste s násobitelem t, přičemž klesá
pravděpodobnost IX, která udává poměrné riziko myl-
ného úsudku. Při t = 2,5 je IX = 1 % atd. Podle sta.
tistického pojetí zde "testujeme hypotézu o nulové
středni hodnotě normálního rozdělení chyb". Teprve
při ml > 2r;2 zamítneme tuto' hypotézu.
Neznáme·li spolehlivě hodnotu střední nahodilé

chyby mLi z dřívějších měření, musíme provést sou-
časný odhad její hodnoty i hodnoty systematické
chyby C z téhož souboru n zjištěných chyb. Použijeme
k tomu redukovanýc~ chyb

e/ = ei_12, [e'] = O, [e'e'] = [ee] _ [e]2 (8)
n n'

Tyto. redukovlJ-né chyby jsou podle ronvice (1) prosty
konstantní slóžky, a proto produktem jen proměnli.
vých chyb.' Mají charakter oprav k aritmetickému
průměru, a proto empirická střední chyba nahodilá
podle rovnic (4), (5) a (8)

mLi = V [S's'.] , C = ml = 11,
n-1 n

r;; = mJ = __1_ (m2 _ c2) (9)
n n-1

, V tomto případě užíváme při intervalovém odhadu ná-
hodné hodnoty mLi' a r;o, vypočtené zn, zjištěných chyb.
K -dostatečně spoleWivému _intervalovému odhadu
podle (7) je třeba dostatečně velikého počtu n chyb
(pozorováJní), kdy náhodné hodnoty možné střední
chyby mLi mají již malou disperzi kolem správné hod-
noty mLi (základní střední nahodilé chyby metody
měření)._ ~
Studentovo rozdělení proměnné ti =Si : mLi resp.

ml : r;o dokazuje jasně tím větší disperzi proměnné t
(a tím širší intervaly spolehlivosti), čím byla hodnota
mLi vypočtena z menšího počtu chyb. Intervalový od-
had při užití náhodné hodnoty mLi a Studentova roz-
dělení nese značné riziko (viz GaKO 1960, str. 109)
a lépe je použít hodnoty mLi známé z dřívějších měření,
nebo zvýšit počet n chyb (pozorování) aspoň ~a n :>10.
Klasické kritérium uváděné v literatuře

[sr mn> Vn neboli [s] > V[SS] (7a)

-není správné, .protože používá úplné střední chyby.
V případě nivelace apod. s nestejnými délkami od-

dílů je p.utno z.avést pojem jednotkové (kilometrové)
systematické chyby Co s' účinkem Ci == Co. Si v oddílu
o délce Si' Každá jednotlivá celková chyba Si v oddíle
by dala odhad .

Si
Co' ; = - s nahodilou

Si
Pi == Pi·s7 = Si, protože

h b LI; . 'hc y ou -r -, tJ. s va ou
l8j

střední nahodilá chyba mLi

roste s Vi a původní váha naměřené hodnoty P; =
1 : Si'
Uvažujeme nyni rozdíly d mezi dvojim měřenim jako
skutečné chyby. Použijeme váženého průměru a vá-
žených redukovaných rozdílů

[PiCO. i] [dl , ,
Co = -[~ = [8]' dc = di- Co' Si, [d] = O

[d]2
Pi = 1 : Si, [pd'd'] = [pdd] - C~ [s] '= [pdd]-lSf

Středni kilom~trový rozdíl nahodilý a další :

V [pd'd'] - r;o
r;o = n _ 1 ' r;[a] = r;o V[s], r;o. 0= V[s]

Výsledkem jsou rovnice pro nejpravděpodobnější sys-
tematický kilometrový rozdíl a jeho střední chybu na-
hodilou .

[dl r;o
Co = [s] , r;o. o = v [s]

Pro rozhodování o možné existenci systematického
rozdílu použijeme intervalového odhadu podle rovnice
(7). V případě přibližně stejně dlouhých oddílů PQlo-
žímé Si = 1, [s] = n, Pi = 1 a dojdeme k rovnicím
(6), (8), (9).
Pří k Ia-d: V nivelačním úseku s n = 10 oddíly při-

bližně stejné délky jsme obdrželi n rozdílů d mezi dvojí
nivelací (v milimetrech)
[dl = - 11,6, [dd] = 29,6, [d'd'] = 16,1, r;~ = 16,1 :
: 9 = 1,79, r;a = 1,34

C = [dl : 10 = -1,16, r;o = 1;34: VIO = 0,42, t = c:
: r;o = 2,7,
takže systematický charakter rozdílů d je jasně pro-
kázán.

Známe hodnotu jednotkové střední chyby pozoro-
vání téhož druhu ml' Pozorování sdružíme v jejich
funkce (např. uzávěry trojúhelníků) nebo je vy-
rovnáme (v géodetické siti). V obou dalších případech
dostaneme podruhé hodnotu jednotkové střední chyby
pozorování mIl' Jestliže mIl > ml a poměr

'. 2

F mIl F ( , ')'= -2- > p p, nI , n2. ml

překročí kritickou hranici Fp (což v případě jen naho.
dilých chyb je možné jen s malou pravděpodobnosti p),
soudíme, že větší' rozptyl u sdružených pozorování,
než bychom čekali podle mJ,'je způsoben systematic-
kými dhybam~ utajenými při výpočtu mJ, ale uplat-
něnými při výpočtu mlI' Označeni nI" n2' jsou počty
.nadbytečných pozorování při výpočtu ml, mIl a kri-
tická hranice Fp se najde v tabulkách Fisherova roz-
dělení (viz GaKO - 1960, str. 108). PO·.důkazu pří-
tomnosti systematické, chyby odhadneme středni
(kvadratickou) systematickou chybu

mo anebo my ~ VmiI - mi (12)

Zpravidla "apriorni" hodnota ml dává střední chybu
nahodilou a "aposteriorni" hodnota mIl dává střední
chybu úplnou, charakterizující skutečnou přesnost
měření a výsledku. Vede k tomu vhodné uspořádání
měření nebo jeho výsledků.
Příklady: 1. Ucelené změření úhlu, např. jako

průměr z n = 4 skupin (tzv. labomtorní jednotka), je
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provedeno v krátkém časovém intervalu, během kte·
rého systematická chyba refrakční, z centrací apod. je
konstantní, ovlivní stejně všechny čtyři výsledky lij

i jejich průměr Xi, není obsažena v opravách Vii =
= Xi - lij a není proto zachycena střední chybou
ml = V[vv] : n(n - 1). Tato apriorní střední chybamI
vyjadřuje proto střední chybu nahodilou mJ jako
produkt jen nahodilých chyb (pointace, čtení apod.),
tj. ml = mJ. Ve větších časových odstupech se změnou
denní doby a dní bylo provedeno k takových jednotek.
Systematická chyba refrakční se měnila (oscilovala
kolem hodnoty co); proměnná jejÍ' složka Yi = Ci - Co
ovlivnila (spolu s nahodilými chybami) disperzi jed.
notkových průměrů Xi a projeví se proto v aposte-
riorní střední chybě mIl = V[VV] : (k - 1), kde Vi ~
= ; - Xi( celkový průměr minus jednotkový). Střední
proměnlivá chyba refrakční pro laboratorní jednotku
my == VmlI - mi . V čs. základní trigonometrické síti
byly zjištěny hodnoty ml . 0,5", mIl . 0,7" a z toho
my ="= 0,5". Počty nadbytečných pozorování nI" n2' či.
nily několik set a působení proměnlivé systematické
chyby je jasně prokázáno.
2. Vyrovnánim na stanicích byly získány hodnoty

úhlů z dlouhodobých pozorováni. Průměrná hodnota
staniční střední chyby úhlů v čs. základní síti činí
ml = 0,15". Její hodnota vypočtená z uzávěrů troj.
úhelníků mIl = mJ : V3"však činí 0,35". Zde se proje-
vily stálé složky cov refrakci (dané hlavně ~onfigurací
terénu okolo stanoviska), v chybě v centraci, vosobní
chybě aj., které po celou dobu stan1čniho měření za·
těžovaly všechna opakovaná měření téhož úhlu a ne·
ovlivnily hodnotu středni chyby staniční ml' Mění se
však od úhlu k úhlu a od bodu k bodu a ovlivnily tím
uzávěry trojúhelníků a opravy z vyrovnání sítě.
Střední chyba staniční je nyní apriorni, z uzávěrů
trojúhelníků aposteriorní a střední systematická chy-
ba stanični v úhlu činí mc= VmiI-mJ = 0,31". Pří-
padná systematická složka síťová 00 (pro všechny
úhly v celé síti) by se našla např. z převážně záporných
uzávěrů trojúhelníků podle kritéria T. Tak např. byla
v XIX. století objevena chyba ze strhování limbu při
měření repeti,čními theodolity.
Podobně dostaneme apriorní střední chybu ml z roz·

dílu' mezi dvojím měřením týmž pásmem (invarovým
drátem), mlI z disperze výsledků z více použitých mě-
řítek a my = VmlI - mi, dává .pak střední systematic.
kou chybu v registrované délce měřítka.
Hódnotu ml můžeme dostat i při jednom měření

úseku každým měřítkem, jestliže staničíme a odečí·
táme bod ležící přibližně uprostřed úseku. Pak délka
úseku L = LI + .L2, LI . L2 a rozdíl D = LI - LI'
Při průběžném měření úseku různými měřítky dosta~
neme různé hQdnoty rozdílu DI, jejichž disperze je
způsobenlj, poúze nahodilými chybami. Vypočteme
z měření k měřítky průměrný rozdíl Dm = [D] : k,
VI = Dm-Di,'YJD = V[vv]: (k-I) "'"'YJi= ml' Střední
chyba: rozdílu je současně střední chybou součtu dvou
veličin, zde střední nahodilou chybou (apriorní) v délce
měřeného úseku L. Podruhé dostaneme její hodnotu
z disperze naměřených délek Li' kde se již uplatnily
různé hodnoty systematické chyby v délce jednotli-
vých měřítek ~I

x = tL]: k, Vi = X-Li,

mil = VrVV] : (k -1), my = Vm--lI---m-l

a dostaneme tak střední systematickou chybu v délce
měřítka Yo= my : počtem kladů.
Úplnou střední chybu měření charakterizuje hod·

nota mIl',
Separátní odhad střední chyby nahodilé a střední

chyby systematické. je důležitý při případném užití
zákona současného hromadění nahodilých a systema-
tických chyb pro výpočet celkové střední chyby
v naměřené délce (viz GaKO 1961 str. 44).

III. Rozdíl mezi dvěma skupinovými průměry. Po·
stup měření nebo jeho výsledky záměrně sdruží!lie
do dvou skupin podle argumentu, který může být
zdrojem systematické chyby (observace téhož úhlu
denní a noční, nivelace téhož převýšení ranní a odpo-
lední, dvě různé osoby, dva přístroje apod.). Z rozptylu
měření, opakovaných za stejných podmínek, známe
předem spolehlivou hodnotu střední jednotkové chyby
mJ. Analýza se týká N výsledků sdružených do dvou
skupin s 11,1a n2 výsledky, N == nI + n2• V každé sku-
pině vypočteme skupinový průměr a pak jejich rozdíl
a střfldní chybu rozdílu:

[1]1 [1]2
Xl = --o , X2 = --,

nI n2
L1x= Xl - X2 = L1xI - L1x2+ CI - C2 = L1'J'"+ L1c,

- - - m2 m3 m3 1 m3
1]3",= 1];, + 1];, = _J_+ --anebo -'- + ~(13)

n1i n2 nI n2

kde l}J'" je nahodilá středni chyba rozdílu L1x (který při
bezchybném měření by byl nulový). Použijeme inter·
valového odhadu

P{JL1xl >trx.1]J"'} = ťX = 1- 2 F (tcv) (14)
se stejnou aplikací jako u rovnice (7). Převýší.li nale-
zený rozdíl L1x zvolenou kritickou hranici (např;
tcv = 2), je prakticky prokázána přítomnost systema-
tické chyby odlišně působící v každé skupině (refrakce,
osobní chyba apod.). Při měření pak se snažíme vystří-
dáním podmínek dát této systematické chybě co
možno nahodilý charakter. V případě odhadu střední
chyby mJ z oprav ke skupinovým průměrům má být
počet nI a n2 dostatečně velký, aby interval podle nor·
málního rozdělení byl dostatečně spolehlivý. Podle
statistického pojetí zde testujeme "nulovou hypoté-
zu", že rozdíl mezi středními hodnotami dvou ne·
závislých normálních rozděleni je nulový (tj., že
Xl =' x2)·
Nalezený rozdíl L1x je však produkt nejen systema.

tických ale i nahodilých chyb. Nejpravděpodobnější
hodnota rozdílu nahodilých chyb je nulová, a proto
nejpravděpodobnější roz(líl systematických chyb
v obou skupinách, a odhad střední systematické chy.
by skupinové jsou dány rovnicemi

L1c= CI - c2 = L1x-L1J", • L1x (15)

m3~= 1]3~+ m~c,m3c= 2 m~,m~ = t (L1x2-1]3",) (16)
To ovšem platí jen v případě prokázaného působení
různých systematických chyb v obou skupinách. To
ostatně žádá i rovnice (16), která při L1x> 1]J'" dává
imaginární hodnotu pro mc. Spolehlivější odhad mc
.bude přirozeně až z většího počtu k skupinových roz-
dílů
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Příklady:

a) Úhel byl měřen 4 X v noci, 6 X ve dne, mo = I",

Llx = 2", ~A~ = 0,6", t(X = 2 (~= 5%). Nalezený poměr
t == Llx :1]J'" = 3,3 ~ t(X prokazuje jasně působení re-
fralice, rozdílné ve dne nebo v noci. Odhad střední
chyby refrakční mc= n (L1x2 - 'I}~",) • 1,4".

b) Pokusným měřením byla určena konstanta dálko-
měru 100, 02 ± 0,01. Po delší době opakovaná zkouška
dala 100,04 ± 0,02. NalezenýrozdílLlx= 0,02 < 1)J", =
= 0,022, a nelze proto ještě soudit na změnu kon-
stanty. Jasnější odpověď dá přesnější zkouška.

IV. Rozděleni souboru měřeni na k > 2 skupin.
Všech N pozorování rozdělíme podlé určitého argu-
mentu (možného zdroje skupinové systematické chy-
by) na k skupin a vytvoříme skupinové průměry. Po-
zorováni li mohou mít různé váhy Pi:

N = nI + ... ' + nk> Xi = [[Pl]i, V~i =xi - lii (17)
, P]i

Opravy ke skupinovým průměrům neobsahují vliv
skupinové systematické chyby, a proto ~ nich odhad-
neme střední jednotkovou chybu nahodilou

k

'2 2 I ~'[' ']
, ml =mJ= N-k~ ~ pVV i

i=l

Podruhé dostaneme jednotkovou střední chybu z dis-
perze skupinových průměrů proti celkovému průměru
x. Tato disperze je ovlivněna nejen nahodilými chy.
bami, ale i systematickými skupinovými Yi' Váhy sku·
pinových průměrů jsou· součty vah sdrllžených pozo-
rování -

. - [Px]. - 2 2. [PVV]
Pi = [P]i, X = [P]' Vi = X - Xi, mIl = m = k -I

(19)

Zde m je nyní jednotková střední chyba úplná zahr-
nující ,:,liv chyb nahodilých i skupinových systema-
tických. Jestliže m > mj a poměr

2

F= m2 >Fp(p,n/=k-I,n2'=N-k) (20)
mj

pře-výší kritickou hranici Fp (např. P = 5%), nalezenou
v tabulce Fisherova rozdělení, jsme přesvědčeni o,pů-
sobení systematické chyby skupinové y. J;>odll{statis-
tických pojmů mají skupinové průměry "lladnormální
rozptyl". Střední systematickou chybu skupinovou
odhadneme tímto postupem pomocí skutečných chyb
skupinového i celkového průměru

A + A A • = [pLI ]i
Sii = LJii. Yi, S"',i = LJ"" i + Yi, LJ"". [P]i

-= [P,s"" i] =L1-' [Py] LI- _ [PLI",d
s'" . [P] '" + [P]' '" - [P]

Vi = X - Xi = S"',i -,---s; = (LI"" i - LI;) + Yi-

~ [Py] = V·' +( ._ [Py])
CP] • y. CP]

Zde V/ je nahodilá složka opravy Vi' Umocníme na
druhou, násobíme váhami a sečteme

[PVV] = [PV'V'] + 2 [PV'(y- [(;})]+

+ [Py2]_ [Py]2
CP]

[Py]2 = [P2y2] + 2 [PiPkYiYk], i =l= Je
Zavedeme střední hodnoty, kde E(y) = O, E(P . y) = O,
E(PV') = O a označíme E(y2) = m;

E [PVV] = [PV'V'] + [P]2 [;iP2] m;

V praktickém příkladě nahradíme střední hodnotu
průměrnou zjištěnou hodnotou, Dělíme proto obě
rovnice (k - I), při čemž

I~VV] _ m2 [PV'V'] = mj (21)
k-I - , ,k-I

a dostaneme pro odhad střední systematické chyby
skupinové

2 _ CP] (k - I) (2 2) ,(22)my ~ [P]2_ [F2] m - mJ.

