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Polní· zkouška dálkoměru "Lotakeil"
Inž. Jiří Adámek, VOGTK, Praha 526,923

Oharakteristika logaritmického tachymetrického klínu Lotakeil, logaritmické latě a metody. Trigonometrick,IÍ podklad
zkoušky dálkoměru. Přesnost vzdáleností a výškových rozdílů určen,IÍch Lotakeilem. Rozbor pozorování, systematické
chyby a ekonomická stránka měření. Použitelnost Lotakeilu. Spekulativní odvození vzorc'ů pro stanovení středních chyb
ve vzdálenostech a výškových rozdílech při skloněných záměrách na podkladě složek chyb vyšet-i'en)ích z pozorování v ro,
vinném území.

Před krátkou dobou konstruovala firma Zeiss dálko-
měl' "Lotakeil", u něhož je využito v nové variantě
logaritmické metody Tichého navržené v r. 1878.
Zeissův dálkoměr "Lotakeil" je dvojobrazové dálko-

měrné zařízení s násobnou konstantou K = 200, které
se nasazuje na objímku objektivu u přístrojů Theo mo,
Dahlta 020 nebo Th IV. Dává při cílení na speciální
logaritmick0l! lať postavenou ve vodorovné nebo svislé
poloze logaritmy šikmých vzdálenoRtí na pět míRtman-
tisy.

Charakteristika dálkoměrného násadce, latě a metody

Dálkoměrný násadec (obr. 1) se upevňuje na objím-
ku přístroje svěrným šroubem. V jeho tělese jsou vesta-
věny dva klíny, jeden fixní a druhý mikrometrický tak,
že zakrývají polovinu pl~chy objektivu. Oba klíny mají

shodný tvar výseče mezikruží. Mikrometrický klín je
otáčivý kolem středu ogrysové kružnice a uvádí se do
pohybu mikrometrickým šroubem. Při jeho otáčení se
zmenšuje dálkoměrný úhel b = 17'11 ,32", a to maxi-
málně o hodnotu Co = 46,42". Kapacita mikrometru
je ve shodě s laťovým intervalem, jehož zdánlivá veli-
kost se nemění, jak bude ukázáno.
Logaritmická stupnice latě s nejmenším dílkem dvou

jednotek druhého místa mantisy (i = 0,02) je konstru-
ována tak, aby na př. pro vzdálenost s' = 100 m, ktel'é
odpovídá při násobené konstantě K = 200 velikost.
laťového úseku 0,5 m, se index promítal na čtení
log 100 = 2.
Označíme-li vzdálenost první rysky od nulové (in-

dexu) lo a vzdálenost n- té rysky ln, je obecně
log ln log lo + ni = log lo 10ni (1)

kde n je celé číslo.

logs'
n=

log ln = log lo -1-log s'
Pro vzdálenost s' = 100 m dORtaneme

log l100 = log 0,5 = log lo + 2 (2)
Z rovnice (2)můžeme vypočítat vzdálenost první rysky
od indexu 10, která představuje laťový úsek pro vzdá-
lenost 1m,

log lo= log 0,5 - 2
1

70 = 200 = 0,005 m.

Pro posledni rysku na 3 m dlouhé lati vyplývá z rov-
nice (1)

log l138 = 7,69897_10 + 138 . 0,02 = 0,45897
7138 = 2,8772 m

s' = 200 l138 = 575,44 m

nebo jinak

log 8' = 11 1; = 138 . 0,02 = 2,76000
s' = 102,76 = 575,44 m .

Z rovnice (1) je lineární délka laťového intervalu

tn = ln -ln-1 = lo . 10ni-lo . 10111-1);.

l0i-l
a po úpravč tn = ln'ioi

s'
tn = 200

10i-l
l0i

jemuž odpovídá paralaktický úhel c, o který se maxi-
málně zmenšuje účin hlavního klínu

tn 1 10i-l
c = s' = 200 'lOi- = Co = konst. (4)

Dosadíme-li i = 0,02 do rovnice (4), dostaneme

If _ ,,0,04712 _ 9"
cI] -(! -209,42.f .. , 46.L .

Proto je maximální dosah při log 8' = 2,76 + 0,02 '=
= 2,78, tj. 602,56 m.
Z rovnice (4)vYl)lývá důležitá vlastnost logaritmické

stupnice - stálost zbytkového úhlu Co odpovídajícího
poslednímu intervalu laťového úseku pro každou vzdá-
lenost.
Lať s logarítmickou stupnicí je upravena tak, aby

bylo dosaženo co největší přesnosti při cílení. Polohů
jednotlivých rysek představují středy černých kruhu.
Kruhy jsou na bílém poli a jejich poloměry rostou
úměrně se vzdálenos~í. Také příčná vzdálenost jejich
středů od hrotu bílého klínu (indexu) výrazně vyzna-
čeném v černém podkladu vzrůstá se vzdáleností, čímž
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j~ dosaženo toho, že velikost všech podrobností obrazu
laťového výseku v zorném poli dalekohledu je pro vše-
chny vzdálenosti t;;tejná. Číslování. latě je přehledné.
Rombus, jednoduchá a dvojitá čárka představují cha-
rakteristiku O, 1, 2. První místo logaritmické mantisy
je 11 kruhových značek označeno > číslem. Celková
úprava latě 3 m dlouhé je zřejmá z obr. 2.

Ob.,.. 2

. Logaritmický interval i = 0,02 odpovídá kapacitě
mikrometru, která je čtyřmi otočkami mikrometric-
kého štoubua 50 dílky bubínku rozdělena na 200 dílů.
Čtení na' lati provedené na 2 jednotky druMho místa
mantis;v se doplrií údp.jem lichých jednotek drúhého
místa a 3. až 5. místéYnmikronietru (obr. ~).

1,54
1364

log kl= 1,55 36 'l:
Obr .. 3 \

Redukovanou vzdálenost s a převýšení h vypočtema
při vodorovné lati ze šikmé vzdálenosti 8'

s = s' sin z = Xl sin z
h - s' cos z = Kl cos z

nebo po logaritm(wání

log s = log Xl + logsin z
log h = log Xl + log C?S z

Při ;lvislé lati odvodí se obě veličiny z obr. 4, podle
něhož"'platí pro šikmou vzdálenost s' .

s'= l sin (z ±~)
sin c5

a pro vodorovnou vzdálenost

l
sin (z + 15) sin zs = ---..--.-----

sin b
nebo po úpravě

(
. sin z cos Z)s = Xl 8m2 z + --X--- .

Převýšení je h = s cotg z
nebo

h = Kl (sin z cos z + _C_O;Z} (6")

Logaritmováním vzorců (6') a '(6") a po označení loga-
ritmů výrazů v závorkách p~smeny A a B dostaneme

log s ..:...log Xl + A \ }
log h :.......log Xl + B (6)

Výrazy A a B, log sin z a log cos z jsou uvedeny
s krokem 2c v tabulkách určených k vyčíslení nezná-
mých s a h z rovnic (5) a (6). V těchto tabulkách, které
dodává výrobce ke každé dálkoměrné soupravě, jsou
uvedeny neJprve příklady a korekce Llsv, Llhv, Lls", Llh",
Llh. z konstrukce dálkoměrného klínu pro lať ve vodo-
rovné a svislé poloze. Argumentem t pro- ně je údaj
mikrometru. Korekce Llh. je úměrná vzdálenosti. Obr.
5 a, b, c představuje ukázku tabulek s hodnotami
log sin z a log cos z pro výpočet neznámých ze vzorců (5),
s hodnotami A a B pro vyčíslení rovnic (6) a ukázku
inversních tabulek ke hledání čísel z jejiéh logaritmů
[1].

Srovnávací délky a převýšení. .
Podkladem polních! zkoušek dálkoměrného násadce

"Lotakeil" jsou trigonometricky určené vzdálenosti a
převýšení meZi vrcholy základnového čtyřúhelníka
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;--;nitřním bodem (obr. 6). Délky, všech" stran -tolioto
obJ;azce byly vypočteny ze základny :Přímo měořené
kompaiovaným ocelovým pásmem li. z vyrovnaných
s~ěrů, které byly měřeny s takovou přesností, aby od-
vozen~ '9"zdálenostibylo možno považovat prakticky za
exaktní.
Vodorovné směry byly na každém stanovisku zamě-

řeny s ohledem na nestejnost délek stran,ve dvojřadách
podle [2] theodolitem Zeiss Theo 010 při pěti qpaková-
ních. Výsledky měření, které zároveň představují dílčí
, polní zkouŠku nového theodolitu, jsou:

Střední chvba""směi:u ~ěřeného v jedné dvojřadě
z vyrovnání ~a st~novisku je

m = ± 3,3cc

Střední chyba. měřeného směru vyrovnaného na sta.
novisku je pak

m
M=-~= ±15cCVs '

Otyři přetvořené rovnice závislosti a odchylky U
s koeficienty jsou sestaveny v tab. 1.
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Směr

j' 1[ I I ,I I 6.J l I •

I I I ,I I2 3 4 5 7 8

I
9 10 11 12 U Jednotky

Koef. I I

a -1\. +1 ~I +J -1 +1 . -16- ee
b -1 +1 +1" --,--1 -1 +1 +30, ee
c -1 +1 ~I +1 -1 , +1 +13 ee
d -c-I,I +1,2 -0,1 -'--'.2.•4 +4,5 -2,1 -2,1 +6,6' -4,5 +3,0 6 místo

'. log>mant.

Opravy v z vyrovnáníjsou
VI = .c.:......1,Oec V

7
' = + 0,400

V2 - + 6,7 Vs .. -0,3
va'= - 517. V9 '0= -0,1

- V4 == - 6,3 , '/)10 .~ + 4,9
Vli= + 1,9 Vil = -;-2,0 .
V6 = + 4,4 V12 =- 2,9

.[vv~-=-177,72 '

Střední chyba z vyrovnánf j~

MI '=VIVV], _ ± 67ee
'4 "I ., , ,

Odvo~ené délky stran a jejich .střední chyl;>y jsou

8AB = 99,674ffi
M
' Měř"',;~./.V:;:-±6 6 .1

8A-o = 256,287 lil AO- 1,735C::- ., mm

. M 6,,7·Y3186..· .
8AD""" 317,366 m AD 0= -1,369. =±9,6 mm (7)

8BO = 174,671 mj
8BD =r327,228m

4"0 988 .M· = 6,7Y2"ro' ±1'2 5 .
saJ) == ~,m fJD 0,884 ' mm
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Velikost středních chyb vede k závěru, že trigono-
metricky odvoúiné délky stran možno pro daný účel
považovat prakticky za exaktní. Chyba v měřené zá-
kladně (ostatně velmi malá M. = ± 1,5 mm) jde na
vrub násobné konstanty dálkoměru, jejíž velikost pro
zkoušku nemá zásadní význam. -
Po vodorovných směrech byly na každém stanovisku

určeny trigonometricky výškové rozdíly h způsobem
obvyklým v trigonometrické síti (obr. 7). V každé po-
loze dalekohledu se cílilo dvakrát. .

Opravy výš-
kových rozdílů
jsou

VI = + 0,002 m
v2 = + 0,004
va = -0,002
v4 === - 0,006 .
Vó - -0,002
V6= - 0,004.

Vyrovnané výškové
zdíly Hi = hi + Vi

jsou

Hl = 0,833 m
H2 = 1,798 m
Ha = 0,964m
H4 = 0,062m
Hó = 1,736 m
H6 = 0,772m

Střední chyba měřeného výškového
rozdílu je

M,. = l!E']. = ± 50mmV-S '
Střední chyba; každého vyrovnanéM
výškového rozdílu pro střední délku
stran je

Mlo
MH =. = ± 3,5 mm·V2--

Měření "Lotakeilem" na vodorovnou lať

Délky všech stran měřené dálko měrným klínem
představují výsledky z deseti pozorování v každém
směru, která byla provedena po sobě y krátkém časo-
vém intervalu, takže do jisté míry lze jim přisoudit
laboratorní povahu. Výsledky seřazené podle velikosti
stran jsou sestaveny v tab. 2 ..
Ve třetím a pátém sloupci jsou uvedeny střední chyby
jednoho pózorovánírnl a m2• Hodnoty v sedmém

1Y·-Z-·-:- 2
sloupci představují střední chyby M' = 2 ~~ ~
aritmetického průměru z dvaceti pozorování. V před-
posledním sloupci jsou střední. chyby průměru vypo-
čteny z rozdílu d vzdáleností naměřených v obou smě-
rech.
Střední chyby ve vzdálenosti s' = 100 m, za před-

pokladu, že chyba v délce roste úměrně se vzdáleností,
nebo že

1 .
p = l2' JSou

YTp.M'2]
a) Mhm= -~= ±0,008m

b) M~m = Y[P~ ~~2] = ± 0,014 m.

Z nich odvozené střední hektometrové chyby jed-
noho pozorování jsou

a) mhm = Mhm V20 = ± 0,036 m (9)
h hmV-b) mrm = Mr 20 = ± 0,063 m (10)

Porovnání trigonometricky odvozených délek 8;
o nichž jsme prohlásili, že jsou prakticky exaktní,
s délkami s' změřenými dálkoměrem, je nutno spojit
se stanovením správné hodnoty násobné konstanty.
Známý vztah

Si = Kli
převedeme dosazením

K =Ko +LlK,
kde Ko = 200, na rovnici

Si = Ko li + liLlK,
z níž vyplývají rovnice oprav

o - Ks;'
v· = -l-LlK - (K l· -s·) = S·_·~· (11), , o , , , 200

Opravy určíme po vyřešení normální rovnice

[pll] LlK + [pl (Kol- s)] = O,

která po dosazení Pi = ..l~ dostane tvar

n . LlK + n . Ko-lTJ = o,
kde n = 6 je počet měřených stran.

Z poslední rovnice plyne pro násobnou konstantu

K - Ii-] = 200 ['S, J
'11 n s

Srovnání délek odlišného původu je provedeno
v tab. 3.

Měřená délka
I

1

I

I

I
!

