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Určení polohy trigonometrického
bodu JednoduchÝm způsobem početním nebo grafickym interpolací ze dvou
pomocn.ých stanovisek. Císelný příklad a, stanovení chyb vzniklých aproximativním
řešením. Závěr pro praktické
použití.
Úkolem je vyhledat přesnoupolohutrigonome.
trického hodu, jehož povrchová stabilisace hyla ~ničena neho je zakryta a nedá se nalézt normálním
způsohem pomocí míst opisných údajů. Všechna do-,
savadní řešení tohoto prohlému vycházela ze vztahů
odvozených mezi jedním pomocným stanoviskem a
hledaným hodem. Chci upozornit na možnost určit
polohu, hlediméno hodu interpolací mezi dvěma zvolenými stanovisky.

K řešení proto stačí určit interpolací hody l' a 2,
v nichž protínají krUžnice.. procházející hledaným
hodemP~spojnici
P1P2• Určíme je úměrou podle
rovnic:
-

PIl
P 2'
1

=

'.--'

-

P1P2•
.p P

=

1X1-1X1-

IXO

V hlízko sti hledaného hodu Po zvolíme dvě po.
mocná stanoviska P1, P2 ve směru na daný hod B
(viz ohr. č. 1 a ohr. č. 2). Vzdálenost ohou hodů volíme libovolně (na př. 1,5 nehQ 10 metrů), ale vždy
tak, ahy z nich hylo možno' zaměřit úhly meii danými hody (na,.hodě P1 úhly 0<:1'fJ1' na hodě P2
úhly 0<:2'fJ2)' Uhly na hodě Po (IXO' fJo) vezmeme
z daných jižníkú.

odvodili rovmcl

(1) a (2) za předpokladu, že v, určitém malém intervalu délkovém a jemu odpovídajícím intervalu úhlovém prphíhá. změna úhlů rovnomc~rně a je tudíž
možno určit pro jiný úhlový rozdíl [v daném případě pro rozdíl (1X1 - IXO) neho (fJ1 - fJo)] úměrně příslušnou délku.
Matematické odvození rovnic (1) a (2) je možné
z' trojúhelníků AP11, AP1P2, CP12 a CP1P2•
Pro první trojúhelník PAB platí vztahy:
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Analogicky pro druhý trojúhelník
P 2

=
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P1P
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Kružnice Kal' Ka2 a KfJ1, KfJ2 opsané určovacím
trojúhefníkůrn považujeme v malém intervalu odpovídajícím rozdílu vrcholových úhlů 1X1-1X2, fJ1- fJ2 za
soustředné, stejně tak i kružnice KaQ a KfJO' jdoucí
hledaným hodem PO' Kružnice je možno nahradit
tečnami. Konstrukce tečen je velmi jednoduchá:
tečny ke kružnicím Ka svírají se spojnicí hodit
P1P2B úhel y, tečny ke kružnicím KfJ svírají se
směrem P 1P 2B úhel f}.
To platí přesně pro hledaný hod Po, jak je možno
snadno odvodit pomocí středových a ohvodových
úhlů. Aproximativně však je možno tyto úhly použít i pro .st~n{)viska·zvolená v hlízkém okolí hledanéhohodu. Uhly JI a {}jsou dané hodnoty získané
rozdílem jižníků na hodech A a C.

(2)
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Úměrou jsme logickou'úvahou
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Aproximativně muzeme pro malé rozdíly úhlové
položit poměr sinů úhlových rozdílů roven poměru
úhlových rozdílů a poměr sinů úhlů 'přibližně stejných roven I, čímž dostaneme vzorce (1) a (2) nahoře uvedené.
Potřebnou vzdálenost bodů 1 2, dostaneme jako
rozdíl P11-P12.
Vzájemná poloha hodů P1, P2, 1,2
na ~polečné přímce může hýtrůzná.
Volíme-li zásadně stanovisko P1 vzdálenější od bodu B než stanovisko P2 (což. je v praxi výhodnější, protože je
možno stanovisko P 2 vytyčit ve směru na signalisovaný hod B) mohou nastat tyto případy:
1. Rozdíl PIl -'- Pl2 je kladný a hody leží na
přímce v pořadí 1 2 B. Hledaný hod je vlevo od
směru na hod B.
2. RozdíL P1 1 -P1 2 je záporný, hody.leží na
přímce v pořadí 2 1 B. Hledaný hod je vpravo od
směru na hod B.
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jich násobků od úWových rozdílů (ocl- 1Xo, (31- (3o),
jimž odpovídá vždy celá délka PIP2 nebo její násobek.
. .
.
Při volbě daných určovacích bodů je nutno dodržet zásady, platné pro protínání, to jest volit k vyhledání bodu dané body pokud možno tak, aby
měřené úhly byly maximálně 160°nebo minimálně
20°. Při tom dané body a hledaný bo~ nesmí ležet. na
společné kružnici. Zpravidla sl( volí body, z nichž
byl hledaný bod původně určen (pokud jsou signalisovány), nebo s výhodou je možno použít bodů
trvale signalisovaných.

V obou případech se může samozřejmě vyskytnout
poloha bodů 1 a 2 i na vnější straně úsečky PIP2•
Záleží to na poloze. Wedaného bodu vzhledem k zvoleným stanoviskům.

pl

Obr. 3.
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Aproximativní poloha hledaného bodu se urm
z trojúhelníka o základně 1 2 a úWech při základně
y a {}a to buď početně nebo graficky.
Z trojúhelníka 1 2 Po' je možno sinovou větou
odvodit alespoň jednu ze vzdáleností 1 - Po' nebo
2 Po', potřebnou k vytyčení bodu:
_

_

sin{}

+ {})]

(3)

_
_
siny.
2Po'= 1 2 . sin [180_ (y+ {})]

(4)

lP~ = 1 2· sin [180_ (y

Tento početní postup se dá nahradit postupem
grafickým: vzdálenost bodů P1P2 se vynese ve vhodnéy:I měřítku, grafickou interp'olací se určí body
1 a 2 a jimi se vedou tečny pod úhly y a {}.Průsečík
tečen určuje bod Po' (přibližnou polohu hledaného
bodu). Vzdálenosti potřebné k vytyčení hledaného
.bodu se z grafu odměří.
Při grafickém způsobu je nutno uvažovat znaménka úhlových rozdílů. Zápornému úhlovému rozdílu odpovídá délka vynesená ve smyslu záporném
(vždy ve směru P1P2B), úWovémutozdílu kladnému
odpovídá ·délka vynesená ve smyslu opačném. Grafickouinterpolaci
je možno si usnadnit odečtením
celých úWových intervalů (ocl- oc2' f31.!..:-(32) neho ,le.

'
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_\v~

,-

1. aproximace
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46°-18'-32"
60°-06'-17"
60°-18' -09"
60°-- 00'- 58"
85°-02'_13"
85°-16'-42"
85°-32'-42"
-11'-52"
5'-19"
-14'-29"
-30'-29"
52°-14'-16"

+

59°-57'-34"
60°-09'-10"
60°-00' -58"
85°-30'-16"
85°-44'-36"
85°-32'-42"
-11'-36"
- 3'-24"
-14 -20"
- 2'-26"
1

Délky v metrech:

PIP2 = - 10,00
PIl =
4,48
PI 2 = - 21,05
12 =
25,53
1 P~ ,=
20,6

+
+

- 10,00
2,93
1,62
1,31
1,06

Grafické řešení tohoto příkladu je provedeno na
'obr. 3. První aproximace je označena indexem I,
druhá aproximace indexem II.
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RozbQr ..chyb
Pro praktické použití je ještěnutnó
stanovit nepřesnost, která vzniká zavedením některých aproximací.
.
Chyba vzniklá zanedbáním nerovnoměrného přírůstku vrcholových úhlů mezi dvěma kružnicemi je
v malém intervalu nepatrná (nepřesahuje hodnotu
20 cm) a je možno ji zanedbat.
Zkoumáme-li jaký vliv má zanedbání křivosti
kružnic jejich nahrazením tečnami, jeví se situace
méně příznivě.
Podle obr. č. 1 můžeme odvodit rovI).ice:

(r
r2

+d

x)2

= r2

+ 2rd + d
x

x

2

+d

(5)

2

=

r2

+

d2

(6)

Zanedbáme-li člen dx který má nepatrný
staneme pro dx rovnici
2,

vliv, do-

Tahulka 1.
Vzdálenost d
v metrech

I

Chyha d"
v metrech
0,05
0,20
0,45
0,80
1,25
5,00
11,25
20,00

10
20
30
40
50
100
150
200

Pro konstantrn poloměr kružnice r === 1000 m přísluší
vzdálenostem d chybydx' Vi:?,tabulku 1.'
; .
Z této tabulky je zřejmé, že chyba velmi rychle
vzrů~tá se vzdáleností a pro úkol,vyhledání trigonometrického •bodu je zanédbatelná' jen asi do vzdále-nosti 20 m ..
ZávěrZ tQho plyne pro práktické použiÚ toto: jsm'e-li
v prv,ním přiblížení od hodu vzdáleni v okruhu ási
100 m, poda~í se nám tout() aproxima!ivní metodou
určit polohu hledaného bodu Spřesn?stí do 5 ~etrů.
Pokud se bod v takto blíže určeném místě nenalezne,
je nutno postup ještě jednou opakovat poblí~ místa,
které jsme první aproximací určili. Druhé řešení je
vždy již dostatečně přesné.
"
Výhoda havrženélio' způsobu vyhledání bodu je
v tom, že je možno přrmo na. mísiě v terénu velmi
jednoduchým způsobem početním nebo .grafickým
polohu bódu vyhledat. Volit blízko sebe dvě, nebo
při opakovaném postupu čtyři stanoviska li na nich
zaměřit vždy dva úhly; není žádný těžký probl6m,
protože práce na jednom stanovisku trvá asi 5 až
10 minut. Zpravidla je to vždy možné, neboť volba
stanovisek je libovolná v celém okruhu hledaného
bodu. Podmínka, aby bylo vidět tři okolní trigonometrické body, je ovšem i v tomto případě nutná, jako
u každého jiného způsobu zpětného protínání.

Nové dorozumívací prostředky pro polní měřické práce
Karel Hausenblas,
Stručná klasifikace
elektronické spojovací
ráběné n. p. TESLA.

studující

zeměměřické fakulty

ČVUT

v Praze

dorozumívacích prostředků používaných v klasických
měřických
prostředky a jejich použitelnost při polních měřických pracích.
Možnosti jejich využití v zeměměřické praxi.
Úvod.

V období druhé světové války došlo k· velmi značnému rozvoji v používání radiových vln v nejrůznějších technických oborech. Vznikly zcela nové
měřické a mapovací metody, jako radarové mapování, radarová triangulace a polygonování, elektrooptické měření vzdáleností a j. Řada metod a přístrojů, určených zprvu pouze k účelům válečným,
našla uplatnění v různých oborech civilních a také
v zeměměřické praxi. I když vývoj těchto metod
dosud neskončil, je již. dnes zřejmé, že vnesou do
práce zeměměřičů hluboké změny. Nové způsoby
měření a mapování umožní. svou rychlostí a hospodárností řešení úkolů, .které· by' byly klasickými metodami neřešitelné, nebo by jejich řešení trvalo
velmi dlouhou dobu. [I).
_
Využití elektroniky v geodetické a topografické
praxi může znamenat nejen zkrácení polních prací
a snížení jejich nákladů, ale i umožnit zkrácení a
zhospodárnění prací kancelářských.
Všímáme-Ji si závislosti mezi rychlostí, hospodárností a přesností jednotlivýchměřických
způsobů,
seznáme; že tu- nemalou úlohu zastává možn()st
snadného a jednoznačného dorozumí:vání mezi jednotlivými .pracovníky,: pracovními -skupinami a pra-
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metodách. Elektrické a
Nové radiotelefony vy-

covišti a s tím úzce spjaté účelné využívání spojovacích prostředků.
Zpllsoby

dorozumívání.

Klasické metody měřické využívají obvykle dvou
způsobů spojení:
a) akustického,
b) visuelního.
K akustickým dorozumívacím prostředkům, používanýní v měřické praxi, patří především lidský
hlasový orgán, dále megafony, píšťaly, trubky a j.
K visuelním spojovacím prostřed~ům řadíme všechny způsoby signalisace rukou, barevnými praporky
a terči, kouřové signály, signály optické,. dávané pomocí světelných zdrojů, zrcadel a reflektorů; v neposlední řadě také používání dalekohledů k dorozumívání.
Elektrotechnika a elektroakustika připojila k těmto
obvyklým způsobům dokonalé dorozumívací' prostředky elektrické.
Z funkčního hlediska je můžeme opětrozděliido
dvou hlavních skupin. Jsou to dorozumívací prostředky
a) linkové
b) bezdrátové (elektronické)
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, Ad a) Mezi tyto přístroje patří telefon, telegraf,
rů.zná dispečerská zařízení a j. Přístroje této skupiny
'potřebují k vzájemnému
spojeni nějaký vodič.
Z tohoto dů.vodu a pro malou. pohyblivost se uplatňují při polních měřických pracích zcela výjimečně.

N. p. TESLA vyrábí několik typů těchto přístrojú
s různým výkonem a dosahem.
Dosud nejmenším seriově vyráběným přístr~jem
je střední transceiver "AMOS" - 554600 (ohl'. 1.).

Ad b) Z hlediska zeměměřiče jsou nejvýhodnější
dorozumívací přístroje bezdrátové, používající k vzájemnému spojení radiových vln, volně se šířících
prostorem. Jsou to elektronické přístroje, vhodně
přizpůsobené rozměry, váhou a výkonem pro ~unkci,
kterou mají plnit. Mezi nimi jsou i přístroje vhodné
pro práci v terénu. Tato přenosná zařízení se obvykle
skládají z vysílače a přijimače, které jsou někdy
spojováu.y v jeden celek. 1)
Je možné používat přístrojů s provozem telegrafním nebo fonickým. První se mohou uplatnit pouze
při geodetických pracích velkého rozsahu; přístroje
s provozem fonickým (radiotelefony) jsou pro
běžné měřické práce nejvhodnější.
Nemíníme se podrobně zabývat fysikální podstatou
přístrojů, neboť je vyčerpávajícím způsobem vysvětlena v odborné radiotechnické literatuře [2, 3]. Zmíním se pouze o vlastnostech radiových vln [3, 4].
Pro spojovací přístroje se užívá krátkých nebo
velmi krátkých vln. Krátké (dekametrové) vlny se
ještě ohýbají kolem zemského povrchu, případně se
'odrážejí od vodivých vrstev zemské atmosféry,
a proto umožňují spojení za dosah viditelnosti
(obzor). Velmi krátké vlny (metrové) se svými vlastnostmi již blíží vlnám světelným a spojení za dosah viditelnosti je obtížné, ne-li nemožné. To v zeměměřické praxi obvykle nevadí.
Výhodou krátkých a velmi krátkých vln je, že
můžeme vhodnými typy anten soustředit. vyzařovanou energii do úzkého svazku (jako světlo reflektorem) a i poměrně malým výkonem překleneme
velké vzdálenosti.
V zahraničí je již v používání mnoho typŮ radiotelefonů. Našly uplatnění v řízení velkých podnik'!),
v zemědělství,na velkých stavbách, při geologickém
průzkumu, v 'zeměměřictví pak při topografickém
mapování, zhušťování trigonometrické sítě a triangulaci.
Také u nás se začíná používat těchto přístrojů..
Nejdříve byly dány do provozu různé přístroje amatérské. Jejich provozování je však vázáno poměrně
přísnými předpisy o provozu amatérských vysilačů,
které vyžadují obsáhlé odborné znalosti (vysvědčení radiotechnika I. nebo II. třídy atd.).
V poslední
senově n. p.
praxi. Jejich
.a' mírnějšími

době začal u nás vyrábět radiotelefony
TESLA pro široké využití v technické
provozování je také vázáno odlišnými
předpisy.2)
Popis

přístrojů

V této části jsou popsány přístroje u nás seriově
vy~áběné a proto' měřické praxi snadno dosažitelné.
1) Tyto přístroje, využívající určitých částí k oběma ťunk'cím,k příjmu i vysílání, se nazývají transceivery.
. 2) Póvolení ku zřízení a provozování vysílacích stanic u'děluje ministerstvo spojů, hlavní správa 5, Praha XI., Olšanská5.
Tento úřad určí i kmitočet, na kterém bude stanice. pracovat.
N. p. TESLA po sdělení přidělené vlnové délky zakoupené přístroje patřičně upraví.