Náhodné složky oprav V' neznáme, ale můžeme mj
odhadnout z rovnice (18) pomocí oprav v' ke skupino-
vým průměrům. V případě stejně velikých skupin

N
ni = n = Ta_Pi =ni = n bude CP] = N = k.n,

[P2] = [n2] = k.n2

a
I [VV] m~ .

m2= ~(m2---::-,m~)= ------ = m~ -.,.,~y n k-I n .,
(23)

kde ma) a 'I}", jsou úplná a nahodilá střední chyba skupi-
n0'íého průměru. V případě náhodných hodnot 'l}ro >
> mro obdržíme pro my imaginární hodnotu a skupi-
nové průměry mají "podnormální rozptyl" (vznikne
zejména při' větší variaci pozorování uvnitř skupin
- např. vlivem periodické chyby v dělení kruhu
nebo variace refrakce apod. - které se Yšakkom~
penzují ve skupinových průměrech).
V případě prokázaného působení skupinových sys.

tematických chyb není celkový průměr X = [Px] : [~]
nejspolehlivějším odhadem skutečné hodnoty X mě.
.řené veličiny, protože při tvoření vah Pi = [P]i nebyl
vzat zřetel-k, působení systematické chyby. Je třeba
zavést správnější váhy podle čtverců úplných střed.
ních chyb

m~- k = [Px]
mf = [P]i +m;, Pi =. m2' X = CP] (24)

a vypočíst nový spolehlivější obecný průměr x.
Volbu vah podle čtverců úplných středních chyb je

třeba aplikovat obecně. Rovněž je třeba tuto okolnost
uvážit při rozdělování odchylek a při' intervalových
odhadech. Téma je však dosti široké a zasluhuje sa-
mostatného pojednání a zpracování.
Existují dále speciální kritéria systematických chyb

pro určité druhy měřeni. V oboru nivelace je propra.
cováno a v literatuře (Lallemand, Pavlov, Vignal) uve-
deno postupné sčítání rozdílů v krátkých nivelačních
oddílech na rozdíly v delších úsecích. Při větších vzdá.
lenostech vynikne vliv systematických chyb anebo se
již v grafu projeví systematická tendence.
Jiný způsob je v postupném sdružování pozorování,

po 2, 4, 8 ... členech, tvotení průměru a středních chyb
průměrů. Dále sledování postupného vývoje aritme-
tického průměru s časem anebo výpočet a grafický
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průběh ,klouzavých' průměrů např. z trojích pozorování
t (ll + [2 + '3)' i (l2 + l3 +l,), ... l (l••-2' ,••-v)•.)

Všeéhnyzpůsoby ukazují (nejlépe graficky) stupeň
vystřídání různých podmínek měření a přibližně vy-
mezí rozsah sérií, v jakém průměrně působily sériové
chyby. Na některé případy geodetických měření lze
s úspěchem aplikóvat Lexisovu ~eorii statistických řad.
Další podrobnosti najde čtenář ve skriptu B6hm

"Vyrovnávací počet", II a III, Praha 1959, § 14,6
a 14,7.

Lektoroval: inž. dr. František Brož, ředitel VÚGTK
v Praze_

Helmert, F. R.: Die Ausgleichungsrechnung nach der
Methode der kleinsten Quadrate, Leipzlg 1924

Janka, J.: Statistické tabulky, Praha 1958

Čebot,arev, A. S.: Dispersionnyj analiz, jego rol pri
obrabotke rezultatov geodezičeskich izmerenij, Geo-
.dezija i kartografija, Moskva 1957

Lebedinskij, N. 1.: Dispersionnyj analiz pri ocenke
točnosti neravnotočnych izmerenij, 1zvestija VUZ,
Moskva 1958

B6hm, J.: Vyrovnávací počet, 1/1958, 1I/1959, Praha

Chyby k~palinových kC?mpenzátorů

Vposlední'době byly sestrojeny dva geodetické pří-
stroje, v jejichž konstrukci jsou zapojeny tzv. kapali-
nové kompenzátory, nahrazující svou funkcí libely.
Je to jednak nivelační přístroj N. A, Guseva, kde je
kapalinového kompenzátoru využito k samočinné ho-
rizontaci záměrné přímky, jednak theodolit Wild T1-A,
kde je jmenovaného zařízení užito pro samočinné urov-
nání indexu výškového kruhu.
Kapalinový kompenzátor je v podstatě složen z prů- ,

hledné nádobky naplněné tekutinou o známém indexu
lomu [1]. Dno nádobky je pevně spojeno s přístrojem.-
V případě, že je osa alhidády přístroje vychýlena z vO,-
dorovné roviny o úhel s, vychýlí se o něj i dno nádobky
a hladina kapaliny zůstává vodorovnou. Pak rovina
dna nádobky a hladiná kapaliny tvoří hranol o láma-
vém úhlu s, který postaven do cesty paprsku, určeného
k urovnání do horizontu nebo svislice, jej odchýlí
o úhel (obr. 1) ,

b = s(n - 1) (1)
Vhodnou volbóu indexu lomu nebo zařazením více
nádobek lze dosáhnout toho, aby kompenzátor po od-
klonu papr~u o úhel b jej přivedl do žádané polohy.
Při tom úhel náklonu přístroje 8 nesmí překročit urči-
tou meznou hodnotu y, danou výškou stěn nádobky.
V případě, že je tato' h0?n0ta překročena, přestává
být nádobka s kapalinou jednoduchým hranolem a vy-
cházející paprsek nesplňuje předpokládané požadavky.
Mezní hodnota y udává míru největší nepřesnosti,
s jakou je možno ještě p~ístroj urovnat,.

U nivelačního přístroje N. A.Guseva, který je po-
psán v článku [2], je kapalinový kompenzátor složen
'ze dvou členů, naplněných stejnou kapalinou - dibu-
tylftalátem - o indexu lomu n f':::! 1,5. ·Pak

1. člen odchyluje páprsek o úhel b1 === 0,5 , s,
II. člen/o úhel b2 = 0,5 . s.

VÝsledný účinek soustavy je odchýlení paprsku o úhel

b1 + b2 = s (2)

Z rovnice (2) vyplývá, že kompenzátor odkloní zá-
měrný paprsek o tén,týž úhel, o jaký se odklonila
optická osa dalekohledu, a převede jej do vodorovné
roviny.

Ve Wildově·theodblitu T1 - A je jednočlenného ka-
palinového kompenzátoru užito k Ihorizontaci odečí-
tacího indexu výškového kruhu [31 [4]. Nádobka s ka-
'palinou je postavena do cesty paprsku, který promítá
část výškového kruhu v okolí místa údaje výškového
úhlu do okuláru mikroskopu. Při malé odchylce od
správné horizontální pblohy theodolitu s, která musí
ležet v mezích --,.y < s < + y, působí kompenzátor
jako hranol o lámavém úhlu s a v bodě Q odchýlí pa-
prsek o úhel (obr. 2)
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b = e(n-I}

Tímto odklonem upravený směr paprsků pak promítá,
do okuláru mikroskopu nikoli chybné mífjto děleného
výškového kruhu II' ale místo I, odpovídající přesně
svislé poloze paprsku. Index lomu n kapaliny odvo-
díme z následující úvahy;
Položme

SI = SIl = R
QI = QIl ==o L

R
n-I=~

L
Rovnice (3) udá;á vztah mezi poloměrem kružnice

dělellí vJškového kruhu, vzdáleností lomového bodu Q
kompenzátoru od místa I a indexem lomu kapaliny.
U přístroje Wildová je

R = 32,5 mm L = 8l"mm n = 1,4

Bližší určení k~paliny, které je užito v tomto kompen-
zátoru, nebylo možno zjistit, neboť je pravděpodobně
firemním tajemstvím. .
Kapálinové kompenzátory u jmenovaných přtstrojů

zastávají funkci hranolů s plynule se měnícím láma-
vým úhlem a je třeba je jako hranoly posuzovat a před-
pokládat u nich i ned{)statky, které jsou s těmito optic-
kými členy spjaty. Je to změna indexu lomu vlivem
vlnové délky procházejícího paprsku a teploty hmoty,
ze které je klín vyroben. Tyto vlivy určují přesnost,
které je možno kapalinovými kompenzátory dosáhnout
a je tedy vhodné si jich blíže povšimnout. ,.

1. Změna indexu, lomu s vlnovou délkou.
Index lomu jakéhokolihranolu nezáyisí jen na

vnitřních vlastnostech hmoty, ze které je vyroben
(hustota apod.), alei na vlllové délce světla, které jím
'prochází. Z toho důvodu se paprs~y různé vlnové
délky neodklánějí od svého původního směru stejně
a každému z nich přísluší jiný úhél <5, určený podle
rovnice (I). :protože paprsky různé baryy mají různou
vlnovou délku (tab. -1), rozkládá každý hranol bílé
světlo na barevné spektrum (obr. 3). Tomuto jevu,

Ta,b. 1.
.

,
' .

Značka A (/,) , Barva Poznámka
,

A' 0,7685 tmavě červená páry dusíku
'-O 0,6563 červená vodík

D 0,5893 žlutá páry vodíku
d 0,5876 žlutá hélíum
e 0;5461 zelená' rtuťové páry
F 0,4861 modrá vodík
g 0,4359 modrofialová rtuťové pÁry
G' 0,4341 modrofialová vodík
h 0,4047 fialová rtuťové páry.

který slouží jako jedno z měřítek k posouzení použitel-
nosti hranolů, říkáme disperze světla. Čím širší je vy-
tvořené spéktrum, tím větší je i rozdíl b;., - b).. a tím
i disperze daného hraÍJ.olu. Protože hodnoty <5J." <5)..
závisí na indexu lomu n, který lépe,eharakterizuje
danou hmotu; užíváme pro označení disperze rozdílu

n). - 11,;.. Přitom Sr klesající 'vlnovou délkou index
lo:rlUsto'upá. Aby z rozdílu indexů lomu pro dvě určité
vlnové délky byla na první pohled patrna vlastnost
nějakého hranolu, zavádíme hodnotu střední di,sperze,

která udává rozdíl mezi indexy lomu téhož hranolu
při Frauenhoferových spektrálních čarách F a C.
Tedy

, nF-ne

Skutečnost, že klín~ rozkládají s~ětlo na jeho jed-
notlivé barevné složky, ~působuje barevnou vadu klínů
nebo hranolů. U klínů skleněných ji můžeme odstranit
vhodnou kombinací dvou prvků různé disperze opačně
proti sobě postavených tak, aby se odchylky způsobené
změnou vlnové délky vzájemně kompenzovaly. Aby-
chom při korekci barevné vady obsáhli větší rozsah
spektra, zavádíme do podmínky střední disperzi.
•Protože 'budou mít oba členy korigovaného klínu
střední disperze různé velikosti, je třeba jejich vzájem.
nou eliminaci uskutečnit různou velikostí lámavého
líhlu (obr. 4). Pro dva klíny ~ůzné disperze platí

l<5F= 1" (lnF -I); 2<5F= 2" (2nF -I)

l<5e~ 1" (lne - I); 2<5e= 2".(2nc ~ 1)

l<5F_l<5c = L:J1<5Fe= 1" (lnF _lne);

2<5F- 2<5e= ,12<5Fe = 2" (2nF _, 2nc)

Aby paprsky pro čáry F a C vycházely z korigované
soustavy rovnoběžně, tedy aby se odchylky způsobené
různými vlnovými délkami vzájemně rušily, musí
platit
,1l<5Fc - ,12<5Fe = 1" (lnF - lne) - 2" (2nF - 2nc) = O

Potom
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Je-li lX = 2" přechází soustava v qarevně korigovanou U kapalinových kompenzátorů, kde barevnou vadu
planparalelní desku. Protože při korekci podle rovnice nelze ani--částečně vyloučit, musí se její vliv projevit
(4) nejsou vyloučeny částečné disperze nF - nD; v plném rozsahu. Při různobarevném osvětlení (např.
nD - no; a protože index lomu obou členů se při různé večer při přeyládající barvě červené) může -pak závis.
vlnové délce nemění stejnoměrně, není klín absolutně lost indexu -Íomu na vlnově délce světla nepříznivě
prost barevné vady a vzniká tzv. sekundární spektrum. ovlivnit výsledky měření.
Odchylky paprsků různé barvy, které sekundární Jak bylo již řečeno, závisí index lomu na vnitřních
spektrum způsobuje, může např. za nepříznivých.okol- vlastnostech hmoty, ze které je klín vyroben, a nelze
ností ovlivnit násobnou konstantu dvojobrazového - proto stanovit obecnou 'formuli, určující změnu indexu
dálkoměru [5]. Tabulka 2 ukazuje změnu násobné lomu s vlnovou délkou. Index lomu pro určité vlnové

délky určujeme na základě ~ěř-ení spektrometrem,
kde přímo vyšetříme index lomu pro dvě určité vlnové
délky. Z těch pak odvodíme index lomu n pro jin0"!l
vlnovou délku použitím Cauchyho rovnice

B
n=A +]1 (5)

kde A a B jsou konstanty určené ze dvou indexů lomu
zjištěných pro vlnové délky AI; .1.2, Je pak

- B
A=n1-V

1

Ai . A~
B = (n2 - nI) A2 ~ .1.2

2 1
Stanovíme-li na spektrometru index lomu pro tři různé
vlnové délky, lze rovnici (5) rozšířit o další člen, takže

B O
n=;A +]1+14;

kde A, B ,a O vypočteme z rovnic
B O

n1=A+12+;;+,
1 1

B O
n2 = A + .1.2- +;;+ ;

2. 2
B .0

ns=A +12+;;+'
3 3

Vzhledem k ~omu, že se autorovi článku nepodařilo
vyšetřit index lomu dibu:tylftalátu nebo kapaliny užité

20 20 . v přístroji Wildově pro různé vlnové délky, nelze na
nI; - na tomto místě doložit konkrétní odchylky vzniklé u obou

jmenovaných přístrojů. Publikované indexy lomu
obou použitých kapalin neukazují ani pro kterou čáru
spektra byly stanoveny. Pro názornost jsou v tabulce 4
uvedeny indexy lomu pro čáry O a D pro některé orga-
nické kapaliny, které mají podobné vlastnosti jako ty,
jichž bylo užito v popisovaných.přístrojích. Na základě
těchto údajů byla odhadnuta částečná disperze pro
obě kapaliny se zanedbáním její nepravidelné změny
a vypočteny tabulky 5 a 6, a to za předpokladu, že

Světlo
I

K j K
pozorované teoretické

červené 100,07 100,0;;
modré 100,07 100,05 -
žluté , 100,00 100,00
bílé 99,97 99,98

konstanty způsobené sekund~rnímspektrem při růz-
ném osvětlení, podle pokusů provedených prof. Baesch-
linem. Index lomu některých optických skel pro čáry
D a O ukazuje tab. 3 [6].