Tam

I
Zpět Průměr Rozdíl

Mr' ~~ I
1Stranit

I

s' lli' d p ~.-

I
I'

Sl' I m, s,' I m,
I I

\ I

1

A-B 99,558 ± 0,038 99,542 ± 0,042 99,550 ± 0,009 I + 0,016 ± 0,008 4,04
B-C 174,447 0,064 174,454 0,087 174,450 0,017 - 0,007 0,004 1,31
A-O 250,065 0,055 250,073 0,085 ·250,069 0,016 - 0,012 0,006 I 0,64
A-D 317,153 0,071 317,196 0,088 317,174 0,018 - 0,043 0,022 0,40
B-D 326,834 0,066 327,082 1),069 326,958 0,015 - 0,148 0,074 0,37
O-D 490,235 0,184 490,4"i9 0,296 490,357

,
0,055 - 0,244 0,122 0,17I
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I
j

I
-

1 K.s' -Š s' s

I p 8' s=2ilOv=s-s

99,674 99,550 4,04 1,001246 99,'651 I +0,023
174,671 174,450 1,31 1,001267 174,627 ' +0,044
250,287 250,069 0,64 1,000872 250,323 -0,036
317,366 317,174 0,40 1,000.605 317,497 -0,131
327,228 32~,958 0,37 1,000826 327,291 -0,063
490,988 490,357 0,17 1,001 287 490,856 +0,132

6,006103
I

K ::=200X 6,006103 = 200,203433
6

. Střední chyba v jednotce váhy, tj. v délce 200 m je

Mi't.°O) =V [pvvl = '± O058 m5 . ,

a střední chyba hektometrová
M(200) .

M~ == - ;1 = ±0,029m.

Střední chyba jednoho pozorování je,pak
h hmV"--mlf = Mli 20, = ± 0,130 ID

'Měření '"Lotakeilem" na svislou lat'
Rozbor výsledků pozorování na svislou lať provede-

me podobným způsobem jako v předchozím případě.
Jen hodnotu násobné konstanty (13) převezmeme. vý-
sledky z deseti pozorování na svislou lať v obou smě-
rech uvádí tab. 4 hodnotami 8~, 8~.

Střední chyb4 hektometrová (pracovní) závislá jen
na jakosti pozol-ování je

Mhm = V [P M'2] = ± O on m
24 '

[8' -'- 8]
r =- [8'2] (17)

-2,537
r = - 550035,01 = + 0,000004612

Střední chyba ve vzdálenosti 200 m je

Mi't.°O)= V [pvv] = 0,066 m,, 5
střední chyba hektometrová je pak

M(200)

M~f=+= ±0,033m

a z ní odvozená střední hektometrová chyba jednoho
pozorování

hmh V-,\ mIl = MIl!' 20 = ± 0,148 m (18)

Charakteristika středních chyb a jejich souvislost
Vpředchoz~ch odstavcích jsme určili 2 řady střed-

ních chyb, z nichž první.fada mhm, m~m, m~f charak-
terisuje ~řesnost jednou měřené vzdálenosti 100 m .

Tab. 4

Měřená délka '

Strana Tam

I
Zpět Průměr

M'
Rozdi! M' _ d

s" d 1- "2 p

s/' I m, 82" I m" I

A-B 99,522 ± 0,048 99,510 ± 0,033 99,516 ± 0,009 + 0,012 ± 0,006 4,04
B-O 174,289 0,088 174,349 0,067 174,319 0,018 - 0,060 0,030 1,31
A-G 249,621 0,066 249,770 0,115 249,696 0,021 - 0,149 0,075 0,64
A-D 316,621 0,096 316,446 0,146 316,534 0,028 + 0,175 0,088 0,40
B-D 326,655 0,106 326,573 0,110 326,614 0,024 + 0,082 0,041 0,37
O-D 489,238 0,448 489,350 0,266 489,294 0,082 - 0,112 0,056 0,17

I S I s"
I

K s"

I
-

I s" 'I I, s = s' + s'r' I
Vs'=~ (s'-s) p

99,674 I 99,516 99,617 - 0,057 9923,55 4,04 99,663 + 0,011, 174,671 174,319 174,496 - 0,175 30448,85 1,31 174,636 + 0,035
250,287 I 249,696 249,950 - 0,337 ,62475,00 0,64 250,238 + 0,049
317,366 316,534 316,856 - 0,490 100397,72 0,40 317,339 + 0,027
327,228 326,614 326,946 - 0,282 106893,69 6,37 327,439 - 0,211
490,988 489,294 489,792 - 1,196 239896,20 0,17 490,898 + 0,090

~-2,537 550035,01
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dlouhé na vodorovnou lať a druhá mhm, mf", m~f ve
stejném smyslu vystihuje přesnost podle přibývajících
zdrojů chyb při svislé lati.
Střední chyby mhmamhm jsou závislé jen na jakosti

pozorování a představují tzv. chybu pracovní. Pro po-
souzení vnitřní přesnosti možno porovnat pracovní
chyby mezi "Lotakeilem" a jinými přesnými dvojobra-
zovými dálkoměry o násobné konstantě 100 (s dvojná.
sobným dálkoměrným úhlem). Pracovní chyba u přes-
ných dálkoměrú se udává u vodorovné lati 'hodnotou
± 0,025 m. U dálkoměru s násobnou konstantou 200
by měla theoreticky vzrůst na dvojná~obek. Vyšetřená
pracovní chyba mhm = ± 0,036 m je menší než 2 X
X 0,025, což svědčí o velké vnitřní citlivosti odečíta-
cího zařízení a potvrzuje výhodu v uspořádání a tvaru
cílových znaků a indexu na lati. Z nerovnosti středních
chyb mhm < mhm dá se soudit, že práce se svislou
latí probíhá za méně příznivých podmínek, než je tomu
při měření na vodorovnou lať.
Naproti tomu u středních chyb mf" a mf"je obsa·

žen účin refrakce, vliv odchylek od správné polohy
latě a vliv změny teploty na dálkoměrné zařízení a na
délku latě. Zde je nutno připomenout, že tvrzení vý-
robcu o vyrovnávání vlivu teploty u dálkoměrného
kIhiu a latě je třeba brát s výhradami.
Rozdíl mezi středními chybami m a ml pro vodo·

rovnou lať a také mezi mhm a mť' je přiměřený půso-
bení atmosférických podmínek při pozorování.
Jinak je tomu při posuzování střední' chyby m~f a

m~. Při přibližně stejném působení podmínek, kterým
V" o t hm h hm hm .prlSUZUJeme vzrUS zm a m m na ml a ml JSou

chyby m~f a 'm~ vzešlé z porovnáni meZi délkami
určenými trigonometricky a délkami měřenými "Lota-
keilem" neúměrně velké a usvědčují dálkoměrné zaří-
zení (v širším smyslu) ze systematických chyb, mezi
něž v této souvislosti nepočítáme nejistotu násobné
konstanty K.
K charakteristikám středních chyb nutno pozname.

nat, že všechna měření na vodorovnou i svislou lať pro-
váděl jeden pozorovatel. Také nutno konstatovat, že
hodnota násobné konstanty nebyla určena odděleně,
nýbrž za stejných podminek jako při měření. Zkouška
se sice uskutečnila v podmínkách ne příliš příznivých,
v rovinném terénu (na Letenské pláni), za slunečního
,svitu, aJé mírou jejich působení je vzrůst středních
chyb mhma mhm na mf" a m~m, který je přípustný.
Z uvedených rozborů vyplývá, že přesnost není

lp1ožno zvyšovat zvětšením počtu opakování pro skryté
systematické chyby. Zdá se, že systematické chyby
jsou výsledkem dosud málo prozkoumané proměnli-
vosti dálko měrného úhlu, což je nepříznivá vlastnost
společná téměř všem dvojobrazoyým dálkoměrům.
Možná, že je nestálost dálkoměrného úhlu mimo jiné
~aviněna i změnou osobni chyby pozorovatele se vzdá-
lenosti a jakosti pozadí. Po teoretické stránce byla sice
výrobcem učiněna u zkoušeného dálkoměru všechna,
opatření, která mají změnu osobní chyby vyloučit, ale
osobní chyba může být ovlivněna i jinými faktory,
zejména fysiologického -apsychologického charakt~ru.

Ekonomická stránka měřeni "Lotakeilem"
Vzhledem k neúčelnosti většího počtu opakování

zpracujme znovu zkušební měření tak, že přijmeme zá·
sadně z každé řady desetkrát opakovaného pozorovaní

jen páté a šesté pozorování, tj. dvojici pozorování
v každém směru a celý rozbor opakujme. V tom pří-
padě dostaneme pro lať ve vodorovllé poloze tyto vý.
sledky (tab. 6). •

Tab. 6

"J\oIěřené délky I i

I
Prúměr Rozdíl : d I

Tam Zpět s' d ' 2111' = - I TJ
Sl' S,' I 2 i

99,589
I

99,575 99,5821 +0,014 ± 0,007 4,04
174,406 174,570 174,488 -0,164, 0,082 1,31
250,040 250,050 250,045 -0,010 0,005 0,64
317,214 317,198 317,206 +0,016 0,008 0,40
326,884 327,026 326,955 -0,142 0,071 0,37
490,098 490,324 490,211 -0,226 0,113 0,17

Střední chyba hektometrová v arit. průměru z obou
směrů je

M~m = V [P6~~2j = ± 0,023 m

a střední chyba jednoho pozorování je

m~m= 0,023 V4' :J: 0,046 m (19)

Srovnání s odvozenými délkami 8 poskytuje vý-
sledky uvedené v tab. 7.

-
I I I

-
I K,s'l -s' ss TJ -s' I s = 200 v ~ s - s

99,674 99,582 4,04 1,000 924j 99,679 -0,005
174,671 174,488 1,31 1,001 049, 174,659 +0,012
250,287 250,045 0,64 1,000 9681250,290 -0,003
317,366 317,206 0,40 1,000 504 317,516 -0,150
327,228 326,955 0,37 1,000835 327,275 -0,047
490,988 490,211 0,17 (~001 585 490,690 +0,298

. 16,005865

K 200 X 6,005865
= .'6 = 200,195 500 (20)

Střední chyba v jednotce váhy je

200 V [pvv]
MIl = -5-'" = ± 0,070 in

Střední chyba hektometrová jednoho pozorování je
,pak

hm M~O -
mU - -2- V4 = ± 0,070 m (21)

Pro svislou lať dostaneme při dvojicích pozorování
v obou směrech obdobným způsobem jako vpl'edu řadu
středních chyb

mhm =± 0,049 m
mhm

I = ± 0,050 m (22)
mhm

. II = ± 0,067 m (23)
K porovnání délek určených z ,vodorovné a svislé

latě utvořme ještě řadu, v níž jednotlivé střední chyby
vystupují jako kvadratický střed z hodnot uvedených
ve vztazích (9) 80(15), (19) a (22), (21) a (23) podle obec-
ného vzorce
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p, = ± 0,043 m (24)
P,I = ± 0,048 m (25)
P,~I= ± 0,069 m (26)

Další střední hektometrová chyba dá se odvodit
z rozdílu délek získaných z vodorovné a svislé latě
(tab. 8).

. I

Is" I
Sv LI = SIl-Sv

I
I

99,680 99,705 -0,025
174,659 174',649 +0,010
250,290 250,272 +0,018
317,517 317,342 +0,175
327,275 327,418 -0,143
490,691 490,827 -0,136

V[PL12fp,m = ~-- = ± 0,046 m (27)

Velikost chyby P,m a její shoda s chybou mi"" svědčí
o dobré relativní (vnitřní) přesnosti a o tom, že účin
diferenční refrakce při měření v rovinném území nijak
nepoškodil měření při svislé lati.
Z toho, co bylo dosud uvedeno, vyplývá, že pro pří-

tomnost systematických chyb se nedaří zvyšovat přes.
nost v délkách zvětšením počtu pozorování. Víc než
d:vojnásobný počet opakování v jednom směru není
ekonomický. .
Uznáme·liza správnou zásadu, že měření nutno z dů·

vodů vyloučení omylu opakovat, a přihlédneme-li
k tomu, co bylo řečeno, pak se při měření "Lotakeilem"
rozhodneme pro 2 pozorování u každého z obou směrů.
V tom případě platí pro dopustnou odchylku při z .
. 100gr•

I .0,069. hm
L1. = 2 V4 . shm = ±0,070 S (28)

a pro dopustnou odchylku mezi měřením tam a zpět

LI. = 2 . 0,070 . shm = ± 0,140 . shm, (29)

kde vzdálenost s je vyjádřena v hektometrech.
Na základě provedených rozborů je možno očeká·

vat, že "Lotakeil" ve spojení s latí o délce 3 ID se
uplatní při mapování v měřítku I : 5000 a I : 10000,
a to při pořizování bodového podkladu, zejména poly- !

gonováním a při podrobném měření. Pro měřítko mapy
I : 2000 stanoví instrukce A přísnější požadavky na
přesnost než může "Lotakeil" poskytnout.
Při měření na svislou lať ··lze prozatím doporučit

vzhledem kproměnlivosti diferenční refrakce s roční a
denní dobou, stavem oblohy a druhem pokrývky te·

rénu, zjišťovat čas od času účin refrakce na přechodné
srovnávací základně v terénu, v němž se měření koná.
Toto zvláštní měření je vhodné spojit s určením násob·
né konstanty na vodorovnou lať. V našem případě je
korekce účinu diferenciální refrakce (viz tab. 5) vy-
jádřena vztahem

L1Ts = r . S2 = 4612 . 10-9.82,
což znamená, že pro vzdálenost 8 = 100 m je L1sT =
= 0,046 m. S ohledem na refrakci nemá měřená vzdá·
lenost při svislé lati přestoupit 400 m. Vliv diferenční
refrakc~ při skloněných záměnách bude nutno v bu-
doucnosti stanovit samostatně.
Praktické poznatky získané při zkouškách lze shr-

nout takto: Při svislé lati se osvědčuje udržování latě
podle krabicové libely pomocí lehkých opěrných tyčí.
Zajištění svislé polohy držákem na stativu je poněkud
těžkopádné. Způsobu označeného jako výhodnější lze
ovšem použít jen za cenu upuštění od trojpodstavcové
soupravy. Měření na vodorovnou lať dává poněkud
lepší výsledky. Přitom je nutno, aby za větru pomoc-
ník lať přidržoval, neboť při její značné délce je otáčivý
moment dosti značný.

