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668.5.~27 GPS
KARSK~, G.
Jak pracuje drallcov' systém OPS?
Q.eodetlckf a kartograflckf obzor, _, 1990, Č. 8,
str. :187-192, 1 tab., lit. 4
Popis systému GPS potfebnf pro pochopeni principu
jeho funkce a pou2ltl. Rt1zné zpt1soby využiti systé-
mu GPS. Opravy měřeni n principy zpracov4nf. Do-
poručeni pro volbu vhodné aparatury GPS.

528.088:528.33
RATIBORSK~, I.
Odhad chyb geometrických vellěln p'l vyrovnáni leo-
detlckých slt(
Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990, Č. 8, str.
192-193, lit. 4.
0!lhad njedlnělfch chyb v geometrických :Vellčln4ch
na z4kladě matematického modelu. Možnost zabudo-
v4nl do vfpočetnlho programuvyrovn4nl geodetické
sltě.

528.74:67
JURASKOvA, R.
Stereofotogrammetrlcké určováni tvaru dna na hydrau-
lických modelech
Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990, Č. 8, 'str.
str. 194-198, 7 obr., lit. 3
Stereofotogrammetrlcká metoda pro určováni proměn-
livého tvaru dna hydraullckfch modelt1 v prt1běhu
hydrodynamických zkoušek. Fotografováni bylo pro-
vedeno mčřlckou komorou UMK 10/1318,vyhodnocenl
vrstevnlcového plánu n'l analogovém vyhodnocovaclm
přistroj I Stel"eometrograph s přesnost! mh = 0,140/00 h.

528.528:621.375.826
POSPlSIL, J. - VACH, K.
Optoelektronická p.ljimacl za'lzenl pro urěenlpolo-
hy laserového svazku a jejich klasifikace
Geodetlckf a kartografický obzor, 36, 1990, Č. 8,
str. 198-201, 4 obr., lit. 4
Optoelektronická přljlmacl zařlzenl pro určeni polo-
hy laserového svazku, jejich principy a klaslflkace.
Charakteristika přljlmaclho zařlzenl Meoflx a TKGDR
206

341,235.11 t[347.235.11:711) (438)
ZAREMBA, S.
Model jednotného systému evidence plldy a budov
v Polsku
Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990, Č. 8,
str. 201-206, 4 obr., lit. ,6
Model jednotného systému evldencle pozemkov a bu-
dov ~ychádzajúcl zo z4kladnej dlgltálnej mapy. Mož-
nosti vytváranla miestnych bank údajov s využitlm
mlkropočltačov IBM PC/AT .a reglonálnych bánk úda-
jov na počltačoch EC 1034 v Polskej republlke.

621.396.96+ 528.481+621.039
ZADERIGOLOVA, ,M. M.
Radlovlnná metoda pro hodaoceal a p'HpovH stabi-
lity objektt1 jaderaých eleklr6rea v kruovtcll oblas-
tech
Geodetlckf a kartograflckf obzor, 3&, 1990, Č. 8, ,str.
207-209, 3 obr., lit. 6
Metoda radlovlnného vyhledáváni podzemnlch geolo-
glckfch anomálii a dutin pro sledov4.ni únosnosti
podloži projektovaných, budovaných a provozovanfch
jaderných elektráren. Srovnáni s klaslckfml metodami
prt1zkumu a měřeni deformaci. ,Návrh geodetlckfch
automatických kontrolnich systéml't. Jiné možnosti po-
užiti, napf. v archeologII.

668.5:527 GPS

KAPCKII1, r.

KaKHM o6pa30M 4>YHKIIHoHllpyeT cnYTHIIKoBall CH·
CTeMa rnc?

reOJle31111eCKI1H H KapTorpa4>lI11eCKI1H 0630p, 36,
1990 r, N° 8, CTp. 187-192, 1 Ta6., nl1T. 4
Onl1CaHl1e CHCTeMbl rnc, Heo6xoJlHMOe Jlnsl nOHlI-
Tl1l1 npHHl\l1na ee <jJYHKI\110Hl1nOBaHII1III Hcnonb30Bd-
HlIlI. Pa3nHllHble cnoc06bl I1Cn0l1b30BaHI111 CIlCTeMbl
rnc. nOnpaBKI1, BHOCIIMble B H3MepeHII1I II npl1HI\I1·
nbl HX 06pa60TKH. PeKOMeHJlal\l111 no Bbl60py npH·
rOJlHOH annapaTypbl rnc.

528.088:528.33

PAH160PCKVI, Sl.
OlleHKa OWHÓOK reoMeTplllleCKI1X Benl11ll1H

reoJle31111eCKI1H 11 KapTOrpa<jJHlleCKI1H 0630P, 35,
1990, N° 8, CTp. 192-193, nl1T. 4

Ol\eHKa OTJlenbHblX OWI1ÓOK B reOMeTpl111eCKI1X BC,
nl1lll1HaX Ha OCHOBe MaTeMaTl1lleCKOH MOJlel1l1. B03'
MOlKHOCTb BBOJla B nporpaMMY Bbl411cneHHH Bbl·
paBHI1BaHI1H reOJle3114eCKHX CeTI1.

528.74:67

IOPAWKOBA, P.

CTepeo4>oTOrpaMMeTpl1lleCKOe onpe,qeneHl1e 4>OpMbl
/.IHa Ha rll,qpSBnlllleCKIlX MOJlel1l1X

reOJle3111leCKI1H 11 KapTorpa<jJ114eCKI1H 0630p, 36,
1990, N° 8, CTp. 194-198, 7 nl1c., nl1T. 3

CTepeo<jJoTorpaMMeTpl14eCKIIH MeTOJl- onpe,llel1eHl1l1
nepeMeHHoH <jJOpMbl JlHa rHJlpaBl1l1lleCKI1X MOJleneH
B XOJle rHJlPOJlHHaMl1lleCKI1X onblTOB. <poTorpa<jJl1po-
Bal1He 6bl110 np0l13BeJleHo <jJoTorpaMMeTpllllecKoH
KaMepoH UMK 10/1318, 06pa60TKs nnaHa c ropl1-
30HTanllMI1 - Ha aHanorOBOM <jJOTorpaMMeTpllllec·
KOM npH60pe "CTepeoMeTpornpa<jJ" C TOIlHOCTblOm" = 0,140/00 h.

528.528:621.375.826

nOCnll1WVln, lil - BAX, K.
OnT03neKTpOHHble npl1eMHble YCTpoiiCTBa ,qnll onpe·
,qeneHlIlI nonOlKeHlIlI l1a3epHoro "YIlKa M I1X KnaCCII·
lJ)IIKallllll

reO,lle3114eCKI1H 11 KapTorpa<jJHllecKIIH 0630P, 36,
1990, N° 8, CTp. 198-201, 4 pliC., I1I1T. 4

Om0311eKTpoHHble nplleMHble YCTpoHcTBa ,ql1l1onpe-
JleneHl1l1 n0l10lKeHI111 l1a3epHoro nYIlKa, I1X nplIHl\lInbl
H KolacclI<jJI1KaI\HlI. XapaKTepHCTI1Ka nplleMHoro
YCTpoHcTBa Meofix 11TKGDR 206.



347.235.11 + (347.235.11:711) (438)
3APEM6A, C.
Mo... ."'H"HOII OIlCreMW perMOTp8ltHH 3eM••• HWX
Y'IIICTlC08 " S,tt8"HII • no.we
reoAesMlfecKMli M K8pTorp8C1»MlfecKMli 06sop, 36,
1990 r., NI" 8, CTp. 201-206, 4 pMC., IIMT. 6
MOAellb eAMHHoli CMCTeMbI perMCTpaqMM seMellbHblX
Ylf8CTKÓ8 M SA8HMli. MCXOARlq8R MS OCHOBHOli qMCI»·
pOBoli K8pTbI. BOSMO*HOCTM COSA8HMR MeCTHblX
(jaHKOB A8HHblX npM ,MCnOnbSOB8HMMMMKpO- '3BM
IBM nCJAT M perMOH811bHblX ,CSaHKOBAaHHblX Ha
3BM EC·1034 B nOnbCKOli pecnyClIIMKe.

621.396.96 +528.481 +621.039
3AAEPHrOnOBA, M. M.
Hono"30.8H", P8AMo.onHoBoro MeTOA8 AnR oqeH·
KH H nporHosHpoB8HMR YCToiilfMBOCTM 06b8KTOB
A3C, coopv-eeMwx B 3OH8X p8SBMTMR K8pT8
reoAesMlfecKMli M K8pTorpaCl»MlfeCKMií o(jsop, 36,
1990 r., N" 8, CTp. 207-209, 3 pMC., nMT. 6
HcnonbsoBaHMe paAMoBonHoBoro MeTOAa AIIIl Ha·
XO*AeHMR nOAseMHblX reOllorMlfeCKMX aHOMallMH
M nYCTblX MeCT C qenblO ,onpeAelleHMR 'HecYUleH
cnocoClHOCTM OCHOB8HMIl npoeKTMPyeMblx, CTpOIl'
UlMXCJl M HaXOARUlMXCR B 3KcnnyaTaqMM A3C.
CpaBHeHMe C KllaCCMlfeCKMMM MeTOA8MM MCClleAoBa·
HMH M MSMepeHMií AeCI»0pMaqMM. npoeKT reOAeSM'
lfeCKMX aBTOMaTMlfeCKMX KOHTpOllbHblXCMCTeM. Apy·
rMe B03MO*HOCTM McnOllb30BaHMIl, HanpMMep, 'Bap-
xeOllorMH.

666.5:527 GPS
KARSKt, G.
Wle arbellet das SatellUensystem GPSi'
GeodetickÝ' a kartografickÝ' obzor, 36, 1990, Nr. 6,
Selte 167-192, 1 ,Tab, Lit. 4
Beschrelbung des Systems GPS ale Basls fUr dle
Begrelfung des Prlnzlps selner Funktlon und Anwen-
dung. Verschledene Anwendungsverfahren des Systems'
GPS. Messungsverbesserungen und Bearbeltungsprln-
zlplen. Empfehlungen fUr die Wahl der geelgneten
GPS-Apparatur.

526.066:526.33
RATIBORSKt, J.
Fehlersehatzung geometrlsc:her GrBssen
Geodetický a kartografickÝ' obzor, 36, 1990, Nr. 6, Sel-
te 192-193, Lit. 4
SchlHzung verelnzelter Fehler ln geometrlschen Grtls-
sp.n auf Grund elnes mathematlschen Modells. IMtlgllch-
kelt der Elngllederung ins Rechenprogramm der Aus-
glelchung elnes geodiitlschen Netzes.

526.74:67
JURASKOVA, R.
Stereophotogrammetrlsehe Bestlmmung der Form des
Rodens an hydraulisehen lIIodellen
GeodetickÝ' a kartografickÝ' obzor, 36, 1990, Nr. 6, Sel-
te 194-196, 7 Abb., L1t. 3
Elne stereophotogrammetrlsche Methode zur Bestlm-
mung der ,verllnderllchen Form des Bodens von hydrau-
lIschen Modelien wllhrend der hydraullsehen PrUfun·
gen. Dle Aufnahme erfolgte mlt der Messkammer UMK
10/1316, dle Auswertung des Htlhenllnlenplanes auf
dem analogen Auswertegerllt Stereometrograph mlt der
Genaulgkelt mH = 0,14 0/00 H.

52~.528:621.375.826
POSPlSIL, J. - VACH, K.
OptoelektroDlsche BmpfaqselarlchtaDleD nr Be·
stlmmua, der Le,e des LeserbllDdels uad lhre
KlesslUsleraD,
GeodetickÝ' a kartografick9 obzor, 36, 1990, Nr. 8,
Selte 196-201, 4 Abb., Lit. 4
Optoelektronlsche Empfangselnrlchtungen zur Be-
stlmmung der Lage des Laserbl1ndels, Ihre PrLnzl·
plen und Klasslflzlerung. Charakteristik :der Emp-
fangselnrlchtung Meoflll: und TKGDR 206.

347.235.11 + [347.235.11:711) (436)
ZAREMBA, S.
1II0dell des elDheltllehtea Systems der 80den· and
Gebludeevldenz ln Polen
GeodetickÝ' a kartograflck9 obzor, 36, 1990, Nr. 6,
Selte 201-206, 4 Abb., Lit 6
Modell des elnheltllchen Systems der Bod00- und
Geblludeevldenz auf Grund der dlgltalen Grund-
karte. Mllgllchkelten der Blldung von lokalen Daten-
banken unter Anwendwlg der IBM F'C/AT Mlkroreeh-
ner und reglonaler Databanken auf den Rechenanla-
gen EC 1034 ln der Polnlschen Republik.

621.396.96+ 528.481+621.039
ZADERIGOLOVA, 1M.M.
Elne Radlowellenmelhode zur AuswertDDI und ,Vorher-
sas.e der Stabmtilt von ObJekten ,der Kernkraftwerke
ln Karstgebleten
GeodetlckÝ' a kartografickÝ' obzor, 36, 1990, Nr. 6, Sel-
te 207-209, 3 Abb., Lit. 6
Elne Radlowellensuchmethode unterlrdlscher geologl-
scl1.er A,nomallen und Hohlen zur PrUfung der Trag-
fllhlgkelt dQr Sohlen von projektlerten, gebauten und
betrlebenen Kernkraftwerken. Verglelch mlt den klas-
slscben Erkundungsmethoden und Deformatlonsmes-
SUJl1gen.Entwurf automatls!erter geodlltlscher Kontroll-
systeme. Andere Anwendungsmtlgllchkelten, z. B. ln
der ArchiloIogle.

666.5:527 GPS
KARSK~, G.
How Does the GPS Satelllte System Funetioni'
GeodetickÝ' a kartografickÝ' obzor, 36, 1990, No. 6,
pp. 167-192, 1 tab., 4 ref.
Descrlptlon Df the GPS system necessary for
understandlng tbe prlnclple of Its functlon and use.
D1fferent methods of utllizatlng the GPS system.
Correctlons of measurements and Iprlnclples of
processlng. Recommendatlons for a cholce of a con-
venient GPS equlpment.

528.066:526.33
RATI90R!SKt, IJ.
Estlmatlon of Errors ln Geometrleal Ou.'u.tltI.
GeodetickÝ' a ka'l"tograflcekÝ' obzor, 36, 1990, N'O. 16,
pp. 192-193, 4 ref. .
Estlm'lltlon af lso1a'ted errors 1n geometrlcal quallltl'tles
based on a mathematlcal model. Posslblllty tO buUd
tt ~n 1C000putlng ;programme for 'adfustlng the geodEitlc
'network. \'
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Pfedstavujeme nového předsedu Českého úřadu geodetického
a kartografického. Ing. Ferdinanda Radoucha

Vláda Ceské republiky na svém zasedání dne 6. června 1990 usnesením č. 166 ;menovala Ing. Ferdinanda
Radoucha předsedou Ceského úřadu geodetického a kartografického.