Tab. 3. '

I
/

Sklo n20 n20 on .• Hus-
D a ay.lO tota"

Skla korunová:
borosilikátové 1,5163 1,51390 3,3 2,52
barytové 1,5302 1,52761 2,5 2,76
těžké 1,5724 1,56947 4,4 3,20

Skla fiintová:
barytové 1,6259 1,62133 4,1 3,67
lehké '1,5749 1,57090 5,8 . 3,23
těžké 1,6475 1,64208 5,3 3,86

I n~

Trimetylénsulfid
Chlorbenzo~
Anilin -
Tiofen
Dimetyldisulfid
Dimetylcyklopentan
Trimetylcyklopentan
Tetrametylpentan
Trimetylhexan

1,50660
1,5197 .
1,5792
1,52403
1,52163
1,40686
1,40851
1,40487
1,40540

1,5]j)20
1,5248
1,5861
1,52890
t,52592
1,40894
1,41060
1,40697
1,40745

0,00360
0,0051
0,0069
0,00487
0,00429
0,00208
0,00209
0,00207
0,00205
.

• = 2' I-n 6, +'6.

O 1,4920 1'58"
D 1,4960 1'59"
F 1,5000 2'00"

• ~ 12'
6, + 6~

Jh • = 15' Jh
(mm) 6, + 6. (mm)(~~) \6: =: 4;./ (~~) /6: =: 6;; I (~~) ,~ =: 8;,\

+ 1" 3,'56" I + 1,915'54" + 2,9 7'52"
+ 0,5 3'58" + 1,0 5'57" + 1,4 7'56"

O 4'00" . ,O 16/00" O 8'00"

+ 3,91 9'50,,1 + 4,8111'48"
+ 1,91 9'55"'1 +. 2;4Ll,1'54"

O 110'00" O 112'00"

+ 5,814'46" + 6,
+ 2,914'53" + 3,

O 15'00" O

Světlo
I

B = 2'

I
dz" . ~ 4'1 dz"

• ~ 6' dz"
I
• = 8'

I dz"
I
.'= 10'

I
dz"n ~ -0-' - -6- -6-

O 1,3980 0'48" O 1'35"
\

+ 1,79 2;23" + 1,79 3'11" I + 1,79 3'59" + 1,79
D 1,4000 0'48" O 1'36" O 2'24" O 3'12."

I
O 4'00" O

F 1,4020 0'49" --":'-1,79 1'37" I -1,79 2'25" -1,79 3'13" -1,79 4'01" -1,79
- '
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udané indexy lomu platí pro čáru D (žluté světlo).
V tab. 5, platící pÍ'ibližně pro dibutylftalát, jsou určeny
jednak skutečné odchylky záměrné přímky při růz~
ných sklonech e přístroje, jednak chyby Llh (v mili.
metrech) v převýšení na vzdálenost 100 m. V tab. 6
jsou uvedeny hodnoty odchylek zpl1sobených kompen.
zátorem á chyby dz (ve vteřinách) ve čtení výškového
kruhu při změně indexu lomu od správné hodnoty
u přístroje Wildova. Tab. 5ďje se~avenapro (srov.
tab. 4)

n-1=r.d
a diferencováním podle teploty t,:l)

1) Změna v sobě zahrnuje jednak deformaci lámavého
úhlu. zpusobenou. roztažností, jednak změnu hustoty
s tepotou. .

2) Závislost hustoty na teplotě je dána vztahem
d =40 [I ~13(t - to)] ,

kde f3 je objemový koeficient roztažnosti dané kapaliny'
(nebo látky pevné), do základní hustota při teplotě to
a d hledaháhustota při teplotět. Uvedený vzorec platí
pouze pro malé teplotní změny, zatímco pro větší roz·
díly t ---,to je závislost mnohem složitější. Proto také
a ti ohledem na to, :te koeficient f3 je různý pro různé
kapaliny a je nejvhodnější jej určit experimentálně,
je v dalším odvození funkční závislost hustoty d na tep·
lotět skryta v symbolu d. .

Vzhledem k tomu, že specifick.á refrakQe je element
stálý, až na zanedbatelné odchylky, lze psát

on n-1 od
- R:i -- -- (9)ot d ot

Z rovnice (9) vyplývá, že změna indexu 10~1.Ukapaliny
s teplotou závisí na změně její hustoty. Vzhledem
k tomu, že hustota kapaliny se v?,růstající teplotou

kl' .Y' • . o. I ČI od. tY b tesa, snlZUJese 1m ex omu. en ~ Je re a s ano·ut •.

vit experimentálně. Pro většinu kapalin však ~; leží

v mezích -0,0004 až ~,0006 na 1 °C [6]. Silně lámavéj

prchavé kapaliny mají člen ~; větší (sirouh1ík

-0,0008).

Pro kapalinu užitou v přístroji Wildově j~ [41

on = 000039ot '
Pro dibutylftal<it, užitý v Gusevově nivelačním. pří-
stroji, byly zjištěny dva indexy lomu pro různé tep-
10tJ, a to

n20 = 1,4960

n25 = 1,4925

on
- 1'::::i00007ot '

Jak bylo uvedtjno, mění se index lo~u téŽ\se změnou
vlnové délky a platí tedy i pro určité Ajemu odpoví.

dající ~;. Z indexu l~mu kapalin užitých ve jmeno·

vaných přístrojích není zřejmé, pro kterou čáru spek.
tra byly určeny. Lze však předpokládat, že se tak
stalo pro čáru D.
Chyby z odchylky záměrné přímky od vodorovné

roviny, způsobené změnou indexu lomu s teplotou pro
nivelační přístroj N. A. Guseva, jsou sestaveny v tab.
7. Jsou v ní, uvedeny jednak hodnoty skutečné od-
chylky způsobené kompenzátorem, jednak chyby Llh
(v milimetrech) v převýšení, vyvolané změnou indexu
lomu od předpokládané hodnoty. Tabulka 8 obsahuje
chyby způsobené změnou indexu lomu s teplotou
u Wildova' theodolitu TI - A dz (ve yteřinácň). Obě
tabulky jsou vypočteny na základě výše uvedených
předpokladů a hodnot.

Tep10ta I " = 2' I Llh I"' = 4'
Llh I" = 6' I Llh I" = 8'

Llh " = 10" Llh I" = 15'
Llh

n
dl + d, (mm) m (mm) dl +;0, (mm) 01 + O,,' (mm) dl + d, (mm) 0•...+ d, (mm)

-10" 1,5170 2'04" -1,9 4-'07" -3,4 6'12" -5,8 8'16" '-7,8 10'20" -9,7 15'31" -15,0
- 5° 1,5135 2'03" -1,4 4'06'~ -2,9 6'10" -4,8 8'13" -6,3 10'16" -_7,8 15'25" -12,1

0° 1,5100 2'02" -1,0 4'05" -2,4 6'08" -3,9 8'10" -4.8 10'12" -5,8 15'18" - 8,7
+ 5° 1,5065 2'01" -0,5 ..4'03" - 1,4 6'05" -2,4 8'06" -2,9 10'08" -3,9 15'12" - 5,8
+ 10° 1,5030 2'01" -0,5 4'01" -0,5 6'02" -1,0 W02" -1,0 10'03" -1,4 15'06" - 2,9
+;15° 1,4995 2'00" O 4'00" O 6'00" O 8,'00" O 10'01" -0,5 15'01" - 0,5
+ 20° 1,4960 1'59" + 0,5 3'58(' + 1,0 5.'57" + 1,4 7'56" + 1,9 9'55" + 2,4 14'53" + 3,4
+ 25° 1,4925 1'58" +1,0 3'56" + 1,9 5'55" + 2,4 7'53" + 3,4 9'51" + 4,4 14'47" + 6,3
+ 30° 1,4890 1'57" + 1,4 3'55" + 2,4 5'52" + 3,9 7'50" + 4,8 9'47" + &,3 14'40" + 9,7
+35° 1,4855 1'56" + 1,9 3'53" . + 3,4 5'50" + 4,8 7'47" + 6~3 9'43" + 8,2 14'33"

.
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Teplota

I I
e ~ 2' I' I

e = 4'

I
e = 6'

I I
e ~ 8'

n dz" dz" dz"·-ó- -ó-- -ó- -ó~·- dz"

-10" 1,4100 0'50" -4,9 1'39" -7,4 2'28" -9,9 3'17" -12,5
- 5° 1,4080 0',49" -1,8 1'38" -4,9 2'27" -7,4 3'16" 9,9

0°
-

1,4060 0'49" -1,8 1'38" -4,9 2'26" -4,9 3'15" - 7,4
+ 5° 1,4040 0'49" -1,8 1;37" -1,8 2'26" -4,9 3'14" 4,9
+ 10° 1,4020

-
0'49" -1,8 1'37" -1,8 2'25" -1,8 3'13" 1,8

+ 15° 1,4000
-

0'48" O 1'36" O 2'24" O 3'12" O
+ 20° 1,3980 0'48" O 1'35" + 1,8 2'23" + 1,8 3'11" + 1,8
+ 25° 1,3960 0'48" O 1'35" + 1,8 2'23') + 1,8 3'10" + 4,9
+ 30° 1,3940 0'48" O 1'35" + 1,8 2'22" + 4,9 3'09" + 7,4
+ 35° 1,3920 0'47" + 1,8 1'34" + 4,9 2'21" + 7,4 3'08" + 9,9

Při praktickém měření chyby takto vzniklé jsou
neznámé velikosti, neboť závisí na nepřesnosti urov-
nání (úhlu 8) a teplotě, tj. na faktorech, které se u dané
kategorie přístrojů neregistrují. Při měření provádě-
ném za přibližně stejných teplotních podmínek mají
vždy stejné znaménko a lze je považovat za chyby
systematické.

3. Zhodnocení kapalinových kompenzátorů.
Vzhledem k minutové přesnosti Wildova theodolitu

TI -A a se zřetelem k tomu, .že přesnost urovnání
bude v krajním případě ležet v mezích ± 8', lze říci,
že přesnost samočinného urovnání je vždy dostaču-
jící. Užití kapalinového kompenzátoru je pro tyto
účely naopak velmi vhodné, neboť kapalina dostatečně
rychle reaguje na odchylky od vodorovné a útlum její
hladiny nastává skoro okamžitě. Zařízení z tohoto dů-
vodu je výhodnější, než kyvadlový kompenzátor firmy
Askania, užitý u theodolitu Tu a Tt, který je třeba
vybavit tlumičem kyvů. Pro přesnější přístroje se však
kapalinový kompenzátor nehodí.
Při této příležitosti je však třeba upozornit ještě na

to, že v případě nesprávné rektifikace alhidádové libely
může být dosaženo větších odklonů od svisJice než
± 8' (dáno citlivostí krabicové libely theodolitu) a tím
i větších nepřesností v odečtení výškového úhlu. avšak při teplotách vyšších nebo nižších dosahují od-
S ohledem na hodnoty uvedené v tab. 6 a 8 je však chylky nebezpl,Jčnějšíchhodnot. Zvýšení chyb se pro-
tato úvaha u minutového theodolitu spíše teoretická. jeví při větší nepřesnosti urovnání přístroje a je nutné
Zkoušky provedené ve VúGTK s theodolitem Wild provádět pečlivou horizontaci podle krabicové libely.

TI- A (obr. 5), který je majetkem ÚGK v Čes. Budě- Nebezpečí větších chyb vzrůstá při nesprávné rekti-
jovicích, prokázaly naprostou správnost právě uvede- . fikaci této libely, neboť tím se zvětšuje i úhel 8. Za
ných teoretických závěrů. Nad to bylo shledáno, že příznivých okomostí, je-li měřeno za teploty kolísající
mezní hodnota y má daleko větší rozsah, než jaký by kolem + 15 oe, mohou takto vzniklé chyby nabýt
bylo lze očekávat pro citlivost dané krabicové libely. nahodilého charakteru. Většinou však, při teplotách
Při měření výškových úhlů se jmenovaným theodo- stále vyšších nebo nižších, jsou odchylky chybami
litem postačí v nejhorším případě, který však samo- systematickými. Porovnáním tabulky 5a 7 shledává-
zřejmě nedoporučujeme, připevníme-li přístroj na me, že při červeném osvětlení a teplotách kolem
stativ, jehož deska byla zhruba nastavena do vodorov- + 5° -;- +10 oe mohou se chyby ze změny indexu
né, bez dalšího urovnání podle krabicové libely na lomu s vlnovou délkou a teplotou kompenzovat. Při
alhidádě. Kapalinový kompenzátor pracuje správně teplotách vyšších se však při tomto osvětlení obě
stále, alespoň potud, pokud je jím přenášený obraz chyby sčítají.
děleného kruhu promítán do zorného pole mikro- Nivelační přístroj N. A. Guseva je určen pro nive-
skopu.3) lací III.f>a IV. řádu a lze jím při dodržování určitých

Únivelačního přístroje N. A. Guseva se vliv změny pravidel (k nimž zejména patří správná rektifikace
indexu lomu se změnou vlnové délky a teploty proje- krabicové libely, správná horizontace přístroje, opii-
vuje již citelněji. Z tabulky 7 sice vyplývá, že pro mální délka záměr) dosáhnout postačujících výsledků.
střední teplotu okolo + 15 oe a pro obvyklé osvětlení Přesnější údaje by samozřejmě ukázaly praktioké
(střední čáry D) lze vzniklé chyby téměř zanedbávat, zkoušky, které však prozatím nejsou uskutečnitelné.

Z uvedeného vyplývá, že kapalinové kompenzátory
nemůžeme užívat všeobecně, neboť jejich vnitřní vlast-
nosti velmi brzo ohraničují jejich přesnost. Dílčí vý-
sledky není možno zlepšovat zaváděním oprav z tep-

a} Při zcela neurovnaném přístroji se obraz stupnice
výškového kruhu vychýlí mimo zorné pole odečítacího
mikroskopu.

Obr. 5. Repetiční theodolit Wild TIA s dvo;obrazovým
dálkoměrným klínem Wild DM-i.

Foto: Patočka
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loty nebo vlnové délky, neboť jejich velikost závisi na
neznámé veličině -lámavém úhlu kapalinového klinu.
Z těchto dúvodú se nehodi pro vteřinové· theodolity
nebo přesnějši nivelačni přistroje, kde je nu,tno užit
kompenzátoru jiného typu.

- .'
Lekto'roval:·inž.Jiří Adámek, VÚGTK, Praha
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důležitý článek V projekci, výstavbě a rekonstrukci
průmyslových- závodů a účelovýchstaveb

lnž. Milan Hejl, vedoucí zeměměřícké skupíny
Výzkumný a vývojový ústav· dřevařský 'ÍJ Praze

Dosud zveřejněné příspěvky týkaly se problémfi vý-
st'avby samé. Dále se týkaly pouze bytové výstavby ob-
čanské - speciálně výstavby sídlišť. V dnešním čláiI)..ku
chtěl bych se obírat problémem Minného zapojení geo-
deta již do projektové přípravy, do předstihového pláno-
váni investičnidh zálmě,rů, vedení stavby, a to zejména
v inv,estičnf výstavběprimnyslové. Správným a llčinným
vyřešením tohoto zapojení byLo by zaj'ištěno:
1. Odipovědná investični připrava na dokonalých pod-

kladech.
2. Plnohodnotný, realizovatelný projekt, pmrětšině

v nejekonottničtější alternativě.
3. Usnadnění cel~ové činnosti gtÉ!nerálniho projekranta.
4. Zvýšení Odpovědnosti stavbu provádiějícího záVodu

(vyloučeni výmluvy na to, že projekt byl zpracován
na nedGStatečných podkladech).

V dalšim ukáži nevyhovující dnešní stav v současl1é
praxi invesťi.čni průmyslové výstavbf. Dále kroky k ná-
pra'vě,které již byly někd,e podniknuty, a na návrhy
opati\e<ní, která byohom v naší organizaci považovali za
prospěšná. PO'kustm se zevšeobecnit a shrnout do něko-
lika příkladů zkušenosti. ke kterým jsem za řadu let
dOišel.