Přístroj je určen ~ hezdrátovému spojení v terénu.
Provoz je telefonický na pevně určeném kmitočtu
v pásmu 75-100 Mcls. (4-3 m).
Přístroj se zdroji elektrického proudu je vestavěn
do dvoudílné skříně z lehké kovové slitiny. Oba díly
je možno od sebe oddělit a část se zdroji zavěsit při
provozu na záda. Přijimač-vysilač musí být zavěšen
na prsou, aby byla obsluha snadná a pohodlná.
Přijimač i vysílač jsou řízeny krystaly.
Obsluha je celkem jednoduchá, skládá se z ovládání vypinače zdrojů, regulace hlasitosti příjmu a
přepínání z příjmu na vysílání a naopak. Tlačítko,
kterým se přepíná, je' vestavěno v držadle mikrotelefonu.
Spolehlivý dosah přístroje ve středně zvlněném terénu je3 km. Větší dosah je 'závislý na zvlnění terénu
a jeho porostu. Je~li jeden z přístrojů umístěn na vyvýšeném místě, zvětší se dosah "("1'0 oboustranné spolehlivé,spojení až do vzdálenosti několika desítek
kilometrů. Při přímé viditelnosti mezi oběma stanovišti stoupne kvalita spojení i dosah přístroje mnohonásobně.
Provoz přístroje je simplexní (buď příjem, nebo
vysílání). Výkon vysílače je 0,5 W,citlivost
přijimače lQ p.V, při poměru signál~šum 10 dB. Napájení je bateriové.
'
Rozměry jsou 260 X 310 X no. mm. Váha přístroje
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\rčetně zdrojů, anteny 3. mikrotelefonu je 7,5 kg.
Antena je vysouvací, provozní délka je 0,75-1 m.
Při současném používání .větŠího počtu mobilních
stanic "AMOS" je vhodné použít pro řízení provozu
stabilní řídicí stanice "AMTRA"-5510S0 (obr. 2),
pracující v rozsahu 80-95 Mc/s, t. j. 3,75-·3,15 m.

Přístroj je umístěn v kovové skříni; sestává ze dvou
částí, připevněných k samostatným panelům. V hQrní
části je přijimač s vysílačem, na panelu je umístěn
indikátor antenního proudu. V dolní části je zdroj
napájecího proudu, modulátor a na panelu reproduktor. Síťová přípojka a antenní vývod. jsou na
zadní stěně.
Vysílač je řízen krystalem a jeho modulace je
amplitudová. Přijimač je šestielektronkový superheterodyn.
Obsluha je opět velmi jednoduchá.

km. Dvě tyto stanice umožňují spolehlivé vzájemné
spojení až na dosah viditelnosti (obzor).
Přístroj je určen pro stabilní provoz a je proto
napájen ze střídavé sítě 220 V. Spotřebuje prů'
měrně 2S0 W.
Rozměry skřínky jsou SOOX 3S0 X 370 mm, váha
celého zařízení asi 30 kg.
Pro mobilní provoz byl zkonstruován přijimačvysílač "FREMOS"-SS7000 (obr. 3), pracující s frekvenční úzkopásmovou modulací v rozsahu 30 -40
Mc/s, to je 10-7,5 m.
Přístroj je konstruován pro radiofonické spojení
jedoucího vozidla se stahilní stanicí nebo pro vzá·
jemné spojení jedoucích vozidel. Souprava se ,skládá
z vysilače a přijimače, manipulační skřínky, napájecího zdroje, mikrotelefonu, reproduktoru a aIlteny.
Obsluha je snadná a jednoduchá. Provoz se řídí
pomocí manipulační skřínky, ve které jsou soustředěny ovládací prvky. Antena je dlouhá 1,9-2,5 m.
Při stabilním provozu je možno používat anteny drá·
tové. Výkon vysilače je 20 W. Přístroj může být napájen ze sítě nebo z akumulátorové baterie.
Dosah ve středně zvlněném terénu je 20-30 km,
při přímé viditelnosti mnohem větší. Frekvenční
modulace umožňuje velmi dobré a poruchami neztěžované spojení.
Hozměry vlastního přístroje jsou 410 X 230 X420

Je-li signál dostatečně silný, je možno používat
při provozu reproduktoru, jinak sluchátek. Přepínání příjem-·vysílání
se provádí přepinačem na
mikrofonu.
Výkon vvsílače je 15 W, citlivoEt superhetového
přijímače j~ lepší než 3fN při úrovni šumu 10 dB
pod signálem.
Dcsah přístroje je podle utváření terénu SO-100
mm, ovládací skřínky 130 X 285 X 190 mm, zdroje
180 X 215 X 260 mm. Celková váha nepřestupuje
31 kg.
Posledním typem radiotelefonu, který však dosud
není seriově vyráběn, je přenosný příruční přijimačvysilač "OBLIK" (obr. 4). Protože ze jmenovaných
přístrojů, vyráběných n. p. TESLA, nejlépe vyhovuje
nárokům běžné zeměměřické praxe, zasluhuje důkladnějšího popisu.
Celé zařízení se skládá z několika částí:
vlastního přístroj e,
skřínky se zdroji proudu,
mikrotelefonu,
prutové anteny,
transformátoru pro drátovou antenu
a popruhů pro připevnění k tělu.
Pro stabilní provoz bude se k tomuto zařízení dodávat i síťový napáječ. Celá souprava je umístěna
v transportní bedně (obr. 5).
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Přední panel přístroje obsahuje přepinač "vypnuto-příjem-vysílání",
zdířky pro připojení mikrotelefonu a vedlejších sluchátek, zásuvku pro připojení napájecího zdroje a celuloidový štítek pro poznámky tužkou.
Při mobilním provozu se používá pružné prutové
anteny, při stabilním provozu je výhodné používat
delší anteny drátové, která se k přístroji připojí přes
přizpůsobovací antenní transformátor.
Přístroj se ovládá velmi snadno. Do chodu se uvádí
funkčním přepinačem. Provoz je simplexní, stejně
jako u přístrojů dříve jmenovaných.
Je možno volit různé způsoby provozu:
a) Stanice si umluví předem dobu spojení.
b) Jedna ze stanic je trvale v provozu na příjmu
a vyčkává volání stanice protější. Nevysílá-li druhá
stanice, slyšíme ve sluchátku šum, který ustane,
jakmile volající stanice uvede vysilač do chodu.
c) Obě stanice jsou trvale na příjmu, takže může
volat kterákoliv a v libovolnou dobu.
d) Je-li v okruhu v provozu několik stanic (porady
a p.), pracuje jedna z nich jako stanice řídicí a uděluje jednotlivým účastníkům slovo ..
Spolehlivý dosah přístroje je ve středně zvlněném
terénu asi 1,5 km a .při přímé viditelnosti mezi
zúčastněnými stanicemi i mnohonásobně větší. Při
provozu ve městech nebo hlubokých zářezech se vyskytují následkem různých odrazů elektromagnetických vln t. zv. mrtvá pásma, kde není spojení

možné. V tomto případě je nutno najít v nejbližším
okolí zkusmo jiné stanoviště.
Předností přístroje je odolnost proti vlhku, stříkající vodě, změnám teploty a otřesům. Jednotlivé
díly souprav možno zaměňovat, takže vadný díl můžeme vyměnit za dobrý z jiné soupravy.
Vlastní přístroj váží 1,6 kg; váha přístroje s příslušenstvím je 5 kg.
Přístroj pracuje v pásmu 30 Mc/s (10 m). Při provozu je zavěšen popruhy přes rameno uživatelovo
(obr. 6 a 7).
Zhodnocení

přístrojů.

Uvedené přístroje vyhovují požadavkům zeměměřické praxe jak v dosahu, tak jednoduchou obsluhou. U mobilních přístrojů je však váha zařízení
poněkud velká. Je to zřejmé zvláš!ě u obou přístrojů
přenosných"AMOS" a "ORLIK". Snížení váhy
zdrojů a případně i přístrojů samých by bylo velmi
žádoucí. Mohlo by se toho dosáhnout použitím
výkonných miniaturních baterií a rozsáhlejší miniaturisací součástek přístrojů. S hlediska povahy zeměměřických prací by hylo také vhodnější používat
u přenosných přístrojú místo mikrotelefonú mikrofonů hrdelních (laryngofonů) a malých krystalových
či magnetických sluchátek, zasunutelných do zvukovodu. Obě ruce uživatelovy by se tak uvolnily pro
vlastní měřické práce a i váha přístroje by se tak
poněkud snížila. Tomuto požadavku nebude zajisté
těžko vyhovět.
Ideální pro práce menšího rozsahu by byl ještě
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Zatím vyhoví při pracech menšího rozsahu, t. j.
při polygonování, tacheometrii, topografickém mapování a zhušťování trigonometrické sítě přístroje
"AMOS" a "ORLíK".
Při pracích většího rozsahu, na př. při triangulaci,
jsou použitelné oba větší typy "AMTRA" a "FREMOS", jejichž dosah by snad bylo možno použitím
vhodných směrových anten ještě zvětšit.
Závěr
Není sporu o tom, že dokonalejší dorozumívání
umožňuje zvětšit rychlost a někdy také hospodárnost polních měřických prací. Je však nutné přizpůsobit organisaci práce uvnitř měřických skupin
těmto novým podmínkám, aby výhody nového způsobu dorozumívání byly plně využity. Nová organisace polních prací však předpokládá důkladné přezkoušení v terénu. Při zkouškách se také nesmíme
zaleknout případných počátečních neúspěchů. Zkušenosti, nabyté při provozu radiotelefonů, dobré i
špatné, je nutno zveřejňovat, aby se s nimi mohl
seznámit co nejširší okruh výkonných zeměměřičů.3)
Jedině nová, rychlejší a hospodárnější organisace
měřických prací umožní včas a odpovědně zvládnout
četné úkoly, které na zeměměřickou službu klade
socialistická výstavba.
3) V minulém roce zkoušel popsané přístroje VÚGTK v Praze.
Literatura.

Ob~. 7. Přijimač-vysilač "ORLÍK" zavčšený na popruzích.
Vlastní přístroj a skřínka s bateriemi se navzájem vyvažují.

menší přístroj se zaručeným dosahem 1 km, jehož
váha by nepřestoupila (včetně příslušenství) 2 kg.
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V

lesnictví

Pohořelý, lesnická fakulta

ČVUT

v Praze

Význam použití Jednoduchých fotogrametrických
metod v ~esnictví. Použití letecké fotogrametrie
úpravě lesa a při lesnickém mapování v měřítku 1 : 5000. Uvahy o přesnosti a hospodárnosti.
Fotogrametrie nabývá v lesnictví, podobně jako
i v jiných technických oborech, stále většího významu a stává se důležitou pomůckou lesníka. V současné době se v lesnictví uplatňuje nejen fotogrametrické vyhodnocování dvojic leteckých snímků,
ale zvláště pozorování obsahu jednotlivých leteckých snímků. Toto zjišťování obsahu snímků, ať
pouhým okem nebo stereoskopicky, nazývá se
"interprctace"
a v lesnictví nabývá stále většího
významu. Použití fotogrametrie a zejména interpretace snímků je v lesnictví velmi obsáhlé. Lesník se
snaží vyhodnotit všechny údaje, které potřebuje pro
hospodaření v lese, kde pracuje mnohdy na velkých
plochách a musí plánovat své zásahy na dlouhou
dobu dopředu.
Tradice použití fotogrametrie v lesnictví u nás sahají až do roku 1890, kdy na vysokém učení technickém v Praze byl uspořádán pro zástupce praxe a vědeckých ústavů kurs pozemní fotogrametrie. V roce
1891, budoucí docent fotogrametrie na vídeňské vy-