Ing. Ferdinand ,Radouchse narodil 31. ,srpna 1929 v Praze. Absolvoval reálné gymnázium s maturitou
v roce 1948, studoval na (Jeském vysokém učení te chnickém, směr zeměměřického inženýrství, studium
ukončil 'stdtnl závěrečnou zkou!;kou v roce 1953. Po 'lJ.bsolvování základní votenské služby nastoupil
u Oblastního ústavu geodézie a kartografie v _Liberci. fostupně vykonával funkce vedouciho oddtlu
(v letech 1956-60), provozního inženýra a vedouciho provozu (1960- 63) a zástupce "editele ,(1963-66).
V roce 1966 byl tmenován náměstkem předsedy Ostřední správy 'geodézie a kartografie. V letech 1965
až 1967 absolvoval v Institutu národohospodářského plánování při Vysoké !;kole ekonomické kurs pro
ředitele podnikli, zakončený 'závěrečnou :pracl na téma: "Protekt přechodu resortu IOSGKna novou sou-
stavu ,zdokonaleného řlzenl národního hospodářství". Závěry práce byly realizovány při reorganizaci re-
sortu v )ooce1968, ale po odchodu Ing. Radoucha ,z funkce náměstka předsedy ČOGKv roce 1970
byl zavedený systém zru!;en.

V letech 1970-71 Ing. Radouch pracoval ;ako geo det na rlizných pracech (např. základní plán závodu
v Lžtoměřžcich, vyrovnáni základní geodetické sítě v Jemenu). V letech 1971-1990 vykonával práce odpo-
vědného geodeta ,na sídli!;tich v Praze. Na počátku 'roku 11990pyl navržen resortním ,OF;na funkci před-
sedy Ceského úřadu geodetického a kartografické ho. V této odpovědné funkci pře;eme Ing. Radoucho-
vi hodně úspěchlÍ.

Ing. Georgij Karský, CSc.,
VÚGTK - Geodetická observatol' Pecný,Ondi'ejov

Družicový navigační systém globálního určování po-
lohy GPS (Global Positioning System), nazývaný též
Navstar (Navigation System using Time and Ranging
- navigační systém užívající měření času a vzdále-
nosti) se buduje od roku 1973 podle požadavků mi-
nisterstva obrany USA. Má zajistit v reálném čase
okamžité a velmi přesné (řádu 10 m) určení polohy
libovolného počtu i rychlých objektů kdykoliv, na
celé Zemi a za každého počasí. Jako vojenský systém
má být odolný proti rušení a ve svých špičkových
možnostech nedostupný neoprávněným uživatelům.

Z těchto požadavků vyplynula značná složitost
systému, v ní však je skryta řada možností pro přesné
určování poloh pomalých a statických objektů, tedy
i pro geodézii. Místo základní metody měření pseudo-
vzdáleností (viz dále) se k tomu používají jiné metody,
které dávají podstatně vyšší přesnost a nejsou zá-
vislé na omezeních vojenského způsobu využití sy-
stému. Nepracují ovšem v reálném čase.

Systém GPS - Navstar se úspěšně uplatňuje v geo-
dézii vyspělých zemí již řadu let před jeho plným roz-
vinutím. Užívané diferenciální metody určují i při
velkých vzdálenostech bodů jejich vzájemné polohy

s přesností řádu 1 cm. Tomu pro vzdálenosti bodů
10km odpovídá relativní přesnost 1.10-6, při 1000 km
až 1.10-8• Taková přesnost je stěží dosažitelná jiný-
mi prostředky. Měření jednoho bodu trvá 10 mi-
nut až několik hodin, v závislosti na metodě, kon-
figuraci sítě bodů a pohybu družic, i na požadované
přesnosti. Polní soupravy mají hmotnost kolem 20 kg
a rozměry jednotlivých součástí (přijímač, anténa,
stativy, akumulátory) se vyjadřují v decimetrech.
GPS je prostředkem po všech stránkách vhodným jak
pro výzkumné činnosti geodézie (např. geodynamická
měření), tak i pro technické aplikace (např. v inže-
nýrské geodézii).

V dalších kapitolách proto bude popsán systém
GPS a hlavní způsoby jeho použití v rozsahu po-
třebném pro pochopení principů jeho funkce a použití,
i k usnadnění volby vhodného zařízení pro naše práce.
Nebudeme se zabývat technickými detaily nebo po-
pisy konkrétních aparatur, či výpočetních postupů,
které jsou dostatečně složité. Dodávky geodetických
aparatur pro GPS jsou v těchto směrech komplet-
ní - kromě vlastních přístrojů s popisy a návody
zahrnují i programy pro osobní počítače a zácvik bu-
doucích operátorů.
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2. 8yst6m GrB - Navsw

Systém GPS - NaV8tar je tvořen třemi "segmenty":
fldicfm (control segment), kosmickým (spa.ce seg·
ment) a u!ivatelským (user segment). IUdicím
segmentem jsou monitorovací (sledovací) stanice
Hawaii 1Tichý oceán), A8cension (Atlantik), Diego
Garcia (Cagoské ostrovy v Indickém oceánu), Kwaja.
lein (Marsha.11ovosouostroví v Tichém oceánu) a Co-
lorado Springs (USA). Poslední je též hlavní řídicí
stanicí, která zpracovává telemetricté informace a vý-
sledky sledování pohybu drulic ze všech monitorova·
cích stanic a pfe8 jejich vysílače (s výjimkou Hawa.ii)
předává na drulice informace pro vysílání (viz dále)
s povely pro flzení jejich provozního režimu a korekci
drah.

Kosmický segment bude v plném rozvinutí
(&8iv roce 1991) tvořen 18 drulicemi rovnoměrně
rozmístěnými na 6 rovnoměrně rozložených drahách,
spolu se 3 záložními družicemi. Dráhy mají sklon
k rovině rovníku rovný 56 o, jsou kruhové s nominální
výikou 20 183 km, čemu! odpovídá oběžná doba 12
hvězdných hodin. Drulice provozního typu mají
hmotnost 845 kg, rozměry pfibližně 2 X 1 X 1,5 m
a předpokládanou životnost 7,5 roku. PfijÚD.&jí,zpra-
covávají a uchovávají informace z ffdiclho centra,
podle nich vysílají signály pro u!ivatele, korigují
svou dráhu, sledují stav vlastních systémů (vybave.
ných mnoha záložními prvky) a podávají o tom tele·
metrické informace do ffdiclho centra. Pro udržování
pfe8ného Č8.8Ua kmitočtu měly na palubě původně
rubidiové, nověji cesiové či vodíkové oscilátory. Slu-
neční články o ploše 7,25 ml dobíjejí palubní ba·
terie.

Uživatelský segment jsou přijímače signálů
GPS s oddělenými anténami a někdy i registračním
zařízením, počítače pro zpracování měření (u navigač-
ních aparatur většinou spojené s přijímačem, u geo-
detických - zpravidla osobní počítače kompatibilní
s IBM PC-XT/AT) a programy (software). Již nej-
méně 7 výrobců dodává přijímače použitelné pro geo·
detick' práce.

Systém GPS - NaV8tar je založen na vyu!ití velmi
pfe8ných kmitočtových a časových informací, vysíla.
ných družicemi v podobě složitého signálu, tvořeného
řadou koherentních kmitočtů. Ty jsou všechny odvo-
zeny ze základního kmitočtu fo = 10,23 MHz (ve
skutečnosti na družici sníženého o 4,45.10-10 fo pro
kompenzaci průměrného relativistického efektu). Je
udržován soustavou palubních oscilátorů s relativní
přesností lepší než 10-13. Jsou z něho odvozeny tři
modulační dvojkové kódy pro vysílání.

Data o celkové délce 1500 bitů se vysílají s takto-
vou frekvencí 50 Hz, tedy s délkou periody (opakování)
30 s. Obsahují drá.hové elementy dané družice a jejich
korekce (obnovované každou hodinu), údaje o korekci
palubních hodin, stavu družice, postupně (po 30 s.)
vyměňované údaje o drahá.ch ostatních družic (,,801·
manach" pro pozorovací program) aj.

Podstatnou složkou signálu GPS jsou dva pseudo-
náhodné (ŠUInové) signály, CIA - a P - kódu.

Jsou prostředkem pro přibližné (nebo předběžné,
CIA) a pfe8né (P) určení tzv. pseudovzdáleností na
principu jednosměrného dálkoměru, což je hlavní
projektovaný způsob využití systému.

Pseudonáhodný CIA - kód (Clear Access
nebo Coarse Acquisition, tj. "volný přístup" nebo "sběr
hrubých dat") je sled dvojkových O a 1, vysílaný
s taktovou frekvencí 1,023MHz. Kód je vytvářen dvo·
jicí posuvných 10 bitových registrů se zpětnými vaz·
bami. Obsah čítačů se posouvá o 1 řád po 1/1,023.
.108 sekundy (přibližně 0,978 p.s) vždy poté, co se
určité řády sečetly modulo 2, čímž se zformovaly nové
binární (dvojkové) hodnoty pro vstup do čítačů a pro
výsledný výstup generátoru CIA - kódu. Délka kódu,
zvaného též Goldův, je 1 023 prvků, jeho opakovací
perioda 1 mB;po ní se oba čítače nastavují do výchozí.
ho stavu "samé 1". Pro odlišení drulic je k dispozici
32 variant CIA - kódu.

Pseudonáhodný P - kód (Protected nebo
Precise, tj. "chráněný" nebo "přesný") je vytvářen
podobně, ale složitěji, pomocí 20 mfstných čítačů
a na rozdíl od CIA - kódu není schéma jeho genero-
vání (vytvářející polynom) zveřejněno. Kód je realizo-
ván jen v některých pozemních aparaturách, které
nejsou běžně dostupné. Taktová frekvence P - kódu
je 10,23 MHz, z celkové délky 2,36.1014 prvků (asi
267 dní) je vybráno 32 variant kódu po 6,187104 .
. 1011prvků, trvajících přesně 7 dní a vracejících se do
výchozího stavu v noci ze soboty na neděli, v O hodin
systémového času.

Jelikož jsou všechny vysílané kmitočty a kódy od-
vozovány od základního kmitočtu fo, tvoří každý bit
dat, CIA - i P - kódu vlastně časovou značku sy·
stémového času GPS, jehož vztah k mezinárodnímu
atomovému Č8.8uTA! pro j.tou družici je

kde Coje průměrná korekce systémového času (počát.
kem roku 1990 bylo Co I<I:i -o,5/-,s), DC; oprava času
dané družice na průměrný systémový čas (v rozmezí
±30 ns); konstanta 19 s odpovídá koordinovanému
času pro rok 1980.

Pro vyloučení vlivu ionosféry na výsledky měření
vysílají družice GPS na dvou nosných kmitočtech!l =
= 154./0= 1575,42MHza/2 = 120./0 = 1227,60MHz,
označovaných též LI a L2• Na LI se vysílají data
a oba pseudonáhodné kódy, na L2 pouze data
a P - kód. Okamžité hodnoty všech tří kódů jsou
funkcí systémového času a pro vysílání se transfor-
mují tak, že O/I v binárním kódu dat, v C/A a P kódech
odpovídá +1/-1 ve funkcích D(t), C(t) a P(t), s nimiž
můžeme úplný vysílaný a přijímaný signál popsat
takto:

Sk(tk) = A;/)'i(t;) D;(t;) COS(W1kt; + Pl11c) +
+ B;TcC;(t;)Dj(t;) sin(wlJl + Pl;k) +
+ AjkPi(t/) Dj(tj) cOS(W2kti + P2ik) . (2)

Zde je t; systémový čas na j.té družici, Wt = 2n/t
kruhová (úhlová) frekvence, indexy i rozlišují nosný
kmitočet I" j družici a k vysílání (k = t) a příjem
(k = r). A, B jsou amplitudy, PIi počáteční fáze nos·
né. S je fyzikálně okamžitá intenzita (přesněji: modul
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vektoru intenzity) elektromagnetického pole v místě
vysílání nebo příjmu.

Pro vysflaný signál S, je t, = tj, 0011 = 00" lph' =
= lplj. Pro relativní amplitudy platí B, ~ 2.A,. Mo·
dulace popsaná (2) se realizuje fázovou manipulací
(skokovou změnou.lpli)nezávisle mezi _90° a +90°
(členy s kosinem, P - kód) a mezi 0° a 180° (člen
se sinem, CIA - kód).

Přijímaný signál S, (na anténě) dostaneme, za·
píšeme.li v (2) t, = tj + Tli, wt, = wt - 2nJi~ a
lptir = lpij - 00, Tij. Zde je T'j doba šíření signálu,
Ji~ dopplerovská změna kmitočtu, která může do·
sáhnout až ±3,1.1O-e J, (4 až 5 kHz). Doba šířeIÚ
Tij je dána integrálem elementárIÚho intervalu dTii
podél trajektorie signálu v atmosféře l od družice
(l = lj = O)k stanici (l = lp)

z, dl ri dD,
Tii = J -- =----, (3)

z-o vi(l) c c

kde vjel) je skupinová (grupová) rychlost šířeIÚ sig-
nálu (závisí obecně na kmitočtu fi a místě v atmosfé-
ře), c = 299792458 m.s-1 rychlost světla ve vakuu,
r vzdálenost družice (její polohy v čase vysíláIÚ)od
přijímače a dD součet troposférické a ionosférické
opravy vzdálenosti.

Ze zápisu signálu Sr je patrné, že jeho příjem
a zpracováIÚv pozemIÚaparatuře je velice složitým
technickým problémem. Je třeba vyhledat nenápadný
(šumový!) signál určité družice z několika (nejméně
4), které jsou nad obzorem, identifikovat ho podle va·
rianty kódu Cj nebo Pil sledovat družici s kompenzací
Dopplerova jevu, dekódovat data Dj a vyčlenit mě·
řickou informaci, kterou podle zvolené metody může
nést např. TIj, 00., (resp. Jm, lpiir' Přitom kromě
wt a lpij jsou všechny veličiny, vstupující do S" pro.
měnné v čase.

Z řady možných metod měření se dále věnujeme jen
čtyřem základIÚm, které vyložíme ve zjednodušené
podobě a za předpokladu, že se měřeIÚkoná mimo
atmosféru. V uváděných vzorcích budeme pro jedno·
duchost vypouštět rozlišení nosných kmitočtů i a dru·
žicj, pokud nebudou nutná.

4. Měření pseudovzdálenostf (jednosměrný dálkoměr)

V koherentním signálu Set) odpovídá každému vysla-
nému elementu kódu CIA, P i dat přesný čas podle
palubIÚch hodin tT' Známe·li čas jeho příjmu podle
hodin pozemní aparatury t1t> můžeme zapsat "elektro.
magnetickou" (vyjádřenou ve vakuu) vzdálenost

D = c(tB - tT) + C(dtB - dtT) = C-r + Cd-r, (4)

kde dtB, dtT jsou opravy pozemních a palubních ho·
din na společný etalonový čas, C je rychlost světla ve
vakuu, -r rozdíl "odečtených" časů vyslání a příjmu,
dT rozdíl korekcí. Kromě C jsou všechny veličiny
v (4) funkcí času, přičemž deB a zvláště dtT se mění
velmi pomalu. Veličiny Do = CT se nazývají "pseudo-
vzdálenosti" .