Vytyčovaci schémata:
Tohoto problému Se do~kl již v prvém publikovaném

příspěvku inž. A. Dokoupil. Rád bych uvedl, k čemu
v praxi skuvečně dochází. Projektanti nejen kótují od
zrušených nebo projektovaných budov. Uvádějí často cen-
timetrové pf'esnosti do nehodnotně rozmnožených kopií,
nehodnotných zvětšenin staré kat,astrální mapy.
Jsou jim běžně neználmy pojmy: mez grafické ,přes-

nosti a vnitřní přesnost mapy. Vedloucím skupin i ateliérů
v projektových ústavech je též často ne:známojak a kde
ziskat hodnotné geodetické podklady. Organizace mě-
řické služby v ČSSR je u těchto pracovníkfi povětšině tzv.
"španělskou vesnicí". Zvylklost na tVllrčl druh práoe zpfi-
sobuje., že prováděj i "ttT11rčí" činno~t i při získávání a
rozmnožování geodetických podkladů.
Neni, I11ysUm,třeba rozvádět další důkazy. Jak již bylo

i v tomto časopise publ:ikovánQ, nejsou neznámy případy,
kdy v důsled,ku-tohoto stavu bylo nutno bud.ovat inv'es~
tični celky ZlfiOVU. JSou dále známy stovky případfi, ,kdy
byly projekty narychlo přepracovávány, s velkými ztrá-
tami . pro investora, projektovou org,anizaci a národní
hospodářství vůbec. Tehdy vš'ak dochází k vysokým ná-
rokŮiln na zemětměi'iokou složku a geodeta, který byl
předUm, jako odborIíik, opomíjen. V této horké. chvíli
je o~amžitě od geode't'a pomdována závazná odpovědnost
a nadměrně intenzívní .práce, pro záchranu termínu
opravných prací. Jeho určení skutečného stavu a mož-
nosti návaznosti íe pojédnouplně respektováno. Právem
se ptá;me, proč tomu tak nemůže být již ód začátku. Dnes
máme již v naší socialistiCké republice dostatečný počet
geodetů, zdatných odbol'll1íkůa mnozí z nich nabyli. i ve

stavebně inženýrské geodéz.ii velkého rozhledu a zkuše-
nos.tí. Osvojují si v duchu doby nejnovější poznatky v me-
todtce i tedhnioe provádění geodetických prací. Je na
škodu (a pro národní hospodářstvi hmotně prokazatel-
nou), že geodet nemůže rozhodovat na stejné llrovni
s hlavním proj1ekrantem (tý'ká se vedoucích zeměměřic-
kých středisek ve stavebně projektových organizacích)
ani po stránce odbornosti přímo jemu náležející.
Snažil jsem s,e shrnout záporné zkušenosti ze svého

působení v zeměměřické složce stavebníprojekoo. Pra-
ooval jsem celkem ve dvou projektovýoh organizacích
s celostátní pfisobností. Zásadní otázky byly a jsou v obou
stejné. Zkušenosti ukazují, že nedostatky v investiční'
výstavbě se táhnou již od kolébky. Investorské složky
národních podniků i obOrových sdružení průmyslu nejsou
vždy na patřičné výši. Jde o stav a záv;azn05t a karto-
metrickou hodnotu pOUžitých' podklaoových plánů a
o správné umístění lokality investiooího záměru do těchto
plánů v,e shodě Sl8 skutečností. Pokud jde o znalost orga-
nizace vieřejné měřické služby, dokumentace l1zemních
plánů a opatrování vhodných podkladů, bývá informova·
nost investorských složek často nedostatečná. Je znám
případ, kdy v souladu s nedostatečně připraveným inves-
tiční'm llkolem' bylo odsouhlaseno generální řešeni vý-
~stavby rozsáhlého závodu. Generálni ilešení bylo vypra-
éoyáno na výkresu s údajným měřítkem 1 : 500. Výkres
zpracoval teohnik z inV€stiční složky podnikového ře-
dit1etství, a to neodborným zvětšením katastrálni mapy
měřítka 1 : 2880. Generální řešení předpokládalo takové
výškOiVéuspořádání objektů, aby nakládacimmpy vle-
ček byly v úrovni podlah výrobních har: Bez jakéhokOliv
výškového ft polohového zaměi'\ení, bez te'Chnic,ké sfudie
pro možnost zavlečkování zhostil se zmíněný technik
svého llkolu prostým vykreslením ideového zobrazeni pů-
dorysů. Takto zpracovaný plán generálního ~šeni měl
být podkladem pro rozsáhlou etapovouvýstav'hu, která
měla být uskutečněna v r'mpětí pěti let! Byla skutečně
provedena výstavba několika hal podle uvedenéhp "pod-
kladu" bez jakýchkoliv vytyčovacích schémat.· Dodatečné
řešení vleček-které bylo nutno podřídit již vybudova-
ným objektům, prokázalo, že stavba vleček bude nyní
velmi obtížná a nellměrně nákladná.
Namátkou uvedený přikla.d svědčí o tam, že se nelze

smioovat s tím, aby o podkladech rozhodovali lJdé bez
poměru k věci, bez odborné schopnosti posoudit tech-
nIckou způsobilost plánu.
Nápravu možno spatřovat v pevnějším zákonném za-

kotV1enifunkce odpovědného geodeta, při tvorbě projek-
tové dokumentace pro investični výstavbu všeho druhu.
Praiktic,ky by to znamenalo noyéIizovat v tomto smyslu
zákon Č. 42/1959 Sb. o dokumentaci staveb, vyhlášku SVV
Č. 152/1959 Ú. 1. o projektové dokumentaci staveb a vy-
hlášku SVV č. 144/195!!, jíž se provádí zákon o stavebním
řádu. Nežli přistoupím k praktické formulaci návrhfi na
zlepšovací opatření, upozorním na kroky, které byly pod-
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niknuty v našem resortu ministerstva spoti'ebního prů'
myslu. Cestu k upevnění prravomoc.i g€.odeta a odstranění
některých jmenovaných nedostatků našli jsme v úsekové
normě ministerstva stavebnictví ÚN 73 1152. Resortní mi-
nisterstvo po našem upozornění prevzalo citovanou nor·
mu. Rád bych zde uvedl některá ustanovení této normy.
která považuji za velmi' správná. Tato ustanovení morhla
by být částečným vodítkem pro zpracování prováděcích
pokynu a novel,izaci dříve citovaných vyhlášek. Jedná se
zejména o tato usUÍnovení:
Odstavec I, článek 1, základní ustanovení:
zemělměřickými pracemi podl'e této normy jsou geod-e-

tické prá'ce všeho druhu, patřící do souboru průzkum-
ných prací, podle § 52-58 vyhlášky ~VV Č. 152/1959 O. 1.
Dále veškeré výsledky zaměřovacích pDací ve stávajících
závodech,ktE!["é jsou označovány jako záikLadní plán zá-
vodu. _
Odstavec II, článek 6, kde se praví:
Pro každou země.měřickou práci ve smyslu této nor-

my určí generální proj-ektant jmenovitě hlavního geodeta,
který řídí vše c h n y měřické práce, koordinuje i práce
POkMČOV'Htelu,rozhoduje o volbě měřických metod. a vý-
cbozích bodů, řídí všechna je9nání a zodpovídá za
správné, účelné a ekonomické provedení všech prací,. od
jejiOh započetí až do úplného skončení. '
Odstla.vec III, článek 10, který stanoví:
Za účelemzhospodárnění a zjednodušení vytyčovacích

prrací založí se na staveništi, v dohodě s hlavním pro--
jektantem a zástupcem prováděcího závodu, hlavní vyty-
čovací pří'm!loo.(přímky) - osa (osy) staVléniště. Hlavní
vytyčovací osu (příimky) nutno n'avázat na geodetické
bodové pole polohově i výškově. Pro podrobné vytyčení
jednotlivých staveb a obje'ktů slouží vytyoo'Vací schéma,
tvořící část projektu. Vytyčovací schéma musí být ově-
i\eno hlavním geod~tem.
Odstla.vec IV, článek 23:
Předání pevnýcll bodu a vytyčených os na staveništi

zadavateli proVéde hlavní geodiet pochůzkóu a protoko-
lem, kt€rý tvoří přílohu měřiokého operátu s topogra-
fieani trVale st:abilizovaných pevných boďů, včetně pře-
hledu sltě pevných polohových i výškových bodiL Inves-
tor zajistí při prejímoe přítomnost kvalifikovaného ·země-
měřiče prováděcího závodu.
OdstaV€'c VII. článek 42, který ustanQvuje:
Skutečnost, že projekt je vyhotoven na zeměměřiokých

podkladech vyhotov-ených oprávněnou osobou [podle § 3
zákona 61/1951 Sb.) nebo kvalifikovanými pracovníky pod
vedením této osoby, se ověří na všech příslušných čás-
tech proje'ktu klauzulí -"projekt je vyhotoven na Zieměmě-
řických podklad'ech vyhotovených oprávněnou osObou
podle S 3 zákona 61/1951 Sb;" a podpisem. Všechny ze-
měměřické podklady podpisuje vfJdle oprávněné osoby
též hlavní geodet (v přípa1dě, že n~mí tato funkce osobně'
totožná). ,
Tato usMnorvení 'Vystihují potřebu nápravy jen v někte-

rých rysech. Bylo by potřebné uzákonit ještě další
O'patření:
1. Aby .každýprojekt od určitého investičního rozsahu

byl opatren sa.lIIlostatnou geodetickou částí a spmostat ..
nou geodeťickou průvodní ~právou. Poté by teprV1enásle-
dOVal vlastní projekt se svými náležitostmi, zhotovený
na podkladech, které byly dokumentovány ve zmíněné
geodetické části. Tato geodetická část by zachycovala
a-pevně definovala vybudované bodové pole, hlavní osy
zát7Odů, základní výškorvé body. Umožňovala by činnost
hlavního geodeta, jeho spolupráci i odpovědnost vilči
generálnímu vytyčovateli tak, jak o ní bude hovořeno
v ná'Vrhu pracovní náplně j)wnkoe hlavního geodeta. Zá-
roveň by sloužila IJ;leřiakým slo~áln prováděcích závodů
pro správné napojo,vání detla.l1ních měření. Generálnímu
vytYOovateli by sloužila ke kontrol,e a údržbě základního
bOdpvéhlo pole na staVleništi.
2. U proje'ktů, s menšúm rozs'ahem investic nežli sta·

novená'hranice, ponechat ověření projektu hlavním geo-
,detem ve smyslu citovaného článku 42, odstavec II -
ÚN 73 1152. , /
Stanovení hranice, od které. by bylo nutnifvybavtt pro-

jekt samostatnou geodetickou částí, by nečinilo žádných
potíži. Od roku 1948. sez naší mohutné investiční- vý-
stavby nahro:rIl)adllo mnoho zkušeností. Zevšeobecněním
těchto zkušeností by jistě bylo možno l?právně stanovit
tu~ 1).ranici. .

3. Uzákonit údržbu základního plánu závodu pro
všechny prilmyslové podniky, jimž Je d:Jkumentaoe zá-
kladní1:Jo plánupred€psána resortním .. mInisterstvem.
(obmovým sdružením průmyslu). Údržbu plánů 'prová-
dět predepsanou jednoroční pi\ehUdkou v závodě a do-
měi'ením na místě.
Otázka základních plánfi. záVlOdunerozlučlllě souvisí

s inV1estičnívýstavbou v prŮllllyslu. Dále budou základní
plány závodu označovállly v textu zkratkou ZPZ. ZPZ je
výsl100ekzaměooVacích prací v stávajících závodech. ZPZ
je nejpřesnějším a jediným podkladem, z něhož je třeba
vycház,et při projektu na přes.tavbu nebo rozšírení zá-
vodu. Rozumí se přirozeně ZPZ, který odpovíJ;!,ásoučas-
nému stavu závodu. Toho však v praxi nikdy není dosa-
ženo. Investoři [držitelé ZPZ) se totiž zásadně nestarají
o údržbu plánu .. }e tomu tak proto, že není zá,klOI1noupo-
vinností ZPZ udržovat. Tak se stává, že tento cenný, ne-
smírně nákladný a pracný plán vždy zastará. Závody si
provádějí přestavby a přístavby podle okamžitých potřeb
svého prOlVozu.Samy o sobě nejsou tyto změny velKé.
Proto!Že se vŠiak,hromadí rok za rokem jedna změna ke
druihé, není možno bez velkflho dopliíJovacího měření
ZPZ upotřebit a využít pro projekci prestaV1bynebo roz-
šíření. Toto je značně neekonomické a časově nepříznivě
ovlivňuje ternIínypro vyhotovení projektové dokumen-
tace.
4. Prováděcí podni,ky stavební výroby, které vykoná-

vají svým! složk?-mi detailní měřické práce a vytyčování
na sta\neništi, měly by mít m povinnost:
a) odmítnout vytyčo~rací schémata, !<terá nejsou ově-

řena hlavním geod'etem (oprávněnou osobou podle
§ 3 zákona na 61/1951, Sb.) nebo generálním· vyty-
čovat-elem;

bj při přejímání staven:iště a zajišťování hlavních měřic·
kých hodů pro ..stavbu řídit se pokyny generálního vy-
tyčovatele - ,UGK;

c) při zjištění nesouhlas u mezi ověreným sch{jmatem
a skutel'!ností obracet se na generálního vytyčovatele,
'který zařídí odstranění nesouhlasu (nebo Uloží hlav-
nímu geodetovi odstranění tohoto nesouhlasu ft pře-
kontroluje výsledek), při čemž náklady (úhradu)
nese organizace generálního p'tOjéktanta;

d) při porušení půvlOdního geodetického systému na sta-
veništi (poškození hlavních polohových nebo výško-
vých bodů) vinou proVlOzustavby obrátit se též na
generálního vytyčovatele, který provede správnou
obnovu geodetického pole na staveništi. Náklady nese
prováděcí podnik.