v hospodářské

soké škole zemědělské, rakouský lesník F. Wang
konal v Bezkydech (u Vsetína) pozemní fotogrametrické měření pro lesnické účely. V době mezi
první a druhou světovou válkou byla to hlavně lesnická fakulta v Brně, která zásluhou Ing. Dr J.Růžičky a prof. Dr AI. Tichého propagovala a prakticky
prováděla leteckou fotogrametrii také pro účely lesnické. Po roce 1945, ve snaze pomoci rozvrácenému
lesnímu hospodářství, bylo zřízeno při technickém
ústavu státních lesů fotogrametrické oddělení, které
jc dnes při Lesprojektu v Brandýse nad Labem a na
Slovensku při Lesprojektě ve Zvoleni. Tyto ústavy
používají fotogrametrie převážně v hospodářské
úpravě lesa, kde se uplatňuje při sestavování a při
doplňování lesnických map a při zracionalisování
ve~kovních taxačních prací.
Uloha, kterou mají letecké snímky v lesnictví, není
všude stejná a řídí se intensitou hospodaření v lese.
V zemích s velkým procentem lesnatosti, kde se hospodaří na velkých plochách (extensivně), jsou letecké
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snímky riIDohdy'jedinýmdokiadem o,stav:u lesaajediným, pl~nc}Vacímpodklademipl'Q hospodaření v lese.
Naproti tomu "přiinteusivních
'hospooářských poměrech, jako jsou u nás, je fotogranietpe jenom pomůckQu;.která, umožňuje zracionalisovatrůzné technické úkoly. ""
Z leteckých snímků se zpravidla pro měřické' účely
vyhodnocuje' pouze; situace (výškopis se· nyní, do
lesnických map překresluje z map topografických).
Při zhotovování nových základních lesnických map,
pro větší komplexy nezařízených lesů, nebo pro
drobné selská lesy se s úspi'chem používá f'OtogrametrickévyhGdnocení, které. se provádí do' zmenšenin katastrálních
map' měřítkal:
5000 a nebo
do státní mapy J : 5000 - odvozené. Při doplňování lesnických rrap jde převážně o vyhodnocení
změn proměnlivého lesnického ,detailu za edobu posledních desíti let.Zvláštn'Ostí . lesnického fotogrametrického mapování je, že'fotogrametrickénm 'vyhodnocení proměnlivého lesnického detailu předch~zí vylišení tohoto detailu na snímku, což je
mnohdy obtížnější než vlastní· vyhodnocení a vyžaduje zkušenosti a znalosti v t-axaci lesů. Při 'tomto
vylišování jde o zjištění změn v situačním znázornění pododdělení, porostů, kotlíků, stromových skupin a lesnické topografické situace.
Výhoda fotogrametrie při těchto pracích j.e v tom,
že se zrychlí vylišovací i mapovací práce a taxátor
má před započetím venkovních prací již připravenou
mapu s novým stavem a může se plně věnovat svému
hlavnímu úkolu, popisu porostů. Vylišovací a měřické práce se mohou tímto způsobeni až o 80 %
zredukovat.
'
Při vyhodnocování lesnického detailu se podle
množství nebo obtížnosti terénních podmínek u nás
používá buď jednoduchých grafických' rretod, t. zv.
bodové restituce, překreslování po částech, optického
překreslování nebo vyhodnocování na universálním stroji. '(U nás se používají 2 fotostereografy
"Nistri".) Grafických metod, redukčního kružítka,
rayonování atp., použil Lesprojekt při inventarisaci
lesů na ploše asi 30 000 ha při vyhodnocování porostních změn přímo při pracích v terénu. Pro podobné účely se používá také propíchání stereoskopicky vylišené situaoe na celuloid a promítnutí
obyčejným zvětšovacím přístrojem do mapy. Tyto
jednoduché metody lze použít i v kop čitém terénu,
za předpokladu, že přenášené vzdálenosti jsou krátké,
aby chyby způsobené sklonem snímku, převýšením
terénu a vzdálenóstí od středu snímku nepřesahovaly
požadovanou mez přesnosti. Dobré výsledky pokud se týče přesnosti i rychlosti práce -- dosahují v Lesprojektu bodovou restitucí, kterou pro
lesnické účely sestavil Ing. K. Tomsa. Tato metoda
skýtá i v hornatém území postačující výsledky, asi
jako měření busolou. Naznačeným způsobem byly
v Lesprojektu zhotoveny základní lesnické mapy
v měřítku 1 : 5000 na celkové ploše 75000 ha. Na
Slovenskumísto bodové restituce používají překreslování po částech. Fotostereograf "Nistri" se používá
zvláště při zpracování snímků 'velkých měřítek
v kopcovitém území nebo pro snímkovou triangulací. Použití fotoplánů a vyhodnocení na multiplexu
se v našich poměrech pro mapovací práce v tomto
velkém měřítku málo osvědčilo.
Ideální pomůckou lesníka jsou letecké snímky pozo-

rované stereoskopem, neboť pouhým pohledem' upo~
zorňují na prostorové uspořádání a strukt;uru ,zaří.•
zovanéhoobjektu.
Mo~n~ti.'.!.lplatnění čtení ainler.;
pretace snímků se opět·,~,:w.tensitou
hospodaření
v lese. V extensiy~1ř~4óspodářských
poměreéh se
mnohdy používaji~ přímo pro hrubé určování dendrometrických a ;zařizovacích prvků {hmota, věk,
výška stromů, bonita, zakmenění)" U nás se snímky
pro tyto ú,čclynepl'Južívají"jsGUvšak nenahraditelnou
pCHllůckouQíÍentační a uplatňují, se spíše při zjišťování soutasllého stavu a dyuaIIli.ky porostníchzměn,
než jako pomůcká''dendrometril;:ká. Snímky umožní
již předem'v k:.anceláři získat llá.zorný přehled o budoucí venkovní práci a také usnadní volbu pochůzky
v terénu,umožllí
kontrolu m~oIiýC'h inventarisačních prvků (uičení druhového a plošného zastoupení
dřevin v poiostě, určení zápoje~ zjištění všech skutečných holina nezalesněných mezer)~ usnadní volbu
zkusných p10cha .navrhování' hospodářských opatření. Lesprojekt použil protyto
účely snímků na
ploše 1 100000 ha.
Také ta okolno~t, že snímky objektivně a životně
zachycují stav lesa v určitém časovém úseku je pro
lesníka důležitá, ,neboť snímky po.tom zustávají trvalým dokladem o stavu lesa v určité dobč. Z časové
řady' leteckých snímků lze zjistit změny vzniklé
v mezidobí a tím snáze zajistit reálné podklady pro
sledování proměn živého společenstVa a dynamiky
lesa.
,Mimo hospodářskou úpravu lesa snaží se Lesprojekt
i Lesprojekta, aby letecké snímky byly u nás používány jako pomůcka při mapování stanovištním,
typologickém, geologickém, při kontrole a doplňování výškopisu v lesnických mapách, pro různé
účely provozní, při rozčleňování porostů, při hrazení
bystřin, ochraně lesů atd., v těch poměrech, kde není
možné provádět u nás důkladný průzkum a šetření.
Stoupající význam a důležitost interpretace leteckých snímků klade požadavky na další zlepšení negativního i positivního fotografického materiálu, neboť rozlišovací schopnost objektivů je daleko včtší
než rozlišovací schopnost fotografických citlivých
vrstev. V cizině se v praxi užívá také infračerveného
filmu s vhodnými filtry a konají se také pokusy
s barevnou leteckou fotografií. Výhoda fotografických vrstev citlivých k infračerveným paprskům je
v tom, že jednak reagují na pohyblivé množství
chlorofilu v lesní vegetaci a že fotografický obraz se
vytvoří paprsky o' vlnové délce přes 7000 A, které
lépe pronikají atmosférou.
Pro většinu lesnických úkonů se u nás používá
starších leteckých snímků, které byly provedeny pro
jiné účely a jsou p'Oměrně levné. V případě, že pro
žádané území vhodné snímky nejsou a když se jedná
o sestavení základní mapy lesnické 1 : 5000, provede
se nové fotografování ve snímkovém měřítku asi
1 : 15000.
Závěrem je třeba se v krátkosti zmínit o přesnosti
a hospodárnosti, neboť tyto navzájem 'velmi úzce
souvisí. Pro lesnickou praxi mají zvláště význam
jednoduché vyhodnocovací pomůcky a metody, které
umožňují rychlý pracovní postup a skýtají pro většinu lesnických úkolů dostačující přesnost, neboť jde
většinou jen o zakreslení situace do pevného měřického podkladu. Poněvadž jde při vyhodnocování
hlavně o situaci, stačí v praxi při zjišťování přes-
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nosti provádět porovnání jen délkové a plošné. Podle
šetření konaných v Německu a v Polsku skýtají
i jednoduché metody dostatečnou přesnost a výsledky vyhodnocení jsou prakticky rovnocenné měření busolou. Závadou - pokud se týká hospodárnosti - je mnohdy to, že se ze snímků vyhodnocuje
jen několik bodů, což značně snižuje rentabilitu, a
proto se letecké snímky uplatňují ·z ekonomického
hlediska spíše v obtížných anebo složitých poměrech.
Při posuzování otázky bospodárnosti je však nutno
brát zřetel také na možnosti využití interpretace
leteckých snímků, která pOll1áhá ekonomicky organisovat a zlepšit práci kvalifikovaných pracovníků.·
Letecké snímky se proto fJtávají důležitou pomůckou
moderního lesního hospodářství.
Přehled

nejdůležitějších

pojednání
v lesnictví:

o použití

fotogrametrie

Ing. Dr. J. Halaj: Príspevok k odhadu drevnej hmoty s leteckej snímky. Sborník vysoké školy zemědělské v Brně, 1949.
- Dnešní metody aerotriangulace se zřetelem na jejich použití
v lesnictví. Lesnická práce 1949. - Lesnické fotogrametrické
mapování. Polana 1949.

Ing. Dr. K. Matějů: O významu a využití letecké fotografie
v lesnictví. Lesnická práce 1937.
.
Ing. J. Růžička: O leteckém fotovyměřování. Lesnická práce
1923.
Ing. K. Tomsa: Dnešní možnosti lesnické fotogrametrie
v lesnictví. Československý les 1948. - K problému letecké
triangulace. Zprávy Státních výzkumných ústavů lesnických
ČSR. Ročenka 1949. - Fotogrametrické doplňování a konstrukce lesnických map. Práce výzkumných ústavů lesnických
ČSR, 1955.
Prof. Ing. Dr. A. Tichý - Ing. B. Polanský: Použití leteckých snímků lesníkem. Lesnická práce 1937.
Prof. Ing. Dr. A. Tich ý: Nynější stav používání fotogrametrie
v lesnictví. Věstník ČAZ 1938. - Jednoduché způsoby vyhodnocování leteckých snímků. Zprávy státních výzkumných ústavů
lesnických ČSR. Ročenka 1947. - Plán r!,víru Hády, zhotovený
leteckou stereofotogrametrií. Zprávy Státnych výskumných
ústavov lesníckych ČSR. Ročenka 1948. - Jednoduché vyhodnocování leteckých snímků v nerovném území. Zprávy Státních výzkumných ústavů lesnických ČSR. Ročenka 1949. Vyhodnocování leteckých snímků s úsporou geodetických prací.
Práce výzkumných ústavů lesnických. 1953.
Doc. Ing. P. Višňovský: Určenie severu na svislej leteckej
snímke podfa slnečného tieňa. Polana 195.3. - Graficko-počtárske vyhodnotenie jednotlivej snímky hornatého územia.
Lesnický časopis 1955.

Nové úpravy Zeissových nivelačních přístrojů
Ing. Dr Miroslav Hauf, zeměměřická fakulta

ČVUT

v Praze

Stručný popis a technická data tří Zeissových nivelačních strojů v nové úpravě.
Pro nivelační pr~ce vyrábí nyní VEB Cad Zeiss
Jena celkem tři typy nivelačních strojů, z nichž si
může měřič vybrat stroj, jehož výkon odpQvídá
stupni požadované přesnosti. V tabulce je uveden
typ stroje, udávaná střední kilometrová chyba při
dvojité nivelaci a podobný typ předválečného stroje:
Ni 060
Ni 030
Ni 030 s opt. mikrom.
Ni 004

mm E,D
±5 -±6
mm "B
±2 -±3
± 0,8- ± 1,2 mm B s opt. mikrom.
A
± 0,4 mm

Čtenáři patrně neunikne shodnost středních kilometrových chyb s označením typu stroje. Zeissova
fir:ma nyní totiž označuje nivelační stroje tak, že za
zkratkou Ni uvádí třímístné číslo, které značí teo-

retickou střední kilometrovou chybu při dvojité ni·
velaci, vyjádřenou v desetinách milimetrů (před příslušnou hodnotu jsou dosazeny nuly tak, aby označení mělo tři místa).
Nivelační stroj Ni 060 (obr. 1) je určen pro stavební
praxi. Vyznačuje se robustní stavbou a malou vahou;
rozměry a uspořádání šroubů je voleno tak, aby práce
se strojem byla pohodlná a rychlá. Uplatňuje se
zejména při určování výšek na staveništi, při proměřování podélných a příčných profilů, pro plošnou·
nivelaci, při zemních pracích a pod. Dalekohled
stroje má stálou délku a zvětšení dalekohledu při
cm lati a odhadu milimetrů stačí pro záměry až
50-60 m dlouhé. Lze nastavit na cíl blízký až
1,5 m. Dalekohled má nitkový dálkoměr. Stroj se

hrubě urovnava podle krabicové libely o citlivosti
8' a jemně podle nivelační trubkové libely. Úprava
bubliny, pozorované ve vhodně skll?peném zrcátku, se
provádí - na rozdíl od předválečného nivelačního
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stroje typu E - elevačním šroubem, výhodně umístěným. Práce se strojem se tím podstatně zhospodární. Zacílení dalekohledu se provádí rukou obdobně
jako u typu E, bez použití ustanovek. Proto tolerance
mezi ložiskem a čepem je volena tak, aby i rukou
mohlo být docíleno jemného otáčivého pohybu. Další
technická data jsou uvedena v tabulce na konci
tohoto článku.
Inženýrský nivelační stroj Ni 030 (obr. 2) je určen
pro všechny práce, pro které postačí střední kilometrová chyba dvojité nivelace ± 2 -:- -:J= 3 mm.
Přesto bylo jím dosaženo při zkouškách, provedených H. Ochsenhirtem [1], přesnosti pod ± 2 mm
na 1 km.

Spojení mezi tělesy alhidády a dalekohledu je provedeno prostřednictvím pérového kloubu. Tato konstrukce je výhodná, poněvadž je prakticky bez tření,
bez nebezpečí vzniku vůle a nepotřebuje žádného
ošetřování. Pérový kloub se používá v jemné mechanice velmi často právě pro tyto své dohré vlastnosti

Dalekohled stroje lze zaostřit až na 1,8 m. Poskytuje
ostré, jasné, kontrastní ohrazy, což jest způsobeno
antireflexními vI'stvami.
Nivelační libela je y ochranném pouzdru vedle
dalekohledu. Koincidence konců bubliny se pozoruje
lupou 2 X zvětšující.

Nivelační stroj Ni 030 lze doplnit mikrometrem
s planparalelní deskou ,,008" (obr. 4). Nutno však
v tomto případě použít soupravy dvou invarových
latí. Výkon stroje se použitím mikrometru ,,008"
zvýší tak, že střední kilometrová chyba při dvojité
nivelaci klesne na ± 0,8 -:- ± 1,2 mm. Mikrometrické zařízení se nasazuje na obrubu objektivu tak,
aby bubínek mikrometru byl nad dalekohledem

[2].
Stroj má ocelový válcový čep. Hrubý pohyh alhidády se zastavuje sklopením páčky. Toto nové konstrukční řešení používá VEB Zeiss u všech nivelačních i úhloměrných. strojů. Stačí jen nepatrný tlak
prstu na páčku a hrubý pohyb je zastaven a jemné
zacílení se provede jemnou ustanovkou.

v blízkosti svislé osy stroje. Toto umístění má tu výhodu, že případný svislý tlak ruky na bubínek nebude mít za následek vychýlení záměrné přímky, jako
tomu často bývá při nasazovacích optických mikrometrech. Hodnota jednoho dílku bubínkové stupnice
je 0,05 mm .. Při používání mikrometru je třeba vyměnit, a to na trvalo, běžný záměrný kříž za kříž,
jehož tvar je patrný z dalšího obrázku (obr. 5).
Mikrometr ,,008" lze použít i pro dřívější typ B.
Stroj je buď hez děleného kruhu nebo se skleněným děleným kr,!hem o průměru 7.5 mm, děleným
po 10 nebo 19, Udaje se odčítají 1.5X zvětšujícím
mřížkovým mikroskopem přímo na 10' (nebo 10')
a odhadem na desetinv tčchto hodnot. Okulár mikroskopu je těsně pod ~kulárem dalekohledu (obr. 3).