Přijímaný signál S,(t) se demoduluje a zjišťují se
binární hodnoty přijatého kódu x,(tB) v okamžicích
'B, s časovým rozlišením (vzorkovací periodou)
" = 1/(p'V), kde p je počet odečtů stavu x, za 1 takt

(krok) kódu, v jeho taktová frekvence. Dvojkové
hodnoty kódu x, (odečtené v krocích u) se porovnávají
s hodnotami kódu Xg, vytvářeného v generátoru při-
jímacího zařízení. Rozdíl časů tB - tT se zjišťuje jako
taková funkce -r(tB), která dává maximum korelační
funkce

N
K(-r) = :E {Xg[tRJn ,....,xr[tBn + -r(tBn) + OJ} (5)

11-1

pro N porovnávaných bitů. Zde je n pořadové číslo
srovnávaných bitů, tRn jejich časy příjmu, O zpoždění
přijímače, ,....,operace ekvivalence (dává 1 při shodě
xg a x" Opři neshodě). Součin N.u bývá řádu sekund,
takže -r(tR) lze považovat za lineárIÚfunkci nebo kon-
stantu. Korelátory pro určeIÚ maximálního K(-r)
mohou být analogové i číslicovéa vždy zkoušejí různá
-r(tR) na různých úsecích kódu xo; při délce periody
kódu P a požadované přesnosti se pro vyhledání ak·
tuálIÚho pracovního úseku kódu využívá informace
obsažené v datech a přibližné polohy stanice, určené
pomocí kódu CIA. Využití korelační funkce K(-r)
dává vlastně N porovnání časů tR a tT a Zlároveňtlumí
vliv náhodných fluktuací v signálu Sr'

Pro určené pseudovzdálenosti platí ve vakuu

Určíme·li současně 4 pseudovzdálenosti ke čtyřem
družicím, jejichž polohy známe z vysílaných efeme·
rid, můžeme určit polohu stanice a dtR, neboť údaje
pro stanovení ~.tT jsou rovněž družicemi vysílány.

NominálIÚ přesnost určeIÚ pseudovzdálenosti je
dána vzorkovací periodou a rovná cu = c/(pv). Pro
digitálIÚkorelátory bývá p až 64, což dává pro CIA
kód přesnost 4,6 m, pro P kód 0,46 m. Kód dat je pro
tento způsob měřeIÚpříliš pomalý.

Poznamenejme, že družice GPS jsou vybaveny
zařízeIÚm, které umožňuje sIÚžit degradací vysíla-
ných efemerid přesnost užití kódu CIA asi 2,5krát,
přesnost užití kódu P pro neautorizované uživatele
4,5krát anebo jim vůbec zabránit v užití kódu P tím,
že se tento kód nahradí zašifrovaným kódem Y.

Oddělíme·li od přijímaného signálu S, nosný kmito-
čet f" můžemezjistit jeho fázilp,(zpožděIÚ)za stejným
kmitočtem fg, generovaným v přijímači. Vztah
lp, = lp - wT z definice signálu S, (kap. 3) opravíme
o korekce času družice litT i přijímače litR na systé.
mový čas a dobu šíření T nahradíme -r= r/c. Dosta·
neme tak pro změřenou fázi, vyjádřenou v radiánech .

kde n je neznámý celý počet period. PoMtečIÚ fáze
lp, která je v signálu GPS předmětem fázové modulace
_900/±90° resp. 0°/180°, se vyloučí technikou
příjmu. Veličiny lp, ran se mění rychle s časem.

Vyjádříme.li nyIÚz (7) vzdálenost družice

c
r = - -lp, - c(dtB - dtT) - An, (8)

00

můžeme odhadnout přesnost určeIÚ vzdáleností za
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předpokladu, Ie známe n, !:!Js, !:!Jr a měfúne fJ, s běi·
nou přesnosti I %. Pfi Wa = bIl" dostaneme chybu
do 0,002 m. Problémem je urěení n pH malé vlnové
délce A = clI. Bylo by tfeba znát přibUlnou vzdálenost
'0 alespoň s přesnosti twA/3, col je pro nosné kmitoěty
nereálné (AI = 0,19 m, Aa= 0,24 m). Ani pH aplikaci
postupu na taktové frekvence k6d6 CIA nebo P není
situace pffznivějAf. Proto se fázových měřeni uživá
jen v diferenciálním (rozdílovém) režimu.
Jedna z diferenciálnfch metod je založena na.plynu-

lém sledováni fáze fJ, při pozorování jedné družice
mezi dvěma okamžiky tI a fa. ve kterých se odeětou
fáze fJ'l a fJrt. Rozdíl výraz6 (7) pro tyto časy dá

co .
&P = fJrt -fJr1 = -- (,.-r1) -

c
- co(!:!JBI - !:!JR!) - 2n(na - nI)' (9)

kde jsme zanedbali změnu !:!Jr. RozdO korekci !:!JR lze
snadno zjistit při zpracováni řady měřeni (např. s vy.
užitím pseudonáhodných k6dů) , na - nI se rovná
počtu celých period (průchodů fJ, určitou hodnotou),
stanovených během pozorováni. Můžeme pak určit
s vysokou nominální přesnosti (kolem 0,003 m) roz·
díl vzdálenosti družice od stanice mezi časy tI a t.,
podobně jako při dopplerovském pozorováni.

Druhá základní rozdílová fázová metoda je založena
na pozorováni téže družice ve stejném okamžiku ze
dvou míst. Opět dostaneme odečtením dvou rovnic
(7) výraz formálně shodný s (9), kde v~k idexy I, 2
budou znamenat dvě různé pozemní stanice. Přitom
se alT vyloučí. V této metodě nelze ptimo určit nos -
~, které se stanoví až pro řadu pozorováni spolu
s rozdíly korekci AtR•
Poznamenejme, že výpočetni metody pro využití

pozorováni GPS bývaji založeny i na jiných rozdílech
měřených hodnot, např. pseudovzdáleností, rozdílů
veličin &p, a to i vícestupňových, kombinovaných
rozdílů veličin pro různé epochy, družice a stanice.
Smyslem je vyloučeni nebo zmfrněni vlivů přístrojo-
vých (chyby času nebo kmitočtu pozemních aparatur,
korekce palubnich hodin) nebo vnějších (troposféra,
ionosféra), nepřesnosti efemerid aj.

7. Dopplerovsk6 pozorováni

Pohybují·li se vysílač a přijímač vzájemnou rychlostí
, = drldl, dochází k 2'JDámémuDopplerovu jevu změny
kmitoětu

Ir ,."1c(1 - 'Ic). (10)

Změřením přijímaného kmitoětu I, lze určit , (změnu
vzdálenosti družice za jednotku času), známe-li vy-
silaný kmitočetj,. Tyto kmitoěty, uvažujeme-li nosné,
jsou obvykle pffliš vysoké pro pffmé měřeni, takže se
používá tzv. dopplerovského kmitočtu /d, který se
vytvoti porovnáním I,s kmitočtem 111' generovaným
v přijímací aparatuře. Ten se volí tak, aby pro všechna
možná ř (daná drahou družice) bylo Ila -Ic I > Ir·/,1
fc I· Pak pro la > Ic je dopplerovský kmitočet

I",(t)= la -I,(t) = I, ř(t) +la - j,. (11)
c

Zde je naznačeno, které veličiny jsou funkcemi času t,
vyjádfeného v palubni tr nebo pozemní tR časové
Akále, což se projeví v detailech redukce měřeni.
Rovněž zde bychom "okamžitým" (v krátkém in.
tervalu) změřenim/,,(t) mohli pH daných/a,lc, c dostat
I(t). Z d6vodu vyšší přesnosti se ~ zpravidla použí-
vá tzv. integrálni dopplerovské metody. Integrací
(11) od času tI do t.

'. Ic '. '.IJ,,(t) dl =- I r(t) dt + (fa -I,) I dl (12)
C1 c '1 '1

kde NI. je počet period dopplerovského kmitočtu la'
zjišťovaný jejich pffmým počítáním mezi časy tI a
t.; 't == T(tt>. Rozdíl vzdáleností vyjádřený z (13) je

rll- TI = cN1l1fl,- c(fa -j,)/(tll- tI)ffe. (14)

Snadno z toho zjistíme, že měřeni je nejpřesnější na
nejvyšším kmitočtu (proto se užívá nosného) a že
o přesnosti výsledku rozhoduje chyba v NI2. Pro 11 a
AN12 = 0,5 dostaneme A(rll - rI) = 0,095 m, ptro
AN111 = 0,1 pak 0,019 m. Je to ovšem opět jen no-
minálni přesnost odečtů.

8. Opravy reálných měřeni

V kap. 4.-7. byly ukázány idealizované modely mě·
řeni pomocí družic GPS - Navstar, vhodné pro po-
chopeni principů metod. Ve skutečnosti do měření
vstupúje celá řada různých vlivů, o které je nutno
výsledky opravit (redukovat).
Při přesném zpracováni měřeni je třeba uva.žovat

jevy družicové aberace, související se změnou vzájem-
né polohy družice a stanice za dobu šířeni signálu.
Tyto geometrické efekty se zpravidla respektují časo-
vými korekcemi epoch pozorování nebo počítaných
poloh družice.
Dva největší vnější vlivy jsou ionosférický a tropo-

sférický efekt. Pro první platí přibližně (jako oprava
měřené "elektromagnetické" vzdálenosti na vakuo-
vou)

A n -40,528 I"au,.,.. ~ V-----'ff 1,1204 - sin2z'

kde I" je počet volných elektronů ve svislém sloupci
atmosféry nad plochou I mll(10I8 až 1019m-2),f, nosný
kmitočet, z' zdánlivá zenitová vzdálenost družice.
Pro střední I" ~ 1017 m-2 dostaneme při zenitové
vzdálenosti OOf80° ADton rovné -1,5 mf-4,2 m, ale
v závislosti na slunečni aktivitě, denní a roční době
mohou opravy AD,.,.. dosáhnout až -1M mf-421 m.
Přesný výpočet vlivu pomocí modelů je tedy obtížný.
Proto se ča.sto využívá kmitočtové závislosti jevu
a oprava se odvozuje ze současného měřeni vzdále-
nosti na dvou kmitočtech/a, lb' Jsou-li Ra• Rb odečte-
né elektromagnetické vzdálenosti D = cT (nebo
i pseudovzdálenosti Do = CT), opravené o vlivy pti-
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Vliv na měřeni (metry)
Segment Efekt

I I Fázová - rozdllováp. kód CIA· kód

SPACE Stabilita hodin a systému 3,4 3,4 0,003
Pr0róza fluktuací oscilátoru 1,0 1,0 O
Jin 0,5 0,5 O

CONTROL Predikce efemerid, dráhový model 4,2 4,2 0,01
Jiné 0,5 0,5 O

USER Ionosféra 2,3 5-10 0,01
Troposféra 2,0 2,0 0,015
Sum a rozlišení v přijímači 1,5 7,5 0,002-0,005
Vícepaprskové šíření signálu 1,2 1,2 O
Jiné 0,5 0,5 O

Celkem 6,6 10,8-13,9 0,021

strojové, troposférické a o družicovou aberaci, platí
pro ionosférickou opravu na.kmitočtu J

(Ba- BbJ:J: 16)
dDíoll= (!:.-JC)r . (

Troposférický efekt vystihuje přibližný vzorec
Saastamoinenův

I [p ( 1255 +dDtrop !"::S -0,002277 sec z + 273,15+ t

+ o,05)eJ. (17)

kde WO] je teplota vzduchu u Země, P [hPa] jeho
tlak a e[hPa] parciální tlak vodních par, pro který
platí e = B"p. Zde je B" relativní vlhkost a p tlak
nasycené vodní páry při teplotě t z tabulek. Pro z' =
= 80°, t = +30 °0, P = 1013,25 hPa a B" = 0,8
dostaneme dDtrop !"::S 15,2m. Efekt nezávisí na použi-
tém kmitočtu.
V následující tabulce (tab. 1) je uveden souhrnný

přehled vlivů na měření GPS s orientačními hodnotami
středních chyb, se kterými vstupují do výsledných
délkových měření.
Z tabulky 1zřetelně vidíme přednosti diferenciálních

fázových měření, která také jsou základem geodetic-
kéhd využití systému GPS - Navstar.
Poznamenejme, že při přesnosti tohoto systému již

nejsou zanedbatelné efekty obecné relativity, které
např. zde ovlivňují kmitočty až o 4,48.10-10 • Jeho
konstantní složka je kompenzována kmitočtem palub-
ních oscilátorů, periodická, dosahující v odvozeném
čase až 12ns, se spolu s dalšími efekty (příčný Dopple.
rův jev, dráhové efekty aj.) opravuje početně.

9. Principy zpracování

Metody zpracování družicových pozorování v geodé.
zii lze obecně popsat takto: Ze zvláštních měření řídi-
cího segmentu soustavy GPS (nepo jiné) známe v po-
době např. vysílaných efemerid jako funkce času geo-
centrické polohové vektory družic ej(t), resp. jejich
derivace ej(t) podle času. Hledáme geocentrické polo-
hové vektory stanic slet) a jejich změny Šl(t). Platí
zřejmé vztahy

rjl(t) = ej(t) - slet), řjl(t) = ěj(t) - Šl(t), (18)

kde rjz, řjl jsou topocentrické polohové vektory
j.té družice od l·té stanice a jejich derivace podle času.
Všechny měřené zprostředkující veličiny v rovnicích
(6), (7), (9), (11)a (13),tj. Do, rp" &P,h. a Nu. jsou funk·
cemi r, ř a příp. dalších hledaných parametrů P.".
Takže obecná zprostředkující veličina.

Q =Q (r;z, •.. ; ;'jz, ••. ; Pm, ••• ), (19)

kde všechny veličiny v závorce jsou obecně funkcemi
času. Vždy známe přibližné hodnoty 50' Šo= O, Po a
tedy i ro, ;'0 a Qo;pro přehlednost zde vynecháme ro~.
lišovací indexy. Můžeme tedy s užitím (18) sestaVIt
známým způsobem rovnice oprav pro změřené
zprostředkující veličiny Qm

oQ. oQ
v = Q - Qm = ~ as ds + ~ oš ds +

oQ+~ op dp + (Qo-Qm). (20)

Řešením normálních rovnic dostaneme opravy ds,
di, (při určování statických bodů bude apriorně
~š = O) a dp.