Polemika k článku ini. J. Rehoříka a in~. Z. Novosada

Clánek vedl k živÝ!!1J.diskusíim. ~o,kusím se zevšeobelmit
podle mého názoru nejdůležitější body souhlasu i prot~-
závěrů k navrhovaným opatřením, jak je predložili zmí-
nění a-utoi"i.
1. Odvozéníanalogie pojmů:

Generální projekta,nt - generální vytyčovatel má
být organizace, prá:vnioká osoba.
Hlavní 'proje'ktant - hlavní geodet - má být fyzická

osoba, oďpolvědný pracovník.
Oboje odvození je podl1evětšiny názoril na:prosto správ-

né. Přimy/ká se '(zásadě velmi dobře vžitéorganireční
stránce dnešní projetkové činAosti a investiční výstla.vby
vůbec. -

2. N.o s i tel é z m ín ti n Ý chf u n k c í : .
Generální vytyčova,tel - tím je obfastně příslušný ÚGK.

S tímto názorem autorů se také ztotožňuji. M~m za to,
že je to zřejmévŠ8m praktikŮllll. Není proto treba šíi\eji
dokazovat nebo podporovat návr:h inž. Řehoi'ílkia ft inž.
Novosada. _ '.
Hlavní geodet - má být podle návrhu autorů fyzická

osoba z řad pracovníků generálního vytyčovatele, člli pří-
slušník ÚGK. Tat9' volba .není správná, neboť ne-
odpovídá cílum,. jichž má být zřízením těchto funkcí
dosaženo. Dukiazem JSOU vpredu citované závady dneš-
ního stavu v investiční a projektové připravenosti. Nedo-
statky mají být odstraněny právě činností hlaV!Ilíhogeo- .
deta projektu (odchylka od návrhu aurorťl, kde se hovoří
o hlavním geodetovi stavby) Již v prvopočátku projekto-
vých prrací. Proto definuji a na:vrhuji za hlavního geodeta
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vhodnou osobu z rod pracovníku o:rganizace generálního
projektant"!. Ve výstavbě prumyslovýCh celku a zařízení
j,e velmi duležitá otázka detailní informovanosti o celém
pr1oje'ktu. Pro funkci hlavního geoidJeta je. toto potřebné
vrcholnou měrou. Tam iformovanost je dána společným
pracovištěm geodetá. a celého projekčního kolektivu.
}edná se 'též o využití zkuš§"ností geodetů z projektových
složek prt'vmyslových sdruZíení, prováděcíc;h podnikupru-
myslové výstavby (např. Konstruktiva, Transpoda, Vodní
stavby n. p. atd.). Ústavy geodéz,ie a kartůgrafie nadto
disponují pouze tř,emi malými oddíly průmyslové geodé-
Zie (Praha, Brno, Bratislava). Roz'hodujícím hl:ediskem
všakzustává ona nutnost trvalého sepětí hlavníhogeo-
deta s celým projektem, od prvopočátku projektové prá-
ce až po úplnou realizaci investičního celku a jeho ode·
vzd~ní dC!provozu. Toto llvádím proti názoru autoru, který
přednesl'! ve svém článku (8. číslo GaKD ,1960, na
str. 151). V inv,estičrií výstavběprumysl9vých ~lkií a vel-
kýoh účelových staveb Uetiště, nádraží atd.) je začlenění
hlaÍTního geodeta v organizaci generálního projektanta.'
j'ed.'iněVhodné a výrazně k prospěchu věci. Jeho samo-
statnost 'li záruka, že nebude ovlivněn, je dáná tím, že
je nooitelem oprávnění podle' § 3 zák. 61/1951 Sb. Odpo-
vídá tedy v !'Jozsahu veškeré geodetioké činnOSti ÚSGK.
V otázce samotné výsmvby je pak konkrétně metodicky
Piodřízen generálnímu vytyčovateli - ÚGK. '
3. N á plň f u nk c í :
S náplní funkce generálního vytyčoyat€'le (nadále

pouze GV), jak ji navrhují jmeno~aní autoři, lze souhlasit
. bez výhrad. Mám za to, že náplň, jak je předkládána, je
schopná ~evšeobecnění pro platnost ve všech oborech.
Nevelkým přepracováním vymezených pojmu lze ji upra-
vit tak, aby zahrnovala vŠledhny druhy investiční vý.
stavby. Považuji ale za nutné doplnit rozsah funkce GV
.o bod Č. 4 z citovaného článku, který lautoři zařazovaii
do funkce hlavního geodeta. Duvodem pro tento přesun
je dříve poukázaná nevhodnost volby vosob~ hlávniho
geodeta. Úkony požadované pod tímto bodem od hlavního
geodeta spadají po stránce technického provádění spíše,
do oblasti úkolU ÚGK.Mám za to, že navrhované doplnění
funkce GV - ÚGK je reálné la v1ěcně pi'tesrté.
.S náplní funkce hlavního geodeta (v dalším pouze

HG) nelze souhlasit již z .duvodu uvadeného' v/pi'tedcho-
zIm odstavci, Kd'e byla probrána Í1áplň GV. Zásadně je
nutno přiklonit se k náplni funkce HG asi v tom smyslu,
jak ji navrhuje !wmise geodetické a kartogrlafické sku-
,ptny ČSVTS - sekce staV1sbnictvÍ<.Dále jak ji definuje
úseková norma mInIsterstva stavebnictví a ministerstva
spotřebního prumyslu (zeměměřické práce pro projekei,
rekonstrukci a rozšíi'tsní průmyslových závodu
ÚN 73 1152).

Úplný návrh funkcí HG a GV
fIG ....:..náplň fUnkoe:
1. SClhvalow.t geiÓdetickou část zadáwcích (provádě-

cídh) projektU co do rQzsahu a kvnlity.
2. Kontrolovat a-Ověi'ovat všechny čáS,ti projektu, zho-

tovené na z,emě'měřických podklad,ech (zejména všechny
vytyčovací plány ,a schérrnata).
3. Org:anizovat založení geodetické sítě ,při zahájení

proj'ektových prací.
4. Ř1dit vytyčení základních a "výchozích prvkfi pro

, hlavní objekty s~avby (P'Qldledul,ežitosti) p~i zahájení
stavebních prací a při pf'€dávání stav,eniště.
5. Kontrolovat dílčí vytyčení konáná složkami provádě-

cího závodu a udílet těmto orgánum zá'wzné metodické
, pokyny.

6. Prfiběžně zaměřovat dokončené etapy výstavby. Na
podkladě souběžně vyhotovovaných plánu skutečného
stavu vyjadi'ovat se k platnosti kolaudačních elaborátu.
7. Podle pOstupu Výstavby pi'tedávat zaměřený elaborát

orgánfim GV, který jej piekontroluje a zařídí jeho další
využití. Veškerá měi'ení, výpočty, dokUlmentaci a výsled-

- né el,aboráty provádět v přísném souladu s celostátně
platnými předpisy ÚSGK.
8. Provádět vyhotovení výkupních pMn:ů..
9. Zúčastňovat se porad o. projektu a stavbě (formou

autorského dozoru). Sledovat zápisy v deníku projektu a
ve stavebním deníku. Zapisovat do těchto deníku vý-
sledky svých šetření a udělené po,kýny.
10. Být· závazným orgánem k0I!troly. všech prací jak

v projektu, tak v prováděné stavbě, pokud jde o polohové,
výškové a směrové. uspořádání.
11. Veškerou svou činnost zachycovat v řádně vede-

némověřeném deníku. Tato povinnost ostatně vyplývá
též z 'toho, že, HG je nositelem oprávnění podle § 3 zák.
61/1951 ~b.
Formulace náplně je úmyslně podobná formulaci inž.

Ře'hoří!k,aa inž. Novosada. Chci tím čtená!'i umožnit rych-
lou orientaci v rozdílném pojetí. Omlouvám se proto
touto cestou zmíněným autorfim a věřím, že mi bude
prominuto.

GV - náplň funkce:
1. GV - ÚGK kontroluje veškeré geodetioké práce- pro

potřeby investiční' výstavby v jemu příslušné oblasti.
/ 2. Rozhoduje o zpusobilosti, kwlitě a rozsahu geode-
tických částí projektové dokumentace, a to dvojím zpu-
sobem: .
a) ,prostřednictvím hlavního' geodeta - který je GV

osobně 'Odpovědný a povinen kdykoli se podrobit pře-
kontrolování složkami GV,

b)svými vlastními složkami, pokud jde o projekty v men-
ším rozsahu investic, nevyžadujících ustanovení funk-
ce HG.
3. Do noVel1zace vyhlášek o dokumentaci investiční vý-

s~avby (kde očekáváme j,ed.noznačné vyme:bení hranioe
piledpokládaných invesťičních nákladu, ód které bude
nutnost ustanovení funkce HG] rozhoduje GV o nutnosti
zi'lzení funkce HG. Na základě svéhlo rozhodnutí ukládá
se souhl~sem KNV - odboru pro výstavbu nutnost zří-
zení funkce HG..
4. GV pověřuje kvalifikovaného pracovníka funkcí

hlavního geodeta, a to: '
a) potvrzuje kv;alWkownou osobu, k~eriOu jmenoval

generáLní proje'ktant; ,
b) v případě zamítnutí návrhu generálního projek-

tanta (nebo nemá -li gen. projektant vhodnou kvalifiko-
vanou osobu) volbou geodeta podle svého určení.
5. Vyžaduje og hlavních geodetu náležitě zpraoowný

elaborát a zařizuje jeho další využití.. Zejména zpooco-,
vává technickohospodářskou ID,apu pro celostátní mapo-
vé dílo a dále pro 'organizace, které řídí provoz techn'ic-
kých zařízení v1ei'ejlléhlQvýznamu.
6. Za úoelem uve,deným ad 5 zasílá hlavním geodetům

zá~azné p,okyny o rozsahu, kválitě a technické úpravě
předávané dokumentaoe.
7. Provádí veškerá vytyčení, ověi'tellí vytyčovacích ná-

črtu, poří:i'ení výkupních plánů atd. pro sloZíky, ve kte-
rých není kwlifikovaná osoba (HG oprávněný podle § 3
zák. 61/1951 Sb). ' .,
8. Stvrzuj.e .svou přítomností přejímku řádně vytyče-

ného staveniště, předávaného prováděcímu podniku. PĎ!1-
dávací protokol mezi g,enerálním projektantem, investo·
rem a prováděcím závodem je bez ověření a podpisu GV
neplatný.
9. Je orgánem kontroly všech měřických prací prová-

děných složkami stavebních záV10dua rozhodujícím orgá-
nem ve sporu mezi hlavním geodetem a měřlckou slož-
kou prováděcích závodu.

Kvalifikace hlavního geodeta
Pro kvalifikaci hlÍ1vní:ho geódeta zdají se být nezbytné

tyto' požadavky:
1. Hlavním g'eodetem muže být pouze osoba, která má

současně oprávnění podle § 3zák. 61/1951 3'b.
/ 2. Má delší příaxi, a'to: nejméně .6 let výkonné praxe
všeobecně, Z toho nejméně čtyři roky v inž·enýrské geo-
dézii. -..' . ~
,3. Je dokonale obeznámen s platnými předpisy o inves-
tiční výs~a'Vbě, zvláště pokud jde o práva a povinnost!
jednotlivých partneru, vztahy nadřazenosti a podříze·
Hosti.
le samozřejmé, že se předpokládá' dobrá povšechná

znalost projektovýcb prací, dále znalost organizace -a
technologie velkých staVeb i pozdějšího technického pro-
vozu budovaných investic.

Závěr
K předložení. uv,edených poznatku a ná'vrhu 'naší od-

borné veřejnosti' přiměl mne již zmíněný článek inž. Ře-
hoříka a inž. Novosada z 8. čísla GaKD 1960. Po přečte~í
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čláll!lIl1cítil jsem potřebu Ili8.,psathlavní zásady ke zlep-
šení činnosti, ve veškeré inv1estionívýstavbě. Jmenovaní
autoři řešili podle mého názoru celou věc z úzkého hle-
diska civilní bytové výstavby. Bylo ,proto mou snahou
jako ,pracovníka v průmyslové výstavbě upřesnit i zevše-
obecnit myšlenky, které považuji za stěžejní ,prodosarení
nápl'avy a odstranění současných potíží. Dále jsem chtěl
shrnout ,poznatky z prŮJmyslpvé.1nves'Učnívýstavby tak,
aby byly platné pro všechny 9bory této činnosti. Shrnu-
tím všech požadavků cJlci konkretizovat řešení, kt1eréby
vedlo k odstranění nedostatků v ):lrl)je,ktové črinnosti
i vlastním provádění staV1by.Definovat vztlahy i náplně
funkcí GVa HGna podkladě svých zkušeností a nejlepší
snahy, ,přispět k o,pJ.1avduúčinnému odstranění stávají - .
cích nedostatků.
Všichni cítfmé, jak se říká, "na své vl,astní kůži" ,pro-

hovořené nedostatky. VIdíme, jak se zbyt-eoně' mrhá
finančními ,prostředky a protahují se původně stanovené
termíny realizace. Jak bylo ukázáno, \I1elmičasté příčiny
jsou v nedostatečné ,kvalitě ná.vaznosti projektu. O způ-
sobu' jejího provedení rozhoduje dodnes totiž kdekdo,
jen ne odborník-geodet.
Závažnost je v tom, že mnozí stavební odborníci po-

kládají své znalosti 2j geodézie za celé' zeměměřictvL
Proto stále naráží:mena to, že upozornění a~varováníg,eo-
deta. jsou přezírána. Někreří stavební od,bornícidokonce
považují geodeta jen za nižší výkonnou složku, která má
splnit pouze to, co oni určí.
Je zajímavé, že u nás je nutno o správné uplatnění geo-

deta. tak těžce bOjOvat.Pro~i tOlII1uv SSSRje postavení
geodeta i funkce HGpevně Zlakotv,enav stavebních před-
pisech. Jtes podivem, re naše předpisy pro projektovou
dokumentaci a provádění staveb, které výrazně 'apliko-
valy sovětské zákonné normy, úplně vypustily statě
o flinkci ft post,é,lveníHG.
Vím,že plles veške,rou snahu a obsáhlost článku S€ mi

nepodařilI?vyčerpat všechny náměty a podmínky k účin-
nému zapoj1enígeodeta (ve funkci HG) do procesu inves-
tiční výstavby. Vyzývám proto další, pracovníky z řad
odborné \Ild'ejnosti k pokraoování diskuse o tomto pro-o
blému. Jen společným úsilím může se podařit najít pro
geodeta patřičné slyšE'nLPevně věřím, ž'e jeho účinné za-
poj<enído linvestiční výstavby pomůže k odstnanění ceID-
státně pociťovaných nedostatků ft obtíží.

Lektoroval: doc. inž. dr. Václav Krumphanzl, FS ČVUT
v Praze.

P o u žit ál i ťe r a t u r a a podklady:

[1] Úseko\'~ norma ministerstva stavebnictvi a spotřebniho prů-
myslu ÚN,73 . 1152.

[2J seznam platných technických předpisů ÚSGK čj. 221-33-139/59
ku dni 31. 12. 1958.

[3] Vyhláška ÚSGK Č, 156/1957 - Ú. I. o ohlašováni geodetických
praci a předáváni výsledků,

[4] Zákon čís. 61/1951 Sb.
[5] Vyhláška předsedy SVV č. 144/1959 Ú. I. z' 2~. 7, 1959.
[6J Vyhláška SVV č. 152/1959Ú. 1.' z 22.7.1959 o dokumentaci staveb.
[7] Krumphanzl V. - Inženýrská geodesie, Praha 1959.
[6] Časopis _Geodetický a kartografický obzor. '

Orien.tace polygonu pomocí Měsíce
lnž. dl'. Bedřich 'Poldk

VI.
Příklad určeni azimutu Jó měření Měsíce

Pro~plnost navržené metody určení azimutu je
dále uveden .příklad měření i příslušného výpočtu.
Protože šlo o vyzkoušení navržené metody a ověření
výpočtu, pro který se autorovi nepodařilo najít v do-
stupné literatuře ,žádný praktický vzor, bylo měření
provedeno ve dnech 29. XII. 1957 a3. I. 1958, vždy
v 6 skupinách. Ze, stejného důvodu byl při měření
zenit.ové vzdálenosti přesně měřen i čas.
Celý příklad byl zpracován tak, aby mohl sloužit

za předlohu při použití navržené metody v praxi.
Je n~ 6 tabulkách přehledně sestaven do formulářů
navržených autorem a většinou již uveřejněných
v knize [4], podle které také bylo v příkladě použito
označení všech veličin.
Tabulka ,1 obsahuje zápisník polního měřeni, a

v tabulce 2 je proVťldena jeho prověrka. Z prověrky
vykonané po měření 6 skupin v každém z pozorovacích
dnů vyplynulo, že nebude použitelné měření L skupiny
ze dne 29. XII. 1957 i 3.' I. 1958 'vůbec, a měření,
6. skupiny,ze dne' 29. XII. 1957 jen pro výpočet
azimutu z měření času. Bylo proto ve druhém, pozo-
rovaéfmdnu provedeno ještě opravné měření uvede-
ných 'tří vadných skupin.
V tabulce 3 je sestaveno schéma pro v:ýpoqet

rektascence <X a deklinace c5 Měsíce kvadratickou
interpolací. Základní hodnoty obou rovníkových sou-
řadnic Měsíce byly VYjmuty z ročenky Astron0ml-
českij Ježegodnik SSSR na rok 1957, kde jsou udány
pro každou hodinu světóvého (greenwichského)
času TGo. •

V tabulkách 4 a 5 je počítán azimut z měření dne
29. XII. 195,7. Z toho tab. 4a, b obsahuje výpočet
z měření zenitové vzdálenosti a tab. 5a, b kontrolní
výpočet z měření času.