Přesný nivelační stroj Ni 004 (obr. 6) je třetím
z poválečné řady nivelačních strojů VEB Car! Zeiss
lena. Je určen pro nivelace 1. a 2. řádu.
Stroj má nově propočítanou optiku: Dalekohled.
nivelační libela i mikrometr s planparalelní destičkou
jsou vestavěny do jednolitého ocelového tělesa, které
je vpředu uzavřeno ochrannou plaliparalelní deskou.
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Stroj tím dostal zvláštní charakteristický
tvar.
Pohyhový mechanismus mikrometru a planparalelní
deska mikrometru jsou dohře chráněny proti poškození, prachu a teplotním změnám. Dílek huhínku
mikrometru 'má hodnotu 0,05 mm. Údaje huhínku
se odčítají lupou.
Stroj Ni 004 má velmi výkonný dalekohled, jehož
optické části jsou zušlechtěny antireflexní vrstvou.
Ohjektiv dalekohledu má do značné míry odstraněno
sekundární spektrum, takže nejen zaostření, ale i nastavování na rysky latě je velmi přesné. Dalekohled
má celkovou délku 430 mm. NitkovÝ kříž má dva
páry klín ovitě postavených rysek •(ohr. 5); pár
s ostřejším úhlem je určen pro záměry delší, s úhlem
větším pro záměry kratší.
K urovnání stroje se používá 2 lihel: 2'křížové a
nivelační koincidenční lihely s konstantní délkou
huhliny. Ohraz huhliny je převáděn do dolní části
zorného pole dalekohledu, je vodorovný a 2,2 X
zvětšený. I,ihelová stupnice má dílky po 2". Buhlinu
možno pozorovat též se strany lupou po otočení
vypínacího zařízení, ohdohně jako u dřívějšího typu
A. Urovnání 'nivelační lihely se provádí velmi jemným elevačním šrouhem.

:ryp
stroje
Ni 060
Ni 030
Ni 004

I

Zvětšení
dalekohledu
19x
25x
44X

I

Průměr
objektivu
25 mm
35 mm
56 mm

I

Zorné
pole
2,1

0

1,60

1,0

0

I

Citlivost
libely
60"
30"
10"

Autor měl možnost seznámit se hlíže s popsanými
stroji. Společným jejich znakem je hezvadné provedení po stránce optické i mechanické; ohrazy dalekohledu jsou kontrastní a jasné, otáčení alhidády
velmi lehké, ohsluha strojů vhodně umístěnými
šrouhy velmi pohodlná, pohyh všech šrouhů vláčný.
Všechny stroje jsou uzavřené konstrukce a jejich
povrchové opracování olivově zeleným lakem, event.
potažení umělou koží, je velmi dohře chrání před povětrnostními vlivy. Co se týče přesnosti, nebylo si
možno údaje firmy ověřit. Lze se však domnívat, že
při solidnosti firmy nehudou se skutečné chyhy
o mnoho lišit od hodnot v prospektech uváděných.
Literatura.
[I] H. Ochsenhirt:
Priifung des Nivelliers Ni 030 der Firma
Cad Zeiss Jena, Der Fluchtstab, č. 1., roč. 1952.
[2] Prof. Dr Hajn: Základy jemné mechaniky a hodinářství,
str. 137.
Prospekty Zeiss: CZ IO-063a-I; CZ 1O-057c-I; CZ IO-056a-1.

Zlepšovací návrhy, prohlénlY a stanoviska
Vyhlášení seznamu thematických úkolů pro zlepšovatele a vynálezce z oboru geodesie a kartografie.
526:331.876.6
Ústřední správa geodesie a kartografie vyhlašuje
seznam thematických úkolů pro zlepšovatele a vynálezce z ohoru geodesie a kartografie, jak ukládá
vI. nařízení č. 49/1953 Sh., a žádá odpovědné vedoucí
na všech pracovištích, ahy hylo zařízeno vše, co
může přispět k povzhuzení zájmu pracujících na vyřešení daných úkolů.
Seznam thematických úkolů, který ohsahuje 18 námětů, byl sestaven na podkladě došlých návrhů za
spolupráce všech celostátních a ohlastních ústavů
geodesie a kartografie a shrnuje v sobě problémy,
vyplývající z,plánovaných prací, na jejichž včasném
splnění má U střední správa geodesie a kartografie
největší zájem.
Seznam bude postupně doplňován, vyžádá-li si
toho zájem služhy. Bude-li proto nutné, se zřetelem
na náplň plánovaných prací, vyřešit prohlémy v seznamu themat~ckých úkolů doposud neuvedené,
oznámí ústavy Ustřední správě geodesie a kartografie
název úkolu, jeho krátký popis, stávající nedostatky
a navrhovaná zlepšení. Tyto návrhy hudou podkladem pro sestavení doplňků k seznamu thematických
úkolů. Seznamy a doplňky povedou v patrnosti celostátní a ohlastní ústavy geodesie kartografie.
Vyřešení úkolu vyznačí v seznamu thematických
úkolů, yřípadně v doplňcích, jen na písemné oznámení Ustřední ,správy geodesie a kartografie (na př.
úkol vyřešen, USGK č. j .....
ze dne .... ).
Seznam thematických úkolů nevylučuje, ahy hyly
podávány a projednávány zlepšovací náměty na vyřešení jiných prohlémů.
Návrhy ha vyřešení thematických úkolů, pokud
nejsou uvedeny v soutěži, hudou projednávány se
zřetelem na ustanovení § 51 zák. č.6/1952
Sh.

a § 36 vI. nař. č. 10/1952 Sb".jako normální zlepšovací náměty.
Na vyřešení úkolů ohsažených v seznamu thematických úkolů mohou se podílet též pracovníci jiných odvětví státní správy.
Zlepšovatelé a novátoři, pokud se zajímají o vyřešení těchto úkolů, mohou požádat Výzkumný ústav
geodetický, topografický a kartografický (knihovnu),
Praha 7 - Holešovice, Kostelní 42 o zapůjčení potřebné odhorné literatury.
Seznam, hyl rozeslán všem ústavům v oboru půsohnosti USGK, kde hude vyvěšen, ahy každému
pracovníku hylo umožněno do něho nahlédnout a
seznámit se s jeho ohsahem.
thematických
v ohoru
geodesie

Seznam
úkolů pro zlepšovatele
a kartografie
na r. 1956.

1. Přenosné signály o výšce do 30 m:
Nedostatky: Při zaměřování zhušťovacích hodů a
hodů vlícovacích v prostorech, kde není již zachována signalisace na trigonometrických bodech, je
práce velice ohtížná a ohnovování dřevěných staveh
je nákladné a vyžadující mnoho času.
Požadavky zlepšení: Navrhnout jednoduchou přenosnou konstrukci pro signalisaci až do výšky 30 m.
2. Tacheometrické měření bez použití latě protínáním
vpřed:
Při tacheometrickém měření se používá vodorovná
neho svislá lať.
Nedostatky: Čtení na latích s číslovaným dělenÍm
podle nití měřícího stroje je namáhavé a unavující.
Při větších vzdálenostech je čtení v důsledku vihrace
vzduchu velmi nepřesné a nespolehlivé. Používané
latě jsou těžké, za větru těžko ovladatelné. Výpočet
vodorovných vzdáleností a nadmořských výšek hodů,
prováděných všemi' použivatelnými způsohy, je příliš
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zdlouhavý a je pramenem mnohých chyb ve výsledcích.
Požadavek zlepšení: Nahradit těžkou lať lehkou výtyčkou tak, aby výpočty vodorovné vzdálenosti a:
nadmořské výšky byly jednoduché a mechanické a
navrhnout nový způsob t~cheometrického měření
protínáním vpřed.
3. Zhotovení sestavitelského originálu mapy (koncep tu) rytinou do laku na astralon:
Dosavadní způsob zhotovení konceptů některých
map spočíval ve zhotovení fotografického negativu
z daného podkladu, ze zhotovení modré kopie z negativu, řešení sestavitelského originálu na této modré
kopii, pak ze zhotovení dalšího negativu a modré
kopie ze sestavitelského originálu, která pak sloužila
k provedení vydavatelského originálu (čistokresby).
Nedostatky: Při použití barevné mapy jako podkladu je někdy velmi obtížné zhotovit kvalitní, dobře
čitelný negativ. Kromě toho je nutno zhotovit dva
negativy a dvakrát modré kopie.
Požadavek zlepšení: Nalézt vhodný lak (polevu) na
astralon, mající následující vlastnosti:
a) aby dobře přilnul a po delší době neodprýskal,
b) byl dostatečně vláčný tak, aby byl vhodný pro
rytinu,
c) byl průhledný tak, aby kresba podložená pod
astralon bylá čitelná,
d) dostatečně kryl proti osvětlení, aby rytinu bylo
lze kopírovat na citlivou vrstvu.
Ze sestavitelského originálu vyrytého do lakové
vrstvy na astralonu, pod nímž je podložen použitý
mapový podklad, je možno zhotovovat již přímo
modré kopie prQ kresbu, originálu v poměru 1:1 nebo
použít jej k promítání při změně měřítka.
4 Používání
astralonové tuše a odstranění
staré
kresby:
Aby použitého astralonu mohlo být znovu využito, je nutno odstranit kresbu z vyhotovené litografie. Doposud kresba z astralonu se odstraňovala
obrušováním, nebo chemicky.
Nedostatky: Broušení astralonu je obtížné a drahé.
Bylo zjištěno, že při něm dochází k narušování povrchové vrstvy a astralon ztrácí svoji nejdůležitější
vlastnost, t. j. zachování neproměnlivosti rozměrů.
Chemické smývání používanými rozpouštědly neodstraní astralonovou tuš dokonale a kromě toho
působí i na povrch astralonu.
Požadavek
zlepšení:
Nahradit astralonovou tuš
jinou tuší těchto vlastností:
a) dokonale krycí,
b) dobře spouštějící s pera,
c) lnoucí dobře k astralonu a po delší době neodprýskávající (při nanášení, větší teplotě, které je
astralon vystaven při kopírování),
d) dobře smytelné některým rozpouštědlem, které
by nepůsobilo chemicky na astralon.
5. Organisace a provádění geodeticko-topografických
a kartografických prací při mapování 1 : 10000 stolovou metodou v případě, že jeden list nelze zmapovat v jedné sezoně jednou četou.
Zejména jde o přenesení dílčích kreseb jednoho
originálu na jeden mapový list.
Vyřešit: 1. organisaci polních prací,
2. kartografické zpracování.
6. Optické zařízení
na přímé· pozorování
styků

sousedních map bez kopírování
na snímkový papír
s možností porovnání kresby výškopisu a polohopisu:
Nedostatek: Pro porovnání styků mapových listů
se vyžaduje vyhotovit kopii z jednoho mapového
listu a porovnat ji se sousedním listem. Manipulace
se stykovou páskou při opravě kresby je obtížná.
Požadavek zlepšení: Navrhnout optické zařízení,
které umožní koencidenci sekčních čar obou sousedních mapových listů a provedení oprav kresby aniž
by přístroj byl odstraněn.
7. Vyhledávání ztracených trigonometrických
bodů:
Velmi mnoho povrchových stabilisací trigonometrických bodů bylo zničeno a musí být obnoveny.
Vyhledání ztracených bodů (podzemních značek) se
provadí povětšině zpětným protínáním z pomocného
stanoviska.
Nedostatek: Po zaměření pomocného stanoviska je
nutno v kanceláři provést výpočty a na místo jít
znovu bod vyhledat. To je nehospodárné a zdlouhavé.
Požadavek zlepšení: Navrhnout jednoduchý způsob, který by umožnil bod vyhledat bez výpočtu
souřadnic a bez obtížného grafického zobrazování.
8. Transportéry ·používané pro vyhotovování
map
1 : 5 000 a 1 : 10 000:
Doposud byly obvykle používány transportéry
"Metra" a i jiné jednoduché způsoby pro vynášení
podrobných bodů při mapovánU: 5 000 a 1 : 10000.
Nedostatky:
Praxe ukázala, že v konstrukci pomůcky "Metra" se vyskytují tyto vady konstrukční:
a) špatné nastavování při orientaci,
b) vadné vedení diametrálního ramene jehlou,
která je příliš krátká,
c) manipulační prostor kolem počátku měřítka je
nepřístupný tak, že je možno vynášet jen podrobné
body pro měř. 1 : 5 000 vzdálené více než 30 m od
stanoviska.
Požadavek zlepšení: Navrhnout transportér nového
typu. Při tom je třeba vyřešit obojí dělení kruhu
(šedesátinné a setinné) a možnost využití i pro měř.
1 : 10000.
9. Úprava měřických pomůcek pro bezpečnou a pohodlnou dopravu na motocyklech nebo jízdnich kolech.
Nedostatky: Různé typy výtyček a nedostatečné
balicí prostředky na pásma, hřebíky a jiné, zdržují
při přepravě na motocyklu nebo jízdním kolem a zvyšují nebezpečí jízdy.
Požadavek zlepšení: Navrhnout normalisovaný typ
výtyček (sklállacích - po svazcích), vzor obalů pro
výtyčky, pásmo a hřebíky, po případě písemného
nebo mapového operátu a· způsob připevnění na
motocykl nebo jízdní kolo.
10. Zhotovení tiskových desek přímým
fotografováním.
Je-li vyhotoven originál na neprůsvitné hmotě, je
nutno pořídit nejprve negativ, ten vyretušovat a
z něho pak pořídit kopie pro tisk kontaktním kopírováním.
Nedostatky:
Při malých tiskových nákladech se
cena otisků značně zdraží hlavně výdaji za vyhotovování negativů a jeho retuš.
Požadavek zlepšení: Vyřešit problém přímého fotografování originálu na zcitlivělou kovovou desku
pro tisk s plochy. Zhotoveni fotonegativuhy
tak
odpadlo. Podmínka - zavedení ch~mikálií a !'lUrovin domácí výroby.
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11. ,Zhotoven" černé. kopie .na, .astraltJn 'Z,' negativu:
Dosavadní způsob, používaný .v KRÚ umožňuje
zhotovit· přímo positivní hnědé kopie na astralon
(hnědáky) •.Ty.t:omají však malou trvanlivost, kre.w.a
se snadno pošk()di,a j,e nurnovyhotovit
z"nich proto
dalšíI)l kopírQváníI)l ~okoualou trvanlivou (zaleptanou) černou' positivní ,kópii.
~~.ff"~
Nedostatky: K vyhotQvení dokonalé eerné positiV:tjí
kopie je třeba zařadit jako meziproc~ zhotQvé6í
hnědé k;op~e.na astralon.
,"J,
Požadavek .zlepšení:Navrhnout
talp~vý'výrohní
proces,. který umožní· přímé kopírování '''i.~negativu' na
astralon, jehož· výsledkem musí hýt sytá kopie,
u které se kres6'R při dalším používání nesetře.
12. Tvrzení želatinové 'vrstvy na astralon:
S použitím chromoželatinové vrstvy a anilinových
harev je možno zhotovit z negativ,u fotomechanickým způsohem velmi dokonalý positi~ p.a průsvitnou
hmotu.
.
.. , .
Nedostatky: Želatinová vrstva zai~rvená. anilinem
(kresha mapy) není trvanlivá~ SnadI1o-seporuší při
přenášení neho jiné manipulaci spojené' ~ dalšíni používáním.
Požadavek zlepšení:
1. docílit dokonalého tvrzení želatiny neho
2. nalézt takový lak, který hy sloužil jako ochranná
vrstva vyhotovených kopií.
.
Lak musí mít tyto vlastnosti:
a) vzdorovat po zaschnutí všem nárazům (neodprýskávat),
h) být zcela neprůsvitný,
c) při polévání nepůsohit chemicky naž~latinu a
nerozpOUštět pou'žité anilinové barvy.
13. Zaměřování na fotografickém reprodukčním
aparátu:
Zaměřování hylo doposud prováděno přiložením
různých IUěřítek - nejčastěji transparentních - na
matnid. Aparáty jsou konstruovány tak, že ohraz
je zaostřen li zaměřován na zadní straně matnice.
Matovaná strana, na kterou se zaostřuje, je na ~traně
matnicové desky obrácena k ohjektivu. Při vložení
kasety s citlivou· deskou musí přijít rovina emulse do
roviny zaostření.
Nedostatky: Přiložíme-li měřítko na stranu matnice odvrácené od ohjektivu, může dojít k nepřesnostem zaviněným tloušťkou skla matnice (měřítko
není v rovině zaostření). Přiložit průsvitné měřítko
do roviny zaostření (za matnici) je velice ohtížné;
zvlášť při reprodukci originálů velkých měřítek.
Požadavek zlepšení:
1. Navrhnout změnu v· konstrukci aparátu tak,
ahy hylo možno ohrátit matnici a zaměřovat přesně
na straně "u fotografa". Změnit polohu kasety tak,
ahy rovina emulse byla ve stejném místě, ve kterém
hyla při zaostřování a zaměřování rovina přední
strany matnice.
2. Zhotovit dokonalá posuvná měřítka opatřená
případně noniem, která hy se pohyhovala v rovině
zaostření a která hy hylo možno počátkem stupnice
nasadit na začátek měřené délky.
14. Zlepšení zařízení k automatickému výtahu tečkovaných nebo čárkovaných čar tuší:
Je třeha navrhnout takové zařízení, které hy umožnilo výtah nejen přímek, ale i čar zakřivených ~
též vrstevnic.