Sestavení rovnic oprav pro skutečná měření kon·
krétní metodou je značně složité a názorná geometric.
ká představa pomůže jen v nejjednodušších přípa-
dech. Postupy pro zpracování pozorování se ve skuteč·
nosti odvozují analyticky. Poznamenejme však, že
v některých případech je vhodné určovat parciální
derivace pro (20) numericky.
Při navrhování metod měření, postupů jejich zpra-

cování a odhadu potřebného počtu, geometrické kon·
figurace stanic a družic pro řešení určité úlohy je třeba
mít představu o výsledné přesnosti. K tomu se často
užívá modelování, kde se uplatňuje tzv. faktor
(geometrického) snížení přesnosti, v anglické
zkratce DOP (dilution of precision, doslovně "rozře·
dění přesnosti"). Je definován jako poměr střední
chyby v souřadnici, poloze, čase apod. k střední chybě
ft měřené zprostředkující veličiny. Pro hodnocení
přesnosti metody a konfigurace se užívá v ,různtch
variantách. Položíme-li osy x, y do vodorovne rovmy,

1990/191



Geodet1ckt a kartolraflckt obzor
192 roěntk 36178, !l990, i!(slo 21

z do svislice a označíme-li příslušné střední chyby
alt můžeme zapsat některé varianty faktoru i s použí-
vanými symboly takto:

PDOP = (cř. + O; + a:)lII/ao
Positional DOP, polohový;

HDOP= (<<ř. + a:)lII/ao
Horizontal OOP, horizontální;

VDOP = a./a.
Vertical DOP, vertikální;

TDOP = car/a.
Time DOP, ěasový (c je rychlost světla);

GDOP = (cř. + a: + a: + c1al)lll/uo
Geometrical OOP, geometrický.

Podleřešenýchúlohseněkdyužívají i varianty HTDOP,
VTDOP. Poměry a./uo = Vqth kde qll' jsou váhové
koeficienty pro danou soustavu normálních rovnic.
Matici váhových a korelačních koeficientů q dostane-
me inverzí matice koeficientů normálních rovnic N:

Užití faktorů DOP dává. názornou představu o do-
sažitelné pfesnosti výsledků při dané přesnosti zpro-
středkujících veličin.

10. Nlkterá doporuěení a varováni k volbě aparatury
GPS

Viděli jsme, že metoda pseudovzdáleností, a tedy
i přístroje pro ni, jsou velmi složité. Fázová a dop-
plerovská.měření jsou technicky jednodušší a v princi-
pu nepotřebují vysílaná data; může-li být tato infor-
mace získána jinak. To ovšem není pro naše podmínky
vhodný způsob práce, neboť při organizaci měření
je třeba mít předem představu o pohybech vhodných
družic; přesnost vysílaných efemerid umožňuje dosti
přesné předpovědi na řadu týdnů: Jsou tedy pro naše
geodetické účely nejvhodnější aparatury, ve kterých
se kombinuje využití CIA kódu pro získání "alma-
nachu" družic a přibližných poloh stanic i času s mě-
řením některou z fázových metod, pracující na obou
kmitočtech LI a L2• Připomeňme, že pro přesné roz-

dílové metody jsou potřebné nejméně dvě polní sou-
pravy GPS.

Pod názvem GLONASS (GlobéJnaja navigacion-
naja sputnikovaja sistema) buduje SSSR od roku
1982 navigační systém podobný, ale ne kompatibilní
s GPS - Navsta.r, takže nelze použít stejných přijí-
mačů ani výpočetních programů. Ze sovětské litera-
tury dosud není znám podrobnější popis systému, na
Upadě publikované údaje o kmitočtech, kódech atd.
pocházejí z tamních sledovacích stanic. Systém bude
poněkud méně přesný než GPS a nejsou zatím nabídky
komerěních přijímačů. Nelze tedy v dohledné době
počítat s využitím systému GLONASS pro naši
geodézii.

Je třeba rovněž varovat před domněnkou, že by bylo
možné v Československupostavit spolehlivou a přes-
nou geodetickou aparaturu, která je složitější než navi-
gační, a vybavit ji vlastními výpočetními programy.
Jde o špičkovou elektroniku i software. Při šířce
a kvalitě naší součástkové základny, nedostatku
osobních počítačů a kvalitních programátorů je ne-
reálné dohnat domácími prostředky v krátké době
10-15 let narůstající zaostávání naší techniky pro
kosmickou geodézii.

Chceme-li zavést i u nás perspektivní techniku
GPS Navstar, žádoucí pro výzkum i technické práce
a asi již nezbytnou pro práce v zahraničí, je třeba
koupit potřebný počet geodetických aparatur GPS
od některého z renomovaných světových výrobců.

[1] Guide to GPS positioning. D. Wells ed. Canadian
GPS Associates. Fredericton 1986 (nestránkováno;
mnoho dalších citací).

[2] Scherrer, R.: The WM: GPS Primer. WM Satellite
Survey Company. Heerbrugg (1985, nestránkováno).

[3] Chezelles, N. de: Le systéme de radionavigation
"GPS - NAVSTAR". Revue XYZ, 1988, č. 36,
B.29-34.

(4] Zarubežnaja radioelektronika, 1989, Č. 1 (tematické
číslo: Ra.dionavigace).

Do redakce došlo: 23. 3. 1990

Lektoroval:
Prof. Ing. Jan Fixel, CSc.,

VA Brno

Odhad chyb geometrických veličin
pti vyrovnání geodetických sítí

Ing. Jan Ratiborský, CSc.,
katedra geodézie a pozemkových úprav

FSv ČVUT v Praze

Při vyrovnání geodetických sítí je základním před-
pokladem nezávislost měřených geometrických veličin
(podle typu vyrovnávané sítě, např.: převýšení, délky,
vodorovné směry, zenitové úhly apod.), správný odhad
středních chyb geometrických veličin a v nep:>slední
řadě bezchybnost vstupních souřadnic.

V mnoha případech však není splněn některý nebo
dokonce více předpokladů, např. působení systematic-

kých chyb v geometrických veličinách při současné
změně polohy bodů. Některé vlivy lze eliminovat,
např. změnu polohy bodů, řešením některé varianty
volné sítě [1, 3].

V [2] byl popsán jednoduchý způsob, jak odhad-
nout velikost průměrné střední souřadnicové chyby
m.", při řešení polohových sítí.

Cílem tohoto článku je popsat způsob odhadu oje-
dinělých chyb geometrických veličin, který je možný
jednoduše zapojit do výpočetního programu [1].
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2. Výpoěet chyb geometrických veUěin

Pro výpoěet odhadu chyb geometrických veličin bude·
me ptedpokládat
a) bezchybnost daných bodft - eliminaci chyb za·

jÚltfme feienfm některé z variant volné sítě [1],
b) poěet chyb (velkých) geometrických veličin bude

malý,
c) existuje hranice, kde chybu v geometrické veličině

budeme považovat za hrubou chybu.

V [3] je popsán modelový vztah transformující
vektor chyb v geometrických veličinách ·c do vektoru
oprav geometrických veličin v (z praktických dftvodft
neni uvažováno záporné znaménko)

v = .p-I DT P(E, - AK) .c,

v=R·c,
(r, I) (r, r) (r,l)

kde r je poěet geometrických veličin,
.p je diagonálni matice vah geometrických veli-

čin,
D je matice parciálnich derivaci zprostředkují-

cích veličin podle jednotlivých geometrických
veličin (designu měřených geometrických ve·
ličin), .

P je váhová matice zprostředkujících geometrie.
kých veličin,

A je matice parciálnich derivaci zprostředkují-
cich veličin podle jednotlivých souřadnic sftě
(designu konfigurace sítě),_

E, je identická matice, .
K je modelová matice transformující vektor chyb

konfigurace.

Z rovnice (1) je zřejmé, že libovolná. oprava geomet-
rické veličiny je kombinací všech chyb měřených geo-
metrických veličin

r
V, = ~ Rij *Ej i e (1, ... , r). (2)

. i=1

Matice R je idempotentni, hodnoty Ril jsou v interva·
lu O až 1 a součet ~Rii je roven počtu nadbytečných
geometrických veličin a hodnoty Ri; nabývají hodnot
v intervalu - 1 až 1.
Za předpokladu nahodilosti chyb geometrických ve-

ličin a že chyba *8i je právě větší než všechny chyby
*ej a při Rii >Bii můžeme psát

Při vyrovnáni sítě neni problémem určit Rii• Na
základě opravy Vi a Ril můžeme určit chybu v i·té geo-
metrické veličině *ei

V·
*8i=-' .Ri;

3. Záv~r

Výpoěet odhadu chyb geometrických veličin byl ně-
kolikrát úspěině ověřen v praxi. Odhad, resp. signali.
zace ojedinělé chyby byl překvapivě přesný. Byly
odhaleny resp. signalizovány chyby, které vznikly při
vytvářeni datových souborů, zejména pak záměnou
číslic za desetinnou čárkou. Jako příklad je uveden
odhad chyby ve dvou délkách při výpočtu polohové
sítě Jezeru [4], kdy do vyrovnáni vstoupily chybné
délky 553,639 a 170,649 m místo správných 553,647
a 170,641m. Do vyrovnáni vstoupily tedy délky s chy-
bou 8,0mm a -8,0 mm. Výpočtem podle vztahu (4)
byly vypočteny chyby 7,1 mm a -11,4 mm.

Hodnoty Rit jsou nedílnou součástí tiskového proto.
kolu a poskytují nám kromě možnosti výpočtu chyb
ještě tyto informace:
- jak se geometrická veličina podílí na počtu nadby-

tečných geometrických veličin,
- je-li Rii = 1 znamená to, že geometrická veličina

neni přínosem pro vyrovnáni, neboť se jedná. o geo-
metrickou veličinu mezi pevnými body,

- je-li Rii = O, pak se ani v tomto případě geometric-
ká veličina nepodílí na vyrovnáni, neboť některý
bod (souřadnice) jsou urěeny jednoznačně z nutného
počtu geometrických veličin,

- obdobně je možné rozhodovat o přínosu geometric-
ké veličiny pro vyrovnáni, blíží· li se Rii k nule nebo
jedné,

- za věrohodný budeme považovat odhad chyb
alespoň při Rii = 0,3 a větším.

LITERATURA:

[1] RATIBOR8KÝ, J.: Úplný výpočetní program geo-
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[2] RATIBOR8KÝ, J.: Odhad vlivu chyb daných bodů
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a kartografický obzor (35) 77, 1979, č. 12, s. 271-
272.

[3] RATIBOR8KÝ, J.: Vliv systematických chyb na
vyrovnání geodetických sítí. Kandidátská dizertační
práce. Praha 1987. 179 s. - ČVUT Praha, Fakulta
stavební.

[4] INGEDULD, M.; RATIBOR8KÝ, J.: Řešení polo-
hových změn bodů lok&lnígeodetické sítě z opako.
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Do redakoe došlo: 26. 3. 1990
Lektoroval :

ln•• J'n Pecir, CSc.,
V~GK v Bratislav.

Odhad chyb měřených geometrických veličin podle (4)
je zabudován do programů pro výpočet výškové, po- Pro přílti GaKO připravujeme:
lohové i prostorové sítě [1]. Výpočet se však provádí ---- _
pouze za předpokladu, že Iv;1 překročí předem zvolené
riziko P (lvi ~ t",m.) = lX. V programech je možné
zadat libovolnou hodnotu lX, přičemž pro apriorní MATERIALY 9. KARTOGRAFICK2 KONFERENCE
hodnotu lX = 10% normálniho rozděleni platí t", =
= 1,96. (Prsiov,25.-27. 'ijna 1990)
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1.11v.
Hydrotechnický výzkum je nezbytnou 80uěáati pro·
jektové pffpravy kaldého vodnfho díla. D61eiitým
'6kolem je zjiJtěnf hydrodynamických jev6, tj. zákoni·
toetf proudění vody a jeho p6s0beni na vlastni vodní
stavbu, dno a břehy koryta toku. Jednim z nejspo.
lehlivějifoh Zp680b6 zjWováni těchto hydrodynamic.
kých jev6 je hydraulický modelový výzkum. Tím se
ronmi pffmé vyletfováni prouděni vody na ZIIleněe·
ných hydraulických modelech vodohospodáfských sta·
veb. Výůum se provádí ve speciálně vybavených
hydrotechnických IaboratoHch.
Jodnfm z '6ko16 popisovaného hydraulického vý.

zkumu je sledováni tvorby výmol6 a splaveninových
DÚ086 ve zdrifch vodních děl. Tvar dna modelu a jeho
SIMny •• mimo jiné urOOvat metodou blfzké stereo·
fotopuuDetrie, které je rinováu Dásledujfcf pffspě.
ftk.

t.M'" •••• &vara •••• hfůaallekteh model6

Pro .-nkonfigurace dna modelu na hydraulických
modelech Ie dosud D8jěastiji poutivalo metody nive·
Iaoe. Pr6b1h urOOvanýchVlltevDic se na modelu bodo·
vě vytyěil, vyma6i1 bavlnkou a opatfil pffsluJnou
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k6tou. Takto se vytvořil vrstevDicový obraz pffmo na
hydraulickém modelu, který se dokumentoval foto.
graficky. Tento zp6s0b vyhotoveni vrstevDicového
obrazu dna modelu je pffliJ zdlouhavý a pracný. Dal.
b velkým nedoetatkem je, Ie se na fotografických
8lÚmcfchnedajf pffmým mětenfm zjistit rozdíly mezi
jednotlivými etapami výzkumu. Rozdíly lze urěit
pouze vizuábúm porovn'vánún rozloleni Vlltevnic.
Jako ncjprogMJivnějif metoda dokumentace reliéfu

dna modelu se jen metoda fotogrammetriclm. Byla

použita již v roce 1962 ve Vědeckém laborat6riu fo·
togrametrie SVST v Bratislavě 8. v letech 1989-1990
v laboratoři fotogrammetrie stavebni fakulty CVUT
v Praze. V obou pffpadech 510o metodu blfzké stereo·
fotogrammetrie, přiěemž hydraulický model byl foto·
grafován s vertikálnfmi osami záběru, orientovanými
svisle dol6 (obr. 1). Na SVST v Brat.islavě bylo k foto·
grafováni použito upraveného fototeodolitu Pho·
theo 19/1318, unústěného na pevné lávce nad hydrau.
lickýn\ modelem. V Praze bylo fotografováno měfic·
kou komorou UMK. 10/1318 ve venilmlnim závěsu,
unústěnou ve speciálnim koAi, zavěAeném na háku
mostového jeřábu. Dvojice měfických snfmk6 byly
vyhodnoceny na analogovém vyhodnocovacfm pH.
stroji v podobě vrstevnicového plánu. Pro vodohospo.
dále byly jeAtězhotoveny zvětieniny měfických snfm·
k6 se zákresem vrstevnic, které se pro jejich účely
jevily jako nejnázomějif.
V rámci spolupráce fotogrammetrické a vodohos-

podáfské Ia.boratoře stavebnf fakulty CVUT Praha
V' letech 1989-1990 byl v rámci diplomové práce [I]
a [2] navržen a prakticky vyzkouien postup stereo-
fotogrammetrického zaměřenf tvaru dna hydraulic-
kých modelů vodnfch děl Stvanice na řece Vltavě
a Týnec nad Labem na. řece Labi. Tyto hydraulické
modely byly vybudovány ·ve vodohospodáfské labo-
ratoři CVUT Praha ve zmeniení I : 60 (obr. 2, 3).
U hydraulického modelu Stvanice byl určován tvar
dna koryta řeky Vlta.vy pouze v nejproblematičtějším
mfstě před jezem, o ploie 2,05 X 3,05 m (obr. 4).
U hydraulického modelu Týnec nad Labem Aloo delšf
úsek řeky Labe v okoU zdymadla" a. to v ffčnfm
km 94,6 až 96,6, který zaujfma,1 na modelu plochu
přibližně 32,5 X 2,5 m (obr. 5). V obou pffp&d.echbyl
urěován nulový tvar dna hydraulického modelu, tj.
pfed zapoěetfm zkoušek, a, dále deformova,né tvary
dna po ukoněenf jednotlivých hydraulických pokus6.
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3. Přípravné práce

Před započetím hydraulických pokusů bylo třeba. na.
vrhnout a vyzkoušet nejvhodnější způsob fotogra-
fických a vyhodnocovacích prací tak, aby probíhaly
hladce a rychle a přinesly požadovanou časovou
úsporu.