Určeni výškových rozdnů.
Přesnost délek a převýšeni při skloněných záměrách
Porovnání vÝšKových rozdílů získaných jednak tri-

gonometricky, jednak "Lotakeilem" má smysl infor·
mativní, neboť zkouška přístrojlť byla provedena v ro·
vinném území a závěry pro skloriité území dají se vyvo·
dit pr07;atím jen cestou spekulativní. Přesnost převý-
šení u trigonometrického způsobu je charakterisována
střední chybou ± 0,0035 m - viz (8).
Z vah v základnovém čtyřúhelníku plyne, že ta.to

střední chyba přísluší střední vzdálenosti 80 = [:J .
. 277 m. K měření výšk9vých rozdílů "Lotakeilem"
nutno.dodat, že dálkoměrného tachymetrického klinu
bylo použito ve spojení s theodolitem Zeiss Theo 030.
Srovnání je provedeno v tab. 9.
Střední chyba měřeného převýšení kv pro střední

vzdálenost So je, V [CICl]mv = -6--- = ± 0,012 m,

a střední chyba převýšení k. pak

ms= ~=±0,017

Vm2 + m2

M" = v 2 ~ - 0,00352 = ± 0,014m

Převýšeni určené
,

Rozdi!
Lotakeilem při lati

trigonom, ve vodor. poloze ve svislé poloze
I A~ =. způsobem

I I
--"--

I .,=H-kv '2~H-k.
Llv=

H Tam Zpět

I
Průměr Tam Zpět Průměr = k~ + k~ = k~ + k~'

k' k" kv k' k"
I ks., v s s ,

- 0,870 I •
1 0,833 I + 0,838 0,854 + 0,836 - 0,835 0,836 - 0,021 - 0,003 - 0,032 + 0,001
2 1,798 + 1,794 - 1,797 1796 + 1786 -1,789 1,788 + 0,002 + 0,010 - 0,003 -0,003
3 0,964 - 0,946 + 0,961 0,954 - 0,966 + 0,946 0,956 + 0,010 + 0,008 .+ 0,015 + 0,020
4 0,062 - 0,088 + 0,065 0,076 - 0,118 + 0,054 0,086 - 0,014 - 0,024 - 0,023 - 0,064
5 1,736 + 1,762 - 1,715 1,738 + 1,704 -1,708 1,706 - 0,002 + 0,030 + 0,047 - 0,004
6 0,772 + 0,790 - 0,771 0,780 + 0,758 - 0,781 0,770 -0,008 + 0,002 +0,019 - 0,023
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Ve vzorci (30) je odečtena složka mající původ v ne-
přesnosti základu.
Střední chyby vypočtené z rozdílu měření tam a zpět

jsou

mv' = V[L1v L1vl= ± 0,013 m
24

ma' = V[L1~~81= ± 0,014 m
\

Pro stanovení střední chyby výškového rozdílu při
různě skloněných záměrách lze vyjít z diferenciálního
vztahu

s
dh = cotg z . ds - -;-2 - dz + dVa- dvc

sIn z
Přisoudíme-li diferenciálům povahu středních chyb,
platí podle zákona o hromadění chyb

2 . 2 2 B
2
" 2 2mh= cotg zms+ ~'-4-mz + 0,005 (31)sm z

kde poslední člen vyjadřuje hromadný vliv chyb v mě-
řených výškách přístroje a cíle.
Ze vztahu (31) pro střední vzdálenost So = 2,77 hm

a při z -~-100gr možno stanovit složku m.
2,772 m; = m~- 0,0052 - M~ - 0,0052

Po dosazení z (30) je
mz = ± 0,005 = ± 32cc (32)

2

Dosazením m; = 0,000 025 a po zavedení mi ....,--It~I
= 0,0352 z (26) do rovnice (31) dostaneme

mli = VBhm2(0,001225cotg2z+-M~K)~-25.~0~
SIn z

(33)

Střední chyby (v mm) odvozené touto zčásti speku-
lativní cestou, které je možno očekavat při určování
výškových rozdílů měřených v ol,>ou směrech při zá-
"měrách rlizně skloněných, obsahuje tab. 10.

s"m

I I I I I l~~1 2 3 4 5 6
z

100 7 11 16 21 26 30 100
90 9 16 23 31 38 - 110
80 14 26 38 51 63 - 120
70 20 38 56 75 94 - 130
60 27 53 80 106 - - 140
50 37 73 109 146 - - 150

I

Na základě vztahu (32) lze stanovit střední chybu ve
vodorovné vzdálenosti odvozené z vodorovné latě u
skloněných záměr, a to diferencováním vztahu

8' = 8' sin-z
ds = sin z dB' + 8' cos z dz

a převodem na střední chyby

mi = sin2 z mi' + 8'2 cos Z2 z m; (34)

Poněvadž je s' = -:- a podle (26) ma' = 0,0
2
70 8' a

sm z
podle (32) mz =0,000 025 dostaneme zavedením do
rovnice (34) a po vyjádření 8 v hektometrech

ms = 8hmVO,OOl225 + 0,000025 cotg2 z (35)
Analogicky by se odvodily vzorce pro stanovení střed-

ních chyb ve výškových rozdílech a vzdálenostech při
skloněných záměrách ze vzorců (6') a (6").
Spekulativní cestou získané vzorce nutno dodatečně

porovnat se skutečností, čímž se zpřesní koeficienty
vystupující ve vzorcích a získá se podklad pro stano-
vení dopustných odchylek. '

Závěr

Nejprve je uvedena charakteristika logaritmického
dálkoměrného klínu, latě a logaritmické metody. Při
otáčení mikrometrickým klínem zmenšuje se dálko-
měrný úhel 0= 17'11,32" daný hlavním klínem, a to
maximálně 0130 = 46,42". Tato konstanta je ve shodě
s příslušným posledním laťovým intervalem. Je po-
psána celková úprava latě, která údajně vylučuje
změnu osobní chyby pozorovatele. "Lotakeilem" se
určují logaritmy šikmých vzdáleností z latě ve vodo-
rovné nebo svislé poloze. Je uveden výpočet redukova-
ných vzdáleností a převýšení s pomocí speciálních ta-
bulek.
Podkladem polních zkoMek dálkoměrnéllo násadce

(ve spojení s theodolitem Zeiss Theo 030) jsou srovná-
vací délky a výškové rozdíly zkušebního čtyřúhelníka
s vnitřním bodem. Měření vodorovných a svislých úhlů
v této nezávislé síti bylo vykonáno (k trigonometric-
kému odvození délek a výšek) theodolitem Zeiss
Theo 010. Přitom střední chyba směru měřeného na
stanovisku v 5 dvojřadách je ± 1,5cc. Zároveň se sta-
novením vyrovnaných délek a výškových rozdílů byl
proveden výpočet vah funkcí vyrovnaných veličin. Ten
vede ke střední chybě nejdelší strany (491 m) ± 0,012
metru. a k střední chybě vyrovnaného výškového roz-
dílu pro střední vzdálenost 280 m v síti ± 0,0035 m.'
Z dvaceti pozorování dálkoměrným násadcem v obou

protichůdných směrech na každé ze šesti stran sítě byly
odděleně pro vodorovnou a svislou lať stanoveny roz-
borem troje střední chyby hektometrové podle přibý-
vajících zdrojů chyb.
První střední chyby (pracovní) jednoho pozorování

o hodnotě ± 0,036 m pro vod. lať a ± 0,049 m pro
svislou lať ukazují na velkou vnitřní přesnost, svědčí
tedy o velké citlivosti odečítacího zařízení a ověřují
předpokládanou výhodu v uspořádání a tvaru indexu
a cílových znaků na lati.
Druhé střední chyby vytvořené z rozdílu výsledků

v obou směrech jeví patrný účin vodorovné, anebo di-
ferenční refrakce, vliv povětrnostních podmínek vůbec
a ~hyb z odchylek od správné polohy latě. Uvedenými
příčinami lze vysvětlit vzestup na ± 0,063 m a ve
druhém případě na ± 0,089 m.
Srovnání s přesnými délkami vede k třetím středním

chybám jednoho pozorování z 20 opakování ± 0,130 m
a ± 0,148 m. Velikost těchto chyb usvědčuje dálko-
měrné zařízení (v širší!p. smyslu) ze systematických
chyb. Z toho důvodu nelze zvýšit přesnost zvětšením
počtu opakování. Tato vlastnost souvisící s proměnli-
vostí dálkoměrného úhlu vlivem prostředí, kde patrně
má roli i změna osobní chyby pozorovatele, je společná
téměř všem dvojobrazovým dálkoměrům.
Výsledkem úvah o ekonomické stránce měření dálko-

měrem "Lotakeil" je ověřené konsta~ování, že větší
počet opakování v každém směru než 2 je nehospodár-
ný. Za tohoto předpokladu vedou zkoušky k řadě střed-
ních hektometrových chyb (při z . 100gr) .....
... ± 0,022, ± 0,024 a ± 0,035 m.
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~rZe srovnání s trigonometrickým měřením výšek byly
vyšetřeny pro rovinné území střední chyby výškových
rozdílů a jen spekulativně byly odvozeny vztahy pro
stanovení střední chyby v délkách a výškových rozdí-
lech při skloněných záměrách, jejichž koeficienty bude
nutno zpřesnit v další etapě zkoušek v kopcovitém
území. .
~ Dále je konstatováno, že dálkoměrný klín "Lota.
keil" ve spojení s třímetrovými latěmi dojde upotře-
bení při opatřování bodového ppdkladu a při podrob-
ném měření u mapování v měřítku 1 : 5000 a 1 : 10 000.

Lektoroval: inž. dr. Karel Kučera, VÚGTK, Praha

,
[IJ VEB Carl Zeiss: Lota-Tafeln, .Jena (obr. 3, 5 a, b, cI
[2J K. Kučera: "Dvě cesty k zvýšení přesnosti triangu-

lací", Geodetický a kartografický sborník, Praha
1955.
E. .Janich: "Nový logaritmický tacheometrický
klín Lotakeil" (překlad od Ing. Haufa).
Geodetický a kartografický obzor, čís. 2, Praha 1957.

M. Herda } Polygonisace s optickým měřením
V. Staněk délek, SNTL, Praha, 1957.
.J. Herda
F. Deumlich } Instrumentenkunde der Vermes-

sungstechnik.
M. Seyfert Berlin 1957.

Analytický výpočet zásob nerostných surovin
óvěřených vrtnýrn pruzkumem
lnž. Jan Mošna, Státní výbor pro rozvoj techniky, Praha 526.99:622.1

Zákon o využití ner9stného bohatství (horní zákon) a jeho některé vztahy k dulněměřické a zeměměřické práci. Příklad
obecného a číselného výpočtu pravé mocnosti a kubatury sloje nerostné suroviny ověřené vrtným pruzkumem. Geo-
metrie nerostných lo~isek a její poměr k analytické metodě výpočtu zásob.

Zákon č. 41/57 Sb. ze dne 5. července 1957 o využití
nerostného bohatství (horní zákon) má několik usta·
novení, která se přímo týkají nejen důlněměřické, ale
i zeměměřické práce. Jsou to zejIIJ-éna druhý a třetí
oddíl hlavy čtvrté tohoto zákona, které řeší otázky
souvisící s určelúm a zaměřením dobývacích prostorů
a se změnami na pozemcích uvnitř dobývaoích pro-
storů. Z prováděcích předpisů k tomuto zákonu je nej-
důležitější vyhláška Ústředního báňského úřadu Č. 260
ze dne 31. prosince 1957 (Úřední list částka 136/1957).
Dobývací prostor se stanoví podle hormho zákona na

základě výsledků průzkumu ložiska podle rozsahu,
uložení, tvarl,l a mocnosti ložiska, se zřetelem na jeho
zásoby a t~ktoniku a s přihlédnutím k plánované ka·
pacitě těžebního podniku tak, aby nerost mohl ·být
z ložiska co nejhospodárněji vytěžen. Při stanovení do-
bývaoího prostorude třeba vzít zřetel i na vytěžení
sousedních ložiselfa na možný vliv dobývání nerostů
na povrch.
Jelikož důIněměřičtí a zeměměřičtí odborníci vždy

spolupracují na výpočtu geologických zásob nerost-
ných surovin, ověřenýoh vrtným průzkumem, a na
určení dobývacího prostoru, naznačíme v dalších od-
sta'Vcích možnost využití prostorové analytioké geo-
metrie pro tento druh prací. Vhodná aplikace analy-
tické geometrie v prostoru na výpočet zásob nerost-
ného ložiska představuje často nejen úsporu času a
zpřesnění výpočtu, ale současně též umožňuje syste-
matické zavedení jednotného souřadnicového systému
počínaje geologickým průzkumem a dobývacím prosto-
rem a konče vytěžením ložiska a terénními úpravami
pro rekultivaci půdy. Pro častěji v praxi užívaná řešení
je možno zavést vhodné výpočetní formuláře.
V této souvislosti je dlužno ještě upozo.rnit na stále

širší vYu~ívání vrtných praoí v teohnické praxi. Jde
zejména (kromě ověřování geologických zásob) o vý.
zkum únosnosti základové půdy, o hydrogeologický
průzkum v nejširŠím smyslu, o melioraoe půdy, o vý-
zkum horských tlaků a důlních otřesů apod.
V následujícím řešení výpočtu mocnosti a kubat'ury

určité části sloje omezené třemi vrty chceme odvodit
úpravu těohto formulářů, které by vyhovovaly nejen

vyšším technickým pracovníkům, nýbrž i vyškoleným
středně teohnickým praoovníkům.
Základní obecné vzorce, které jsou potřebné pro vý-

počet plochy trojúhelníka daného v prostoru souřad-
nicemi x, y,z, pravé (geologické) mocnosti sloje a ku-
batury části sloje omezené třemi vrty, můžeme převzít
z každé učebnice vyšší matematiky.
Plocha trojúhelníka (při nadloží sloj~) je dána vzor-

cem:
PA = VP~lI + P~z + P~x (130)

v němž tři výrazy pod odmocninou představují ve sku-
tečnosti čtverce projekcí trojúhelníka ABC na tři ro-
viny- dané osami souřadnicového systému x, y, z
(obr. 1).