Nedostatky. Dosavadní p:raoovpí postup·je pracný
a unavující.
"
Požadapek ' zlepšení: .Navrhnout takové, zařízení,
kte:ré '.by ..1Í!možnilo·
automatický výtah. čárkovaných
i tečkovaných čar tuší...;..,..p:římek i vrstevnics možností regulace délky čárek,a vzdáleností mezi nimi.
15. Observace na trigonometrické body, na kterých
byly signálové stavby odstraněny.
.Nedostatky: Stavhysignálů
v trigonometrické sítí
vyžadují mnoho času; spotřebu hodnotného mate.
riálu, a' ?zaměstnávání odborniků.
Požadavek zlepšení: Navrhn:outnový způsob signa~
lisace.
. 16. Zařízení na kontrolu správnosti zobrazení s€kč~
ního rámce mapového. listu.
Nedostatek: Doposud není pro tento účel speciální
pomůcka. Kontrola v~lkým vynášecím pravoúhlým
koordinátografem j~ zdlouhavápr.o
obtížnost na~
stavení a také.. není ~ni, vhodnou pomůckou velk4
vynášecí,souprava.
Požadave/r. :?lepšení: :N'avrhnout jednoduchou, účel.
nou a speciálnípo:rnůcku, která by výkon zjednoduši1a a potřebný qas podstatně zkrátila •.
17. Náhrada rybího klihu v emulsi používané při
pořizování negativu metodou rejÚ3xní.
K přípravě. emulse používané k vyhotovení negativu cestou reflexní používá se osvědčený přípravek
.,..-rybí klih, který j.e předmětem dovozu.
Nedostatky: Potíže s obstaráváním dovozu.
Požadavek zlepšení. Nahradit rybí klih pojidlem
stejných vlastností tuzemské výroby.
18. Pomůcka k zákresu výsledku klasifikace do leteckých snímků tušemi. v terénu.
Dosud se zákres klasifikace provádí v terénu tuž·
kou. V polní kanceláři se provede konečné vykreslení
tušemi.
Nedostatky: Kresba se provádí dvakrát, jednou
tužkou, jednou tuší. Při překreslování může dojít
k opomenutí (vynechání nebo záměně značky).
Požadavek zlepšení: Navrhnout pomůcku, která by
umožnila kresbu jemných čar barevnými tušemi přímo v terénu, na př. upravené plnicí pero.
.
SoutěžI na [vyřešení některých thf'matickjch úkolů
pro zlepšovatele a vynálezce z oboru gf'odesie
a kartografie
526:331.876.6
U'Ústřední správa geodesie a kartografie}í vypisuje
podle ustanovení § 5 vI. nař. č. 49/1953 Sb. soutěž
na vyřešení prvých osmi úkolů seznamu thematických
úkolů pro zlepšovatele a vynálezce, vyhlášeného Ústřední správou geodesie a kartografie '\;'r. 1956.
Soutěže se mohou zúčastnit všichni zaměstnanci
Ústřední správy geodesie a kartografie, Správy geodesie a kartografie na Slovensku a zaměstnanci
orgánů oběma správám podřízených hez ohledu na
postavení jaké zaujímají. Nevylučují se ani zaměstnanci jiných resortů nebo národních podniků. Nemohou se jí zúčastnit pouze členové poroty (sboru
znalců), pověření zhodnocením došlých návrhů.
Je třeba, aby se této soutěže zúčastnil co největší
počet zlepšovatelů a novátorů, kteří by tak přispěli
svojí iniciativou na vyřešení nejnaléhavějších úkolů
z oboru geodesie a kartografie.
Při vypracování návrhů konstrukcí přístrojů a pomůcek musí se přihlížet k technickým podmínkám
a předpisům bezpečnosti práce. O každém, úkolu je
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třeb-a vypracovat a podat návrh zcela samostatný.
Soutěž je anonymní, a proto autoři předložené návrhy nepodpisují. Každý návr.h (popis)' a připojené
výkresy označí autoři stejným heslem nebo pseudonymem. Do zásilky s návrhem a výkresy vloží se
zalepená obálka, která se označí zevně stejným heslem nebo pseudonymem, jakým je označen návrh a
jeho přílohy. Do takto označené obálky vloží autor
lístek s vypsáním svého jména, přesné adresy a označením pracoviště. Obálku otevře porota až po posouzení návrhu a navržení výš-e prémie. Písemné
~ávrhy předloží autoři buď osobně, nebo poštou.
Ustřední správě geodesie a kartografie, Praha 3 Nové Město, Třída Politických vězňů 12, se zevním
označením zásilky "Soutěž vynálezců a zlepšovatelů"
do 31. března 1957, 12 hodiny polední.
'1l
Návrhy došlé opožděně nebudou již pojaty do
soutěže a budou projednány jako normální zlepšovací náměty podle platných předpisů.
Členové poroty (sbory znalců) posuzují náměty
podle jejich hodnoty a navrhují stupeň prémie.
Při oceňování návrhu a určování výše odměny při.
hlíží se k původnosti (novinka) a hospodárnosti přístroje, pomůcky nebo metody, zda jde o vyřešení
úplné nebo jen částečné a zda přispívá k úspoře
materiálu, pracovních sil nebo ke zkvalitnění výrobků.
Návrh, který řeší thematický úkol komplexně
(novinka, úspora materiálu, pracovních sil a zkvalitnění výrobků) a funkce navrhovaného přístroje nebo
pomůcky je z popisu návrhu zcela j,asná, bude odměněn prémií prvého stupně.
Nevyhovuje-li přijatý návrh zcela podmínkám
soutěŽe, má porota právo prémii snížit.
Za vyřešení každého v soutěži vypsaného thematického úkolu mohou být odniěněny maximálně tři
návrhy.
Za jeden návrh možno udělit jen jeden stupeň
prémie.
Návrhy, které nebudou odměněny, ale které podle
úvahy poroty lze využít, budou od autorů odkoupeny. O výši úplaty rozhodne porota. Navržená
částka nesmí však přesáhnout výši prémie třetího
stupně.
Prémie za přijatý návrh se stanoví takto:
a) prémie prvého stupně
Kčs 3000,b) prémie druhého stupně. . ....
Kčs 2000,c) prémie třetího stupně . . . . . . Kčs 1000,Prémie za přijaté návrhy poukáží se k výplatě
do 14 dnú ode dne ukončení zhodnocení všech návrhů porotou a částky za odkoupené návrhy do
30 dnů ode dne ukončení zhodnocení příspěvků soutěže.
Návrhy odměněné a odkoupené zůstávají majetkem Ústřední správy geodesie a kartografie a ne·
budou autorům vráceny. Ostatní náměty budou
autorům vráceny.
Ing. Jiří Hendrych
Univereální dělení latě pro tacheometrii a nivelaci
526.921 +526.951.8

Zlepšovací návrh inž. Adama Rudziszewského
(Polsko) na řešení úkolu č. 3 soutěže pro vynálezce ť! zlepšovatele v oboru geodesie a kartografie vypsané Ustřední správou geodesie a kartogfajie v roce 1955 (viz
GaKO, sv. 1143 (1955), č. 5, str. 94-95).

V 11. čísle polského odb-orného časopisu Przegllld
geodezyjny z r. 1955 byla 've stručné formě uveřejněna zpráva o vyhlášení soutěže pro vynálezce a zlepšovatele v oboru geodesie a kartografie, převzatá z Geodetického a kartografického obzoru č. 5/1955.
V úkolu 3 - měřické latě tacheometrické a nivelační - bylo požadováno navrhnout latě
z lehkého a trvanlivého materiálu (vyztužené překližky ap.),
navrhnout vhQdné signalisační
zařízení -pro hledání latě v přítmí, barvy nátěru (zaměnit barvu bílou za žlutou), jednodušší
číslování latí - vyřešit prostě
celou konstrukci latí pro všechny účely.
Na tento námět zaslal inž.
Adam Budziszewski z Polska
redakci návrh universálního dělení latě, které je patmo z připojeného zmenšeného obrázku.
Lať s universálním dělením
inž. Budziszewského může sloužit jak pro tacheometrii, tak
pro nivelaci. Zlepšovací návrh
spočívá ve spojení dvojího dělení: základního dělení dvoucentimetrového a doplňkového
dělení:půlcentimetrového. Dělení je sestaveno v decimetrových úsecích, na jedné straně sudé decimetry, na druhé straně od středu latě liché decimetry.
První a třetí metr latě má dělení černé, druhý a čtvrtý
metr má dělení červené, obojí na bílém podkladě.
Toto rozlišení metrú umožňuje odečítat lať i na větší
vzdálenosti, kdy už nelze rozpoznat čísla na lati.
Jak uvádí zlepšovatel, bylo provedeno několik
zkoušek s tímto novým dělením lati. Zkoušky ukázaly, že při střední viditelnosti lze při odečítání laťového úseku docílit této přesnosti:

fr
••
••
••
•••
•
••
••
•

.:

při
do
při
od

vzdálenosti
50 m
vzdálenosti
50 do 200 m

přesnost nepřekročí pomocí malých doplňkových dílků 1 mm,
je ještě dobrá viditelnost doplňkových dílkú a přesnost nepřekročí
5 mm,
při vzdálenosti
je zachována dobrá viditelnost
od 200 do 400 m hlavního dělení a přesnost odečtení nepřekročí 1 cm,
při vzdálenosti
lze využít jen čtení střední a jedné
nad 4,00 ID
krajní rysky (polovina laťového
úseku), při čemž lze docílit přesnosti, která nepřekročí 2 cm laťového úseku.
Přizpúsobení oka novému dělení latě lze docílit
velmi záhy.
Pro vyzkoušení nového dělení v našich poměrech,
zejména pokud jde o zřetelnost čtení na lati, byly
Ústřední správě geodesie a kartografie redakcí GaKO
předány navrhovatelem zaslané 4 nátisky nového
dělení na polotuhém papíru, které lze podle návodu
navrhovatele nalepit kaseinovým klihem na některé
starší latě a přetřít bezbarvým lakem, aby bylo
dělení chráněno před účinky povětrnosti a vlhkosti.
Samozřejmě, že pro praktickou potřebu definitivní
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úprava dělení hy musela hýt provedena na kovové
vložce nejlép~ z duraluminia neho jiného lehkého
kovu, který zaručuje také malou (neho žádnou) roztažlivost vůči změnám teploty.
Navrhovatel si nečiní žádných nároků na prémii,
ani v případě, že jeho návrh hude uveden do praxe.
Za tento ušlechtilý postoj k rozšiřování zlepšovacího
námětu patří inž. A. Budziszewskému náš dík.
Ing. Štorkán

+

Výpočet výrazu (a
xy) logaritmickým pravítkem,
aplikace na přímý výpočet nadmořských výšek
v tacheometrii
526.94:681.143/ .147

+

Teoretický rozbor řešení výrazu tvaru (a
xy)
logaritmickým pravítkem aplikovaný na výpočet nadmořských výšek při tacheometrii. Návrh úpravy logaritmického
nebo tacheometrického
pravítka
připojením speciálního běhounu.
Kolektivu inženýrů Lessemu, Boudovi a Zavadilovi se podařilo konstruovat velmi pěkný nomogram,
který řeší výraz (a
xy) konkretně v úloze přímého
výpočtu nadmořských výšek při tacheometrii. Vedle
tohoto nomogramu je řada jiných grafických pomůcek, které tuto úlohu řeší. *) Zdálo hy se, že tím logaritmické či iacheometrické pravítko pozhývá na významu. Dokažme zde, Žtl tomu tak není, a že k tomu,
ahychom na pravítku mohli tuto úlohu řešit, je
třeha jen nepatrné úpravy odečítacího indexu. Můžeme řešit výraz tvaru (a
xy) pro kterékoli hodnoty x zohrazené na stupnici pevného a hodnoty y
zohrazené na stupnici posuvného pravítka.

+

+

A•.Teoretický
. Položme součiu xy roven

rozhor
z

z= xy
a rozložme výraz
a

+ z = a'

(1 + :)

(2)

+ a) + z = (k + a) .

(1 +

(k ~ a) )]

Pak hude
log (a

+ z) = log a + log ( 1 + :)

log~

= logz

P'~Y-h.

38":65

A':J86
a:'=~~JS

- loga

= log a + log (1 + ~)

= logx

B. Aplikace
Konkretně aplikujeme tuto úlohu při výpočtu nad,
mořských výšek při tacheometrickém měření.
Nadmořská výška hodu
lV=(Vo+v-h)+s'f(a)

+ logy

- loga

(4)

+

+

+
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C. Realisace
Připojme k pravítku vhodný -hěhoun, na kterém
hychom mohli vyznačit na každém stanovisku délku,
rovnající se logaritmické mantise konstanty a neho
a/ = k
a v modulu pravítka, vlevo od indexové
čáry. (Pro záporná převýšení délku logaritmické mantisy dekadického doplňku.)
Jestliže nyní vyčíslíme normálním způsohem součin s 'f(IX), to je: k hodnotě s stupnice pevného pravítka přisuneme počátek modulové jednotky posuvného pravítka a indexovou čáru nastavíme na
hodnotu f( IX)pravítka posuvného, vytne nám levá
značka - vzdálená o log a/ vlevo od indexové čáry podle rovnice (4) na stupnici pro s hodnotu ~. Posu-

v !,1001(,'I.,,: f)

9

h) = A

kde A je hodnota celých metrů a a zhývající hodnota
za desetinnou čárkou. Zax pak položíme vzdálenost s a za y funkcif(IX).