3.1 Závěsný koš

Problém fotografování modelu se svislou osou záběru
byl vyřešen speciálním závěsným košem, který byl
navržen a vyroben v dílnách stavební fakulty (obr. 6).
Byla to kovová konstrukce ve tvaru nízkého hranolu
se čtvercovou podstavou. Spodní stěna byla vyplněna
dřevěnou deskou 1 s kruhovým výřezem upros~řed 2.
K této desce byl přišroubován vertikální závěs 3
umožňující uložení a horizontaci měřické komor;
UMK 1O~13184 tak, aby mohly být pořizovány sním-
ky se SVIslouosou záběru směřující k nadiru. Upro-
střed horní stěny bylo umístěno úchytné zařízení 5
pro zavěšení koše na hák mostového jeřábu. Výhodou
tohoto zavěšení byla možnost umístit měřiekou komo-
ru nad libovolné místo hydraulického modelu.

Správná funkce závěsného koše byla ověřena zku-
šebním fotografováním, ze kterého vyplynuly poznat.
ky důležité pro další průběh zkoušek:
a) Měř~ckouko~oru ':' z~vě~némkoši lze v daném pří-
pade nastaVIt maxlmalne do výšky 3,6 m nad mo-

delem a.do vzdáleností 2,5 m od stěny laboratoře,
s ohledem na momosti jefábu.

b) Koě, zavěšený na háku jeřábu, je v horní poloze
labilnfj je třeba ho správně natočit vzhledem k ose
hydraulického modelu a tuto polohu zajistit. V na-
ěem případě bylo použito ukotveni pomoof čtyř
lanek pfipevněných v rozíoh spodní čtvercové
dřevěné desky (obr. 3).

c) Pro za.ji!těni přibližně svislé osy záběru je třeba
před zaloienfm kazety do měfické komory horizon·
tovat značkový rám pomoci kffiové libely sta-
věcfmi houby vertoiká}nfhozávěsu v dolnf poloze
koěe.

d) Pti maximá.1nf použité výioe fotografováni A=
= 3,6 m, konstantě J = 100 mm a užitečném roz·
měru snímku 120 X 165mm se na jednom snfmku
zobrazf území o rozměrech 4,32 X 5,94 m, což je
nutno vzít v úvahu při volbě fotogrammetrických
základen.

3.2 Vol ba fotogrammetrických základen

Pro zajištěni požadavku, aby zájmové území bylo
pokryto co nejmenším počtem stereomodelů, bylo
třeba. pro každý hydraulický model zvolit vhodné
pootočeni měřické komory a směr fotogrammetric-
kých základen při fotografováni. Delší rozměr snímku
a fotogrammetrická základna. byly orientovány buď
do směru nebo napříč směru toku (obr. 4, 5).
Vzhledemk rozměrům hydraulického modelu vodní·

ho díla Stva.nice2,05 X 3,05m bylo možné jej zobra·
zit na jednom stereomodelu. Delší rozměr snimku
a fotogrammetrická základna. byly orientovány do
směru toku. V tomto případě bylo zájmové území
zobrazenopouze na polovině stereoskopického překry-
tu, protože hydraulický model byl vybudován v těsné
blízkosti stěny laboratoře (obr. 4).

í--- -ri'-=------=--=--=--= = - - - ,
I I I I
I I I I
I I I I
I I I II 'o I I

I I b I I

'I I I
I I I IL---t~=~=====~ J

Obr. 4

U vodního dna Týnec nad Labem bylo pro zachy-
cení celé plochy hydraulického modelu 32,5 X 2,5 m
použito šesti stereomodelů, u kterých byl delší rozměr
snímku orientován opět do směru toku, ale foto-
grammetrické základny byly voleny napříč směru
toku. Jednotlivé stereodvojice se překrývaly o hodno-
tu q = 15 % (obr. 5).

3.3 Vlícovací body

Vlícovacf body byly vždy voleny v rozích stereosko-
picky zobrazené plochy tak, aby byly využitelné
i v sousedních stereodvojicích. Před fotografováním
byly signalizovány terčíky tvaru soustředných černo-
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bfiých kruh6 o m.pim41nfm pr6měru 35 mm. Protole
hydraulické modely jsou v prlběhu zkoulek zaplavo-
vány vodou, byly pouiity terěfky li UJ:ě14S hmoty,
pfilepené k betonovému podkladu.
Geodetické zaměleDi vlioovacích bod6 bylo pro-

vedeno zvláit pro urěení polohy a pro urěení výlek.
Poloha vlioovaoích bod6 byla urěena protinánfm vpřed.
ze dvou kombinaci. Pfesnost polohy vlicovacích bod6
byla urěena z rozdílu dvojího nezávislého urěení
souřadnic a lze ji charakterizovat pro vodní dno Stva.
nice hodnotou 0,1 mm, pro vodní dílo TýMe nad
Labem hodnotou 1mm.
Výšky vUcovacích bod6 byly určeny dvakrát me-

todou přesné nivelace. Z rozdfi6 dvojího nezávislého
měřeni byla zjiltěna pIesnost urěení výiek, kterou lze
charakterizovat pro oba hydraulické modely hodno-
tou 0,1 mm.

Před. vlastnim snfmkovánim bylo provedeno zkušební
fotografování, které mělo ověfit správnost navrieného
postupu a kontrolovat, zda se na měfických snimcích
zobrazí bez mezer celé zájmové území. Teprve po
odstraněni zjištěných nedostatků bylo možné pokra-
čovat v práci. Nejprve bylo koryto hydraulického mo-
delu vysypáno vhodným materiálem, ten byl urovnán
a uhlazen do roviny. Pak mohl být fotografován nulo-
vý stav, to znamená. tvar dna modelu před začátkem
hydraulických pokus6. Poté byly zahájeny hydraulic-
ké pokusy. Na model byla pouštěna voda a modelový
výzkum byl prováděn za různých výšek hladin. Po
jednotlivých pokusech byla voda vypuštěna a sním-
kován změněný tvar dna modelu.

Postup fotografických prací byl na všech stanovis-
cích stejný a zahrnoval tyto etapy:
a) V dolní poloze jeřábu mimo hydraulický model se
na hák jeřábu zavěsil koš s vertikálním závěsem.

b) Na měfické komoře UMK 10{1318 se nastavily
potřebné údaje: zaostření, clona, expoziční doba
a osvětlení pomocných údajů, a těleso komory se
uložilo do vertikálního závěsu v závěsném koši.

c) Připojila se 12 V baterie pro umožnění dálkového
ovládání expozice.

d) Pomocí jeřábu se měřická komora umístila blízko
nad hydraulický model tak, aby zaujala správnou
polohu zvoleného stanoviska fotografování. Nasta·
vilo se číslo snímku a. označení stanoviska fotogra.

fování, natáhla se závěrka a urovnala libela pfilo- .
iená. k značkov';mu rámu. Potom se založila kaze-
ta s fotografickou deskou.

e) Jeřábem se měfieká komora zdvihla do maximálnf
výiky h = 3,6 m, kotervnúni lanky se provedlo
správné pootočení měfieké komory vzhledem k ose
hydraulického modelu a _to poloha se ukotvila.

f) Hydraulický model se osvětlil dvěma halogenovými
reftebory a poKdi! se měHcký snímek.

g) Po spultěnf měfieké komory do dolnf polohy se
vyjmula kazeta s fotografickou deskou a na dalším
stanovisku se opakoval postup od bodu dl.

Ď. Vyhodnoeenl m~fických snlmk6

Měfieké snímky byly vyhodnoceny na analogovém
vyhodnocovacím přístroji stereometrograf firmy VEB
Zeiss Jena grafickým způsobem.

5.1. Volba měřítka fotogrammetrického mo-
delu

Měřítko fotogrammetrického modelu závisí na použité
výšce fotografování h a na možném rozsahu nastavení
promítací vzdálenosti ve vyhodnocovacím přístroji.
Na stereometrografu lze nastavit promítací vzdálenost
z v rozsahu 120-310 mm. Při našem fotografo vání
byla použita. výška nad hydraulickým modelem
h = 3,6 m. Fotografovaný hydraulický model byl však
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vybudován ve zmenieni 1: 60. Pof.adavkem vodo.
h08p0dáf6 bylo vyhotoveni vntevnioového plánu
v měřítku 1 : 500 v6ěi skuteěnosti s intervalem
vrstevnic 0,5 m. S ohledem na tyto pof.adavky bylo
zvoleno měřítko fotogrammetrického modelu v6ěi
skuteěnosti 1: 1000. Měřítko fotogrammetrického
modelu v6ěi hydraulickému modelu potom bylo
1 : 16,66 a promítaci vzdálenost dosáhla hodnoty
z = 216 mm.
Tato volba měřítka fotogrammetrického modelu

umolňovala přímo ěíst výiky ve skut.eěnom na stup-
nici pfís1Iroje a vyhodnocovat vrstevnioový plán
v měřítku 1 : 500.

5.2 Vyhodnocení polohopisného a výikopis.
ného plánu

Nejprve byla provedena relativni a a'beolu$ni orienta·
ce, při které byly ve vyhodnooovacún pfistroji elimi·
novány chyby z nesvislosti 08 záběru, vzniklé při foto.
grafováni. Na vyhodnooovacfm pfístroji stereometro-
graf lze nastavit sklony osy záběru fI a (J) maximálně
do &011. Při vyhodnocování měřických snímků pofíze-
ných dříve popsaným způsobem bylo zjištěno, že od·
chylky od svislice byly vždy menší než 2U0II• Z toho
vyplývá, že horizontace měfické komory před fotogra..
fovánim, prováděná v dolni poloze jeřábu s následným
vyzdviženim do horni polohy a ukotvením, je pro fa·
ienou úlohu vyhovující.
Po orientaci byly vyhodnoceny základní polohopis.

né prvky zájmového územi a výikopis byl vyjádfen
vrstevnicemi. Ve skloněnýoh ěástech hydrauliokého
modelu byl výikopis vyhodnocován pouze pfímým

kreslenim vrstevnic, v rovinných Mostechbyl doplněn
výikovými kóta.mi.

Zvětieniny měfických snimků se zákresem vrstevnic
byly pořizovány na překreslova.či SEG 1. VUcovací
podklad pro překreslováni tvořily čtyři pomocné
vlicovací body ležící v rovině sledovaného koryta
hydraulického modelu, jejichž poloha byla určena při
vyhodnoceni na stereometrografu. Po ztotožněni obra-
zů těchto bodů s vlícovacim podkladem v překreslovači
byl na promítací desku položen fotografický papír
a na něj vlíoována průhledná fólie, zobrazující čtyři
pomocné vlicovaci body a vntevnice vyhodnocené na
stereometrografu. Vhodnou expozici a vyvolánim foto-
grafického papíru vznikla zvětienina se zákresem prů.
. běhu vntevnic (obr. 7).

Pro vadni dílo Týnec nad Labem bylo třeba provést
vzájemnou montáž jednotlivých překreslených snim·
ků.

7. Rozbor přesnosti

Pro zadavatele byly rozhodující předeviim výikové
poměry na hydraulickém modelu, definované s přes-
ností 2 mm. Proto byl proveden rozbor přesnosti pouze
pro určení fotogrammetrických výiek.
Nejprve byla urěena apriorni stfedni chyba v urěeni

výiek ze vzorce
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Po dosazení pou!itých hodnot h = 3,6 m,j = 100mm,
mp = 0,01 mm, b = 1,89 m bylavypoětena apriorni
stfedJú chyba urěeJÚ výAek na hyclrauJ,ickém modelu
vodního díla Stvamce m. = 0,68 mm.
Skuteěná pfemost určeJÚvýiek byla ověřena v rám·

ci diplomové práce [1]. Z dvojfho nezivislého fotogra.
fováni téhol tvaru dna hydraulického modelu vodního
díla Stvanice byly dvakrát vyhodnooeny výiky kon·
troWch bod6.. Z rozdíl6. dvojfho JMávis1ého vyhodno·
ceJÚvýiek pak byla určena Btfednf chyba

Ma = 0,6 mm (0,1. °/00 1).
PoroVDlome·livelikost apriorJÚ stfednf ohyby s do·

aaienou, zjistfme, f.e mjemně dobře korespondují.
S ohledem na poiadovanou pfemoat urěenf výiek 2mm
lze koDBtatovat, f.e urOOrinf výikových poměri na
hydraulických modeIeoh fotogrammetriokou metodou
je plně vyhovujíof.