Poznámky k výpočtům
K tab. 5a ,je třeba poznamenat, že k výpočtu z měření

6. skupiny byly hodnoty aa 15 počítány ze základních
údajů ao, 150 pro TGo =14h extrapolaci místo interpolace,
ke které by se mělo již použít údajů pro TGo = 15h.

Extrapolace volena proto, aby nebylo nutno pOl,lžít
dalšího formuláře, protože každý formulář je navržen
jen pro výpočet měření, provedeného v rozsahu jedné
hodiny. Nepatrný interval necelých 2m přes TGO = 15h
to také zcela dovoluje.

Při výpočtu průměru z výsledků jednotlivých skupin
byl vzat \>- 1. skupině výsledek opravného měření.

V tab. 4a, řádce 21, byly přibližné hodnoty azimutu
Měsíce a vypočteny interpblací z hodnot, získaných
měřením busolou před první a po poslední skupině, po
odečtení západní magnetické -deklinace, která pro
místo pozorování a epochu 1958,0 činí přibližně 2°.
Z výsledků sestavených .v tabulce 6 můžeme po-

soudit přesnost měření. Vidime, že středni chyba
azimutu určeného p~ůniěrem ze 6 skupin měření zeni-
tové vzdálenosti činí ± 8". Tato 'chyba udává ovšem
jen tzv. VlŮt~nípřesnost. Vnější přesnost můžeme po-
soudit z jednotkové střední chyby, tj. chyby jednotli-
vého azimutu, určeného z měřenízenitové,vzdálenosti.
Měsíce (protože jen o tu nám vlastně jde). Tato chyba
vypočtená z odchylek či oprav od aritmetického prů-
měru celkem ze čtyř výsledků, činLtaké ±' 8".Zá-
věrem můžeme uvést, že hodnota± 8" udává sku-
tečnou přesnost azimutu určenéhonavrženou metodou,
a že je zcela vyhovující pro orientaci polygonového ,
pořadu.
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.'ZápilJnik _astronort}ického měřeni

Stanov~tě Theodolit Datum Situace
"-

,
Roztokv T!teo 010, 400g 29. XII. 1957

-
cn Chronometr , Teplota

DOXA (SEČ) +2°0

-
Excentricita Pozorovatel Tlak

p 758mm '-

'.

~ ~ Z~ěra I čteni I střed I úhel I čteni, I Uhel čteni I i střed••.• "O Zám. Zám.
~ Ilt bod g I c I cc ~ g I c I cc g I c I cc bod g I c I cc I g I c I cc ,h I m I s h I m I s

1 I __ ~_ 001 90~01~11~ __ ~ j _
II 200'01 75

I Měsic p. o. 91 54 ~ 91 92 01 I 91190 ~8 h. o. ~.'!..!- 22 70 ~ ~ 14 30 43 -
o '." (70 29 36) ° , "

II p. o. 292 29 34 82 42 42 h. o. 329 70 64 63 28 47 14 34 50 14 32 46,5 293°

2 I ~l 3330 70 33 30 65 I _
II 233 30 60

_ I Měsio p.o. 136 6'8~I~92 29 ~~~ h.o. ~~~~~-17 15 17 141
! ° '" (63 32 72) ° , "

II p. o. 337 16 56 93 15 17 h. o. 336 67 28 57 06 24 15 19 03 15 18 08,5

3 I cn I \ 66 60 37 66 60 25 I
- -'-' ------------------------

II 266 60 12

- I Měsio p. o. 172 24 40 172 48 22 105 8" 97 h. o. 62 37 40162 25 96 15 25 32
- - -o ..,-" (62 14 52) -0- , -,-;-,

II p. o. 372 7'2 04 95 17 30 h. o. 337 85 48 56 02 01 15 27 16 15 26 24,0

10000 5°..FOO 00 40 --------'---------~fII ~"H .=I Měsio p. o. 208 01 .60 208 37 05 ~ ~ ~ h. o. ~ ~ 25.\61 ~ ~ 15 34 01 = _
° '" (60 85 67) ° , "

II p. o. 8 72 49. 97 31 48 h. o. 339 14 33 54 55 04 15 36 32 15 35 16,5

_~ ~I C11 ::: :: ~_~33 30 51 ~ _

- I Měsic p. o. 243 36 04 243 90 03 110 59 52 h. o. 60 19 48 59 95 27 )5~Ill
II -- -- p. o. -: 44 02 -; -; ~~ h. o. J~~n ~~)-5°3-;;; ~; 15 -:-1--; 15 43 04,0 ----

~ I cn 166 60 86 1l!6 60 72 . , . _1__ '
II 366 60 58=I Měsio p. o. 282 90 70 283.35 ~ .11~1_75-~ h. o. ...!!. ~ ~ ~ ~ 40 16 02 15

° '" (56 72 22) o , 318.
II p. O. I 11381 18 105 04 37 h. o. 343 27 78 51 23 05 16 05 13 16 03 44,0

VII. '
Úkol b), tj. navrhnout konstrukci, s které by bylo

možno zaměřit potřebné, směry, autor řeší návrhem ha
zřízení stromové rozWedny:,,
K -tomu je ovšem především nutno podotknout;

že . samozřejmou snahou -káždého měřiče hude po'
případném skácení několika stromů vyhledání stano-
viska na zemi, třeba is větší excentricitou, než bu-
dovat zvýšené, stanovisko. Astronomická orientace
to také usnadňuje, protože nebeské těleso - v tomto
případě Měsíc - lze' zaměřit v takové výšce nad
obzorem, že koruny stromů nebudou překážet. V tom
je také velká vý'hoda astronomické IJlétody, že i v pří-
padě nezbytnosti zřízeni zvýšeného stanoviska, se
némusí jednat o velkou výšku. ,

Protože je uvažováno měření v lese, nebylo by vhod-
J-lépoužívat nějakého přenosného zařízení. Les posky-
tuje možnost použití stromů jakožto sloupů měřické
rozhledny a zpravidla i dost tyčového materiálu na
nejnutnější konstrukci na stromech. Může přitom jít
o jednoduchou rozhlednu bez střechy, tj. bez obvyklé
konstrukce pro záměrnou tyč. Stanovisko pro theodo-
lit přitom stačí vestavět do nižšího patra- rozhled-
ny, jak seto s úspěchem provádí v podrobné tri-
gonometrické síti.
Ještě jednodušší konstrukci může poskytnout

listnatý strom, jehož větve ~ze zčásti po seříznutí do
vodorovné roviny použít ke zřízení podlahy a záoradlí,
zčásti ke zřízení výstupní konstrukce. Stanovisko
se k této rozhledně zřídí u nižšího stromu zvlášť, od
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1 2 I \
3 I 4 ó

Přírůstek

azimutu zenitové vzdálenosti času oe~ 1oe mezi
I

mezi mezi mezi . I mezi skupinam:i.8 fadami skup. za lm řadami skup. za lm mezi řadami 'd

!
I

.. \

lm
~,

sl s I o
00. C C C C C c m m m Po!. I-

- -

I
- ' . -

i 74,66 18,1 *) \ 47,86 ,11,6*) 4 07 4,12 : •)Nepoužito

1171,46 25,8 708,12 15,6 45 22 45,37
---
2 48,54 26,7 24,90 13,7 1 49 1,82

-- \

226,33 27,4 119,21 '14,4 8 15 8,25
,---'

3 - 47,64 27,5 22,88 13,2 1 44 1,73

248,68 28,0 124,00' 14,0 8 53 8,88 -

---
. ,

28,'I. i

4., 70,89 32,58 12,9 2 31 2,52

222,87 28,7 , 106,69 13,7 7 47 7,78

5 107,98 28,6 48,43 12,8 3, 46 3,77

615,70 29,8 285,87 13,8 20 40 20,67
--

I

6 90,48 30,5 74,36 25,0*) 2 58 2,97 ')Nepoužito
---

-
.

Schéma pro výpočet rektascense aoo deklinaci Óó kvadratickou interpolací- \ \

Datum: :29. XII. 1957.

TGo
I

a I
..1a

I
..1'a j J..1'a] ó I

..1ó
I

..1'6
I

[..1'6]

h hm s m s s s o , " , " " "
\ 13 03736,28 + 63655,7
--
14 3929,78' + 1 53,50, + 0,12 , 4623,7 + 928,0 -1,5

-----,._--- ,

ió 4123,40 \ 1 53,62 0,12 + 0,12 5550,2 9 2-6,5 1,4 -1,45
-- ~ ---'--- -
16 . 4317,14 1 53,74 '" + 7 05 15,3 925,1,

'!"
země, u vyššího stromu vestavěním do ko~unynebo ·Sestavení .výsledků
na jeho střední nejsilnější seříznuté větvi. Příkladem
tohoto řéŠéní jekonstruke.e nastrom:ě, použitá inž. M.
Herdou PIJ polygónizaci ~a Žitném ostrově a uveřej-
něná v kni~e [1]. .

VIII.
Závěr

Závěrem muzeme shrnout navržené řešení obou
úkolů do těchto bodů: .
1. Do náwhu použít k astronomickému určení

azimutu Měsíce za denÍlího světla, tedy při nejsnadněj-
ších podmínkách měření. pro geódeta nezkušeného
v astronómickém pozorování. .
2. Do pokynů prourčeDÍ doby pozorovlÍ,ní Měsíce

a jeho n1l,lezeDÍna denní obloze.
3. Do návrhu určení azimutu z měření zenitové vzdá-

lenosti, při kterém není třeba žádného zvláštÍlího pří-
strojového vybavení.
4. Do praktického sestavení výpočetních vzorců a

formulářů, které se' v naší literatuře nevyskytuje, a
pokud je autorovi známo, ani v dostupné cizí.

Datum I VlPočet z měření
I

Azimut
I
Střední
chyba

29. času 3}O.~7'23" ± 7"
XII.

zenitové vzdal.1957 31 37 29 ±8
- 3. času 31 37 11 +2
I.

zenitové vzdál.1958 31 37 20 t 8

Prúměr 31 37 21

5. Do návrhu nechat geodeta"provést jen měření
podle uvedeného postupu a měřický materiál předat
.k početnímu zpracování astronomické skupině Geo-
detického a topografického ústavu v Praze.
6. Do návrhu na zřízení stromové rozhledny pro.

daný úkol.
Přes výhody vlastního měřického výkonu budeslo-

žitý výpočet:asi nejčastější překážkou běžného po-
užívání Měsíce k orientaci polygonu. Může se však
vyskytnout případ,. kdy zaměření Měsíce bude \pro
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150 pro To = 14h + 6°46'23,7" no proliDo =' 29,5 54'22,2" ao pro Do = 29,5 14'48,9"
, ,115 + 9'26,5" ' ,1no/12h + 8,3" ,1ao/12h + 2,2"

[,1'15]' -1,45"
,

,1no/1h + Ó,7" ,1ao/1h + 0,2"

I Skupi:p.a
I

ť I 2
I

3 I 4
I

5 I 6
"

I

1 T' 15h 18m

I
1526 1535 1543.

2 TG = T~ + K-1h 14h 16m 1424 1433 1441

3 'TG- TGo, 16m 24 - 33 41
, .

4 n = (TG - TGO)h 0,27h 0,40 0,55 0,68 l.
5 n' -0,10 -0,12 , -0,12 -;- 0,11

,
6 n. ,115 + n'. [,1'15] + 2'32,6" + 350,2 + 5 14,0 + 627,1

7 15 + 6°48'56,3" + 65013,9 +65137,7 + 65250,8

8 TG-12h 2h16m 224 233 241

9 n = (TG - 12h)h 2,27h 2,40. 2,55 2,68 ,

10 ' n ,1no +., l,6" + 1,'7 + 1,8 + 1,9

li n = no.+ n ,111:0 54'24" 5424 5424 5424
--
12 n ,1ao +0,5" + 0,5 + 0,5 + 0,5

13 fy = ao + n ,1ao 14'49" 1449 1449 I 1449

14 Zo 57°06'24" 5a 0201 545504 535727

15 r = To + ,1rT + ,1TB 1,32" 128 125 122
,

16 z' = Zo +'r 57°07'56" 560329 545629 ,535849

17 log sin z' - 9,92424 9,91887 9,91305 9,907 85,

18 log n'o 3,437'99 3,43262 3,42680 . 3,42160

19 n' 45'42" 4508 4432 4400 ~'fí~.o
20 55.18 21 53 1449

.
Zn = z'- .1i'o 56°22'14" 541157

21 I • 311 \. a, .305° 307 309

22 log sin a 9,91336n 9,90235n 9,8905On 9,877. 78n,
--
23 log cos a 9,75859 9,77.9 46. 9,79887 9,81694

24 log c 2,5'9237., 2,61324 2,63265 2,65072
.'

25
,

6'31" 650 709 727, c .
,

26 Zn -c •. 56°15'43" 551131, 540448 530722

27 log sin (zn, -c) 9,91991 9,91438 9,90840 9,90305

28 log cos (zn - ú) 9,74460. 9,75651 9,76838 9,77823

,29 16gA S',11835 8,11282 8,10684 8,101 49
~ ,
30 log B 7,94304 7,95495 7,96682 7,97667

B
,

31 0,00877 0,00901 0,00926 0,00948

32 l":":'B
""

I 0,99123' 0,99099 0,99674 0,99052

33 . log (1- B) 9,99617 9,99607.' 9,99596 9,99586
--

I
34 log tgn' 8,122 1~ . 8,11675 8,11088 8,10563

'35 n' 45'32,6" 4458,7 4422,4 4350,5,
A.

tg n' = 1. B

A = e sin n sin (Zn'-- c)(n)" = 3264", log (n)"= 3,51375

log sin n .: 8,19931-10

(a)""1" 889"

log (a)" = 2,94890
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K -2m (] 0,998 log(] 9,99913 -10

Teplota
i + 2°e v 11'22" log (v)" 2,83378

Tlak 758 min qJ 5Qo09'22,0" log sin v 7,51936 -10, "

,

I I
, Skupina 1 2 3 4 5 6

,

36 z'-o 57°Dľ25" 555639 5449 20'~ 535122

37 log sin (z' ~ o) 9,92371 9,91829 9,91242 9,907 16
-

38 zn, fT =' z' - n' .+ a 56°37'12" 553319 542656 532947

39 Zn,q -c ,
"

560{l0'41" 552629 541947 532220 /

40 log sin (zn, fT - o) 9,921 16 9,91569 9,90976 9,90446. '

141 log a'
.I-

2,95145 2,95150 2,951 56 2,95160 .
,

42 a' 14' 54,2" 1454,3 1454,5 1454,6
I

43
,~ + 1,5" ,+ 1,5 + 1,6 + 1,7. ,

44 z= z'-n' + a'+ ~ 56°37'19,1~' 553326;1 542702,7 532954,8

45 - log si[l z, 9,92172 9,91629 9,910 42 .9,90517

46 2s=z+o+qJ U3°35'37" U2 33 02 Ul 28 02 UO 32 08
-

47
,"

s 56°47'49" 56 16 31 554401 551604

48 log cos s 9,738470 9,744452 9,750540 9,755678
--
49 s-qJ 6°38'27" 60709 53439 50642

50 log sin (s ~ qJ) .
,.

9,063127 9,027 744 8,9498648,987631

51 s -.-::z -' 0°10'30" 04305 1 16 58 14609

52 ' log.cos (s - z) '9,999998 9,999966 9,999891 9,999793

53 s -'-- o 49°58'53" 492617 485223 ' 482313
-- .
54 log sin (s ---; o) 9;884136 9,880644 9,876942 9,873697

55 logM 9,063125 9,027710 8;987522 8,949657

1.56
(

lógN \ 9,622606 9,625096 9,627482 9,629375
---'-
''57 log M -.log N 9,440519 9,402614 9,360040 9,320282

58 log tg af2 9,720260 9,701307 9,680020 9,660141
-

59 a/2 .27°42'17 ,8" .264118,9 253441,6 243417,8

60 a 3600~ 55°24'35,6 53 2237,8 510923,2 490835,6

61 log aaJ
,

3,02973 3,03521 3,041 14 3,04643 ,

,..0

1804,562 aa' 17'50,9" 1819,4 1832;9
--,
63 log V 5,796 '08 5,80151 5,80738 , 5,81263 "

64 log V sin a 5,70944n 5,70386n 5,69788n 5,69041n

65
•....