Q=-o.35

7

+v-

neho

A=J85
.lJéhoV/7

(5)

kde Vo je nadmořská výška stanoviska, v výška
stroje nad stanoviskem, h výška latě, s vzdálenost
a f (a) funkce výškového úhlu. Touto funkcí může
hýt sin a při měření na vodorovnou lať, tg a při
měření dálkoměrem, redukujícím vzdálenost na vodorovnou složku, (sin a . cos a) při měření na svislou
lať a nastavování střední nitě nitkového dálkoměru
na výšku latě h, neho (sin a . cos a - 2!o) pro
kladná a - (sin a • cos a
2!o) pro záporná převýšení při t. zv. dvojnitkové tacheometrii, kdy nastavujeme dolní niť nitkového kříže na hodnotu h
(zpravidla 1 m).
Poněvadž při měření na jednom stanovisku je výraz (Vo
v - h) konstantní, mohli hychom jej považovat za hodnotu a. Avšak přesnost výpočtu, jak
uvidíme v odst. D, je tím menŠí, čím větší je součet
(a
z). Proto volíme za a hodnotu malou. Položíme

+

[oheCněji můžeme použít výrazu
(k

Pro záporné z hude postup analogický, huueme-li'
počítat v dekadických doplňcích, to jest očíslujeme
stupnici a nastavíme konstanty opačným směrem.

I
I
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neme-li nyní tuto levou značku na ,hodnotu o jedničku větší, t. ,j. (1
vytne indexová čára na
stupnici pro s hodnotu [u
s ·j(lX)J nebo [(k
a)
s . f(IX)].
Stupnici pro s očíslujeme přechodně hodnotami
celých metrů nadmořských výšek. Přiřkneme počátku modulové jednotky hodnotu nejblíže nižšího
celého metru základní výšky (Vo
v - h) a dalším
dílkům, označeným ,,2", ,,3" ... ,postupně hodnoty
vyšších celých metrů. Při záporných' převýšeních
přiřkneme dílku označenému ,,2" hodnotu nejblíže
nižšího metru a dílkům ,,3", ,,4" ... postupně hodnoty nižších celých metrů. Tyto hodnoty buď zapíšeme vždy tužkou na proužek celuloidu nebo papíru,
s něhož je po skončení výpočtu na příslušném stanovisku smažeme, nebo připojíme výsuvné číslované pravítko s okénky (obr. 2) obdobně, jak to vyřešili autoři
zmíněného nomogramu. (Thema pro zlepšovatele.)
Nastavení hodnoty, odpovídající logaritmické mantise čísla u nebo (k
u) vlevo od hlavní indexové
čáry, se provede buď tužkou, nebo pojízdným jezdcem tak, že běhoun posuneme hlavní indexovou
čarou na hodnotu stupnice s označenou číslem a' =
= (k
a). [Čtení na stupnici výšek je (Vo v - h)].
Proti počátku modulové jednotky vyznačíme v této
poloze levou indexovou znacku. Pro záporná převýšení, pokud je nepočítáme odděleně, vyznačíme
značku červeně, tak že indexovou čáru nastavíme
:na dekadický doplněk [na čtení (Vo
v - h) klesající výškové stupnice].

+ ;),
+

+

Rád hodnoty ; prl pouzlvam jednomodulového
pravítka se určí stejným zpl),sohem jako řád hodnoty
převýšení. (Hodnota; se pohybuj e v ;mezích,hodnoty
převýšení a jeho poloviny.) Vzhledem k převýšení
se řád o jedničku snižuje, padne-li levá značka běhounu mimo stupnici.

+ +

+

D. Teoretická
přesnost
výpočtu
Předpokládejme střední odečítací nepřesnost m =
= ± 0,2 mm. Protože celý výpočet provedeme nejvýše šesti nastaveními a čteními, bude střední chyba
hodnoty logaritmu V
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Protože hodnoty u' se budou pohybovat v intervalu
1 až 2 ), můžeme sestavit odpovídající střední
chyby mvl, mv2 v určení V pro, různá převýšení z
pro tyto krajní hodnoty:
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=
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Pro mapovam Je tato přesnost*) zcela postačující a odpovídá směrnicím, neboť při malých převýšeních je přesnost větší a s velikostí převýšení jí
ubývá.
E. Závěr

.0.25:

'1= 0,77

;

/,,(= ,1,77
j/

=

A'"

a' "s./ro{.) = J8S,3!J

Pro pravítka dvou a třímodulová (obr. 3) postačí
délka běhounu rovná intervalu <I - 2) .s.tupnice
pro s. Jednomodulové pravítko (obr. 1) však musí
mít běhoun takový, aby se na něm mohla vyznačit
značka vzdálená od levé značky o celou modulovou
jednotku vpravo. Bude tedy délka běhounu o celou
modulovou jednotku větší než v předcházejícím případě. Této pravé značky použijeme, padne-li základní značka mimo stupnici.

Speciální běhoun s možností nastavování konstant
má pro výpočet logaritmickým pravítkem značný
význam. Uvedený výpočet urychluje určení nadmořských výšek tacheometrického měření téměř stejně
jako výpočet ~nomogramem autorů Lesseho, Boudy
a Zavadila. Ukon, který zde vystupuje navíc proti
výpočtu nomogramem, to jest posunutí indexu o jed*) Podle praktické zkoušky
not uvedených v tabulce.
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ničku, je vyvážen rychlejším výpočtem soucmu
s -j(IX). Tento posun je ve většinepřipadů jen malý
a děje se na malém prostoru, kam je soustředěna pozornost počtáře.
Smyslem tohoto pojednání není ovšem snížit význam jiných grafických pomůcek pro tento účel sestrojených, nýbrž zařadit novou vhodnou pomůcku1.
či lépe řečeno nově upravenou pomůcku, které mohou
použít po malé adaptaci ti, kdož vlastní logaritmické
nebo tacheometrické pravítko s potřebnými stupnicemi. Pro bezpečnost výpočtu je výhodnější pravítko
délky dvou nebo tří modulů. Pravítko délky jedné

526.91
Polák, B.
Inženýrská astronomie. Státní nakladatelství technické literatury, Praha 1956. 168 stran, 63 obrázků, 15 tabulek a 20 příloh.
V posledních letech vyšlo několik publikací, které se týkají
využití geodetické astronomie v praxi. Tato kniha navaz,uje
na dříve vydané publikace a přiřazuje se k nim jako vítaný technický průvodce. Starší publikace byly většinou cizojazyčné
a tím vzbuzovaly u výkonných techniků obavy ze zdlouhavého
studia a z komplikovaných výpočtů. Proto vítáme tuto stručnou
příručk.u, která na poměrně malém počtu stran zaznamenává
základní pojmy a vzorce ze sférické a praktické astronomie
přehledným způsobem, takže technik, který již tyto předměty
studoval na vysoké škole, zde najde v kostce shrnuto všechno,
co pro pr;lxinejnutněji potřebuje. Početní statě ze sférické
astronomie jsou doplněny praktickými příklady.
Autor též stručně popisuje moderní typy menších theodolitů, které se jednoduchou vhodnou úpravou dají specialisovat pro astronomická měření nižšího řádu a jsou dostatečně
lehké a přenosné při pohybu v terénu.
V dalším jsou probrány metody, které lze jednoduše apli.
kovat s uvedenými přístroji. Nejcennějšími jsou metody pro
měření na Slunce, protože ty by v praxi mohly být nejvíce
uplatněny. Důležité je, že na přílohách je provedena celá řada
praktických příkladů, každý s ukázkou polního zápisníku a vlastním výpočljtním formulářem, což zajisté dobře poslouží jako
předloha. Z příkladů je nejlépe patrno, jak s po~ěrně jednodud~ými prostřed,ky lze dosáhnout hodnotných výsledků.
Do knihy je zařazeno značné množství pomocných tabulek,
které obsahují různé převody, a to nejen ve vztahu na šedesátinnou soustavu, ale i na setinnou, cožje výhodné vzhledem k dělení většiny nových úhloměrných strojp..
Vcelku' je knížka dobrým přínosem do naší geodetické literatury a může být uvítána všemi výkonnýini techniky, kteří se
často v běžné měřické praxi setkávají s problémy orientace
svých měřeni. Zvláště v budoucnu při postupném odbourávání
starých měřických signálů budou nuceni se obracet při orientaci
k astronomickým metodám.
L. Webrová
526.8(075.8)

Kovařík, J.

Úvod do kartometrie. Vydáno Českým vysokým učením technickým v Praze jako učební text, nákladem Státního nakladatelství technické literatury. Stran 34, obrázků· 9, cena brož.
1.90 Kčs. Vyšlo v dubnu 1956.
Útlá brožura, která vys~ětluj.ezákladní otázky kartometrie jednoho důležitého úseku kartografie - je napsána pro posluchače kartografické specialisace zeměměřické fakulty.
_
Obsah skripta je to?,vržendo tří Částí:.I. Kartom.etrické vlastnosti map, II. Rešení kartometrických úkolů a III. Přesnost
kartometricky vyšetřených veličin. První část pojednává o nejdůležitějších etapách kartometrických měření, která je nutno
provést, aby mohlo být podáno objektivní hodnocení zkou"
mané mapy. Autor uvádí tři etapy vyšetření mapy: I: zjištění
matematických prvků mapy -zobrazení,
měřítka, 2. určení
stuphě podrobnosti mapového obrazu, kde je zvláště vYlldvižen
velký vliv generalisace, 3. hodnocení přesnosti mapového obrazu.
Poslednímu bodu je věnováno nejvíce pozornosti. Posuzování
přesnosti se děje dvěma způsoby. První je "individuální vyšetření přesnosti mapy", t. j. porovnáním zkoumané mapy s jiným
-materiálem- ó,podkladovým" ~ který je s danonmapou v takovém vztahu, že jeho prvky a náplň mohou být brány jako údaje
přesné. Druhá cesta je v -,;posouzení přesnosti map pomocí

modulové jednotky je vhodné pro toho, komu nečiní potíŽÍ určování řádů.
•
Ing. Dr Oldřich Vó/ka,
geodetický,
topografický
v Praze.

Výzkumný ústav
a kartografický

Literatura:
Przeglad geodezyjny Č. II, 12/1954.
Vermessungstechnik č. 1/1955.
Poznámka: Kolektiv soudruhtl OÚGK v Opavě konstruoval
třímodulové logaritmické počitadlo na kruhu, kde lze tohoto
principu také výhodně použít.

laboratorně vyšetřených chyb dílčích úkonů kartografického
procesu", kdy se výsledná střední chyba odvozené mapy určuje
podle zákona hromadění chyb z nepřesnosti podkladové mapy,
ze střední chyby zpracování konceptního originálu a ze střední
chyby procesu vydání mapy. Druhý způsob je jednodušší,
předpokládá ovšem znalost procesu"jimž byla mapa vyhotovena.
Krátká poznámka k deformaci papíru doplňuje pak znalosti
posluchačů z jiných předmětu.
II. část se zabývá obvyklými individuálními kartometrickými úkoly jako určením zeměpisných souřadnic, délek, ploch
a úhlů z mapy. Dále zde autor uvádí jednoduché vyšetření
morfometrických charakteristik pro topografické plochy --7
určení středního sklonu, střední výšky, areálu a objemu.
III. část pak pojednává o přesnosti veličin odměřovaných
z mapy a objasňuje hlavně vliv vlastní přesnosti mapy.
1když jde jen o stručné shrnutí ka~tometrických problémů o úvod do kartometrie - je třeba nové skriptum vítat. Podá
velmi srozumitelnou formou od~ověď zájemcům na základní
otázky měření na mapách a hlavne dává posluchačům, budoucím
inženýrům-kartografům vodítko, jak mají kriticky přistupovat
k mapám s hlediska geometrického a jak je hodnotit. Doufejme,
že tak i toto skriptum přispěje k tomu, aby výběr podkladových
materiálů v kartografické výrobě byl prováděn účelněji a kvalitněji. Bylo by potěšitelné, kdyby autor v druhém vydání roz-·
množil ještě více řadu praktických příkladu a zároveň též vyob;azen!, ?oplňujících text. - Skriptum prodává Kniha .n. p.,
Narodm tr. 38, Praha 2.
Martlnek
526.9:69(075.8)
Zill, W.
Vermessungskunde fiir Bauingenieure, díl I. (Geodesie pro
stavební inženýry). Nakl. Teubner, Lipsko'1956,str. 136, váz.,
formát 160X230 mm.
Kniha je vydána jako učebnice na universitách a vysokých
školách NDR. Prvý díl je věnován polohopisnému a výškovému
měření s použitím jednoduchých prostředku. Obsah,je rozdělen
do šesti hlav: určení vodorovné polohy bodů; určení výškové
polohy bodu; zvětšování, zmenšování a rozmnožování plánů;
určování ploch; výpočty hmot z profilů a výškových plánů;
dělení ploch a ohraničováni.
Kniha je vzorně upravena a výklad je doprovázen jednoduchými, přehlednými a instruktivními obrázky. Pokud jde o fotografie,jsou voleny jen nejnovější přístroje, a to jen v nezbytném
rozsahu pro daný účel. Látka je vykládána ve stručné forme,
a·to tak, aby etavebnímu inženýru byly poskytnuty nezbytné
vědomosti potřebné pro běžné práce při budování stavebního
díla. Výběr látky je naprosto dokonalý, metodicky velmi
dobře skloubený, takže čtenář rychle pochopí účel výkladů a
látku snadno zvládne.
Nejvíce Ínísta je věnováno nive1ování, měření a znázorňování podélných a příčných profilů. Tato č.ástmá také pro práce
na staveništi největší význam.
Zvláštní účinnost knihy, její stručnost a srozumitelnost se
opírá o tradiční pojetí spolupráce stavebních a zeměměřických
inženýru v Německu. Již ze starší literatury je známo, že základni a v.elmipřesné práce vykonávali vždy geodeti, zatím co stavební inženýři se omezov~li jen na nejpotřebnější naléhavé
úkoly denní praxe na stavbách. V této .poluprácise také dopracovali 'k velké dokonalosti stavební geodeilie.Kniha je pro
nás velmi poučná a bylo by lze použít tohoto příkladu i pro naše
poměry. Zájemcům ji lze •• jisté doporučit k přečtení a poučeni.
Se stejným, zájmem očekáváme i další díl.
Krumphanzl
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526.8(075.8)
Šve~, R.
Kartografické zobrazovací methodY. Učební texty vysokých
škol. Vydala Vyšší pedagogická škola v ČeskýchBudějovicích ve
Státním pedagogickém nakladatelství, Praha 1956. Stran 160,
obr.S6, cena Kčs 8,74',

rénn~Qhtvarů, kterévarujítopografa
dřív~, než zl\čne samostatně tvořit. Malénepiltrné pj'eklepy v textové ,části si pozorný
čtenář a uživatel snadno sání opraví.
'
'
Ing Štorkán