8. Zivlr

Stereofotogrammetrické zaměforinf tvaru pro·
měJmého dna hydraulickýoh model6. fotografovánfm
se svislou OBOUzáběru ze speoiá1JÚhokole, zavěieného

na mostovém jeřábu, se plně osvědčilo. Postup má
především tu výhodu, že není třeba pro umfstěJÚ mě-
fické komory nad sledovaným modelem stavět lešení
nebo jinou pomocnou konstrukci. Po skončení foto-
grafických prací je hydraulický model ihned přístupný
a pfipra.ven k dalším hydraulickým pokusÚDl.Pfesnost
vyhodnoceJÚ výšek, cha.ra.kterlzovaná hodnotou m. =
= 0,6 mm, je vyhovující.
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Optoelektronická pfijfmacf zaffzenf
pro urtenf polohy luerov'ho svazku
• Jejich k_IfIUce

1.1lv"
Pfi aůomatiuci ~ch mihDf se podivají
au~matické a poloaůomatické luerori s~y.
V poloau~tických luerových systémech se pře.

vodnfkovou1) a vyhodnooovaof jednotkoul) urěuje
vújemú poloha analyátonl) a lueroriho svazku
(obr. 1); mHeJú se proridf vizúlD6 samotným operi.·
torem (opritor proridf ěinnoat se systémem - na·
vedení na svazek a ětenf).
Automatické ayBtémy se feif jako otevfen6 nebo

uzavřené systémy vyhledl.vaof, automatické regulace,
výpoěetJÚ, kompenzaěnf apod. Otevřené automatické
systémy samy urěují polohu la.aerovéhosvazku (obr. 2)
a za.zne.menávají výsledek měřeJÚbud na pásku z&pi.
8Ovaěe, pffmo do poěftaěe, nebo se předávají radio-
kanálem do ffdiofho centra.. RoZ8&hpráce analyzátoru
se vybírá větif neI roZ8&hvýchylek laserového svazku.
Operátor jen pfedbělně urovná systém a Z&pojíjej.
Vyhledl.vaof systémy automaticky registrují změny

polohy laaeroriho svazku nebo měřeného objektu
v libovolDé á.konitoB$i, kterou pfedem neznáme. Jsou
to systémy se zpětnou vazbou mechanickou nebo ener-
getiokou, kkri jde z výstupu systému na její vstup
(obr. 3). Pfitom analyátor pfeválně určuje s vysokou
pfeaDoIlti nulovou (východ) polohu systému a pfi
vmiku .-oahJaau se nepfetrlitě nastavuje na tuto

ln,. JI" Pospflll, CSc.,
katedra IP!;dálnl podWe

FS. ČVUT. Praze,
ln,. Karel Vadl,

VoJ.nlkf proJektoYf 6Ita••
Praha

hodnotu. Převodniková jednotka. je ve vyhledávacím
systému umístěna na spojnioi zpětné vazby.
Systémy zpětné regulace pfi změně polohy objektu

vůči la.aerovéstopě navádí samotný objekt do výchozí
nebo stanovené polohy.
Hlavním prvkem všech popisovaných laserových

systémů jsou optoelektronické snfmaěe4) (OS). OS slou-
lí k určení souřadnic objektů pomoci opěrné (vztažné)
přímky nebo roviny, vytvářené laserovým vysílačem.
Rozlišujeme vizuální, fotagra.fické a optoelektronické
způsoby určení polohy svazku.
Dnes se používají převážně elektronické metody

měření a vyhodnocování naměřených výsledků. Proto
výstupní signál snfma.ěe bývá elektrický. Tento elek·
trický signál však většinou není ve vhodném tvaru,
aby byl pfimo použitelný pro indikaci a další zpraco·
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vání. Proto zafazujeme pfevodnfkovou jednotku, ~j.
takové obvody, které signál vyBtupujíc1 ze snímaěe
zpracují tak, aby na jejich výstupu byla indikována
nebo zaznameúna měfená veličina, a to podle daných
poiadavků.
Optoelektronické metody jsou tedy zaloleny na

snímačích citlivých na optické záření. Optoelektro-
nické přijímací zafízení (OPZ) se větiinou skládá z ana-
lyzátoru, optického systému, snímačů s čidlyli) citlivý-
mi na optické záření, pfevodnfkové a vyhodnocovací
jednotky.
Podstatou OPZ je urěení vzájemného posunu svazku

laserového záření a některého analyzujícfho prvku -
analyzátoru. Potřeba analyzátoru je u větiiny zařízení
vyvolána tím, že obyčejné OS se nevyznačují citli-
vostí k posunu světelného svazku, který na ně dopadá.
Optický systém slouží k zaostření svazku dopadajícího
na snímače (tím se dosahuje zvýšení množství světelné
energie, které na ně dopadá), popfípadě.k filtraci vněj.
ěfho osvětlení.

2. Návrh klasiflkaee optoelektronlcktch pl'ijfmaefch
zaffzenl

Klasifikaci OPZ je možné provádět na základě násle-
dujícfho dělení:

a) Podle využití na zařízení k měření:
- lineárních odchylek,
- úhlových odchylek,
- úhlů zkroucení objektů.

b) Podle urěovaných souřadnic:
- jednosoufadnicové,
- dvousoufadnicové,
- třísoufadnicové.

c) Podle jednotkové střední kvadratické chyby nasta-
vení (určení) osy směrového diagramu') (mo):

- velmi přesné - pro ře~ní speciálních geodetic-
kých úloh (mo = 0,01-0,1 mm);

- přesné - pro geodetické práce (mo = 0,1 až
1mm);

- technické - pro stavební práce a procesy (mo =
= 1-5 mm);

- řízení pracovních orgánů strojů (mo > 5 mm).

d) Podle využití pro:
- měření a kontrolu - určení polohy objektu nebo

jeho změny podle polohy stopy;
- vytyčování - ~ní lineárních vzdáleností

od laserové stopy;

- f{zen{- změna polohy pracovního orgánu stroje
nebo zaHzeni na základě informace od snímače
(UlllÍ8t6Déhona tento orgán nebo zařízení), který
sleduje polohu opěrné laserové stopy.

e) Podle principu činDoeti na:
- amplitudoft.
- amp1itudově-fázoft.
- amplitudovMieltveněDí,
- frekveněDf.
-fázoft,
- ěasově-impalaní,
- početně-impalaní.

f) Podle Bignálu, který urouje atfed avuku:
- analogového typu - pfi zmW vstupní veličiny

v ustanoveném relimu se plynule mění Bignl.1
výstupní veličiny (voltmetru, ampérmetru, za·
pisovače). (tzv. staticti oharakteristib sníma.
čel, jednoduché amplitudoft OPZ je na obr. 4&),
rozdílové na obr. 4b);

- diskrétního typu - signál výstupní veličiny se
mění skokem, obr. 40) a je pro Mj charakteris·
tická zóna necitlivosti o velikosti LI ;

- maticové - vytvořené ve tvaru jednotlivých
fotop1~, které jsou citlivé na světelný tok.
Získání informace o poloze svazku se provádí
metodou postupného dotazování jednotlivých
ploAek.

g) Podle typu analyzátoru:
- mechanické - separačnf mezery, clonky, otočné

modulační disky a válce (růzM tvarované,
s rastry apod.);

- optické - hranoly, zrcadla, čočky, speciální
optické systémy;

- optickomechanické - otoČllý modulační disk
8 otočným Doveovým hranolem, otočný optický
klín s pevným modulaČllím diskem;

- optoelektronické.

h) Podle typu vyhodnocovací jednotky:
- ručkové měřidlo (údaje podle stupnice);
- indikátor polohy (žárovková indikace, LED

diody, zvuková signalizace);
-počítač;
- displej (údaj v číslicové formě);
- zapisovač (grafický záznam);
- televizní obrazovka.

•..-Ir pollybu_aJ,yaátoru

hncia1k •• '
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i) Podle zpflsobu D.aBtaveIÚa.nalyzátoru na laserový
svazek:
- pro poloautomatické systémy - ručně pomocí

naváděcích zařizeIÚ (speciá.lIÚ měřické latě,
souřadnicové stolky atd.) nebo samonaváděcí na
střed svazku, přičemž se lineární vzdálenost čte
na stupnici nebo displeji;

- pro automatické a vyhledá.vaci systémy, které
mají rozsah analyzátoru větší než rozsah výchy-
lek svazku resp. samonaváděcí na střed svazku
a sledující jeho polohu s automatickým určením
souřadnic laserové stopy (nebo kontrolovaného
objektu).

3. Prlneip liDDOIU jMDoWvfell ůůl o,toelektroJůe.
kteh ,fljhDaelell •••••••

;U AmpUt.udové

V těchto zaflzenfch IIe lMlIOuhlas záměrné laseru
vzhledem k optické ose urěuje podle amplitudy signálu
v kanálu 8IÚDla.čezářivé energie. Jednoduchý amplitu.
dový snfmaě, který se skládá z jediné fotodiody, určuje
střed laserového svazku podle maxima fotoproudu
nebo metodou dvojí detekce laserového svazku podle
jeho určité úrovně. Rozdílový amplitudový snímač
určuje energetický střed laserového svazku podle roz-
dílu fotoproudů II - 12, získaných v rozdílovém elek-
tronickém zapojeIÚ při dopadu laserového svazku na
analyzátor.

Mezi amplitudová zařízeIÚ patří zařízeIÚ s foto-
elektrickými potenciometry, kvadrantová zařízeIÚ
(zářivý tok dopadá v závislosti na velikosti posunu la-
seru vzhledem k optické ose na několik sn.únaěů, je.
jichž signály se mezi sebou srovnávají) apod. Velice
jednoduché amplitudové ZařízeIÚ je tvořeno velko-
plošnou fotodiodou, jejíž aktiVIÚplocha o průměru dp
je rozdělena separa.ČIÚmezerou (která tvoří analyzátor)
na dva shodné polokruhy. Má-li být zachována vysoká
linearita kolem středu diody, je vhodné volit průměr
svazku laserového zářeIÚrovný 0,5 dp•

3.2 Amplitudově-fázové

Používají se pti modulaci laserového záření, jejímž cí-
lem je ochrana proti rušivým atmosférickým vlivům.
Do elektronického zapojeIÚ snímače se vloží zařízení
k vyděleIÚsignálů ve tvaru součtů a rozdílů proudů od
fotodiod. Srovnáni rozdílových a součtových signálů,
jejichž fáze jsou shodné nebo opačné, umožňuje získat
informaci o velikosti a směru odchylky, v závislosti·na
odchylce analyzátoru od osy zářeIÚ.

Příkladem jednoduchého analyzátoru tohoto typu
je otáčející se polodisk. Při otáčeIÚ polodisku kolem
optické osy dochází k periodické změně amplitudy
signálu, který dopadá na ptijímač zářeIÚ. Při posunutí
stopy záření se středově symetrickým rozložením
energie, od středu polodisku se bude měnit amplituda
první harmonické. Při změně fázového úhlu (úhlu
mezi počátečIÚ polohou hrany polodisku a polohou
hrany při průchodu středem stopy) se měIÚfáze signá-
lu. To umožňuje po srovnáni se vztažným napětím
určit polohu záměrné laseru vůči ose optoelektronické-
ho přijímacího zařízeIÚ.

3.3 Amplitudově- frekvenčni

Tato zafizeni se převážně používaji ve spojeIÚ s lasery
s rozmítaným svazkem do roviny pomoci rotace roz-
mitacfho členu. Takto vytvořená vzorkovací frekvence
umolňuje enfmáIÚ amplitudy v určitém ěasovém
okamžiku a vyhodnocovaci jednotka čeká na informa-
ci do pfichodu daWho impulsu se zachováním stávajicí
informace.

3.4 Frekvenční

V těchto zařízeních dochází ke změně frekvence
střídavého signálu odklonu záměrné od dané optické
osy. Složky souhlasu v každé ose souřadnic jsou urče-
ny modulaČIÚfrekvencí. Modulaci lze uskutečnit po-
moci modulaěIÚho disku, který leží v ohniskové rovině
objektivu a má konsta.ntIÚ otáčky. ModulačIÚ disk
takového za.fizení je skleněná deska. s řadou průhled-
ných prvkd ve dvou pásech. Při posunu svazku bude
zářivý tok modulován jednou nebo druhou frekvenci
podle toho, na kterém ze dvou pásů leží stopa svazku.

3.5 Fázové

Ve fázových zařízeIÚchse získá informace o nesouhlasu
mezi optickou osou a záměrnou laseru na základě urče-
IÚ posunu fáze mezi signálem vydávaným laserem
a některými pomocnými signály, zavedenými při za·
čátku čteIÚ.

3.6 Casově.impulsní

V zařízeIÚch časově impulsních vzniká informace
o nesouhlasu mezi záměrnou laseru a optickou osou
přijímače měřením vzdálenosti mezi impulsy, nebo
srovnáním délky impulsů, které vznikají na výstupu
piijima.če. Jsou známa zařízení s modulačním diskem
se zvláštně profilovaným tvarem (např. ve tvaru Archi-
medovy spirály).

3.7 Početně· impulsní

Princip činnosti početně impulsIÚch zařízení je
založen na výpočtu rozdílu počtu impulsů, vznikají.
cích v optoelektronické části snímače v souladu s cha·
rakterem prováděných měření.

K nejrozšířenějším. patří amplitudová, amplitudo-
vě.fázová a frekvenční optoelektronická přijímací za.-
řízeIÚ pro měření lineárních odchylek. Navrhnutou
klasifikaci využijeme při charakterizování vybraných
optoelektronických přijímacích zařízení:
Meofix (Meopta Přerov) - optoelektronické přijímací
ZařízeIÚpro měřeIÚ lineárních odchylek, jednosouřad-
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nicové, pro pfesná a technická měření, kontrolu a vy-
tyěování. Je to amplitudově.frekvenění zaflzení
d.islaétJúho typu s mechanickým analyzátorem (se.
paraěnf mezery mezi fotodiodami). K vyhodnocení
polohy svazku je použit indikátor polohy - tři LED
diody, nastavení ~ provádí ruěně.
TKGDR 206 (Teela Vakuová technika Praha) - opto-
elektronické přijúnací zaf1zení pro měření lineárních
odchylek, dvousoufadnicové, velmi přesné, vhodné
pro měření, kontrolu a vytyěování. Je to rozdílové
amplitudové zaf1zení analogového typu s mechanic-
kým analyzátorem (separaění mezery ětyřsegmentové
fotodiody), s ruěkovými měřidly a indikátorem polohy
tvořeným žárovkovým polem. Nastavení se provádí
ručně.

Navrhovanou klasifikaci vyuzIJeme při zkouškách
optoelektronických přijímacích zařízení, při zavá·
dění nové techniky a jejím správném použití.

Vysvětlivky!
1) Převodníková jednotka - je složena z takových
prvků a obvodů jako jsou zesilovače,generátory, můst·
kové obvody, filtry, počítací obvody, frekvenční měniče,
umožňující manipulaci s tvarem a velikostí výstupního
signálu ze snímače a to podle daných požadavků.
2) Vyhodnocovací jednotka - zařízení pro indikaci,
záznam a zpracování signálů na formu přístupnou lid·
skému vnímání. .

3) Analyzátor - zařízení sloužící k oddělení informace
o poloze měřeného objektu z laserového svazku.
4) Snímač - zařízení, které obsahuje citlivý prvek
(čidlo) a všechny ostatní prvky, jež jsou nezbytné pro
převod fyzikální veličiny na elektrickou. V některých
případech je citlivý prvek totožný se snímačem.
5)Oidlo- citlivá část snímače, na kterou působí měřená
veličina (energie).
6) Osa směrového diagramu - osa symetrie úhlového
rozložení energie nebo výkonu laserového záření.

Autorům je milou povinností poděkovat za. cenné
konsultace a rady, zlepšující text, Doc. Ing. V. K. Osi.
povovi, CSc., z katedry automatizace MIIGAiK.
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FA5T VUT. Brno

Model jednotného systému evidencie
p8dy a budov v porsku

1. fleobecná charakteristika koncepcie celoštátneho
syst'mu informácif o územi

Súčasné tendencie vytvmnia systémov informácií
o území majú pozitívny vplyv na. budúcnosť geodézie
a. kartografie. Celosvetovo je poěet existujúcich systé.
mov už velmi velký. Vytvmjú Ba objektové, regio.
nálne i celoštátne systémy. V Polsku pod vedením
prof. dr. bab. J. Gatdzického Baspracovala konoepcia
informá.ciío území, ktorá Ba v súčasnosti realizuje
v rámci rezortného výskumno.vývojového programu
Ministerstva územného hospodárstva a stavebníctva
pod názvom: "Subsystémy informácií o území pre
potreby územného hospodárstva" [1]. V stratégii roz·
voja Baschválila téza, že model jednotného komplex-
ného oeloštátneho systému je cielom, ktorý Ba dosa·
huje spracovanfm a zo.vádzaním tematických alebo
územných ěiastkových systémov pri dOslednom do·
driiavaní noriem a smerníc, zabezpečujúcich súďržnost
a spojitost týchto systémov. Padlo. stupňa podrobnosti
Bav navrhovanom cielovom modeli celoštátneho systé.
mu informácií o území rozli8uje (obr. 1):
- oentrálny systém,
- regionálne systémy,
- miestne systémy.