/
/
/
/

/\
Obr. 1. Schematický náčrt části sloje omeze~é tfemi svislými

vrty.
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Je tudíž:
P",y= t (X1Y2 + X2Ya + XaYl - X2Yl -,XaY2 - x1Ya),
PyZ = t (Y1Z2 + Y2za + YaZl- Y2Z1 - Ya~ - YlZa),
Pz", = t (ZlX2 + Z2Xa + ZsXl - Z2Xl - XaZ2 - zlxa)·

VlastIÚ výpočet zjednodušíme redukcí souřadnic v pro-
storu, např. tím, že počátek sou,řadnic zvolíme v bodě a
(xa, Ya, za); potom:

~-~=~ ~-~9~ ~-Za=~

~-~=x; ~-~=y; ~-~=z;
\ za - xa = x; = O Y:r -Ya = Y; = O za - Za = z; = ,0

Po této úpravě dostáváme pro sčítance ve vzorci (la)
tyto zjednodušené výrazy:

P",y=t(x~.y;-x;.y~), I
P yz = t (y~ . z; - Y; . z~) , (1b)
P I (' , , ')Z"', = 2" Zl . Z2 - Z2 • Xl • \

Pro výpočet pravé mocnosti m sloje můžeme použít
vzorce pro výpočet vzdálenosti bodu od roviny. V na-
šem případě bude průměrná mocnost sloje dána kolmou
vzdáleností těžiště Tp trojúhelrúka Ap Rp ap od roviny
dané body A, R, a v nadloží sloje (obr. 1).
Souřadnice těžiště Tp jsou dány vzorci:

X _ ~f+ X~ + X~ _ Yf+ Y~ +Y~
Tp - 3 ' YTp - 3 '

kde indexy 1, 2, 3 jsou postupně použity pro souřad-
nicé xv, yP, zP průsečíků vrtů s podložím sloje, tj. pro
body označené Ap, Rp, ap (obr. 1).
S ohledem na redukci souřadnic a na skutečnost, že

nezáleží na znap1énku určované vzdálenosti, je pravá
mocnost m sloje dán~ vr;orcem: '

XT,Y'T,zT
1 ",m = _.--. xr' YI, Zl

2Pt;. , , ,
X2' Y2, Z2

Rozvedeme-li determinant D, obdržíme:
D ' (" ") , (" ") += XT YI· Z2 ~ Y2' . Zl - YT Xl • Z2 - X2 Zl .

+ ZT (X~ Y; - X; Yr) (3b);
můžeme proto pro výpočet pravé mocnosti (vzdále-
nosti bodu od roviny) využít členů ze vzorce (lb) "

Potom
D = XT. 2 PyZ + yT. 2 Pzm + ZT' 2 P"'1J'

Po jednoduché Úpravě lze vzdálenost m bodu Tp od
roviny nadložního trojúhelníka ARa vypočítat
z plochy tohoto trojúhelIÚka podJe vzorce:

1 .
='jPt;. .D

1 (' P + ' p + ' P) '(3c)m= Pt;. XT' Y' YT"'" ZT' X1J

Kubaturu V tělesa AROApRpOp vypočteme buď ze
vzorce;

nebo bez použití průměrné pravé mocnosti ze vzorce:

V = P",y [t (~+ Z2 + Za) -t (z~ + z~ +z~)] (5)
Mocnost mlze též vypočítat nepřímo ze vzorce:

Vm = ----
Pt;.

v němž V bylo vypočteno na základě vzorce (5).
Příklad úpravy formulářů výpočtů pro vzorce (1) až

(6) je též číselně řešen na tomto konkrétIÚm případu:
Sloj byla ověřena pouze vrtnými pracemi. Jsou dány

souřadnice x, Y ústí vrtů a, b, c, nadmořské výšky v
ústí těchto vrtů, hloubky h příslušných vrtných děr
od ústí vrtů k průsečíkům s nádložím sloje a hloubky
p k průsečíkům vrtů s podložím sloje.Dané hodnoty,
postup a úprava výpočtu jsou zřejmé z formulářů
vtab.1-6-číselně řéšenéhopříkladu. Podotýkáme,
že uvedený příklad předpovládá klidné geologické po-
měry (bez značnějších tektonickýeh změn).
Pravou (geologickou) mocnost, která vyjadřuje

zároveň vážený .průměr pravé mocnosti pro část sloje
(žíly) omezené třemi vrty, lze snadno vypočítat též ne-
přímo podle vzorce (6) z kubatury dané výhodným
vzorcem (5). Tímto způsobem řešení bylo by možno při
výpočtu pravé mocnosti a kubatury vynechat tab. 5
číselného příkladu'. Tabulku 5 však 'nvádíme pro
úplnost a pro možnost kontroly výpočtu průměrné
pravé mocnosti a kubatury, jakož i proto, že analyticky
tato tabulka obecně řeší výpočet vzdálenosti libovol-
ného bodu od roviny, určené třemi body. Tato úloha
je často nutná při řešeIÚ různých jiných technických
úkolů.
Jestliže jsou povrch území a sloj téměř horizontálIÚ,

nemá zakřiveIÚ vrtů zpravidla většího vlivu na přes-
nost výpočtu kubatury. Při nestejné hloubce vrtů
'zaviněné nerovným povrchem nebo při strmě ulože-
ných slojích je při každé metodě výpočtu zásob nutno
zjistit co nejpřesněji příslušné korekbe vyplývající ze
zakřivení vrtů, a to buď graficky nebo početně.
Trojúhelniková metoda výpočtu zásob je v praxi

dost často používána, ačkoliv jsou proti ní uváděny
v odborné literatuře někdy i nepodložené výhrady.
Přitažlivost troiúhelníkové metody vyplývá hlavně
z toho, že lze každý mnohoúhelník rozdělit na trojúheV'
IÚky a že tři body dané v prostoru souřadnicemi -'
pokud neleží na jedné přímce - určují jednoznačně'

.o

I I
~:::' Dané souřl'ldnico Xi

,. x,' = X, - X, = (1) Dané souřadnice Yi yl'=y,-y,=(3j
","", X,: = x,-x" ~ (2) y,' = Y, - Y, = (4)o~

. Xl + 1034307 00 + 791904 00 Ia (I) Yl (3)
- 83 1· 00-- ___ o -- x' -23 00 ---- ----- -- y;I

(} Xa + 1034330 00 Ya + 791 948 00 ------ ------- _._-
-- -- -- (2) + 32 00

---- (4) -39 00b Xa + 1034362 00 x' Y2 + 791987 00 y~2
---" ._-----

x; + x~ +9 00 Y; + Y~ = -122 00
I

xT=(x; +x~): 3=(5)= +3 00000
I YT=(Y;+Y~): 3=(6)= - 40 " 66667 1

. ,
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Tab. 2. Výpočet reduk. souřadnic z/,z,' trojúhelníka
ARe (v na~lloží):
i

Vi
Nadmoř'. výšky Reduk. souřad. z':

,05 ústí vrtů Souřadnice z zľ = Zl-Za =
-- (k nadloži) = (7) - (8) = (10)~E h, Hloubky vrtů zi ~ vi -hi z,: = Z2 -Za =""", (k nadloži sloje) = (9) - (8) = (11)O;. "
Vl 323 00

a -- --.--- - (7) + 252 00
hl 71 00 Zl (10)

+ 46 00Zl'
~-_ •..- -- ,--~- - ---- --

Vg 298 00
c - ,---- - (8) + 206 00 -- ------ -

hg 92 00 Zg
,

- ~ -~--_._-_.- --

v, 368 QO (11)
+79 00

(9) z,'
b - ---- -,- + 285 00

hl 83 00 z,

---------- ----
OD IZl + Z, + Zg= + 743

I

66667/(z~+z. + zg):3 =/ + 247= (12) =(

Tab. 3. Výpočet red uk. souřadnice ZT' těžiště trojúhelníka
ApRpOp (v podloží): '

Vi
Nadmoř. výšky 'Souřadníce zl! Reduk. souř. zT'ústí vrtů . t.o

(k podloži) těžíště
tIl::; zT' =zr-z, =1'1., Hloubky vrtů zf = Vi - PiN", Pi (k podloží) = (13) - (8) = (14)O;.

v;1 323 00
,

I - z~ + 248 00
(13)

+ 243 30a -;~I-----W ZT
00 .
--- - -- ~-~---'- -

Vg 298 00
.--- ---- -,-I zP + 201 30

(8)
+ 206 00c Za

pg 96 DO! 3

- ---- _1- ---- - -- ---- -
v. 368 00

b -- z~ + 280 60
(14)

+ 37 30
87

1
00

2 ZT'
p. II -- ,-

90 Izf+ z~+ z~ = + 729

ZT= (zf+ z~+ + 243 ;0001+z~):3=(13)=

l

Xl' • V,' = (1) x (4) = (15) Vt'. z,' = (3) x (11) = (19) Zl' • X', = (10) x '(2) = (23)

x,' . VI' = (2) x (3) = (16) V,' . Zl' = (4) x (10) = (20) z,' . X', ~ (11) x (1) = (24)

2Pi1/~ (15) - (16) = (17) 2P1/Z~ (19) - (20) = (21) 2Pw = (23) - (24) = (2ib

(15) + 897 00 (19) -I 6557 00 (23) + I 1472 00
----------- - --'- -- .-'- - --}------- ~1---- 181-;-(16) "- 2 656 00 (20) - I 1794 00 (24) 00

, 4763 00 12PW = (25)
;

+12Px1/ =(17) = + 3 553' 00 2P1/z = (21) = - = 3289 00
.. , -- ----- -- - ---."---- - -- ----_._-~- +1---Pxy = (18) = + 1 776 50 P1/Z= (22) = - __ ~381 50 I P'rJJ= (~6) = 1644 00

'-
P~v=(18)X (18)=1~ V-_···_'- : VU 531 874,753155 952 25 Pt:.. = PJv + P~z + P;x =

'--- ,-,----------- -------.-
P~z = (22)x (22)= + 5671 542 25 Pt:..= (27) = • 3.395,86 m'

.' I . ~
P;v=(26)X (26)=1 + 2704 380 25 Odmocninu při výpočtu plochy trojúhelníka ARe (v nadloží sloje)

2 2 ' 2 I I 11531
1

874
I IV.fPočteme buď kalkulačním strojem neb pon{ocí tabulek kvadrátů čísel

Pxv+Pvz+Pzx= + 75 (na př. Elznic: "Sintaco~ 8") .

r~vinu. V této souvislosti si je nutno uvědomit roz<iíl
mezi vlastní trojúhelníkovou metodou výpočtu a roz-
'vrhem vrtné sítě na povrchu. Bylo prokázáno, že
čtvercová (popřípadě obdélníková) síť vrtů zaručuje
příznivější výsledek než např. síť vrtů sestavených do
rovnostranných trojúhelníků. Důležitou átázkou je
však správné spojení jednotlivýoh vrtůčtyřúhelníkové
.sítě v polohopisu, abychom jednoduchým způsobem
získali co nejpřesnější kubaturu užitkové suroviny,
zjištěnou též s ohledem na hustotu provedených geo-
logicko-průzkumnýoh prací. Plocha nadložínebo pod-
loží ložiska omezená např. čtyřmi vrty nen{ při rozdě-
lení čtyřúhelníka na dva trojúhelníky jednoznačně
určena, neboť v tomt~ případě vélmi záleží, kterou
uhlopříčku čtyřúhelníka v prostoru zvolíme za společ-
nmí stranu obou trojúhelníků. Jak vyplývá z obr. 2,
nebylo by správné rozdělit čtyřúhelník pro výpočet
zásob úhlopříčkou 10--,12 (čísla na obr. značí mocnosti)
Naznačíme-li si při proměnlivých mocnostech v situaci
isolinie mocnosti, bude jedině správné rozdělit čtyř-
úhelník na obr. 2 úhlopříčkou 2-3 tj. tou z obou úhlo-
příček, která je rovnoběžnás ěara,mi stejné mocnosti
nebo se od njch méně uchyluje než úhlopříčka druhá.

Správné rozdělení sítě na trojúhelníky nečiní potíž
pracovníku, kterýmá prostorovou představivost.
Z konformního kuželového zobrazení Křovákova

o
13
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I

Tab. 5. výpoč~t průměrné pravé mocnosti a kubatury části sloje omezené třemi vrty
(bez ohledu ná znaménko)

I ± I
I XT' == (5) +

(5) X (22) 1-----
, Pvz = (221

YT' - (6)

, Výpočet souóinú
XT' pv•· YT'· Pzx' zT . Ppv

I
7144 50

I ZT' == (14) I :t-.
ZT' . PIJ)V= (14) X (18) -~- ---- ----~

I PIJ)V== (18) + 1776 5000

+66263 45 I-- -~~I~~'-I
ZT' Pv'+YT' PzáZT' Pw=(5) X(25)+{6)X (26)+(14)x (17)=(28~=_V = __~ __ ~__ J_~_! - 7757 i 44_.

Yýpočet pravé mocnosti sloje "m": '
m = (XT' PVIJ)+ YT' P'IJ)+ ZT' Pw): Pa = (28) : (27) = (29)

66263 145

I

7757,44
3395~86- = 2,:l8438 m

Tab. 6. Kontrolní výpočet kubatury a průměrné pravé mocnosti.
i •

V ~ PW [+ {- (Zd z,+ z,) - ~. (z1t + z~ + vn]
V = (18) [+ (12):- (13)]

Poznámky:
systém souřad. x, y:
výškový systém: ,
seznam souřadnic - str.:

, . V (31)
Prům. pravá mocnost "m" = Pt>. = (27) =='(32)1=

nebo z nóvého válcového zobrazení a z výškového
systému baltského vyplývá jednotný systém prostoro-
vých souřadnic x, y, z, který usnad:il.ujetéžpředávání
výsledků polohopisného a- výškopisného měření v do-
lech k dalšímu praktickému použití metod ap.alytické
geometrie. Chceme-li se zastavit jen u našeho příkladu,
lze ,řešení výpočtu pravé mocnosti sloje v tab. 5 nebo
podle vzorée (3c) přímo aplikovat např. na systema.
tické sledování vzdálenosti pevného bodu, který leží
mimo pásmo otřesů nebo poklesll od vhodně zvolených
rovin daných vždy třemi měřicky přesně kontrolova-
nými body v dole nebo na povrchu. Takovéto systema-
tické výpočty vzdáleností odro~in daných stabilisova-
nými body na-hranioích vyrubaného prostoru, na tekto-
nických liniích nebo na jiných místech v dole, kde se
mění fysikálně mechanické vlastnosti hornin, by jistě
zpřesnily dosavadní názory na převládající směry
pohybu ókolních horron při těžbě a z toho vyplývající
prevenci. Totéž by se týkalo kontroly vzdálenosti čelby
od nebezpečného nebo zakázaného pásma apod. Vzorce.
(130) pro výpočet nezkreslené plochy lze též s výhodou'
použít např. pro kontrolu výkonových nQrem, při kon-
trole odebirek na porubech s většími PQstupy atd.
Zákon ě. 41/57 Sb. o využití nerostného bohatství

+ (12) --;- I +247166667
--~=(l3) ---r- ~-~~-=-243-1ooooo~-~------
.1__ ~~1~_~_ ~~3l: ~~1_ _ ~~ ~ 4_136~67 ~~ _

+ 1776' 50000

7757 m3

3396 m'-- -

(horní zákon) má v poslední větě § 25 ustanovení, že
hranice dobývacího prostoru mohou být určeny též
přirozenými hranicemi tvořenými plochou tektonic-
kých poruch ložiska. Tyto příp~dy bylo by též možno
racionálně a přesně řešit metodami analytické geo-
metrie v prostoru.