526.918(075.3)
Hermlmy, J.
Fotogrametrie - učebni texty L á 2.'část c1..' 1. čásť: 84 stran,
Kartografie jako nauka o mapách a jejich pořizování si žádá,
19 tabulek; 2. část: 114 stran, 61 vyobrazení; 'formát A4.
aby i zeměpisci byli s tímto odvětvím aplikované matemaStudijní a inforUlační ústav odbornéhQ.školství, Praha 1954.
tiky dobře seznámeni. Předkládané učební texty vyhovují
tomuto požadavku a svým obsahem přibližují budoucím uči- '1. ,část 5,80 Kčs, 2. část 9,20 Kčs.
telům zeměpisu přehled dějin kartografie, základní pojmy
Podobně, jilko, se yydávf,ljí skripta pro ppsluchače vysokých
matematické kartografie, základní výpočty na kouli a karto-, škol, vycházejí, také ,učební texty pro studenty škol průmyslografj.ckézobrazovací metody, kterým je věnována celá,polovina vých. V posle,dní době to byly učební, tex;ty z fotogrllmetrie,
rozsilhu skript.
které sestavil Ing. Hermany; Ve dvou dílech mají seznámit
Autor se v uvedených učebních textech snaží stručnou a
žáky III. ročníku zeměměřických průmyslových škol s tímto
oborem.
srozumitelnou formou přednést posluchači nástin uvedeného
vědního oboru. Uvádí výsledné matematické vztahy nejvíce
Učební texty jsou překladem některých statí švýcarské učebpoužívaných způsobů zobrazení nerovného povrchu Země do
nice prof. M. Zellera "Lehrbuch der Photogrammetrie" (z r.
zobrazovací roviny. Zejména přihlíží ke konstrukci J:!1.ap
země· , 1947~,určené pro vyšší technické pracovníky a zabývající se
pif\llých. K dalšímu prohloubenému studiu kartografických
v praktické části pouze stroji švýcarské výroby.
zobrazovacích způsobů uvádí řadu domácí i cizí odborné liteNež se budeme blíže zabývat citovanými učebními texty,
ratury. Předkládané učební texty. splní zajisté své poslání
všimněme si, jaké by pro průmyslové školy měly být. Předně
učební pomůcky pro posluchače'VPS, dálkově studující učitele
je třeba, aby probíraná látka byla 'podána srozumitelně, bez
zeměpisu a mohou zaujmout i jiné odborníky v technické praxi,
používání .odvození, vyžadujících znalostí vyšší matematiky a
kteří 'se chtějí populární formou poučit o obecné kartografii.
velkého nároku na deskriptivní představivost. Mají pO,skytnout
Skripta byla vydána jen v nákladu.360 výtisků a jsou na
úplný přehled o probíraném oboru a neulpívat na některých
skladě v prodejně 0223 n. p. Kniha, Zižkovo nám. 31, České
podružných podrobnostech. Aby náležitě pomohly studentům
Budějovice, kde je lze také objednat;
Ing. Štorkán
v přípravě pro praxi, je třebapouživat všech obvyklých technických terminů a označení, aby student při přechodu do praxe
526.8 : 526.98(075.8)
Boguszak, F.
mohl svých vědomostí dobře použít a, snadno se dorozuměl
Topografické mapováni. Učební texty vysokých škol. ČVUT s absolventy vysokých škol. Je proto zřejmé, že při sestavování
v Praze - fakulta zeměměřická. SNTL, Praha 1956. 94 stran,
středoškolských učebních pomůcek je třeba volit způsob po28 tabulek, Kčs 8,21.
dání a výbě'r látky velmi pečlivě a ověřit si správnost používaných technických názvů.
Současné úkoly československé geodesie a kartografie při
První část učebních textů ,sestavených Ing. Hermanym, zabudování celostátního mapového díla v měřítku 1: 10 000
a v hospodářsky důležitých oblastech v měřítku 1: 5000 bývající se pozemní fotogrametrií, nevyžaduje zvláštních znalosti matematiky. Jsou tu kapitoly o teoretických základech
v Gaussově .zobrazení přímo volaly po novém vydání skript
z discipliny topografického :mapování, které na zeměměřické a o praktickém využití této mapovací metody. Ovšem překlad,
který nebyl nijak doplněn, se zmiňuje, stejně jako kniha prof.
fakultě ČVUT v Praze přednáší Ing. Dr František BoguZellera, jen o švýcarských strojích pro pozemní fotogrametrii
szak. Dr Boguszak je odborníkem s dlouholetými zkušenostmi
a těch je v Československupoužíváno velmi málo (pouze jediný
získanými a neustále ověřovanými každodenní praxí v terénu
i v kanceláři, a je proto povolaným předávat své bohaté zkuše- fototheodolit!). Nepojednává o ostatních u nás nejvíce používaných a rozšířených přístrojích Zeissových.
nosti všem, kteří těchto znalostí potřebují k plnění vpředu
uvedených úkolů.
Podobně je tomu i ve druhé části, jednající o fotogrametrii
Původní vydání svých přednášek upravil a doplnil autor
letecké, která má však ještě další nedostatek a to, že v kapitole
vhodným. způsobem připojením tabulkové přílohy, v níž za·
o teoretických otázkách pisatel používá pravidel sférické
chytil ve zhuštěné formě slovem i obrazem nejdůležitější a nejtrigonometrie, která dosud na průmyslových školách vykládána nebyla.
charakterističtější prvky, zákonitosti a grafickou techniku i použití topografického mapového díla. Pomocné tabulky ke skripTechnické termíny používané v obou ,částech učebních textů
tům "Topografické mapování" byly autorem vydány také jako
jsou často značně odlišné od vžitých názvů a chybný překlad
separátní výtisky pro služební i soukromou potřebu nejširší
často zavinil mnohé nesrovnalosti. Tak na př. v první části
zeměměřické veřejnosti a prodávají se ve všech prodejnách
na str. 10 se nejedná o "stupeň rozpustnosti", ale o rozlišovací
oblastních ústavů geodesie a kartografie po Kčs 5,-. Podle
schopnost citlivých vrstev; na str. 11 nejde o "fotografické
toho, jaká je po nich poptávka, lze očekávať, že dojde brzy
filtry dvou či třívrstvé", ale o filtry prodlužující dvakrát či
k jejich druhému vydání.
třikrát dobu exposice. Na str. 16je chybnýII).překladem zaviněn
Obsah skript je rozdělen do čtyř kapitol. V první se pojed·
nesprávný výklad pojmů "uzlová rovina" a s ním souvisících
nává o topografické mapě a jejím obsahu, v druhé o vzniku
ostatních závěrů. Ve druhém dílu zavinila neznalost správných
topografické mapy, ve třetí o topografických mapách na území
technických výrazů mnohé nesrovnalosti, jak v části pojednáČSR a ve čtvrté o užití topografické mapy. Citací použité
vající o plánování snímkového letu, tak i v kapitolách o vyhodliteratury jsou skripta uzavřena.
nocovacích strojích. Kromě toho nikde v celé druhé části není
zmínka o relativní a absolutní orientaci dvojice snímků, která
Studujícím zeměměřického inženýrství v Československu se
je pro praktické využití naprosto nezbytná.
těmito skripty dostává do rukou velmi dobrá pomůcka, kterou
lze doceuit až teprve v praktickém životě při plnění úkolů topoVšeobecně používá překladatel označení v naší geodetické
grafického mapování. Skripta pomohou i celé řadě zeměměřic- a fotogrametrické literatuře neobvyklých ("stanoviště" kých inženýrů a techniků, kteří neměli v praxi příležitost náleužíváme stanovisko, "mezizákladna", správně fotografická zá.
žitě si procvičit a ovládnout techniku topografického ma}>ování kladna, "kolimační libela" - místo indexová, "koš" - místo
a zobrazování nejrůznějších terénních tvarů vrstevnicemi.
nosič snímků, "identifikace" - místo klasifikace snímků, fotografické "plotny" - místo desky ... ).
Lze proto bez nadsázky říci, že autor těmito skripty .a hlavně
pak pomocnými tabulkami k těmto skriptům vyplnil mezeru,
Lze proto říci, že tyto učební texty nejsou vhodně volen.y,a to
kterou jsme pociťovali v roce 1955 při nástupu k úkolu vybupokud se týče výběru látky, tak i odbornosti překladu. Bylo
dovat na celém státním území ČSR nové mapové dílo v měřítku
by 'jistě vhodné, aby stude.nti na středníc;h školách mohli
1 : 10 000. Uvedených pomocných tabulek ke skriptům bude
používat při studiu pro ně psaných učebníchlextů. Pokud však
také využito p'ro výuku v závodních školách práce na ústavech
jejich autor nevyužívá vlastních .poznatků,hylo
by třeba
'V
oboru působnosti Ústřední správy geodesie a kartografie
použít za předlohu jiné vhodné učebnice. Za pódklad by na př.
a pravděpodobně i v orgánech pověřených prováděním země- mohla posloužit učebnice prof. P. Gála,z níž některé vybrané
měřických úkonů v jiných resortech státní správy.
statěby mohly požadavky středoškolské učebnice, uspokojit,
Skripta a hlavně pomo/lllé tabulky si.zajisté najdoncestu
nebo' polská učebnj,cepro průmyslové školy M•.B.•Piaseckiho,
ke všeI!l pracovníkům. oboru geodesie a kQftografie, neboť je
či zp'ámé sovětské učebnice prof. M. D. ,Konšina nebo V. F'.
nutně. potřebují pro svou každodeW;1ípraxi.Přednolltí skript
Dějněkll; mohlo by hýt ..úspěšně využito; tak~ něktCi'ých stad
a tabulek. jsou ukázky správného..a chybného Znázornění tez něme.ckéučebíŮceprof. A. Buchholtz6.
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Protože učehnftexty z fotogrameúie nejsou jediným případem
nevhodných středoškolských učehních pomůcek, je otázka sesta·
vování těchto puhlikací velmi závažná a všichní odpovědní
činitelé hy se jí měly zahývat a nevhodné texty z používání na
středních školách vylQučit. Při sestavování nových textů hy
hylo vhodné využít spolupráce pracovníků vysokých škol a
vědeckých ústavů, jimž jsou základní věci dohře známy a dovedou je správně vyložit. Spolupráce autorů, vydavatelstev
a ministerstva školství hy mohla přispět k tomu, ahy se učehní
texty průmyslových škol staly platnými pomocníky studentů.
Ing. J. Šmidrkal

tento přístroj vyvažet do celého světa podohně jako to v rámci
Mezinárodního geofysikáln".horoku patrně hudou činit, Francouzi s Danjonovým
astroláhem. Dosti místa je věnováno
grafickému vyrovnání výsledků ohservace. Kapitola XIV. jedná
o některých metodách poledníkové astronomie. Z přístrojů je
pópsán pasážník Prin starého typu s přímým dalekohledem,
který je dokladem toho, že Francouzi v konstrukci pasážních
přístrojů zůstali poněkud pozadu. Pro redukci pozorování na
meridián se uvádí vzorec Mayerův, Besselův a Hansenův.
Vzorec Besselův ve tvaru
m+ntg15+--