Mlr Inl. Stanlstav Zaremba,
Oblastný ,eocletlcko-kart0,raflcký podnik,

Lublln, porská republika

Miestny systém bude pó80bit na Ú7lemíkonkrétnej
evidenčnej jednotky (mesto, združená stredisková
obec lpolská gmina pribliine zodpovedá našej stredis-
kovej obcil obvod). Súčasf.ou miestneho systému bude
viacúčelový kataster tohto územia, obsahujúci základ-
nu digitálnu mapu o.vytvorený integráciou:
- kata.stra pozemkov,
- katastra budov,
- katastra vedení (podzemných, nadzemných vede·

ní).
Via.cúěelový ka~r bude mat štruktúru pri.

spasobenú potrebám zhromaždovania, spracovávania
a sprfstupňovania v ňom Ba nachádzajúcich údaj ov ,
z ktorýoh budú viLMinutvorit geometrické o.topologic-
ké údaje. Struktúra os*ávajúcich subsystémov miest-
nebo systému bude prispOsobená na účely poskytova.
nia komplexných tematických údaj ov o území.
Regionálny systém bude p&Jobit na území daného

kraja alebo regi6nu. Stupeň podrobností údajov bude
prispé'l8Obenýpotrebám o. požiadavkám poUŽívo.telov
na tomto stupni.
Geodeticko.brtografickou ákladňou tohto systé.

mu bude subsystém územnej identifikácie, obsahujúci
číselnú topografickú mapu, a ktorý bude brat do úvo.hy
údaje dialko"C"éhoprieikumu Zeme (DPZ).
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Katas~er ozemkov
Kataster budov
Kataster vedení /pozemnýoh

nadze 'o

Obr. 1 Strukturálny model pols/dho systému in/ormácií
o 'Území 80 zd~raznením geodetic1w-kariograjiclcej proble.

matiky

Centrálny systém, urěený na celoětátne účely, bude
okrem iného realizovať funk.cie, týkajúce Ba. ~gácie
údajov a analýz pre potreby rezortov. Bude dop1ňaný
systémami na nilěej úrovni ako aj met6dami DPZ.
Poladovaný rozvoj systémov na vyMej úrovni, čiže

regioDálneho a centrálneho, Ba budem6ct U8kutoěnit
až po dostatočnom sformovani Bamiestnych systémov.
Nevylučuje to vlak možnost a účelnosť už Bkoriieho
vytrir&nia aspoň ěiaatkových systémov na týchto
úrovniach. Budú to h1avne úzko koncipované tema.
tické systémy s nezávislým zdrojom informi.oii, ktoré
budú vyvolané potrebami a poliadavkami konkrét.
nych oblaatf vedy a úrodného hospodántva, na-
prOdad pMne systémy, systémy ochrany životného
proetredia, geologické systémy, atd.
Rozvoj tohto druhu systémov je podmienený potro.

kom v oblasti DPZ a technol6gie spracovania ěfselnej
topografickej mapy. .
Z technologického hladiska jednotlivé miestne a re-

gionálne systémy budú spracované tak, aby mohli
existovat na svojom ~mí v spojení s inými informaě·
nými systémami tohto územia, pri súěasnom zabezpe.
čení vzájomných vazieb medzi systémami daného
druhu v rámci celého štátu. Pri tvorbe miestného systé.
mu Ba prijali priority, týkajúce Ba. vytvárania ěiaatko-
vých systémov. Za najdóležitejiie boli stanovené IUb-
systémy evidencie pódy a zaUdadDejdigiWnej mapy.

Z tematického hladiska prvoradý význam budú mat
informácie využívané na účely:
- územného plánovania,
- stanovovania daní,
- hospodárenia s pódou,
- regulácie vlastníckych vztahov,
- komunálneho hospodárstva,
- polnohospodárstva.

VyiIie uvedený rezortný výskumný program reali·
sovurj v 86unom období útredným geodeticko.
.~ *ediakom (COGiK) v spolupráci
• -11- ndoa vedeckýoh a výrobných inJtitúcu,
•••••••• ma.o aj priee • obluti:
- ••• cmwaaia jedDoUaýoh --'-d 6Pmnej identi.
••• ůo aj __ a ~v geocWicko-br.
~ ••• jcw,

- moclerniI6oie prooeeov zfakavania geodetických,
lotogrametriokýoh a kariometrických údajov,

- teo1mol6gie apraoovania, aktualis'cie a využfvania
úklNlDej digiWnej mapy,

- apnoovania D6vrhu JDieltDeho systému informi.oii
o '-mf 10 sohladnenfm vývojových fú,

- apnoovania •• vrhu automatizovaného systému
viac66elového ka1iaatra,

- apnoovania •• vrhu regioDá1neho systému infor-
IÚOi1 o územf,

- modenůáoie technol6gie tvorby topografickej ma·
py s využWm informatiky,

- zleplenia ěinnoBti s fondami v strediskách geode.
ticko.kartografickej dokumentácie.

V týchto prácach Ba. využfvajú najnoviie výsledky
najvyspelejiích štátov v oblasti tvorby systémov in-
formáci1 o území [4], [5].

2. Teehnick~ aspekty tvorby a p680ben1aBysUmo totO]'-
mácif o územf

Návrh k opatovnému spracovaniu a realizácii koncep-
cie celoštátneho systému informácu o území súvisí
najmi s možnosta.mi jeho realizácie, vzhladom na
rozvoj a dostupnost prostriedkov informatiky [2].

Automatizácia prooesov získavani&, uchovávania
a vyhladávania, ako aj analýzy údajov a informácif
o území, je hlavným cielom systému a prináša celý
rad výhod ku ktorým patri:
- možnost uchovávania údajov v podobe počftačo-

vých 8Úborov,
- výrazné zníženie naUdadov ako aj ěaau výberu

a sprfstupňovania údajov,
- ziskanie iirokých možnosti manipulácie s údajmi

vrátane grafického prezentovania vzájomne Ba
prelinajúcich štrůktúr, transformácie a iiroko chá-
panej obsluhy databázy,

- spájanie geometrických a popisných informácu,
- rýchle a viacnásobné spracovanie technických vý-

poětov a tematických analýz s využitím údajov
v r&nych ěasových Ú8ekoch,

- výrazné urých1enie prooesov redigovania vydá-
vania máp prostredníctvom použitia interaktivnej
grafiky a automatických kresliacich zariadení,

- možnost integrácie informačných prooesov v raz·
nych tematických ce1koch.

Informácie sústredené v systéme informi.oii o území
Badelia na dve základné skupiny:
a) geometrické informácie urěujúce indentifikátor,

polohu a tvar objektu,
b) popisné informácie urěujúce a st&novujúce negeo-

metrické vlastnosti objektov.

Geometrické informácie sú poskytované v dvoch
základných formách:
a) vektorovej, uvádzaním súradnic bodov a sp&obu

ich spájania, urěujúcich topologické štruktúry ob-
jektov,

b) rastrovej, prostredníctvom ktorej sú poloha i tvar
objektov definované dohodnutými ploinými jed-
DOtbmi.
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000 formy Bavyužívajú tak v prooosoch zfskavania
údaj ov, ako aj ich spr&covávania a prezentácie. Volba
závisí od použitých zariadenf v procese registrácie
údaj ov a od prijatých zásad spracodvania a sprlstup.
ňovania údaj ov v danom systéme.
Popisné informácie majú podobu alfanumerického

záznamu a v prlpade viacúčelového katastra tvoria
rozsiahle súbory údaj ov.
Geometrické a popisné informácie musili. byť vzá-

jomne prepojené.
Súbor informácif o území musf byť v báze údajov

charakterizovaný presnosťou záznamu geometrických
údaj ov, rozlišovacou schopnosťou, obdobím variabi-
lity atribútov, aktuá.lnosťou informácif a vieryhod-
nosťou údajov.

Keď berieme do úvahy základné požiadavky, týka-
júce sa organizácie integrovanej banky údaj ov v sy-
stéme informácií o území (na miestnej a regionálnej
úrovni), najvýhodnejším riešením je využitie špeciali.
zovaných programových produktov, v rámci ktorých
rozlišujeme:
- systémy, spracované v nadva,znosti na konkretne

prlstrojové vybavenie a počítačovú konfiguráciu
naprfklad systému INTERGRAPH,

- súbory programov, tvoria.ce ro~iahle systémy vy.
užívania územných údajov s aplikáciou pre rozne
konfigurácie vybavonia, naprfklad ARC/INFO
firmy ESRI s vemou pre IBM PC.

V polských podmienkach však, žial, nemožeme
v najbližšom čase oěa.kávať, že Ba tieto systémy roz-
ěfria a začnú všoobecne používať. Tak isto nemože-
me oča.kávať inštaláciu počítačového vybavenia umož-
ňujúoeho ich efektívne využívalůe. Preto sa v koncep.
cli miestneho systému informácií o úzelní v prvej fáze
jeho existencie predpokladá a plánuje udržiavanie
databanky viacúčelového ka.tastra, zloženej z:
1. geometrických informá.cif,
2. popisných informá.cif.

požiada.vky na prlstrojové vybavenie je možné cha·
rakterizovať parametrami:
- operačnej rýchlosti poČítača.,
- kapacity operačnej a vonkajěej pamate,
- konfigurácie zariadenia vstup/výstup, s o80bitným

zameranfm na grafické zariadenia, t. j. plotery,
digimetre a grafické monitory.

Pfedpok1adá Ba, že báza geometrických údajov Ba
bude využívat na počítačooh, ktoré sú kompatibilné
s IBM PC/AT, s využitúil dostupných ploterov typu
DIOIORAF 40, digimetrov KARTOMETER a gra-
fických monitorov 80 zvýienou rozlišovacou schop.
nostou. Predpok1adá Ba použitie štandardnej progra·
movej výbavy AUTOCAD v oblasti interaktívneho
redigovania digitáInej mapy ..
V oblasti zfakavania meraných údaj ov sa predpokla.

dá.použitie polnej registrácie s využitím elektronických
tachymetrov s registraěnými zariadeniami firiem Zeiss,
Wild, Opton ako aj registrá.cie fotogrametrických úda-
jov na základe anal6gových autografov, doplnených
numerickým systémom.
Báza popisných údajov viacúčelového katastra na

regioná.lnej úrovni [6] sa bude tvoriť na základe siete

počítačov Vládneho informačného strediska PESEL.
V súvislosti s vyěěie uvedeným Baplánuje použitie po.
Čítaěa.série R·34 alebo kompatibilných ekvivalentov
firmy IBM (naprfklad IBM 4341) v konfigurácli, ktorá
umožňuje dialkové spracodvanie. Programové vy.
bavenie regionálnej banky údaj ov bude využívat sY·
stém riadenia bá.zyúdajov IMSfVS a systém dialkové·
ho prenosu ClOS/VS. Banka údaj ov na miestnej úrovni
Ba bude tvorit na základe počítačového vybavenia,
kompatibilného s IBM PC/AT s využitím univerzál·
nych programových balfkov relačnej banky údaj ov
ORACLE alebo dBASE 3. Práce z oblasti projekto.
vania a programového zaOOzpeěovania systému Ba
budú realizovat na základe spracovaných noriem
a štandardov systému s využitím vopred stanovenej
metodiky tvorby banky údajov.
Predpokladá. Baurčitá volnost v oblasti tvorby tech·

nologických zásad a programového zaOOzpečenia de· .
tailných a čiastkových rieěenf, ktoré berú do úvahy
špecifiku použitia, ale s úplným zachovaním v systéme
schválených štand.ardov.
Vzhladom na význam evidencie pOdy pre oelý rad

oblastí národného hospodárstva ako aj v súvislosti
s tým, že kataster pOdy obsahuje informácie ktoré sú
územnými indetifikátormi pre iné systémy, bola pre
tento systém stanovená najvyššia realizačná priorita.

Realizá.cia systému je spojená s potrebou vytvorenia
tJ;"Ojúrovňovejhierarchickej siete stredfsk na registrá.
ciu a spracovanie údajov:
- oeloštátne (ústredné) stredisko,
- regionálne (krajské) strediská,
- lokálne (mestské, strediskové) strediska.

3. Charakteristika údajov o evideneii ,My • lÚady
identiflkáeie súoorov

Evidencia pOdy, ako štátny súpis pOdy, je systematizo.
vaným súborem predmetových informácif o objektoch
a subjektových informácif o vlastnfkoch, ktoré sú
vytvá.rané a aktualizované podla evidenčných jedno.
tiek v hranicia.ch administratfvnych jednotiek základ·
ného stupňa.

Súbory evidencie pOdy obsahujú informacie:
- topografické (geometrické), týkajúoe sa povrcho.

vých objektov, čiže evidenčných jednotiek, obvo·

Báze údaj ov
základnej
digitálnej
mapy

Súbor
tematických
údaj ov

fI------., m------,
ISúbor hSúbor I
topografických I Itematických I
é~j~V .Jt-I~~~':....__ J
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Operát evidencie pody
Zakladná mapa

Regieter POdylI ,.., .
Evidencia Mieet.
-techn.- plán

územn.

dov, pozemkov, výťažkov z půdy, r6znych klasi-
fikačných hodnot a budov,

- tematické (semantické), týkajúce sa hlavne sub-
jektových údajov a netopografických vlastností
objektov.

Ich tvorba si vyžaduje vstup údajov v oblasti:
- geometrických informácií, získaných v rámci tVor-

by základnej mapy,
- tematických infQrmácii, týkajúcich sa katastrál-

nych objektov (pozemkov, budov), získaných
čiastočne zo základnej mapy ako aj v procese tvor-
by a aktualizá.cie evidencie pOdy,

- popisných informácii, týkajúcich Ba vlastníkov,
získaných POČaBtvorby a aktualizácie evidencie
pOdyalebo získaných zo systému PESEL.

Geometrické húormácie týkajúce Ba evidencie pOdy
sa prenášajú zo základnej digitálnej mapy podla
územných jednotiek [3] a vzťahujú sa na tematické
informácie o objektoch. Vstup do systému sa má
uskutočňovať bez zbytečnej redundácie zdrojových
údajov so súčasným zabezpečením ich ú"plnosti
a správnosti.

Výskyt dvoch základných skupín informácii, pred.
metných a subjektových, s roznym rozsahom a obsa-
hom má základný vplyv na štruktúru súborov zdrojo-
vých údajov ako aj na štruktúru základných súborov,
nachádzajúcich sa v báze údajov.