Lektoroval: doc. inž. dr. Václav Krumphanzl, proděkan
FIS ČVUT v Praze
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,Zkrácený výpočet pořadnic
přechodnice pomocí

a polárných
speciálních

úhhj železniční
tabulek

Inž. Frant. Hromádka, kand. tech. věd, katedra silničních staveb VUT, Brno 526.49:625.14

Zjednodušená tabulka pro výpočet pořadnic pfechodnice. Tabulka pro výpočet polárních úhlů železniční přechodnice.

Při vytyčování železničních oblouků s přechodnicemi
je zapotřebí poměrně hodně času na výpočet pořadnic
nebo polárních úhlů přechodnice. Pracovní postupy lze
zde značně zhospodárnit použitím speciálních tabulek,
jak dále uvádím (obr. 1). .

r.ak

x o
x,

!-:I

I

Obr. 1

2. Tabulka pro výpočet pořadnic přechodnice

Podle železničního předpisu S-6 I z r.1956, str. 44, lze
pořadnice pi'echodnice v;jq)očítat podle vzorce

Dělíme-li přechodnici na sudý počet stejných dílů n,
lze vz~rec (1) upravit na tvar

(
i )3

Yi= nk

k
Yi = i3 n3

k
Yl == na'

Yi = i3 • Yl
Rovnici (4) lze ještě upravit na tvar

Yi = (n_i_rr 'Yi-l
Yi = ai . Yi-l (6)

Yn = an· Yn-l = k ('1)
V těchto vzorcích Yi je pořadnice i-tého bodu přechod.

. nice
i je pořadové číslo bodu přechodnice
n je sudý počet stejně dlouhých dílů,
na které byla přechodnice dělena

Yl je prvá pořadnice přeéhodnice
Yn = k je poslední pořadnice přechodníce.

Hodnoty koeficientů ai ve vzorci (6) pro jednotlivé body
přechodnice i jsou uvedeny v tab. 1. Tato tabulka platí
pro <;l.ělenípřechodnice na čtyři, šest, osm a deset stej-
ných dílů.

2.1 Příklad
Odlouk je dán těmito daty:
r = 896,7 m lX = 88,4044g, v = 115 kmjhod., n =
= 10 V, P = 118 mm, 1 = 135,6 m, k = 3,427 m,
tf. = 4,8180g•
Přechodniceje dělena na osm stejných diIů. Za účelem
vytyčení přechodnice pravoúhlými souřadnicemi, je
nutno vypočítat pořadnice jednotlivých bodů přechod-
nice. Celý výpočet~e proveden v tab. 2.,

Tab. 2. Výpočet pořadnic Yi přechodnice
.",

"'~ Pořadnice přechodnice
1>""
°0áJ,.o

z tab. 1. d.1 Poznámka
,,"'o Vi_l \v.=a .. v· 1000 t '6 'l.-
P-t;S I

O"",ZP k = 3,427 m
. k

1 - - 0,0067m Yl/' na=O,0067 m
2 8,000 0,0067; 0,0536 Při vytyčování
3 3,375 0,0536 ---.,,0,1809 zaokrouhlíme

4"",SP 2,370 0,1809 0,4287 hodnoty pořad.
5 1,953 0,4287 0,837. nic na celé mili-
6 1,728 0,8372 1,4467 • metry
7 1,588 1,4467 2,2973

8"", ZO 1,492 2,2973 3,4276m

Kontrola: YB =3,4276m ~ le

Výhoda výše uvedeného způsobu spočívá v tom, že
kontrolní výpočet pořadniceposlednfho bodu přechod-
nice je zároveň kontrolou správného výpočtu všech
pořad nic přechodnice.

3. Tabulka pro výpočet polárních úhlů pře-
chodnice .
V článku "Optimální způsob výpočtu a vytyčení pře-

.chodnice železničního oblouku", který byl uveřejněn
V Geodetickém a kartografickém obzoru 1960, jsem od-
vodil pro polární úhly přechodnice, vytyčované ze ZO,
následující vzorce:

Oi' = rp • lXi (8)

[i ( i )2]kde ot:;= 1+n- + . "n
Oi = tf. - Oi' (9)

k
V těchto vzorcích tgrp= "T

i je pořadové číslo bodu přechodnice
póčítáno od ZP =" O směrem k ZOo

n je sudý počet stejných diIů, na
které byla přechodnice dělena.

tf. je úhel odklonu společné tečny
oblouku a přechodnice od tečny
základní.

o;' je polární úhel příslušného bodu
přechodnice i, odměřovanýna ZO
od přímky ť, tj. přímky jdoucí bo-
dem ZO rovnoběžně se základní
tečnou t.

Oi je polárný úhel příslušného bodu
přechodnice, odměřovaný na ZO
od společné tečny oblouku a pře.
chodnice top.

1960/134



úhlové přírůstkové koeficienty 0Ci lz.e tabelovat, a tak
~načně urychlit celý výpočet úhlů přechodnice ..

Tab. 3.
Tabulka hodnot úhlových přírůstkových koeficientů (Xi

Přechodnice dělena na

čtvrtiny
I

šestiny I osminy

I
desetiny,

i I "i I i I "i I i I "i i I "i

O.• 1,0000 O 1,0000 O 1,0000 O 1,0000
1 1,3125 ~ 1 1,1944 1 .1;1406 1 1,1100
2 1,7500 ; 2 1,4444 2 1,3125 2 1,2400
3 2,3125 3 1,7500 3 1,5156 3 1,3900

'4 2,1111", 4 1,7500 4 1,5600
5· 2,5278, 5 2,0156 5 1,7500

6 2,3125 6 1,9600
7 2,6406 7 .2,1900

8 2,4400
9 2,7100

3.1):~říklad
Jedná se o tentýž oblouk jako v předešlém případě.

Je dáno:
r;= 896,7 m, (JI; ;= 80,40441:, V = 115 km/hod., k =

= 3,427 m, l = 135,6 m, A = 4,8180 g, 'P == 1,6087 g,
Přechodnice je dělena na osm stejných dílů. Výpočet
polárních vytyč ovacích úhlů 6i, pro případ vytyčení pře-
chodnice z bodu ZO, je proveden v tab. 4. '"
Podle vzorce (9) s použitím tab. 3 provedeme snadno

přímo v terénu v tab. 4 výpočet poM,rných úhlů přechod-
nice, vytyčované z bodu ZOo
Přesnost vytyčení přechodnice výše uvedeným způso-

bem je prakticky postačující, neboť směrová chyba
u jednotlivých bodů v uvedeném případě nepřekročí hod-
notu ± 1,5 mm, což plně postačí i pro kladení kolejnic.

..s Polárni úhel přechodnice
2l,e \

I °i z tab. 3 I dí' = <p • °i I Idi =).-di'
.,.;
o <p AP, .,.

I
ZP"",O 1,6087 g 1,0000 1,6087 g 4,8180 g 3,2093 g
1 1,1406 1,8349 g 2,9831 g
2 1,3125 2,1114 g 2,7066 g
-3 1,5156 2,.4381g 2,3799 g

4 1,7500 2,8152 g 2,0028 g

5 2,0156 3,2425 g 1,5755 g
6 2,3125 3,7201 g 1,0979 g
'; 1,6087 g 2,6406 4,2479 g 4,8180 g ,0,5701 g

4. Závěr
Výpočet pořadnic přechodnice podle vzorce (6) s po-

užitím tab. 1 oproti dosud známým způsobůnymá tyto
přednosti: . .
1. Tabulka 1 je jednoduchá a přehledná, neboť obsa-

huje pouze 9 hodnot. . .
~: 2. Kontrolní výpočet poslední pořadnice je současně
kontrolou správnosti výpočtu všech předcházejících po-
řadnic přechodnice, což u dosavadních způsobů :p.ení.
Podobně výpočet polárnýchúhlů přechodnice podle

vzorce (9) s použitím tab. 3 je hospodárnější než všechny
dosud v odborné literatuře uváděné způsoby.

Lektoroval: prof. inž. dr. Pavel Gál, SVŠT, Bratislava

Literatura
[1] ProL inž. dr. Pavel Gál: Geodézia v stavebníctve,

Vydavatelstvo slovenskej akadémie vied, Bratislava
1956.

[2] S-6 1: Předpis O úpravě kolejí na normálně rozchod-
ných drahách,Dopravp.í nakladatelství, Praha 1956

Zlepšovací návrhy, problémy a stanoviska
Zdokona1l:mí regIstračního systému

časových údajů
Inž. Ludmdla Webrová, AstrOnomický ústav ČSAV

526.6: 529
Perspektivy automatisace pro registraci průchodů

hvězd a výpočtů redukcí. Identifikace časových úda;ů
na záznamu tiskacího chronografú. Popis použitého za-
Nzent.
Význam automatisace v průmyslových oborech je do-

statečně' znám a všeobecně podporován. Automatisační
metody najdou ovšem velké uplatnění i ve výzkumných
střediscích, jejichž nové poznatky jsou často založeny
na velkém počtu stereotypních pozorování a měření.
Stálé stanice, které konají astronomická pozorování,
nemohou činit výjimku. Známky automatisace se dnes
ol;Jjevují jen velmi ojediněle, ale v několika málo letech
se projeví i zde ve velké míře. . ,
Zvyšování přesnosti, při určování času klade požada:

vek většího počtu pozorovacího materiálu. Ovšem výpo-
četní práce s tím spojená roste ještě rychleji. Automati-
sace zasahuje jednak do vlastního způsobu pozorování,
jednak do způsobů redukcí. Zde uvádíme jedno z řešení
zje;Clnodušení registrace průchodů hvězd a jejich zpraco-
vání 'na soupravě: kontaktrií neosobní mikrometr pasáž"
níku a tiskací chronograf. Je jasné, že tento způsob
registrace si už nemůže činit nárok na mo.dernost., Dnes
už je známo několik cest k automatisaci v tomto směru,
i když se zdá, že ideálem bude záznam časových údajů
průchodu na děrný štítek, který potom s dobrým počí-
tacím strojem obstará najednou všechno další. Nepo-
chybně tato zařízení budou mnohem složitější a také
odstraň,ování poruch bude přesahovat rámec svépomoci
ob~ervátora. Jistě tedy budou nová zařízení zálohována
stávajícími" a proto nemůže být na škodu ani úprava
dosavadního zařízení, která' může již v součal;iné době
významně zkrátit dobu, která _je potřebná při dnešním

;r,působu redukce. Tato úprava byla. též uvažována vzhle-
dem k jejímu využití i při budoucím plánu automati-
sace.
Princip kontaktního mikrometru, kterého se používá

k registraci průchodů hvězd, je všl;lobecně znám. Identi-
fikace. kontaktu, odpovídajícího začátku otočky, je ře-
šena různými. způsoby. V podstatě všechna řešení JSOU
uvažována vzhledem ke grafickému typu registrace, tj.
na příklad na psacíp:1, rycím nebo bodlovém chronogra-
fu. Buď se jeden kontakt vynechává, nebo naopak se
dva. kontakty, které obalují jeden z řady ekvidistantních
kontaktů, přidávají, čímž vznikne, tzv. střední kontakt
nebo trojkontakt. Při registraci průchodů se pak po
každé otočce mikrometru na chronografické pásce ob-
jeví buď delší mezera mezi záznamy kontaktů, nebo na-
opak tři záznamy v kratších intervalech. Má to visuální

-yýhodu, že pracovník, který prohlíží a odečítá chrono-
grafické pásky, se můžfj rychle orientovat. Jiná situace
nastává, použije.-li se k registraci tiskacího chrono-
grafu. Impuls, který vznikne sepnutím kontaktu na mi-
krometru pasážníku, vykoná v tiskacím chronografu
dvojí práci. Kotva tiskacího magnetu obstará úder kla-
dívka na číslici otáčejícího se kotouče a jiný elektro-
magnet posune páskou O určitou malou vzdálenost. Ji-
nak se páska neposunuje, takže se neprojeví ani chybě-
jící kontakt~ ani série tří kontaktů, která se vytiskne ve
stejných Vzdálenostech jako jiné. Identifikace těchto
kontaktů je tedy obtížnější než na záznamu grafickém.
Lze ji provést jen početním vyhledáním anomaliev ča-
sovém kroku dvou sousedních kontaktů. Tato práce je
dosti pracná a zdlouhavá a někdy následkem mírné ne-
pravidelnosti ve vedení hvězdy může dojít k sporné'mu
určení trojkontaktu apod.
Pok1.!Sili jsme se tedy dosáhnout při záznamu s troj-

kontaktem podobné visuální orientace na pásce 'chrono-
grafu tiskacího jako na pásce psacího. Základní my-
šlenka je taková, že se zamezí vytisknutí časových
údaji!. příslušných dvěma pomocným kontaktům, obklo-
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pUjlClm kontakt hlavní, aniž se zabrání posunu pásky.
10 se podařl!o prakticky vyřešit druhým kontaktovým
buomkem, který je připevněn na společné hřídeli s hlav-
nim ouomkem a nese dva. kontakty, qdpovídajicí oběma.
pomocnym kontaktum hlavního bubínku. Tyto nové kon·
takty sepnqu však o něco dříve a zůstanou spojeny po-
někud dele než pomocné. Jimi se ovládá relé s jedním
rozpojovacím a jedním spojovacím kontaktem. Rozpojo-
vaCl Kontakt je zapojen v sérii s vedením od mlkro-
metru k chronogratu, spojovací je připojen paralelně
k tlačítku, kterym může pozorovatel posouvat pásku
chronogratu poUle potřeby, např. při přeložení nebo
meZI pozorováním jednotlivých hvězd.
Při otáčení šroubu mikrometru se uzavírá devět hlav-

ních kontaktů normálně, krátce před prvním pomocným
Sb uzavře nový kontakt a tím přitáhne relé. Jeho roz-
pojovácí kontakt přeruší cestu od mikrometru k chrono-
grafu, spojovací způsobí posunutí pásky. Pomocný kon-
takt se tedy neotiskne, pouze se posune papír. Desátý
hlavní kontakt se opět tiskne normálně, neboť nový kon-
tekt se již otevřel a teprve při následujícím druhém po-
mocném kontaktu se pochod opakuje. Na chronogra-
fické pásce se pak objeví časový údaj desátého kon-
taktu, obklopený dvěma širokými mezerami, takžll je na
první pohled nápadný.
Podobné řešení se dá shadno uskutečnit i na systému

s vynechaným kontaktem. Přidá se pomocný kontakt
v místě vynechaného a zapojí pouze na obvod posunu
pásky.
Visuální orientace v tiskacím chronografickém zázna-

mu odstraňuje pracné vyhledávání trojkontaktu a odpo-
čítávání kontaktů. Může dokonce odpadnout opisování
číselných údajů k výpočtu střední hodnoty průchodu.
Vhodnou organisací další práce je možno číselné údaje
vysazovat přímo do psacího sečítacího stroje.
V případě, že je nutno použít psacího chronografu,

dá se celé pomocné zařízení vypnout, aby pomocné kon-
takty pracovaly normálně. Závěrem možno učinit ještě
málou poznámku o registraci' psacími chronografy. Práce
s nimi má též jednu stinnou stránku. Při odečítáni ča·
sových údajů jednotlivých záznamů je třeba vteřinové
značky číslovat a odpočítávat od začátku minuty.
I v tomto případě lze práci poněkud usnadnit a zrych-
lit zapojenim relé s krokovýmzařízením, které může
automaticky značkovat např.' každou desátou vteřinu.
Tím odpadne při krátCe registrovaných efektech čekání
a hlídání minutové značky.
Všechna popsaná zařízení byla v časovém odděleni

AÚ ČSAV zhotovena a prakticky vyzkoušena. Zvláštní
dik patří s. inž. V. Ptáčkovi za spolupráci při řešení
elektrických částí a mechanikovi GTÚ s. K. Krumpovi za
přesné vypracování novéhQ bubinku s pomocnými kon-
takty.