1,00484nlog na 1,02387n 1,018-29n 1,0123.1n

66 na' , - 10,6" -10,4 -10,3 -10,1

67 a' ~ a + aa' t na 304°53'05" 3065516 309084e 3U 09 47 I
68 U 93~15'17" 951730 973148 993208

I .
69 A,;= a' - U-180° 31°37'19" 313748 313746 313658 313739 313723

7,0 Průměr 31°;:17'29" ± 8" .
,,'

sin\(z' - o)
a' = a-o -----'-
,Bm (Zni fT ~ O)

a'
a'---a - sinz

M = sin (S - Ip) COS (s -:- z)

N r~ cos 8 sin (S-O)

sin n
V = (]sinv sinz

log e sin t' sin n = 5,717 .80- 10
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sv. 7/49 (1961) Č. 4

(A)O 14°23'30" To 14h Do 29. XII. 1957 0(0 Oh39m 29,8s 00 + 6°46'23,7"

(A)h Oh57m 34,Os Ko '-lm 58s TGo 14h ,10( + lm 53,6s ,10 . +9'26,5"
-- .

q; 50°09' 22,0" ch -3,2s·/lh 0Go 6h 28m43,9" [,1'0(] + 0,12s [,1'0] -1,45"

I I I
.'

I ISkupina 1 2 3 4 5 6

1 T' 15h18m08,5s 152624';0 153516,5 154304,0 160344,0,

2 T'-To "
lh18m 1 26 \ 135 143 204

3 (T'- To)h 1,30h . 1,43 1,58 1,72 2,07
--
4 ch (T'- To)h

.
-4,2s -4;6 -5,1 -5,5 -6,6

--
5 K =Ko+ch (T' - To)h - 2m02,2s - 2 02,6 - 203,1 -203,5 - 2 04,6

6 TG = T' + K -lh 14h16m06,3s 142421,4 143313,4 144100,5 1501 39,4

7 k .- + 2m 20,6s + 222,0 + 223,5 + 224,7 + 228;1
--
8 0G = 0Go+ TG + k 20h47ml0,8s 205527,3 210420,8 2112 09,1 213251,4

9 o = 0G + A 21h44ID44,SS 215301,3 220154,8 22.0943,1 2~ 30 25,4

10 TG-TGo , 16m06s 2421 '3313 4101 lh 01m 39s
--
II n= (TG - TGO)h 0,269h 0,406 0,554 0,683 1,028

\
L

12 n' -0,10 -'0,12 -0,12 -0,11 O

13 n. ,1ťX+ n'[,1 'O(] + 30,6" + 46,1 + lm02,9s + 117,6 + 156,8•.
14 '. Oh40mOO,4s. 04015,9 04032,7 0,4047,4 . 0,41 ·26,6O(

-- .. -----
15 n. ,10 + n,' . [,1'0] , + 2'32,6" + 350,2 +"514,0 . + 627,1 + 942,5

16 O * 6°48'56" + 65014 + 65138 + 65251 + 65606
, '.

17 log tg O 9,077 416 9,078825 9,080319 9,081613 9,085052

18 t=0-0( 21h04ID44,4" 21 1245,4 21 21 22,1 212855,7 21 48 58,8

19 (W 316°11'06" 318 11 21 3202032 3221356 327 1442

20 log tg t 9,982031n 9,951553rl. 9,918540n 9,8891"18n 9,808444n

21 log cos t 9,858284 9,872360 9,886417 9,897902 9,9~4 792

22 log tg P + 9,219 132 9,206465 9,193902 9,183711 ' 9,160260
. + .

23 P 9°24'16" 90819 85256 84046 81347

24 log cos P 9,994123 9,994452 9,994760 9,994998 9,995605
~-' ...

25 q;-P 40°45'06" 410103 41 1626 412836 415535

26 log sin (q;- P) 9,814768 9,817096 9,819320 9,821065 9,~4 890

27 . log tg a - 10,161 386 10,128909 10,093980 10,063 111 9,979059+i
28 a 360°, 55°24'31,8" 532252,3 510905,3 490854,6 433709,5

29 log sin a 9,91552n 9,90451n 9,891 43n 9,87876n 9,83876n
-a0 log cos a 9,75413 9,77560 9,79745 9,81564 9,85970

. tg o
tg P = cos t'

tgt cos P .
tg' a = sin (q; _ P)
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Do 29,5 no 54'22,2" ao 14'48,9" e . . 0,998 log e 9,99913 -10~
Teplota + 2°C Llno/12h + 8,3" Llaol12h + 2,2" v 11'22" log (v)" 2,83378

-
Tlak 758 mm LIno/lh + 0,7" Llaollh + 0,2" (v)" 682" log sin v 7,51936 -10

Skupina I 1
I

2
I

3 I 4 I 5
I

6
I

31 TG-12h 2h .16m 224 233 241 302

32 n = (TG - 12h)h 2,27h 2,40 ' 2,55 2,68 3,03
-- -
33 n. Llno + 1,6" + 1,7 +-.1,8 + 1,9 + 2,1

34 n=no+n.LI,no 54'24" 5424 5424 5424 5424

35 n. Llao + 0,5" + 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,6

36 a = ao + n . Llao 14'49" 1449 1449 1449 1449

37 . Zo 57°06'24" 560201 545504 535727 512305 '
-

38 r = ro + LlrT+ LlrB 1'32" 128 125 122 1 15

39 z' = Zo + r 57°07'56" 560329 545629 535849 51 2420
/ --- .

40 log sin z~ 9,92424 \ 9,91887 9,91305 9,90785 9,89297

41 n'o 45'42" 4508 4432 4400 4231

42 z = z' +'a - 11:'0 56°37'03" 553310 542646 532938 505638

43 log s,in z - 9,92170 9,91627 9,91039 9,90514 9,89016

44 c=voosa , , 6'27" 646 " 707 726 813

45 Zl "'-- C 57°01'2,9" 555643 544922 53 51 2:f 51 16 07

46 log sin (z' - c) 9,92371 9,91.829 9,91242 9,90717 9,89215

47 Z-c 56°30'36" 552624 541939 532212 504825

48 log sin (z -c) 9,921 16 9,91569 9,90975 9,90445 9,88931

49 log a' 2,95145 2,95150 2,95157 2,95162 2,951 74- -
50 log aa' 3,02975 3,03523 3,041 18 3,04648 3,06158

!

51
- ,

17'50,9'~ 1804,5 1819,5 1833,0aa' 19 12,3

52 log V \ 5,79610 5,80153 5,80741 5,81266 5,82764

53 log V sin a 5,711 85n 5,70630n 5,699'lln 5,69172n 5,66674n

54 log V oos a 5,54973 5,57665 5,60443 5,62790 5,68704

1,02630n
--

55 log na I 1,02075n I,01356n 1,006 17n 0,981 19n

;56 na - 10,6" -10,5 -10,3 ' -10,1 ~,10,0

57 a' = a + aal + 1I:a 304°53'08" 3065502 '3090904 311 0928 3164153

58 U 93°15'17" 951730 973148 99,3208 1050437

59 A = a' - U - 180~ 31°37;04:" 31°37'51" 313732 31 37 16 313720 31 37 16,
60 Průměr 31°37'23" ± 7"

sin (z' -'- c)

sin (z-ci'
Vsina

1I:a = 206 265" 1 _ V oos a '
sinn

V "i= e sin v sin z

log:n; = 3,51375,

logs~n n = 8,19931-10

(a)" = 889"

log a = 2,94890

log e sin v = 7,51849 -10

logesinvsinn = 5,71780-10
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daný účel dána přednost před zaměřenim Slunce.
Bude to buď z ekonomických důvodů nebo v době
časové tísně, kdy Měsíc zahlédneme v široké mezeře
mezi stromy, nebo výš nad. obzorem než Slullce,
a kdy se ušetří buď postavení ~výšeného stanoviska,
nebo i jen vyká cení .překážejících stromů. .

.Lektorovali: prof. dr. Emil Buchar, člen korespondent
eSA v, Pra.ha, inž. Josef Šuráň, GTÚ, Praha.
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526.4fl Cimbiílník, M.

Tabulky základních geodetických veličin. ElipS-oidKra-
sovského. Edice VÚGTK, svaZíek VI., Praha 1960, ÚSGK.
Výtiskl KRÚ v Praze'. Šířkový pás pro ČSSR 47030' až
510'30'; celkový počet stran 77, z oehož vzorcová a tex-
tová část 28 stran. FOl1mátA 4, cena 12,60 Kčs, kdlostání
v prodejně map 'ÚGKv Praze, Šaldova 24, Praha 8-Karlín,
i v prOdejnách ostatních ÚGK.
Tabulky C Sc iaž. Miloše Cimbá:lníka, vydané koncem

minulého roku ÚstMdní správou geodézie a ka,rtografie, '
vycházejí z potřeby vzniklé zavedením Krasovského elip-
soidu v ČSSR. V úlohách vyšší geodézie a matematické
kartografie je třeba velmi často znát některé hodnoty,
pTolIDěnné podle zeměpisné šířky a závislé vedle toho
i na rozměrech použitého elipsoidu. Ve vyšší geodézii jsou
tonejčasreji oopi'.' řešení hlavních geodetických úloh,
v matematické kartografii pak pro geodetické účely po-
užívaná konformní zobra:rení. Základních veličin s větší
přesností je zapotřebí též pm práce studijní a v,ýz,kumné.
K ulehoení výp10čtů všech těchto úloh slouží tabulky inž.
Cimbálníka, které obsahují tabelace těchto základních
geodetických veličin: poledníkový oblouk B, poloměry
křivosti M, N, R, hodnoty Součinu 1. a,rc 10 (rovnoběž-
kový oblouk), dále pak pomoCÍlý výraz p"/2R2, druhou
geodetickou funkci V a ízolIDetrickou šířku q, a to -'

. vzhledelID ke značnému rozšíření počítacích strojů v geo-
detické praxi· - v JejiCh nlliÍneriC'kýcl1(nelogaritmických]
hodnotách.
Po úvodu a seznamu použité literatury uvádí autor ve

třech oddílech vzorcovéčásti symboliku, vzájemné vztahy
mezi hlavními geodetickými ve1ičina,mi, základní údaje
Krasovského elipsoidu a 'nejpoužívanější matematické
vzorce'akonstanty.- V dalších dvou oddílech te~tové
části podává pracovní postup se vzorci při sestavování
tabulek a návod pro jejich použití. Před vlastní tabulko-
vou částí je uvedeno résumé v jazyce ruském a ně-
meckém.
Tabelace výše uved'ených základních geode,tických veli-

čin v šířkovéln rozsahu pro ČSSR je, provEldena v kroku
10", takže umožňuje z llvedený~h prvých tabulkových
diferencí lineární, interpolaci hodnot B, M, N, R,uvá-
děných 'na 1/10 mni, V· na 11 desetinných míst a výraz
pil /2 .R2, uvádéný na 7 cifer (v jednotkáCh' 9. desetinného
místa při R v km). Izomerická šířka q je tabelována
na 11 desetinných míst a vyžGlduje - chceme-li znát její
hodnotu na více než 9'desetinných míst"':' kvadratickou
interpolaci, která je usnadněna malými opravami z druhé
diference, připojenými k tabulkám vždy na příslušné

, stránce.
Namátkovoukontrolou jsem nezjistil v tabulkách nume-

rických chyb; pouze v základních ge,odetických veličinách
si uživatel tabulek opraví na str. 7, ř, 4. shora místo UV8-

denéhod=b (1- tF: d=a (I, t] (vzniklo asi přepi-
sem]. .
Po obs!í,hlýchtabulkách Tárczy-Hornoch-C1Í.ristovQ-

,vých dostává sEl tak naší geodetické veřejnosti dalšího
aktuálního díla. Vedle cenných rozvojů v textové části je
třeba ocenit též praktické uspořádání tabulek, vysokou

přesnost i nepříliš velký rozsah stránkový, který umož'
ňuje dobrou manipulaci s tabulkami. i po tiskové stránce
jsou tabulky zdařile provedeny a budou jistě v praxi, na
školách a výzkumných pracovištích hojně užívány.

Ho;ovec

526:518 Vykuti!, J.
Technika geodetických výpočtů. Publikace je prozatím

vydána pro potřeby posluchačů Vojenské akademie
A. Zápotockého v Brně. JI. vydání. Brno 1959. Skripta.
Publikace pojednává z praktického hlediska o tech-

nice výpóčtú všeobecně, od výpočtů prováděných zpa-
měti až ·po použití nejmodernějších počítacích strojú
a o konstrukci nomogramú, se zvláštním zřetelem k vý-
počtům prováděným v geodézii. Protože se technika
geodetických výpočtú odlišuje jen málo specifickými
zvláštnostmi, lze většinu závěru v knize uvedených apli-
kovat zcela všeobecně.
Obsah publikace je rozvržen do dvou samostatných

celků: 1. Numerické výpočty. 2. Základy nomografie.
V první části se autor zabývá technikou numerickýCh
výpočtů. Je' vysvětlen pojem' neúplných čísel' 'a volba
nejvhodnějšího počtu míst při v§'počtech, což je velmi
df1ležitá otázka z hlediska ekonomického. Jsou pak po-
dána pravidla pto zaokrouhlování čísel, střední chyba
ze zaokrouhlení a je pojednáno o ·chybách výpočtů
s neúplnými .Čísly, zvláště o relativních a sti\edních
chybách součtu, rozdílu, součinu, podílu, mocniny a
odmocniny a o určení přípustných chyb argumentů,
je-li dána nejvyšší přípustná chyba funkce.
Z praktického hlediska· je zajímavá kapitola jednající

o zkrácených způsobech výpočtu, zvláště zkrácené ná- \
sohení, dělenI a odmocňování a o způsobech výpočtu
podle přibližných vzorců. Je uvedena obecná' formule
pro rozvoj Taylorovou řadou a na praktických příkla-
dech ukázáno její použití.
Zvláštní obsáhlá kapitola je potom věnována mecha-

nickým počtářským pomůckám. fe popsáno logaritmické
pravítko, význam jeho jednotlivých stupnic a praktický
postup při výpočtech s touto nejužívanější pomůckou.
Dále je podán stručný popis konstrukce-kalkulačních
strojů (stroje se stupňovitými válci, stroje s paprskový-
mi koly, stroje s prol'orcionálními pákami a stroje se
řadící západkou) a popis a funkce jednotlivých dílčí'c'h
mechanismů ručních kalkulačních strojů. Velmi podrob-
ně te pak pojednáno o provádění základních početních
operací na kalkulačních strojích s popisem všeéh vhod-
ných úlev a kontrol, kterými lze' výpočty zrychlit a
zkvalitnit. Je popsána ,technika výpočtů na poloautoma-
tických kalkulačních strojích a funkce jednotlivých ,za-
řízení a metodika výpočtů na automatických kalkulač-
ních počítač-ích. Závěrem této kapitoly je podán struč-
ný popis samočinných počítačů a vysvětlen význam zá-
kladníCh částí československého samočinného počítače
"SAPO" podle zjednodušeného blokového schématu.
Závěrečná kapitola první části publikace je věnována

z~kladům interpolace funkcí, zvláště výpočtům tabulko-
vých diferenCí do n·téhořádu, lineární interpolaci a je-
jím chybám, interpolaci vyššího stupně, zvláště druhé-
ho, tj. interpolaci kvadratické. V kapitole jsou podány
interpolační formule Gaussova, Besselova, Everetova a
hlavní zásady při sestavování tabulek funkcí. V závěru
této .kapitoly se pak autor zabývá interpolací funkcí
dvou argumentů, zvláště interpolací plošnou (lineární
a kvadratickou] a výpočtem hodnoty funkce podle
interpolační formule Gregory-Newtonovy pro kvadra-
tickou interpolaci funkcí dvou argumentů.
V druhé části publikace je vysvětlen pojem stupnice,

druhy stupnic a způsoby jejich použití,' o grafickém
zobrazování funkcí na' grafických papírech. V hlavních
zásadách je pak' popsán způsob konstrukce průsečíko-
vých nomogramů metodou kót a metodou souřadnic a
o zásadách anamorfózy· jednotlivých typů průsečíkových
nomogramů v jiné, se zvláštním zřetelem k výhodné
.anamorfóze Má,ssauově. Stejným způsobem je pak ve
stručnosti podárv též přehled o principech konstrukce
nomogramů spojnicovým pi\echodem z Massauova de-'
term1nantu na Cauchyho kanonický tvar přes determi-
nant ďOca,gneův. Pod}obně jsou popsány oba zvláštní
případy Cauchyho tvaru, tvar součtový a součinový a
způsob' konstrukce jim odpovfdajícíSh nomogrami'l (no-
mogram se. třemi rovnoběžnými stupnicemi a "Z-no-
mogram"). '
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Jak je zřejmé ze stručného přehledu po(lává jmeno-
vaná publikace ucelený návod pro Používání jakýchkoli
výpočetních pomůcek se zdůrazněním všech výhod,
které tyto pomůcky přinášejí. Vlastní výklad je doplněn
velkým počtem praktic\<,ých příkladů, které dokonale
zpřístupňujI jednotlivé závěry. Z těchto důvodů je mož-
no publikaci' doporučit jakb nepostradatelnou příručku
pro všechny pracovníky, kteří geodetícké i jiné výpočty
prakticky provádějí, neboť jim v mnoha směrech p,řiblí-
žípoužívané výpočetní pomůcky a naznačí cesty k j'e~
jich ekonomičtějšímu využití •. Pro možnosti všeobecné-
ho využití a pro velikou. potřebnost takové publikace
je třeba vítat záměr autora vydat recensovaná skripta
tiskem v SNTL. lnž. Vyskočil, VOGTK,Praha