526.6 : 522
Tardi, P.,Laclavere, G.
Traité de géodésie.Tome II. Astronomie géodésiquede position.
(Rukověť geodesie, díl II., geodetická astronomie.). 366 str.,"
118 ohr., 27 tah., XIII stran předmluvy a ohsahu. Paříž:
Gauthier-ViIlars 1955. "
Kniha ohsahuje kapitoly XI. až XV. Kapitola XI. a část XII.
ohsahuje partie, které u nás zařazujeme do ohoru sférické astronomie. Zhytek kapitoly XII. je věnován hodinám, osohní rovnici a rozdílu zeměpisných délek. V kapitolách XIII., XIV.
a XV. je pojednáno o určování zeměpisných šířek, délek a
astronomických azimutů, přičemž je ve výkladech dána přednost metodám stejných výšek před metodami klasické poledníkové astronomie.
V kapitole XI. jé velmi pěkně a srozumitelně vysvětlena
precese a nutace. Také oddíl o katalozích a hvězdných ročenktch je dohře zpracován, až na jednu nedůslednost spočívající
v tom, že autoři zapomněli v seznamu ročenek uvést Astronomičeskij ježegodnik, sovětskou ročenku, v níž ještě do nedávna
hyly úvodní nadpisy na každé stránce v jazyku francouzském.
Kapitola XII. pojednává podrohně o počítání času a zejména
v oddílech o času efemeridovém, o nepravidelnostech v rychlosti zemské rotace, o časových radiotelegrafických signálech,
jejich příjmu a registraci, přináší nové poznatky, které ještě
donedávna hyly uveřejňovány v odborných časopisech. Důležitá i když stručná jsou sdělení o činnosti Mezinárodního úřadu
čásu (Bureau international de l'heure) při zpracování polodefinitivních a definitivních oprav časových radiotelegrafických
signálů a při výpočtu rovnoměrného času s uvážením vlivu
koUsání p61u a nepravidelností v zemské rotaci. Jsou popsány
některé metody pro stanovení korekce chronometru (hvězdného
i středního) z příjmu rytmických signálů a nová metoda i přístroj k stanovení korekce chronometru středního z příjmu
signálu anglického, amerického neho WWV. Dříve hylo zvykem
užívat na polních astronomických stanicích hvězdný chronometr nařízený přihližně podle místního hvězdného časů, k němu
vztáhnout průchody hvězd a určit korekci LI T na místní hvězdný
čas. Pro několik přij<ttých signálů hylo nutno uskThtečnitpřevod
na hvězdný čas a zjistit korekci LI TG téhož chronometru. Dnes se
při zvětšeném počtu časových signálů jeví mnohem výhodnější
způsoh, hěžně praktikovaný na stálých časových služhách,
který používá středního chronometru jdoucího podle SČ.
V tomto případě jsou to rektascense, které se převádějí na
střední čas.
Autoři věnují dále pozornost kyvadlovým hodinám, křemenným hodinám, chronometrům a chronografům. Je popsána
konstrukce polního tiskacího chronografu a uvedeny jeho výhody ve srovnání s pisátkovým chronografem. Záslužné jsou
úvahy o osohní rovnici pozorovatele a jejím vylučování a
o kontaktním mikrometru s ručním a automatickým pohonem
pomocí elektrického mot6rku. Definici a určení rozdílu zeměpisných délek je věnováno málo místa.
Kapitola XIII. je celá věnována metodám stejných výšek.
Z přístrojů vhodných pro tuto metodu je uveden přístroj
Wild T 3 doplněný okulárovým hranolem a Talcottovou
lihelou na dalekohledu, zajišťující stálou polohu optické osy
v zenitové vzdálenosti 30°, astronomický universál Wild T 4,
astroláh Claude"Driencourtův,
theodolit Wild T 2 a T 3
s úplným astronomickým příslušenstvím (t. j. hranolem, rtuťovým horizontem atd.), astroláh Cookův, kyvadlový astroláh Willisův a cirkumzenitál Nušl-FriČův. Zvlášť oddělují
autoři přístroje pro metodu stejných výšek, u nichž hylo
zvláštním zařízením postaráno o vyloučení osohní rovnice pozorovatele. K těmto přístrojům patří dnes i náš cirkumzenitál,
který hyl v roce 1950 doplněn kontaktním mikrometrem prof.
Buchara. O této skutečnosti však autoři nevědí, poněvadž
teorie kontaktního mikrometru hyla uveřejněna -dosti pozdě.
Zařazují tudíž do této skupiny přístroj Baillaudův
a neosohní astroláh Danjonův. Škoda, že našemu cirkumzenitálu
nehyla se strany čs. národních podniků. na výrobu geodetických přístrojů věnována větší pozornost..Možná, že jsme mohli
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kde T n jsou časy průchodů dvou hvězd opravené o vliv sklonu,
kolimace a denní aherace. Určení konstanty n je tím přesnější,
čím větší je jmenovatel. Nedoporučuje se však jít k hvězdám
velmi hlízkým p61u; nehoť co se získá na velikosti jmenovatele,
ztrácí se v čitateli méně přesnou registrací p610vých hvězd.
Autoři uvádějí Bowieho empirický vzorec pro výpočet chyhy
ve vedení hvězdy. Ten v sektoru deklinací časových h:vězd
velmi dohře souhlasí .s empirickým vzorcem odvozeným v pojednání "Deset let určování času... " (Zeměměřický shorník
1954.) Pro výpočet n se proto doporučuje použít jedné p610vé
hvězdy a dvou časových, které ji ohklopují. Velmi cenné jsou
další úvahy o sestavení pozorovacího programu.
V dalším je popsán nový přístroj Danjonův. V úvahách
o přesném měření azimutů, které má v astronomické geodesň
základní význam, se správně konstatuje, že určit azimut
s přesností ± 0,15" je velmi ohtížné. U nás je střední chyha
výsledného azimutu (vnitřní přesnost) dána hodnotou
± 0,12" < mA < ± 0,17" a vnější přesnost z Ferrerova
vzorce a z kontrolní Laplaceovy rovnice činí MA = ± 0,38".
Na konci kapitoly XIV. se popisují metody Sterneckova,
Talcottova
a Villarceauova.
Kapitola XV. pojednává o metodě Littrovově,
o přibliž.
ném určení azimutů na expedicích a několika různých metodách.
Jeto známá metoda k určení zeměpisné šířky v I. vertikálu
(Struveova),
metoda Garavitova,
Stechertova
a konečně "nedávno publikovaná metoda Gougenheimova.
Kniha dvou francouzských geodetů je psána lehkým a srozumitelným způsohem. Autorům se podařilo upozornit na řadu
zcela nových skutečností, které nezůstávají hez vlivu na další
rozvoj polní geodetické astronomie. Jeto zejména větší počet
časových signálů, signály typu WWV, registrace signálů, nové
přístroje pro metodu stejných výšek, které docházejí u geodetů
stále větší ohlihy, některé úvahy o klasických metodách poledníkové astronomie atd. Oha autoři, známí francouzští
geodeti, popsali ve druhém díle své "Traité de géodésie" vše,
co potřehuje geodet k, provádění všech prací v ohoru geodetické astronomie.
Dr Lukeš
Geodetické a kartografické publikaee v návrhu edičního plánu
Slovenského vydavatelství technické literatury na rok 1957.
Pro informaci našich čtenářů oznamujeme, že Slovenské vydavatelství technické literatury zařadilo do svého edičního
plánu na rok 1957 tyto puhlikace z ohoru geodesie a kartografie:
Elznic V. - Valouch V.: Geoma 400.
Elznic V.: Počítacie stroje v praxi.
Gál P.: Základy meračských a mapovacích prác.
Logaritmické počítadlo.
Pach J.: Geodézia.
Suchánek A.: Presná polygonometria so základnicovou latou
Svohoda K.: Základy geofyzikálneho prieskumu
Ilavský P. a i.: Bauské meračstvo a mapovanie.
Upozorňujeme na tyto puhlikace, které nesmějí chyhět
v žádné odhorné soukromé či úřední neho veřejné knihovně,
zvláště pak v příručních kniliovnách provozů a okresních měřických středisek oblastních. ústavů, geodesie a. kartografie,
celostátních ústavů a orgánů pověřených prováděním země·
měřic~ých úko~ů.
Št.
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Jordan-Eggert-Kneissl
Band.nelt der Vermessungsknnde. 10. zcela nově zpracované
a nově uspořádané vydání v 10. svazcích. Nakladatelství J. B.
Metzler,.Stuttgart.
V nakladatelství J. B. Metzler ve Stuttgartu vychází 10. nově
zpracované a nově uspořádané vydání tohoto stěžejního ně.
meckého a možno říci světového geodetického díla:. Jeho nové
zpracování a uspořádání si vynutil ,mohutný rozvoj geodetické
činnosti, Wavně po druhé světové válce a s tím spojené rozší·
ření dosavadních pracovních odvětví a metod (optické a elektronické měření vzdáleností, kartografie, reprodukční technika,
fotogrametrie, astronomická a fysikální geodesie, gravimetrie
a j.). Nové zpracování vydává prof. Dr Ing. Max Kneissl
'(Vysoká škola technická v Mnichově) se štábem spolupracovníku. Světová jména těchto vědcu-odborníku zaručují, že vědě
a praxi bude dáno do rukou dílo yYčerpávajícíveškerou země·
měřickou činnost a zachycující ji na nejnovějším stupni vývoje
a v dosud nedosažené úplnosti.
'
Dílo vyjde v deseti svazcích (5 hlavních a 5. doplňkových
dílu) a bude uspořádáno takto:
"
I; díl: Matematické základy, 'vyrovnávací počet a početní pomucky - uspořádá Dr Marta Nlibauerová (Mnichov)
s příspěvkem Dr Ing. H. Wit~keho. Vyjde asi koncem
roku 1951.
II. dí!':'Nižší geodesie,'rytýčovací práce - uspořádá Dr Ing.
Max Kneissl (Mnichov). Vyjde v poloYiI).ěroku 1958.
,III. díl: Výšk€n:áml\ření, ,t\lcheometrie ~ usp~řádal Dr Ing
Max Kneissl (Mnichov). Vyšel v letošním roce.

IV. díl: Matematická geodesie (vyšší geodesie) - uspořádá
Dr Ing. Max Kneissl (Mnichov). Vyjde v polovině
roku 1957.
V. díl: Astronomická a fy.ikálni geodeaie (•••.čov~í tVaru a
rozměrU Země) - uspořádá Dr K. Ledersteger
(Vídeň). Vyjde v roce 1956(57.
Dodatkové díly:
Ia. díl: Terénní tvary, reprQd~ee, topografické mapy a zobra"
zení -:- Zpr\lcovává Dr Ing. W. BeckJStuttgart).
Vyjde v roce 1956/57.
IIa. díl: Geodetickáastronomie - zpracovává Dr Ing. K. Ramsayer (Stuttgart). Vyjde v roce 1959.
IUa. díl: F,otogrametrie - zpracovává Dr Ing. E.Gotthardt
(Stuttgart) a Dr Ing.,R .. Burkhardt (Berlin). Vyjde
koncem roku'1959. .
.'
..
lVa. díl::Katastr'a hC:»lOpodáfsko-túhnické
úpravy' pozemků,zpracovává Dr Ing. F. Kurandt ,(Wiesbaden) a Dr
Ing. H. Gamperl (Mnichov).Vyjde koncem roku 1958.
Va. díl: Nantická pozorování a námořní mapy -zpracovává
Dr Ing. F.R. Jung (Cáchy). Vyjde v polovině roku
1960.
Vyjití celého díla je plánováno do roku 1960. Jednotlivé díly
možno odebírat v sešitech nebo vcelku. Dosud vyšel Ul. díl -.
Výšková měření a tacheometrie, ato v pěti sešitech. Současně
vychá2í díl Ia, který pojednává o terénních tvarech, reprodukci,
topografických mapách a zobrazeních.
Upozorňujeme naší zeměměřiekou veřejnost na toto vý·
znamné dílo. O jednotli-výchsvazcích budeme v našem časopise
přinášet podrobnější recense.
Ing, Rais a Ing. Štorkán

Rozmanitosti
.Šedesát let
Zeměměřičtí inženýři vzpomenou jistě letošního roku duležitého data, zavedení samostatného zeměměřického studia na
pražsk~ vysoké škole technické. Samostatné studium zahájeno
bylo ve studijním roce .1896-97, za r,ektora.prof. Fr. Miillera,
profesora nižší a vyšší geodesie. V tomto studijním roce byl
otevřen prvý ročník dvouletého· ,,,učebného běhu pro zeměměřiče" s jednou st.. zkouškou. Úkol učcbného běhu. byl více
méně specifikován na úzkou výchovu kat. úředníků.
Zavedení tohoto studia stalo se výnosem býv. rak. min.
kultu a vyučování ze dne 22. února, 1896, když se projevil
dosti veliký nedostatek odborného dorostu pro sh1Íbu kata·
strální· a kdy s pokrokem doby a většího technického rOlZvoje
byly na mapy katastrální kladeny vyššípožadavky. Ve velkých
městech a větších obcích nestačily. již tyto mapy vyhotovené
metodou grafickou. V té aohě přist~povalo se k nové metodě,
k metodě početní, poly,gonotrigonometrické,a právě pro tento
, nový zpusobměření nebylo dostatek potřebného vysokoškolského dorostu.
Tehdejší rakouská vláda uznávala velikou duležitost pozemkového katastru a jeho map. Uvědomila si, že nelze takové
veliké dílo spravovat (v době.reambulace) neodbornými silami,
a že ani dlouholetá praxe nemuže nahradit odborné vzdělání
teoretické, které múže jedině poskytnout vysoká škola technická.
. Název "učebný běh" nemohl daleko vystihnout studijní
látku, kterou byli posluchači během dvou let· přetíženi a která
měla být rozložena do více jak čtyř semestru. Jelikož však byla
naléhavá potřeba dorostu, byla stlačena potřebná studijní
látka do dvou ročníků - čtyř semestrů.
'V době zřízení dvouletého "učebnéhoběhupro zeměměřiče"
přednášeli posluchačuw I. ročníku význační profesoři čes. vys.
školy technické.v Praze. Matematiku přednášel prof. Ed.
Weyr, deskriptivní get'lmetrii prof. I(,uel Pelz, fysiku prof.
K. V. Zenger, vědu správní a právní prof. Dr Fr. Fiedler,
geodesii nižší prof. Fr. Miiller. Ve druhém ročníku přistoupil
k těmto profesorum docent ing. F!. Novotný,. který přednášel
nauku o katastru, a prof. Dr Stoklas'a, kterýpřednášel polní
hospodářskoú produkci. Vedle těchto předmětu v II. ročníku
se přednášela II. matematika, geodesie vyšší, astronomie sférická, zhotovování plánů situačních a polohopisných, národní
hospodářství, .zákony komasační a doporučena byla fotogrametrie. To byl první óbsah studijní látky zeměměřickéhostudia.
Zeměměřické studi~m se v nejbližších příštích letech stále
více rozšiřovaló o speciální přednášky, ale značnějšího rozší·
ření ii rozvoje dosáhlo až po prvé světové válce. Tak nutno se
zmíriit, že po prvé světové válce prof. Dr J. Ryšavý zavedl
Jlřednášky z měření podzemních prostor, prof. Dr Fr. Fiala,
zavedl předná~ky o kartografickém zobrazování zemského sfe~
roidu a výklad o nomografii, leteckou fotogrametrii prof.

P. Potužák, topografické měÚní podpl. At Hlídek, pozemkovou
reformu Dr Fr.Kuhec~ dějiny zeměměřictví ing. G'. Vejšický~td.
'l:'ímto•rozšířením přednášek dospěl studijní program k znač·
nému proWoubení speciálních směrů geodesie. Byly přednášeny pokud m,ožnovšecky ob\)ry geodesiea uS,ilovánoo rozšíření dvouletéchostudia a jeho nahrazení studiem delším, které by
vychovávalo zdatné odborníky - zeměměřickéinženýry.,.,
Mezi prvními absolventy "učebJ1éhoběhu pro zeměměřiče"
byl i pozdější přednosta ústř. správy po,z. ,katastru. v min.
financí Ing. Fr. Mandys.
"
O .čtyři roky pozdW ve studijním roce 1900/01zřízen byl i na
české technice v Brně čtyřseD;lestroyýuČ,ebnýběh pro zcmě·
měřiče. ,
,
.
Po třicetiletém trváIÚdvouletého "učebného bě,hu",na če~.
vys. škole technické v Praze a po usilovné práci čs. zeměměřičů
za rozšíření svého studia, korunována byla tato. snaha. novou
reformou ze:r,něměřickéhostudia, zavedením tří1etého.oddělení
zeměměřickéhoinženýrství se dvěma stát. zkouškami.
Jelikož se, dále věda zeměměřieká rozrůstala do veliké šíř,e
a hloubky, bylo proto novým .požadavkumpřizpusobeno zeměměřické studium,.na vys.-školáchv Praze a Brně a rozšířeno na
čtyřleté studium s.právem promočním. Čtyřleté studiulll :,;;emě_
měřického inženýrství na Slovensku bylo zavedeno na sloven.
ské vys. škole technickécv Bratislavě ve studijním roce 194.0/41.
Ve studijním roce 1948/49 zahájeno bylo i na českých yYS.
školách tech. čtyřleté studium' a tím· ukončen dlouholetÝ.boj
čs. zeměměřičů za vyšší speciální vzdělání geodetické. Tak
odborzeměměřického inženýrství se stal rovnocenným s ostatními odbory na vys. školách technických. Po padesáti letech
ukončen bOj za 'rozšíření'studia a dosaženo vytouženého' cíle
všech čs. zeměměřičů za vyšší. odborné v:,;;dělání.
Při této vzpomínce dlužno vzpomenout vzácného.porozu"
mění tehdejšího ministra školství akademika prof. Dr Zd. Nejedlého. Za něho uskutečněny dávné tužby a snahy čs. zeměměřičů, aby byli vědecky vyzbrojeni tak, aby mohli řádně
plnit všechny geodetické práce pro potřebu 'celonárodní a celostátní.
Tato vzpomínka budiž i naším díkem všem známým i neznámým pracovníkum z praxe i vysokých škol, kteří s prof;
Ing. Dr h. c. Jos. Petříkem v čele se zasloužili o vybúdování
našeho vysokoškolského studia.
V konečné fázi svého vývoje na podzim roku 1953, vyčleněno
bylo oddělení zeměměřického inženýrství při stav, fakultě čes.
vys. uč. technického v Praze-a zřízena samostatná zeměměřická
fakulta. Touto poslední reformou splněna žádost čs. země·
měřické veřejnosti, tluIIločená na :,;;eměměřickém
aktivn v Praze na jaře r. 1953.
Jest si jen přáti, aby studijní. náplň zeméměřicU fakulty
dočkala se již definitivní formy, kteráhy posloužila jak posluchačům, tak i přednášejíCím.
Ing; J.Pudr
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