Lektoroval: inž. losef Suráň, GTO v Praze.

Dva náměty na zlepšen~ a využití operátů
jednotné evidence půdy (JEP) vyhotovených
ve spQlupráci se strojní početní stanicí (SPS.).
Několik zkušeností ze založení a údržby JEP.

lnž. K. Letocha, OMs Prostějov
336.211.1

Podstata zlepšovacího návrhu; návrh n/a širší využití
operátii lEP-SPS; některé závady operátii zpracovaných
SPS.

Při zakládání JEP v okrese Prostějov v r. 1957 a 1958
byly vyhotoveny písemné operáty JEP ve spolupráci
s SPS v 97% počtu obci, tj. jen v jedné větší a v jedné
malé obci bylo použito ručního způsobu. Pro ověření
pracnosti byla JEP zpřesněna ještě na počátku r. 1959
ve třech středně velkých obcích ručně. Jinak jsme se-
trvali u· strojního zpracování.
.K tomuto zpracování nás nutilo plnění dalších jiných
velkých úkolů . (zejména HTÚP a notářskotechnická
agendaJ a okolnost, že mladí pracovníci si na tuto me-
todu zvykli. Bylo zjištěno, že při ručn'lm zpracování
uzávěr z hlediska sektorů a úhrnných hodnot druhů po-
zBmků činil značné potíže, zvýšené nedostatkem sečíta-
cich strojů (1 stroj na 11 pracovníkůJ.
Z těchto důvodů nemohl být brán zřétel na hlavni ná-

mitku proti zpracování pomocí SPS, tj. neobvyklost a ne-

přehlednost op.erátů zpracovaných SPS. Proto se uči-
nila všechna opat!.'ení, aby operáty byly v tomto směru
zlepšeny, tj. nalepováním vysvětlivek číselných znaků,
natisknutím hlaviček apod. Při sledování těchto poža-
davků přehlednosti a použitelnosti se postupně dospělo
k úpravě, jejíž podstatu uvádím.
Vycházelo se z okolnosti, že s operáty IEP-SPS pra-

cují na národních výborech pracovníci jen občas,
a proto manipulace s těmito operáty pro ně není běžná
a snadná, zejména tehdy, ponechají-li se jednotliVé se-
stavy operátů neupravené.
Návrh spočívá na myšlence, že člověk si snadno

a rychle zapamatuje .přiřazení čtyř základních barev
k určitým významům. "
V našem případě se spojí:

barva červená s parcelním číslem,
barva modrá s číslem uživatele,
barva žlutá (hnědá] s číslem sektoru,
barva zelená s číslem kultury.
Těmito barvami se olinkují svislými čarami' z obou

stran sloupce příslušnýCh čísel. Dosáhne se tím:
a] o;z;načení významu čísla příslušnou barvou,
bJ rozdělení stránky na menší úseky, ve kterých je

snazší orientace,
cJ vzájemné oddělení sloupců' čísel podle jejich vý-

:.mamu, aby nedošlo ke spOJování čísel různého významu
(např. čísla uživatele s éíslem místního vztahu a sek-
toru, když některá SPS je řadí vedle sebe bez mezer -
jak je uvedeno dále].
Olinkování bylo prováděno ručně ve svázaných sesta-

vách operátl1 JEP a byly vybrány nejdUležitější údaje
(parcelní číslo, číslo uživatele, sektoru a kultury]. Vy-
znani barev a ostatních údajů byl vysvětlen pomocí ra-
zítek jen na první stránce operátu, na dalších stránkách
razítka už nebyla tištěna. Tuto celkem mechanickou
práci prováděli pomocní pracovníci.
Odtud byl už jen krok k návrhu, aby linkování bylo

prováděno ve strojně početní stanici ve vhodné fázi bud
před nebo po tištění ú<!ajů na tabeláčním stroji, a to
pomocí zařízení s kuličkovými tužkami čtyř základních
barev.
1ento námět byl podán jako zlepšovací návrh a podle

vyjádření oddělení vynálezů a zlepšovacích námětů nár.
podniku Aritma je proveditelný a použitelný a bude
realizován v r. 1960.
V r. 1959 pokročila na okrese značně socializace pl1dy

a údaje JEP po provedení změn li důsledným zjednodu-
šením při slučování parcel v blocích nabývají vcelku
ustálené formy. Proto se došlo k myšlence, aby it obci,
kde k takovému stavu došlo, byly pořízl;'Jny současně při
vyhotovení nových sestav operiltl1 opisy evidenčních
listů těch závodů, které o to požildají (JZD, CSSS apod.J.
Rozborem nákladů, které učinil Oblastní ústav geodézle
a kartografie v Opavě, bylo zjištěno,. že jsou poměrně
nízké. Této výhody, kterou poskytuje zpracování pomocí
SPS, by se mělo využít v širším měřítku, aby tak velké
závody získaly podklady pro svou potřebu i např. pro
generální inventarizaci pozemků.
Kvalita operátů dodávaných od SPS v r. 1959 se

značně zlepšila. Dodržuje se přesně požadavek uzávěru
na hospodářskou plochu obce i katastrálního území.
Pi;ece se však vyskytují některé formální závady.
Vážnou závadou z hlediska přehlednosti je nesprávné

umísťování mezer mezi čísly, majícími různý význam. Tak
dochá,zí ke spojování čísla uživatele s číslem místního
vztahu, vlastnického vztahu a číslem sektoru. Vzniká tak
shluk, jako např. 50021421, ktE:rý má význam jen v tomto.
seskupení: 50021421. Tato závada v minulých letech
ojedinělá, se vyskytovala v 50 % počtu dodaných ope-
rátů OMS v roce 1959. Tím nutnější' je oddělování sku·
pin čísel svislými linkami, ale i pak je třeba, aby strojní
početní stanice věnovaly této věci pozornost.
Vyskytuje se též vynechání nuly, třebaže místo_ ní je

prázdná mezera. Horní údaj je pak uveden takto:
5.. 21421. Tato závada je nebezpečná u údajů pro vý-
měru, kde je snadná možnost se zmýlit o řád. .
Úprava sestavy 3 (evidenční listy], kdy údaje jsou

tištěny ob řádek a mezi evidenčními listy je místo pro
změny, dále rychlost ve zpracování u SPS svědčí příz-
nivě pro strojní zpracování. Tento pracovní postup osvo-
bozuje technika od pracného provádění dílčích i celko· '
vých součtů, namáhavého hledání chyb i písařiny.
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Prvotní doklad pro SPS umožňuje nové zpracování i po
rozsáhlých změnách, zejména provedou-li se změny po-
zorně a systematicky, čímž se ulehčuje údržba, např. po
několika akcích HTÚP, kdy je účelné vyhotovit nový
operáť JEP.
Tento rozbor, provedený z hlediska použitelnosti, prac-

nosti a časové úspory by bylo třeba doplnit i posouze-
ním z hlediska nákladů tak, aby došlo k objektivnímu
poznání, který z postupů je výhodnější. \

Lektoroval: žnž. Viktor Hartl, OSGK, Praha.

Malé přímkové vytahovací pero
Bedřich Blažek, KRO, Praha

526.8 : 686.8

V kartografické kresbě se používá většinou kótovacích
per značek Gillot, Sommerville, Birmingham, Massag
nebo Orlík. Mimo to se užívají volnoosá a přímková vy-
tahovací pera. Většina technických pracovníků kartogra-
fické a geodetické služby pracuje těmito pery každo-
denně. Množství a velikost rovných čárových prvků
mapy klesá se zmenšujíCÍm se měřítkem mapy. U map
ma)ých měřítek převládají křivé prvky a u velkých mě-
řítek rovné prvky kresby. Rovné čarové prvky mapy
dostatečné velikosti lze též vyhotovit přímkovým vyta-
hovacím perem běžně u nás vyráběným. Dosud však
této pomůcky v kartografické praxi nebylo maximálně
využito, neboť 'velikost a tvar kreslicí části u dosavad-
ních přímkových per nebyl přizpfisoben pro tak jemnou
a přesnou práci, jakou je kresba mapového obrazu.
Zmíněné nedostatky přímkových vytahovacích per

odstraňuje nová jeho miniaturní varianta. Z jejího ob-
rázku tu na první pohled je zřejmo; jaké úpravy na nI
byly provedeny. V podstatě lze říci, že záležejí v cel-
kÓyě jemnějším provedení a zmenšení kreslicí části té-
měř na 113 běžné velikosti. To velmi přispívá k lepšímu
držení a ovládání této pomficky. Rovněž pracovní pře-
hlednost při použití miniaturního přímkového vytahova-

cího pera se proti
peru běžné velikosti
zvětšila.
Díky pracovníkům

n. p. K i n e x v Byt-
či je na 'kreslicí části
u jmenované pomůcky
použit materiál le
blízký ČSN 11700,'
který lze po provede-
ných zkouškách po-
kládat pro' jeho jakost
u nás za nejlepší. Pro
názornost stačí uvést,
že po jednom nabrou-
šení bylo tímto pe-
rem kresleno zaměst-
nankyní /Katsiedlovou
z oddílu 322 na mapě
1 :10 000 "Plán ffiŠsta
Plzně" každodenně po
dva měsíce, a přes to,
že jeho využítí byio
zn'1čné, neukázala se
potřeba broušení opa-
kovat: Dokonalá pruž-
nost materiálu zaru-
čuje přesný výtah čar
zvolené síly. Doba zá-
cviku do práce s tou-
to pomůckou a její
náročnost je nesrov-
natelně menší než

. u kótovacího pera.
Popisovana pomůcka byla již s úspěchem zavedena

v Kartografickém a reprodukčním ústavu v Praze a vě-
řím, že najde široké uplatnění nejen mezi kresliči-kar-
tografy, ale i mezi ostatními techniky, kteří usilují o přes-
nou a kvalitní kresbu.

Lektoroval: žnž. Osvald Plachý, VOGTK, Praha.

Disl<use, kritiky a sebekritiky
Ještě k problémům topografického mapování

v měřítku 1 : ll1 000

V roce 1956 bylo započato s klasifikací a zaměřo-
váním vlícovacích bodů pro nové celostátní mapové
dílo - topografickou mapu 1 : 10 000; v téže době spělo
k svému dokončení jiné mapové dílo - topografická
mapa 1 : 25 000, na jejímž vyhotovení se značnou měrou
podílely i naše celostátní ústavy. Společným znakem
obou mapových děl, která zapadají do jednotného kar-
tografického rámce, je i volba stejné mapovací metody;
je to, jak známo, fotogrammetrická univerzální metoda,
dosud nejrychlejší a nejhospodárnější způsob, umožňU-
jící při vhodném doplňování metodou kombinovanou
souvislé zmapování C,s.státního území v nej·kratší době.
Jelikož vyhotovení topografického originálu je vý-

sledkem práce kolektivu, je nutno v prvé řadě přihlížet
k přesné koordinaci všech zapojených složek a k jejich
plynulému zásobování prací. Nyní, kdy se do tohoto
procesu zapojují ve větší míře i oblastní ústavy a kdy
dochází k meziústllvní spolUpráci, je tato koordinace
a ,její řízení ještě naléhavější. .
Jednotlivá pracoviště, zejména ústavy provádějící

vyhodnocpvání, kartografické zpracování a reprodukci,
potřebují plynulý celoroční přísun, přesně podle stano-
vených' harmonogramft. Opožděné dodávání podkladů
'zaviňuje nežádoucí improvizace nebo i prostoje. Dodá-li
se větší množství podklad~ najednou, třeba z několika
ústavů, prodlužuje se neúměrně rozpracoVlanost ff vý-
robní cyklus některých zakázek.
Např. Geodetický a topografický ústav v Rraze, který

letos provádí většinu fotogrammetrických vyhodnoco-
Vlacích prací plánovaných Ústřední správou, potřebuje
nejen vČlllsné, ale vzhledem k nedostatkům, které se ve
vlícování stále ještě vy~kytují, spíše předčasné ~plnění

harmonogramu v dodávkách vlí.covacích podkladů.
Rychlé a správné zaměření ao vypočítávání vlícovacích
bodů musí být hli8.vním cílem všech oddílů, zabývajících
se vlícová:ním. Z těchto důvodů nemůžeme vítat zlep-
šovací námět s. inž. Hromádky z Brna, uvedený v článku
inž. Jaroše v č. 4/1959 tohoto časopisu, který podstatně
by prodloužil polní práce vlícovacích oddílů, výpočty
i vynášení a tím porušil hladký průběh dalších prací.
K tomu se ještě vrátím.
Nyní se krátce zmíním o zkušenostech s univerzální

metodou v našem ústavu a o postupu, jakého dnes při
této metodě ústav užívá.
Geodetický li topografický ústav v Praze již v roce

1947 vyhotovil ještě v Křovákově zobrazení 2 úplné
listy mapy 1: 10 000 univerzální metodou, a to bez
předchozí klasifikace. Také část úko1u na státní mapě
hospodářské 1 : 5000 byla vyhotovena fotogrammetricky;
základní a hlavní metodou zůstávalo však tachymetrické
mapování. Teprve pq zavedení univerzální metody, jako
hlavní a základní metody do našeho topografického
mapování, můžeme mluvit o masové fotogrammetrické
výrobě map, jdoucí ročně do tisíců čtverečníchkilo-
metrů.
V době tohoto rozmachu univerzální metody byla

pOdáJ'la i řada zlepšovacích námětů a zkoušeny způsoby,
jak zlepšit, urychlit nebo zlevnit naš~ výrobu. Již v' roce
1957 byl podán např. zlepšovací námět, který doporu-
čoval zaměření sítě výškových bodů v lesích, ještě před
vyhodnocováním; byla zkoušena topografická revize
bez předchozí klasifikace. Od r. 1958 jsme zavedU pře- ."
kreslování fotoplánfi po vrstvách, což značně rozšiřuje
využití kombinované metody. Využívá se zlepšovací ná-
vrh na využití vlícovacích bodů ze snímků, nalétaných-
. již pro mapování v měřítku 1 : 25 000.