526.923 +526,918.742.2
Referáty· a práce vedeckého laboratoria, fotogrametrie

. a katedry geodézie Slovenskej vysokej školy technicke)
v Bratislave. Sešit 8 a 9, Bratislava 1960. Jednotlivě sešity
této edice přínášejí výsJ.edky výzkumu prováděného pra-
covníky katedry geodézie SVŠT v Bratislavě.
Sešit Č. 8 přináší práci prof. ini. dr. P. G á I a: "Spo-

sob urěenia a praktický význam dialkomernej rovnice
nitkového dial'komera", která ve čtyrech kapitolách (1.
Dalekohled stálé délky jako nitkový ,dálkoměr. 2. Dálko-
měrná rovnice dalekohledu stálé délky. 3. Praktický pří-
klad. 4. Význam určení dálkoměrné rovnice) seznamuje
se způsobem grafického stanovení násobaé a součtové
konstanty nitkovéllo dálkoměru, z měření 11a srovnávací
základně. _.
Druhou prací, otištěnou v sešitě Č. 8; je výzkumná

zpráva inž. J. Š o I c a: "Pramene chýb nitkového dial'ko'
mera" přinášející závěry a výsledky zkušebního měření
s nitkovým dálkoměrem theodoÍitu Zeiss Theo 030 a Kern
DKR 2. Zvláštní pozornost je při tom věnována vlivu
úklonu latě a diferenciální refrakce na přesnost měření
nitkovým dálkoměrem. Teoretické a praktické rozbory
vedou k ověřenému konstatování, že svislé postavení latě
rozhodujícím způsobem ovlivňuje měření nitkovým dálko-
měrem se svislou lati, dále že diferenciální refrakce
podléhá změnám podle místních podmínek, denní a róčr.lí
doby a počasí a že nejvhodnější z tohoto hlediska je pro~
vádět měření v podmračném počasí. Co do přesnosti nit-
kových dálkoměrů je lwnstatováno, že přesnost v měřené
délce a převýšení klesá se vzdálenosti a při průměrných
vnějších podmínkách lze dosáhnout relativní přesnosti
v určení délky, charakterizované poměrem 1:400.
Sešit Č. 9 obsahuje práci iaž. J. P et r á š e: "Použitie

pozemnej stereofotogrametrie pre zameravanie lomov a
povrchových baní". Z obsahu lze vyjmout: Základy ste-
reofotogrammetrie (analytické vyjádření vztahů ve ste·
reofotogrammetrii; Prameny chybstereofotogrammetrie)
vyhotovení stereofotogramm,etrlckých snímků lokalit
(volba a rozložení základen; kontrolní body; geodetické.
'práce; vyhotovení 9aímkůj postup při vyhotovení lokalit
pozemní stereofotogrammetrii (universální zpllsob vy-
hodnocení; bodové vyhodnocení) porovnání metod pro
zaměřování lokalit (přesnost fotogrammetrické metody;
kubatura, jako kritérium porovnání rltzných metod) po-
známky o hospodárnosti fotogrammetrické metody. Zá-
věrem autor konstatuje, že užitf pozemní fotogr'Bmmetrie
pro dané úkoly je vhodnější, neboť tato metoda podává
Výsledky přesnější, objektivnější (co do tvarového vy-
jádření) a z hlediska ekonomického je její použití účel-
nější a hospodárnější. Uvedená práce přináší výsledky
.praktického výzkumu, prováděného ve vědecké fotogram-
metrické laboratoři SVŠT.
Pro informaci nových čtenářů GaKO lze uvést, ještě

alespoň názvy prací otištěných v předchozích číslech
této edice. Jsou to:
Sešit 1.: Prof . .inž. dr. P. G á li: "Vplyv sllímok a leto-

vých dispozícií na hospodárnosťfotogrammetrie".
Sešit 2.: ,lnž; V. Krá t k ý: "Systematické chyby vy-

hodnocování ..na universálních fotogrammetrických pří-
strojích". lnž. J. Pe t rá š: "Rozbor podmieríok pozemnej
f{)tog~ammetrie v~hradom na vyhodnotenie na stereo-
autografe.
.Sešit 3.: lnž. O. Mi ch a I č á k: "Určovanie presných

rOZmel'DVvyhotovených stavebnýcl1 konštrukcii". lnž. D.

.P í š: "Geodetické práce pri panelovom sposobe výstav-
by budov".
Sešit 4.: lnž. R. Ku děl á s e k: "Nové směry v kon-

strukci universálních fotogrammetrickýclt strojů". lnž.
E. Ad 1e r: "Problémy leteckej fotografie". lnž. V. Gr e.-
g o I' : "Metódy a výsledky aerotriangulácií". ,
Sešit 5.: lnž. J. Hor i č k a: "Tabul'ky pre výpočet poly-

gónových ťahov pre stotinné delenie".
Sešit 6.: lnž. M. Fa b i a n: "Určovanie konštánt prí-

stroj ov".
Sešit 7.: Inž. O. Mi c'h a I č á k, lnž. 1. Ma c e j: "Po-

užitie paralaktickej polygonometrie v horských terénoch".
Jak je zře'jmé z jednotlivých Flázvlt otištěných prací,

při;).áší edice SVŠT vědecká pojednání o problémech,
z nichž mnohé jsou v současné době velmi aktuální. Bylo
by proto vhodné, aby se s podrobným obsahem jednotli-
vých sešitů, které jsou k dispozici např. v knihovně
VOGTK,seznámila širší geodetická veřejnost.

lnž. Vyskočil, VÚGTK, Praha

Přírůstky mapové dokumentace VÚGTKv Praze
NDR:
Verkehrskarte Bezirke Dre'sden, Karl-Marx-Stadt, Leipzig. Měřítko

1:200000. Nákladem VEB Bibliographisches Institut Leipzig. Vydání
- 1959. Rozměr kresby 112,5 X79 cm, složená do fonnátu 16X22 cm.
cena v ČSSR Kčs 9,30.
VÚGTK čis. přír. 276/60.
Dopravni mapa ze série "Die gute Verkehrskarte filr Kraftfahrer.

Radfahrer und. sontige Reisende" má v podkladu zakreslenou
hydrografickou siť a zeleně položeny plo<:hy lesů; města jsou uve-
dena v šesti velikostech podle počtu obyvatel. Hlavn! náplní mapy
je dopravní síť silniční a železniční. Autostrády jsou vybarveny
červeně (s délkami v km), číslované silnice zeleně, silnice 1. tř,
žlntě. Bez vybarvení jsou silníce 2. lt. a ostdtní. Fialovými (!arami
odlišné síly jsou u železnic rozlišeny tratě 'rychlíkové, tratě s nor-
málním provozem a úzkokolejné.
Weltatlas. Die Staaten der Erde und ipre Wirtschaft. Verlag

Enzyklopadie Leipzig. 4. rozšířené vydán! - 1960. Náklad 2210\)1
až ~70 000. 105 mapových stran, 56 .stran textu. Fonnát 26X35 cm.
VUGTK čí" přír. 274/60.
Čtvrté vydání toho,to atlasu zůstává v rozšířeném obsahu í lípra-

vě třetího vydání. •
Tento politicko-hospodářský atlas světa má kombinace dvojic

map fyzicko-politické a hospodářské umístěných při otevřeném
atlasu vždy proti sobě tak, aby každý význačný jev na hospo-
dářské mapě bylo možno bezpečně lokalizovat na protější fYZícko-
polílické mapě.
Seznam značek použitých v mapách je k snažšímu studiu map

přiložen ieště zvlášť na volném listu,. takže přímo na mapě jsou
toliko neobvyklé nebo jen velmi zřídka užité značky.
Funk Atlas (Radloatlasl. Zpracoval Ernst - Georg Berends. Verlag

Sport und Technik Serlin 1959. Formát 21,5X30 cm, str. 198. Cena
DM 20,30.
VÚKTK čís. přír, 257/60.
Ve spolupráci velkého okruhu vědeckých pracovníkÍl a zkušen~ch

praktiků 'byl v NDR zpracován a vydán Radioatlas, první toho
druhu.
Radioamatérům všech zemí se tak dostává do rukou pomÍlcka

velkého významu, která má usnadnit navázání vzájemného spojeni
v éteru bez obtížného hledání v různých tabulkách.
A1las je rozdělen do čtyř částí. První část obsahuje všeobecné

údaje rozhlasových opatření a mapy NDR, světa a Evropy; které
mají rozdílnou náplň. z nichž každá je odlišllé di\ležitá pro práci
radioamatéra. V druhé části jsou mapy 40 oblast! Země s pořado-
vými čisly a vnlaCÍmi značkami amatérských staníc, pokud je to
nutné jsou uvedeny dále v závorkách i značky stanic obchodního
zpravodajství. Třeti část je doplňkem částí drnhé. Obsahuje seznam
nejdůležitějších amatérských diplomů a po-nejvíce diplomů QSL -
kanceláře. Poslední čtvrtá část se zabývá několika otázkami roz-
iiiření obsahu atlasu, jelikož pro velký rozsah materiálů muselo
být od úplnosti upuštěno, Hor.

Čestné uznáni Kartografickému
a reprodukčnimu ústavu v Praze

Březen 1961 - Měsíc knihy byl pl'íležitosU, př; které Čes-
koslovenský komitét knižní kultury hodnotil knižní pro-
dukci v soutěži ·za rok 1960. V soutěži "Nejkrásnější knihy
1960" vyslovila porota soutěže Kartografickému ft repro-
dukčnímu ústavu v Praze čestné uznání za přípravu e
tisk Školního zeměpisného atlasu ČSSR. Čestné uznání
tlumočil pracovníkům KRÚ v Praze vlastnoručním do~
pisem předseda Čs. komitétu knižní kultury prof. dr.
Adolf Hoffmeister .
.Blahopřejeme pracovníkům KRO v Praze k dosažení

tohoto čestného Uznání, které je nejen vyznamenáním
kolektivu redaktorll, sestavitelů, kartdgrafú a polygra-
fických pracovníků, ale i závazkem k další ještě doko-
nalejší práci v kartografické produkci, která bude trvale
obohacovat naši .kulturu na úseku výroby mapových děl
všech druhů a určení. Redakce

vydává Ústředn.í správa geodézie a kartografie ve Státním naklada telství technícké literatury, n. p., Spálená ·51, Praha 1, tel. 23-44-41.
- Redakce: Ústřední správa geodézíe, a kartografíe. Kostelní 42, Praha 7. Vedoucí redakce ínž, Vladislav Sachunský, výkpnný redaktor
ínž. František štor)<án, tel. 774-41. - Inzertní oddělení: SNTL, spá lená 51; Praha 1, tel. 23-44-41. Tiskne Mí" novinářské závody, n. p .•
závod. 1, Václavské nám 15, praha 1. - Vychází 12krát ročně; toto číslo vyšlo 17. 4. 1961. Cena jednotlivého čísla 4,- Kčs: celoroční
předplatné 48,- Kčs. ~ Rozšiřnje Poštovní novinová služba, objednávky á předplatné přijímá poštovní novinový úřad - ústřední ad.-
mínístrace PNS, jindříšská :1.4,Praha; 1. Lze také objednat· u každého poštovního úřadu ne!:Jo doručovatele. Objednávky do zahraničí vy-
řízuje Poštovní novinbvý úřad· vývoz tisku, štěpánská 27, Prahá 1. - Do sazby 8. 3. 196:1., do tisku :1.0,4. 1961; náklad 2400 výtisků.
papir: Text a přHoha 7208-11/70 g, obálka 7209-41/80 g. - otisk dovo len jen s udáním pramene a .se zachováním autorských práv.
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Prosfudujfe fyfo pwB'ikace
STÁTNíHO NAKLADATELSTVí TECHNICKÉ LITERATURY

328 stran, 225 obrázků, 22 tabulek, váz. 21,80 Kčs, 1957
Základy fotografie, fotografické letecké práce, fotogrammetrické vyhodnocení
svislých snímků, základní prvky strmého leteckého snímku, stero metr, sestrojení
prostorového modelu, fotogrammetrické způsoby zhušťování geodetického pod-
kladu, topograficko-geodetické práce při leteckém fotogrammetrickém mapování,
pozemní stereofotogrammetrické mapování, technologické postupy vyhotovení
fotografických map rÍlzných měřítek a stručný nástin rozvoje leteckých foto·
grammetrickýcll prací.
Pracovníkům geodetických, topografických, kartografických a Iotogrammetric
kých ústavů a posluchačům příslušných odborných škol.

J. Pí c ha:

GRA VIMETRIE .
164 stran, 69 obrázků, 9 tabulek, 3 přílohy, váz. 17,50 Kčs, 1954
Ucelený přehled nauky o zemské tíži. Jednotlivé kapitoly pojednávají o tíhovém
poli zemském, o teorii isostatické rovnováhy v zemské kůře, o metodách tího-
vých měření a přístrojích při nich používaných a o zpracování výsledků tího-
vých měření. Další stati jsou věnovány otázkám využití gravimetrie v geodezii
a geologii.
Posluchačlllll vysokých škol, pracovníkům z oborů nauk o Zemi.

K. B ji h ID - R. D ji r g e :

GIGANT ATOM
328 stran, četné obrázky, váz. 29,50 Kčs, 1959
Populárně vědecká kniha o zajímavých problémech jaderné fyziky a techniky.
Látka je rozdělena do pěti kapitol: Objevení atomu - Využití energie - Zářicí
atomy - Velké nebezpečí - Za rouškou budoucnosti. Uvádí základní pojmy
využití jaderné energie, účinky radioaktivního záření, nukleární zbraně a
perspektivní pohleq na atomový věk. Je bohatě ilustrována a doplněna původní-
mi fotografiemi.
Nejširším vrstvám čtenářů pro informaci o vývoji a nejnovějších výzkumech
v atomistice.

Uvedené knihy ubdržíte v prodejnách technické literatury n. p.
KNIHA nebo přímo ve STŘEDISKU TECHNICKÉ LITERATURY
v Praze 1, Spálená 51