Byla zrušena klasifikace leteckých snímků v lesích.
Zkoušíme mapování (výškopisu) číselnou. nachymetrií
ve fotoplánu. Velmi cennou pomůckou při klasifikaci
je nám např. odvozená mapa 1: 5000, při topografické
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revizi pak fotokopie fotogrnmmetrického vyhodnocení
nebo' již vykresleného topografického originálu.
Výběrem z těchto prakticky vyZkoušených námětů

jsme dospěli k postupu, který, myslím, zajišťuje rovno-
měrný chod prací pro všechny zapojené složky, celo-
roční rovnoměrný přísun topografických originálů do
Kartografického a reprodukčního ústavu a kratší vý-
robní cyklus.
Klasifikace leteckých snímků, kterou provádíme pouze

y přehledném terénu (v,četně menších lesnfch ploch),
musí probíhat tak, aby neměla žádný vliv IlJa pro'dlou-
žení výrobního cyklu; to znamená, současně s vlíco-
váním 'a jeho výpoGty.Cel nejracionálnější využití vy-
hodnocovacích strojů vyžaduje dokonalé organizování
práce a úplné oproštění vyhodI!Ocovatelů od všech 'prací
'přímo s vyhodnocováním nesouvisících, jako jsou· vše-
lijaké úpravy· vrstevnic nebo dokonce vykreslování
polohopisu v značkovém klíči apod. Dvousměnný provoz
musí být samozřejmý. Noční smany, vzhledrm ke zvý-
šené nervové a oční námaze vyhodnocovatelů} mají nižší
výkon i horší kvalitu práce než směny denní, a proto

ď je zavádíme jen v nezbytných případech. Oproštěním
fotogrammetrů od všech vedlejších prací, docilujeme na
jednu směnu průměrného měsíčního výkonu 28-30 km2•
Naše úsilí na tomto pracovním úseku budeme nadále
zaměřovat na zvyšování kvality.
, Na ,vyhodnocených listech je v kreslírně vykreslen
úplný polohopis') výškopis jen: rum, kde není odfoto-
grammetrie připomínek; zároveň se vyrovnávají styky
/ a.,zhQtoví 'průsvitka hranic.

N'arevtzní průsvitce upozorní revizor kresby topo-
grafa na' nejasná místa, vyžadující ověření la doplnění
polohopisu, podobně jako 'je to učiněno fotogrammetrem
na" průsvitce stereodvojic pro výškopis.
Všechny tyto předchozí práce připraví každý list tak,

aby topografická revize mohla být provedena s co nej-
menším zásahem jak kresIíčským, tak měřickým.
Topografická revize, kromě doplnění výškopisu a po-

lohopisu provedeného" podle poznámek na průsvitce
stereodvojic a revizní průsvitce kresby, věnovala pod-
stJatnou část své práce doměřování a ověřoví}ní výško-
,pisu v. lesích a jejich klasifikaci. Pokud jde o doplnění
a opravy výškopisu v přehledném terénu, postupujeme
dnes asi podle zása'd uvedených v další stati tohoto
článkú.
Nyní se vrátím k článku s. inž. Jaroše, uveřejněnému

"1 čís. 4/1959 tohoto časopisu, respektive k části, pojed-
návající o' zlepšovacím námětu s. inž, Hromádky zl OÚGK
v Brně. S. inž. Jaroš kromě konstatování několika zná-
mých skutečností provádí ekonomické zhodnocení uni-
verzální metody podle výsledků v OÚGK v ·Brně. Značný
rozsah topografické revize pak chce redukov:at zlepšo-
vacím námětem ,s: inž. Hromádky, který přesunuje
podstatnou část práce topografické měřické revize na
bedra vlícovatelů.
Dsbrý snímek a pět správných vlícovacích bodů pro

jeqnu ster:eodvojici musí posta/.'it nejen k dokonalému
vyhodnocení terénu, ale' i k okótování jakéhokoliv bodu
v terénu s přesností 30-70 cm (podle druhu komory a
měřítka snímku). To znam.ená: pokud nejsou poznámky
na, průsvitce 'stereodvojic, postačí nejvýše několik kon-
trolních bodů na každé stereodvojici k ověření správnosti
reliefu. V území fotografovaném širokoúhlým objekti-

I vem je pak jakýkoliv zásah topografa úplně zbytečný.
Místo, které bude nutno hustěji výškově ověřit nebo sou-
stavně. vybudovat, určí, teprve vyhodnocovate!.
Ten pozná a zjistí místa se špatnou plastikou, místa

,s vadným nebo nejistým vlícovacím bodem a označí
stupeň nejistoty svéhó vyhodnocení Ili každé stereodvo-
ji'ce. Jistě pak je výhodnější a rentabilnější na přesném
polohopisném podkladě, za vydatného využití trigono-
metrického určování výšek, na fotogrammetrií vyme-
zeném prostoru, zaměřit stolem potřebný počet kon-
trolních bodů. Je to jistě lepší než předem tato místa
pod stereoskopem odhadovat a číselně je podle pokynů
klásifikátora zaměřovať a pak vynášet. Nehledě k nad-
bytečnému měření bodů, k jejich zdlouhavému vypo-
čítávánÍ-, vynáše'ní a' k eventuálním chybám v jejich
určení, dochází k -ne'Clměrnému prodloužení výrobního
cyklu,před vlastním yYhodllocováním. Podle. zmíněného
návrhu by mohlo být započato s. určováním vlícovacích
bodů·· až po provedené klasifikaci.

Fotogrammetrovu jistotu podmiňují dobře próvedené
orientace na základě správných vlícovacích bodů. Jistotu
během práce mu dává vyhodnocení každé vrstevnice
a jejich vzájemná tvarová souvislost. Fotognammetrie je
samostatná a soběstačná metoda, která nepotřebuje na
každých 300 ,metrů oporu v podobě výškového bodu,
který může být eventuálně .také určen' s chybou.
Hlavním úkolem vlícova,tele je správná identifikace

vlícovacího bodu a jeho správné zaměření. Za před-
pokladu dobrých leteckých snimkll a správně určených
i spolehlivě ztotožněných vlícovacích bodů odstraní
soustavná fotogrammetrická 1 revize ve vyhodnocovacím
stroji potřebu polní měřické revize přehledného terénu.
Příklad 1 máme z jedné zahraniční zakázky ---, dobré

letecké snímky, pečlivě,' spolehlivě provedené vlfcování
a klasifikace, a topografické revize vůbec nebylo třeba.
A předem číselně mapované iesy. My máme možnost

na podkladě vyhodnocených polohopisných čar a více
či méně přibližných (lale někdy. i správných) vrstevnic
provést ověření a doměření výškopisu, spolu s doplně-
ním zakryté situace, jistě a jednoduše stolem. Lesy
mapovat číselně v měří·tku 1: 10 000 na podkladě te-
rénního náčrtu, j,terý provede jiný pracovník" s do-
plňováním polohopisu, o kterém předpokládám, že jej
fotogrammetrie neuvidí, je podle mého úsudku po-
chybný experiment, který kromě zdržení vlícovatele
žádný efekt nepřinese.
Zlepšovacího námětu s. inž. Hromádky milže být po·

užito pouze tam, kde 'nejde CI masovou výrobu, kde snad
fotogrammetrie a vyhodnocollatelé-začátečníci nezaru-
čují dostatečnou \ kvalitu svých vrstevnic. Zdali je to
ovšem z hlediska \ výchovného správné, nevím. Já bych
dal přednost dodatečnému ověření vyhodnocených
vrstevnic fotogrammetricl{ými revizními body.

Závěr
Včasné dokončeni topografické mapy 1: 10 000 zá-

visí jen na výrobní kapacitě 'vyhodnocovacích strojů;
ostatní operace sloužící vyh04nocení, jeho r~vizi a do-
plnění se musí přizpůsobit. Myslím, že když se vypra-
'cují jednotnépmc:wní postupy pro vyhodnocování, za-
ručující co nejekonomičtější využití strojů a závazné pro
všechny, kteří vyhodnocují pro mapu v měřítku 1:10000,
tak se při zajištění potřebných náletů nejen splní, alp.
i zkrátí termin, daný naším zeměměřičlun na dokončeni
mapového díla 1: 10 000.

Dodatek
Tento příspěvek byl dodán red,akci na Jare 1959 jako

reakce na článek inž. Jaroše v č. 4/1959 tohotq časopisu
a jakel informace pro topografickou revizi ve zmíněném
rocp.. Dostává se do tisku teprve nyní, ale přesto mys-
lím, že může svůj účel ještě splnit. Zkušenosti z loňska '
potvrdily vcelku správnost našich postupů a umožní
další podstatné snížení měřické revize v přehledném
terénu a její urychlení v lesích., Po systematic,\{é kOI)--
trole jakosti negativních fotcgrafickýah materiálů, za-
vedené loni v GTÚ, přlstoupímll, k systematické foto-
grammetrické revizi vyhodnoceného výškopisu, a tak
vytvoříme předpoklady k odstranění měřické topogra-
fické revize v přehledném terénu vllbec. I vyhodnocení
výškopisu v lesích bylo IT řadě listů provedeno s vy-
hovující přesností a zkušený topograf mohl podstJatně
omezit počet podrobných bodů. Jestliže by byl v hor-
~kých oblastech zaveden pětime~rový základní interval
vrstevnic, pak se měření v, lesícti ještě více: zmenší a IlJa
systematické klasické mapování zbudou jen lesy list-
naté (pokud musely být snímky pořízeny ve vegetačním
období), 'Smíšené a lesy v rovinatých územích. \

Lektoroval: inž. Jaroslav Šlitr, ÚSGK, Praha.

Pravidelný odběr našeho časopisu si milžete za-
jistit zasláním přihlášky na adre~u POSTOVNI

NOVINOVí ÚŘAD,ústfední admin~strace časopisů,
Jindřišská 14, Praha 3

Tamtéž obdržíte i starší čísla časopisů, pokud vám
chybí do úplnosti ročníkil nebo máte o ně zvláštní
zájem. Objednávky vám zprostředkuje také místní

poštovní úřad

1960/138



GeodeHcj{ý obzor
sv. 6/48 ,(1960) č. 7

Normalizační hlídka
Kamenné. měřické značky, staničníky,

llraničníky, směrové a zábrai(elní kameny
Frant. Charamza, PPK-Praha

Normalizační hlídka
Chybějící jednotné názvosloví, široký sortimenrvýrob-

ků a jejich povrchové úpravy, jakož i přísluŠ<'1ýchdo-
plňků shora uvedených kamenů působily značné obtíže
technické veřejnosti, odbytovým a spotřebitelským slož;
kám. Napomáltala tumu í dosavadní dokumentace těchto
výrobku, tj. CSN 2002-1931 Dlažební kámen čI. 12, která
normalisovala' silniční patníky; seKtoroVý katalog bývalé
Odbytové základny MSv; dále výběr materiálu a výrobků
pro stavebnictví MV 5-3bomařs~é a kamenické výrobky
vydaný Výzkumným ústavem výstavliy 'a architektury.
akooečně 1 ceník prací kamenických ;amramorářskýclj
C 59 knižnice místníhohospodářstvL Katalog "Kámen"
vydaný v červnu 1958 dokumentoval tyto kameny rovněž
odlišně proti nové normě. Proti tomu ceník státních 'vel-
koobchodních cen MSv-4 platný. od .1.1. 1958 popisuje
jmenované kame,ay podle připraveného návrhu normy.
kdežto návrh doznal ještě při konečné redakci v Itoce
1959 'změny u stanrčníků pro železnice ft rozšířením
druhů u stanicníků pro silnice azábradehiích kamenů.
V roce 195Q vstoupíla v platnost CSN 722518 - Ka-

menné mě~ické Zlaačky, hraničníky, Směrové a zábradel-
'ní 15an:;Hmy.Jejím vydáním mají být odstraněny zmínené
obtíže a má být tak vytvořen pevný základ vztahů mezi
spotřebitelem, odbytem, a výrobcem. Dosavadní doku-
mentace zaIiiká,' a je proto nutn.é spotřebitele a výrobce
sB411ámit s obsahem nové normy, což je účelem tohoto
'člá'aku. Dále je třeba spótřebitele upozornit, že v důsled-
ku změn budou opraveny v ceníku MSv-4 ceny za ka:
meny M 15, M16a že noVě bude stanovena cena za
kámen M 11a. a zábradelní kámen M 2(1.

Náplň normy: I

Jsou normdllsovány ·tyto drUhy ~ýl'Obků:
1. K a m e n n é měř i c k é z nač k y k st a b i I i s a c i

měřických bodů v terénu:
a) povrch~vé (viZ obr. 1, zl' -' druhové :an.ačky Ml '

až ,MB
b) podze;mní (viz obr.- 3) ~ruhové značky M9 až

MlO ,\ .'
'2. Stlaniční.ky pro st;an.Lčení silnic, vod-

njch\toků'a železnic: '
a} pro silnice a vodní toky:
aa) kilometrové kameny I' (viz obr. 4) druhové

značky M 11, M 11a
á.b) hektometrové kameny (viz obr. 5) druhové

značky M12 '
b) pro železnice:
ba) kilometrové kameny (viz obr. 6) druhové

značky M 15
bbj hektometrové kameny' (viz obr. 7)' druhov'é

značky M 16 " '

3. H·raniční.ky pr,o demarkaci, státnl'ch
hranic:
a) hrani(,i;aík hlavní (viZ obr. 8) .,- druhova znacka

M20 " 'j I •

b) J:,1raničník úsekový (viz obr. 9) ~ druhová.značka
M21 '

c) hrlmlčník mezilehlý (viz obr. 10) druhová
značka;M22

4. Směrové a ~ábrauelní kameny:
a~ směrov,é kamen)' (viz obr. 11,\' 12) druhová

značka M 25, M'26 ,
b) zábradelní kameny (viZ obr. 13, 14) druhová
,značkli M 27, M 28, M 29 \

5. D o p 1ft k y ka m e n,ů u v e den Ý c li ad 1 a 4 ~"
a) křížky'· . I

aa) stoja'té' (vi:;,:obr. 15)', - drnhováznaČka k 1, k 2
ab) ležtté (viz obr. 16) ..:.. druhova značka k 3, k 4
b} trOjúhelníky [viz obr. 17) - druhOVá značka tI

EF
Obr. 1.'

Druh. značka M 1.
Obr. 2:

Druh. značka
I 11 2 - M 6.

Obr. 3:
Druh. značka
M 9 - M 10
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Obr. 4:
.Druh. značka M lI, 1'4 lla.

Obr.5.·
Druh. značka M 12.
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Obr. 6:
Druh. značka M 15.

Obr. 7:
Druh. značka M 16.
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c) ~islice, druhová značka c 1, c 2, c 3, c 4, c 5
d) pismena, druhová značka p 1
e) vývrtw I

aa) vertikáklí, (viz obr. 18) - druhová značka v 1, v 2
ab) horizontální (viz obr. 19) - druhová značka vh.
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Obr. B;- '. Obr. 9: Obr. 10:
Druh. značka M 2D.Druh. značka M 21.Druh. značka M 22.
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Obr. 11:
Druh. značk(l M 25.
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Obr; 12:
Druh. značka M 26
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Obr. 17: TroJflhélriík. Druh. znaČka \t 1.
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Obr. 13:
Druh. značka M 27.

Obr. 15;'
Kříiek stoiatý. Druh, značka

k 1, k 2,

Geodetický 'obzor
sv, 6/48 (1960) č.7, -

Obr. 14:
Druh. značka M 28, MJ9.1

Obr. 16:
, Křížek úhlopříčný.!

Druh. značka k 3,k 4.'

12 '
/

ŘEZ 2-2'
I STŘED

L~

Obr. 18: Obr. 19:
Vertikální vývrt. Horizontální vývrt.

Druh. značka Vl, vz. Druh. značka vh.

Pokračován~ na 3. str. obálky
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.
Označcni I_Třida jakosti 1-

-
RozJ;llěrykamenů v cm I

IPřiblit. váha
L I L, I B I B, I H I H, I H, I v kg*)

I -
M 1 1.-lII. 12-15 - - I - 50-60 - I

-
I 25I

M 2 I.-III. 16±0,5 18±3 - - 15:Ú 55±5 20±2 62-----
M 3 1.-1II. . ,20±0,5 22±3 l5±0,5 17±3 65±7 45±5 20±2 ·61

-
M 4 1.-III. 20±1 22±3 16±1 18±3 75±7 55±5 20±2 76

M 5 I.-II1. 20±0,5 22±3 - I -- 80±7 65±5 15±2 101- ,

M 6 L-1II. 25±0,5 28±3 - I - 110±7 90±5 20±2 225,, '---,---

M 9 I.-II1. 30±3 - - -
I

10+3 - - 24
-2

MlO 1.-1U.
!
40±9 1-'12+3

I
51

I
- - - - -

-2
*) Váha I. třídy jakosti

',/ Tab. II. Rozměry a. váhy staniěníků: pro silnice a vodni toky.

Označeni I. Třída jakosti I Rozměry s~aničniků pro silnice a vodni toky -. v cm
IPřiblii!. Váhal Poznámka

L I L, I H I H, I H. I a v kg')

MlI :t.---1II. 30±0,5 34±4 I 120±7 50±5 I .70±2

I
3±0,5 -326 Ikilometr.,------

M lla 1.-II1. 32±0,5 36±4 120±7 50±5 70±2 ,3±0,li 359 kameny
"

15±O,5\
' - I hektometr.M 1·2 1.-III. 17±3 80±7 I 40±5 40±2 I 3±0,5 I 56 '". kameny,

<

I
Rozměry staničniků pro teleznice v\cm \ I

Ozna- Třída Přibl. yáhal Poznámka
čeni 'jakosti I L I 7ZL, I B I B, I H I H, I H, I a I v kg') I

" <" ! '
<. , \"- I I kilo-

M 15 1.-III. 50±0,5 52±3 2O±0,5 22±3 170±7 70±5 100±2 2:h;O,5 478 metr:
kameny

45±0,51
hekto·

M 16 1.-III. 47±3 15±0,5 17±3 100±7 40±5 60±2 2±0,5 f 196 metr.
I kameny

M20

M21

M22

I.Třida jakosti I
I.-II1.

I.--HI.·
I.-:::1II.

Tab. IV~ Rozměry a váhy hraničniků.

Rozměry hraničúiků v cm'

I
Přibl. váha

, _v kg')

30±0,5

25±O,5

20±O,5

32±3

27±3

22±3

18Q±7

140±7

90±7

80±5

65±5

50±5

100±2

75±2

40±2

1,5±0,5

l,5±0,5

1,5±0,5

460

255

109

*)Váha 1. třída jakosti.

Tab.V. Rozměry a váhy směrových a zábradelních kamenů.

ozna'l Třida I Rozměry směrových a zábradelnich kamenů v cm
'IPřibl.váha IPoznámka

)čeni; jakosti - L I L, I B I H, I H j H, I H, I a v kg')

M25 1.-111. 20±1 22±3 15±1 17±3

I

120±7 50±5 70±2 - 107 směrové-
M26 I.-III. 20±1 22±3 - . - 120±7' 50±5 70±2 - 141 kameny

I

M27 1.-111. 25±1 27±4
,

120±7 50±5 70±~ 3±0,5 217- -
--- zábra·
M28 I.-III. 25±1 27±4 - - 150±7 70±5 80±2 3±0,5 273 delní
--- kameny
M29 .1.-1II. 30±1 32±4 - - 170±7 70±5 101±2 -

Vydává Ústřednl správa geodézie a· kartogtafie ve Státnlm nakladatelstvl' technické llteratury, n. p., Spálená 51, Praha z(. Nové
Město, tel. 234441. - Redakce;.Ústi'ednl správa geodézKl a kartografle, Kostelnl42, Praha 7-Holešovice. Vedoucl redakce -ln!.
Vladislav Sachunský. Výkonný redaktor inž. František Štorkán, tel. 774-41- lnzertnl odděleni: SNTL, Praha 2, Spálená 51, telefon
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Výška TlouŠf,ka Hloubka I Mezera
člsHc IDélka a plsmen Šlřka Nslic křlžku, křlžku, mezi

ramene a délka a písmen člsHc, člsHc, čls!lcemí I
Označeni křižku stra y 1 písmen plsmen nebo

a/2 troj~:eYn1ka c ! tro,iú:elnlka ItrOjú:/:lníka I PIs:n
y

pr:ěr hlO:bka I

k 1 2±0,2_1~_-__ - 1,0±0,2j 0,5~0,2 ,I - , 1_. ------1 křížek
k 2 4±0,2 - - 1,0±0,2 0,5±0,2 _ i . stpjatý

k 3 J2±0,2 - -~-- 1,0±0,21 0,5:1:0,2 )---=---j------- ~[ křížek
k 4 4±0,2 ---- - 1,0±0,2 ~O:5-±0,21-- ---:-_._- ~----- -, úhlopříčný

tl-----=--- 8±0,2 - 1,0±0,2 ,0,5±0,2' - ~r------------I-troj6helník-
-c-I-' --~- IO±0,2 7±0,2 I,5±0,2 0,7±0,2~5~1------ ---i

:: ~ -~ ~:~::: / :~::: I ~::~::: ~:::::: - 2'0~!---- -~==--~----Ičíslic~
-~--,--=- I 20±0,2 8±0,2" I,5±0,2 -i o,7±_~_~1 1,5 I ~--~I-----~--i
-- c -5-= ,_~_ 1-2i±0:~r9±0,2 - _3,0±0~_lI,5±0'~i-=- 3,0 -~_J_-_~' ď~ ... _
~ ..=c._1 7±0,2i __4±0,2 0,7±0,2J_~,3±0,2! ~~__ L ~ písmena .

v 1 -! - :.. - - i - I - 2±0,5 5±I v 'vrt
v2 -'--~'I----=--(' ~ i ~l---=---I_' ---= 4±0,5 i 9±1 .-. vrrtiká.l_ní

vh I----=-..---i--c~=-t---=--i-- -=--I--=--i-" .-- ~ 1-6±0~1--I7-±l---I'~Ý~rt húi;, ....

Velkoobchodní ceny kamenú dle ceníku MSv 4 platné
pro <!odávky od 1. ledna 1958.

Kamenné
značky
měřické

a) povrchové

1

Stl).ničníky .. I
il.) pro silnice I

b) pro želez- I
nice ** I

H~aničIÚky •

;;lměrové a zá-
bradelní ka-
meny

I
,. '[ THda jakosti výrobkůDruhové Měrná

.značky I jednot: I I II I III

I I II' Kčs

I: ~ I ::: 1-.i: . 3~:50 1
' M 3 ks I 45,~ 37,-
i M 4 I ks I 32,- 26,- i

I
,M 5 ks 47,- 39,-1
M 6 I ks I' 68,-, 56,- 1

.
M. 9 I ks 22,- i 18'-1

I M 10 I ks 38,- I 31,-

I I !

ks :~O,- 182,-1121,-
ks bude nově stanovena

I -ks 77;-164'-142'-

I ks 165,- 137,- 91,-,-
,ks 75,- 62,- 41,-

I
ks 1318,-1263,-1175,-
ks 191'-1158'-1105,-

1 ks i 88,- 73,-: 48,-

1

M: 25 1/ ks 104 -I 86 - i 57-
M26 k 120'- 99'-! 66'-
M 27 L k: 160:-1132;....:..1 88:-

I M 28 I ks 185,- 153,-1102,-
I M 29 -I ks bude nově stanovena

I ~ ~ I~:
,i k3 ks
~"k4 ks
i ti, ks

,I

' c l,c 21 ks
c 3 I' ks
c 4 ,ks

I ~ ~ ~:
vI ks

l
i v 2 ks
. vh ks

MlI
M lla
M 12
M15
M 16

M20
M 21
M 22

I 1,50.1 1,- I

I
2,50 2,- i

, 1,50 I 1,_1
I 2,50 I 2,-,

I
I ::=11. g:-I
6'-1 5,-'

1

12'-1 10,-
4,-{ 3,-
7-1 6-

I, 3:- I' 2:5010-1 8-126:- 22:-1

4,50
23,-
25,--'
18,-
26,-
37, -
12,-
21,-

1,-
1,50
1,-
1,50
2-, -
2,-
3,~
7,-
2,-.
4,-
1,50
5,50
14,-

, ') 'ceny u dQdňňkt1 budou u třídy I takto upraveny: e2- Kčs 6,-;
e3 - Kčs 9,:-: eS - Kčs 15,-.

Poznámka.: S ohledem na rozměrové změny kamenů
pro železnice budou ceny n'ově stanoveny.
Výrobky I. třídy jakosti se vyrábějí z těchto žul;
černokostelecká, hlinecká, holetínská, hudčická, ko-
zárovická, krtská, něčinská, paštická, povHavská, po-
žárecká, skutečská, slezská-tmavá, šluknovská, tisská,
žumoorecká, blatenská, budějoVická, cerekevská, dolno-
březnická, jihlavská, jindřichohradecká, karloVlllrsko-
nejdecká, kolinecká, koutecká, liberecká, liIlllická,
merklínska, mrákotínská, olšanská, řásenská, sedlčan-
ská, slavníčská, slezská-světlá, vyššíbrgdská, vyško-
vická.

!

Výrobky II. třídy jakosti se vyrábějí z tvrdých pískovců:
bohánecký, božanovský, kostelanský, králický, králo--
védvorský, makytský (LúKy pod Makytou) podhůrský
(Podhůra u Chrudimě), terchovský, těšínský, (Řeka)
úpický, vyhnánovský, zašovský (Hážovice, Tylovice;
Zubří' u Valašského Meziříčí), žehrovický: .

Výrobky III. třídy jakosti se vyrábějí ze středně tvrdých
pískovci'l:
hořický, křížallský, maletínský (Maletín u Zábřehu),
mšenecký, podhornoújezdecký,,
Obsah normy je rozdělen do šesti kapitol:

--;{apitola I. Názvosloví.
Kapitola II. Všeobecně.
Kapitola III. Technické požadavky.
Kapitola IV. Zkoušení.
Kapitola V. Přejímání a dodávání.
Kapitola VI. Dopray,! a skJ.adování.

Dodatek obsahuje citaci souvicících čs. norem.

Hlavním prmo~m závazné ,9SN 72 2518 - Kamenné
měřické značky, staničníky, hraničníky, směrové a za-
bradelní kll.m6'I1Y,je zejména, pokud jde o druhy kamenů
a doplňků,' podstatné zúžení sortimentu téměř o 500/0,
stanovení výrobně ekonomických tvarů a rozměrů s ohle-
dem na jejiCh účelové použití. Všechny druhy kamenl1
jsou trvale vystaveny účinkům mokra, sucha, tepelným
zm~nám, dále pak sií'niční st~ničníkx: zábradelní li smě-
rové_ kameny mnohdy musejÍ odolává"! náhodným nára-
zům kol a těžkých vozidel, a proto správně byl za zá-
kladní surovinu k výrobě kamenl1 zvolen přírodní ká·
men, Jsem přesvědčen, že ČSN 72 2518 splní očekávaný
účel a že ji uvítá naše technická veřejnost, výrobci i
spótřebitelé.

Lektoroval: inž. Václav Morch, ÚSGK, Praha.