PodIa projektu inštrukcie G 5 "Evidencia pOdy"
(GUGiK, 1982)súbor predmetových údajov moderni-
zovanej evidencie pódy obsahuje:
1.priebeh hraníc:

- evidenčných jednotiek,
-obvodov,

-pozemkov,
- výťažkov pódy a klasifikačných tried (bonít),
- tvarov komplexov polnohospodárskej pMy (jej

klasifikácia),
- štatistických oblasti a súpisných obvodov,
- urbaIŮStickýchjednotiek (bila,nčných);

2. výmery evidenčných jednotiek, obvodov, pozem·
kov, parciel využívanej a obrába,nej pMy, klasi·
fikačných tvarov a tvarov polnohospodá.rskej vy.
užitelnosti pMy,

3. čísla parciel ako aj ich adresy aleho názvy,
4. čísla, názvy aleho označenia evidenčných jednotiek

obvodov, využívanej pMy, klasifikačných tvarov
a tvarov komplexov polnohospodá.rskej pMy (jej
klasifiká.oia),

5. právne nomenkIatúry pozemkov (parciel),
6. finančné ťarchy pozemkov v prospech štátu a ban-

ky,
7. obmedzené vecné práva na danej pOde,
8. charakteristika polnohospodárskej využitelnosti

pódy,
9. polohu a celkovú charakteristiku budov,

10.diskriminanty (identifikátory) spájajúce predmeto.
vú stránku evidencie pody s inými evidenčnými
systémami.

V oblasti subjektových údajov evidencia pMy ob·
sahuje:

1. priezviská., mená. HO aj ma rodioov fyzických
osob, vlastníkov pMy, a u pnVIŮckých OIl6bich
názov v plnom znenf,

2.'dátumy narodenia fyzických OIl6b,vlutnOrov pMy,
3. adresy vlastníkov pozemkov.
4. druh vlastníctva.
5. právnu podstatu v1astJúctva.
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Geotopografické
údaje, súradnice,
adresa

KlaB1f1kované
povrchové
údaje

Evidencia
budov

Technické
parametre
budovy

Druh vlastníctva
pozemkov

Informácie, popi-
sujúce vlastníka :

Priezvisko, adresa,
rok narodenia

6. záznamy o vlastmctve pMy v iných evidenčných
jednotkách a v rámci kraja,

7. diskriminanty (identifikátory) spájajúce subjektovú
stránku evidencie pOdy s inými evidenčnými systé-
mami.

Ako vyplýva z rozsahu a obsahu tematických infor·
mácu, právne informácie, čiastoěne čerpané z "vcč.
ných" knih alebo iných právnych dokumentov, sú
integrálnou súčasťou evidencie p6dy. Zdá sa, !e takto
stanovený informačný rozsah evidenčného systému
pOdy vytvára možnosť na. jeho existenciu vmtane
plnenia zllkladných funkcu, čiže právnych a finančno·
-daňových, ako aj zabezpečcnie požadovaného súbom
informá.cu nevyhnutného na- tvorbu iných systémov
a predovšetkým prc viacúčclový kataster.

Bezprostrednými identifikátormi objektov sú sú-
radnice hraničných bodov ako aj rohov budov, sta-
novené v geodetickom systéme súra-dnic x, y.

Na zjednodušenú identifiklÍ,ciu územného objektu
Silomaže použiť jednotlivý príslušne vybraný bod da-
ného objektu, na ktorý sú viazané tematické atribúty,
týkajúce Silocelého objektu. S cielom získania úplnej
integrácie topografických a tematických informácií,
ako aj hierarchického usporiadania údajov v členem
územia, na.príklad administratívnom alebo štatistic·
kom, Silopoužíva nepriama územná. identifikácia s vy.
užitím takzvaného administratívno-geodetického iden·
tifiklÍ,tora podlilo prijatej klasifiká.cie GUS (Hlavný
štatistický úrad - Glówny Urfld Statystyczny).

Identifikátor vlastníka má. následujúou podobu:

- kód kra,ja,
- kód evideněnej jednotky (mesta, strediskovej obce,

obvodu)
- kód oblasti evidencie p6dy,

- číslo registraěnej jednotky,
- číslo vlastníka v rámci registraěnej jednotky.

Nezávisle na uvedenom sa predpokladá použitie
identifikátora systému evidencie obyvaterstva PESEL.

1ndentifikátor evidenčného pozemku má. nasledujú.
ou podobu:
- kód kra,ja,
- kód evidenčnej jednotky,
- kód oblasti evidencie pMy,
- číslo parcely.

Nepriamymi identifikátormi sú aj iné vlastnosti
objektov, ako napríklad kódy užitkov, kódy klasifi·
kačných tvarov, registračných skupin, atd.

4. Charakteristika údajov evldeneie budov

Evidencia budov patrl do vytvá.raného viacúčclové-
ho katastra, ktorého informaěným základom je zá·
kladná. digitálna. mapa a evidencia pOdy. Evidencia
budov obsahuje detky budovy, ktoré tvoria zllkladný
prvok využitia územia.

Evidenčnými údajmi budovy sú:

a) identifikátor budovy, ktorý zahma:
- územný symbol (číslo obvodu), ktorý sa zhoduje

80 symbolom použitým v evidencii pMy,
- číslo parcely, ktoré sa zhoduje s číslom použi.

tým v evidencii p6dy,
- číslo budovy (poradové) v rámci parcely,
- číslo urbanistiokého rajónu,
- číslo itatistického rajónu a súpisného obvodu,
- symboly itatistických identifikaěnýoh faktorov

miast a zdrulených strediskových obcí podlilo
GUS.
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b) Údaje o polohe budovy, ktoré obsahujú:

- názov kraja,
- názov obvodu, mesta, združenej strediskovej

obce,
- poštové smerovacie číslo,
- názov ulice a poradové číslo,
- půdorys vonkajšieho obvodu budovy na mape,
- číslo mapového listu.

c) Údaje o budove obsahujúce:

- plochu zástavby,
- počet nadzemných a podzemných podlaží,
- celkovú výmeru,
- celkovú kubatúru,
- rok postil.venia a opravy,
- osobitný znak pre pamiatkové objekty.

d) Údaje o vlastníkovi:

- meno, priezvisko alebo názov,
- mená rodičov fyzickej osoby,
- rok narodenia,
- adresa bydliska alebo sídla,
- sp6sob nadobudnutia budovy,
- forma vlastníctva (súkromná, družstevná, štát-

na, iná).

e) Popisné údaje, týkajúce Sil.technickej dokumentá-
cie.

f) Formálne evidenčné údaje, ktoré obsahujú:

- číslo registračnej skupiny budovy (analogické
ako u p6dy),

- číslo registra budov.

ó. Model banky údaj ov systému evidencie pOdy a budov

Banka je základnou zložkou vytváraného automati.
zovaného cvidenčného systému půdy.

V prvej etape fungovania systému (približne do
roku 20(0) [3] sa predpokladá evidencia pOdy a budov
v rozsahu:

1. topografických informácii (geometrických),
2. tematických informácii (popisných).

Prvá. čast, ktorá sa týka topografického obsahu,
obsahuje súbor vygencrovaných údajov zo základnej
digitálncj mapy. Základnými zložkami tejto časti
bázy údajov sú objekty typu pozemok a budova s atri-
bútmi v tvare:

- radu súradnic x, y - definujúcich body vrátanc
pomocných geometrických a topologických infor·
má.cií,

- a.dministrntívno.gcodetického identifikátora defi·
nujúceho polohu objektu v rá.mci administratívne-
ho rozdelenia,

- tematického identifikátora.

Druhá časť bázy údaj ov obsahuje tematické infor-
mácie, ktoré tvoria popisnú časť evidencie pOdy a bu-
dov. Schéma miestnej a regionálnej banky údajov
evidencie pódy a budov je uvedená na obr. 3 a 4.

6. Organizaěné podmienky prevádzkovania celoštátneho
systému informá6if o území

Správna realizácia systému si vyžaduje vytvorenie
príslušných organizačných a právnych podmienok,
ktoré Sil.týkajú:
1. stanovenia a zavedenia jednotných noriem a štan-
dardov pre systém, vrátane jednotných zásad úZem-
nej identifikácie,

2. určenia zásad získavania a aktuaIizácie zdrojových
údajov v systéme,

3. určovania zásad administratívneho riadenia systé.
mu so zohradnením problémov sprístupňovania
a ochrany údaj ov,

4. prípravy a zamestnania vysokokvalifikovaných
kadrov.

Z doterajších právnych noriem vrátane zákona
o geodézii a kartografii vyplýva, že hlavným admi-
nistratívnym článkom riadcnia systému informácií
o území bude na ústrednej úrovni Hlavný geodet
Porska, na miestnej a regionálnej úrovni to budú
oddelenia geodézie a hospodárenia s pOdou prísluš-
ných krajských úradov [6].
Významnú úlohu v rámci organizácie a administra·

tívneho riadenia geodeticko.kartografických báz úda·
jov systému budú mať krajské stredisklÍ. geodeticko.
.kartografickej dokumentácie, ktoré sú správcami
krajských geodeticko.kartografických dokumentač·
ných fondov.
Krajské geodeticko-kartografické dokumentačné

fondy a predovšctkým ich základné a užitkové časti
by mali tvoriť základný zdroj tvorby geometrických
a tematických báz údaj ov miestnych a regionálnych
systémov informácii o území SIT - (System Infor-
macji Terenowej).

Termín "systém informácií o území", použitý v článku,
je významovo zhodný s termínom "územne oriento-
vaný informačný systém", ktorý Sil.používa v našej
a zahraničnej literatúl'c.

[1] System lnformacji Terenowej. [Rezortný program
ministerstva stavebníctva a územného hospodár-
stva.]

]2] GA~DZICKI, J. - HOPFER, A. - BARANOW·
SKI, M.: Stan a kierunkirozwoju systemuinformacji
przestrzennej. In; Materiály s konferencie porskej
akadémie vied "Systémy lnformacji Przestrzen-
nej". Warszawa 1989.

l3] GA~DZICKI, J.: Link a Spatial Model and Lan·
guage for Parcel Based Land lnformation Systems.
Geodezja i Kartografia (v tlačil.r4] The proposed Standard for Digitil.l Cartographic
Data.

[5] The National Standard Format. Ordnance Survey,
1986.

[6] ZAREMBA, S.: Ogólna koncepcja regionalnej bazy
danych dIa katastru wieloza<la.niowego,obejmu~cego
kataster gruntów i budynków Lublín 1990. [Ne-
publikované.)

Do redakcie došlo: 14. 2. 1990
Lektoroval:

Ing. Juraj Valil, esC.,
VÚGK v Bratlslave
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Radiovlnn' metoda pro hodnoceni
a pfeclpovid stability objekt'
jaderntch elektr6ren v krasovfch
oblastech

1. Úvod

Zkušenosti s výstavbou a provozem některých jader.
ných elektráren (JE) ukazují, že poměrně ěasto je
nestabilita podloží příčinou posund a deformací zákla-
dd nebo celých objektd. To vyvolává otázky, týkající
se jejich daWho bezpečného provozu. Rozhodujícím
činitelem je pfedeviú:n nedostatečný inženýrsko-
geologický průzkum staveniitě, tj. nezjiltěné nehomo·
genity podloži.

K těmto anomáliím patří např. místa tektonických
poruch, trhliny skalních blokd, krasové jeskyně, pod.
zemní dutiny vzniklé pdsobením vody, zatopené
prostory atd. Některé nehomogenity podloži vznikají
působením kolonii živočichů, změnou hladiny spodních
vod i důsledky lidské činnosti, např. účinky odpadních
teplých vod.

Včasné vyhledání méně únosných prostor a dutin
jak v etapě přípravy, tak nově vzniklých za provozu
JE, je velmi složitým úkolem. Obyčejně se řeší mecha-
nickými (vrtáním, beraněním) nebo geofyzikálními
metodami (např. mikroseismickými nebo elektronic-
kými sondami). Úspěšné vyřešení umožňuje objektivně
ohodnotit stabilitu podloži stavby, přijmout nutná
technická opatření (injektáže) a vyloučit v provozu
vznik havarijních situaci.

Praxe již vybudovaných JE doložila, že provádění
drahých průzkumných prací, jakými jsou např. vrty,
nezaručuje uspokojivé výsledky. Zhuštění Bitě vrtd
je ekonomicky nepřijatelné a naopak při řídkém roz·
ložení nemusí být dutiny vůbec zachyceny, nebo bude
jejich obvod stanoven nepřesně.

V souvislosti s neuspokojivými podmínkami na jed.
né ze sovětských JE (poklesy a proboření základů pro·
vozních a sídlištních staveb v důsledku nezjištěných
kra.sových jevů) byla Kyjevským institutem staveb·
ních inženýrů (KI8I) vyvinuta a úspěšně ověřena nová
radiovlnná metoda. (RVM) průzkumu podloží [1], [2].

RVM prokázala svou účinnost na různých stavbách
průmyslové a občanské výstavby, v geologii a hor-
nictví. Pfin.á,Šíznačný ekonomický efekt např. při na-
lezení a ohraničení zatopených dutin, vodních vrstev
mezi skalními bloky, trhlinových polí, vyhledání a za-
měření krasových jeskyň, tektonických poruch nebo
starých důlních děl a archeologických objektů.

2. Radiovlnná metoda KISI

RVM: dovoluje pomocí geodetických radiovlnných
přístrojd, zkonstruovaných též na KI8I, s dostatečnou
přesnosti a spolehlivostí určit geologické anomálie
pouhým měřením v terénu, bez jakéhokoli narušení
pddy, a stanovit jejich kvalitativní vlastnosti, příp.
objemy. .

V porovnáni se známými geofyzikálními metodami
je výhodou tohoto postupu: jednoduchost měřických

Doc. InL Mlchall Mlchallovll! ZaderllOlova,
Icand.UCh. vid.

lcateclra automatizace pocIetlckfch mihni.
K,Jewkf Institut ltav ••••• ch Inlenfn\,

K,Jev. SSSR

prací, mobilnost přístrojů, odolnost funkce proti vněj.
ším vlivům, značná hustota měřeni (řezy, po niohž
měření probíhá, mohou tvořit Bit s oky 1 xl m),
možnost automatizace sledováni.

K nevýhodám RVM:patří relativně malá dosažitelná
hloubka (ve skalních půdách 50-70 m) a výrazné
ovlivnění přesnosti měření složitostí pddniho profilu.

Princip metody je uveden např. v [1], [2] a v lite·
ratuře, zmíněné v těchto publikacích. Odpadá jakékoli
galvanické spojení přístroje se zemí (vizi též odst. 5).
Uveďme alespoň, že v případě výskytu nehomogenit
v podloži, jimž prochází vlnové pole přístroje, se nad
nimi projeví výrazné typické změny jeho intenzity -
obr. 1. Kvalita a množství těchto změn jsou závislé
na typu podzemní poruchy, hloubce umístění, na je-
jích elektrických a. fyzickomechanických vlastnos-
tech, na stupni odlišnosti od okolního prostředí. Tyto
změny umožňují poruchy nalézt, identifikovat a za·
měřit. .

Vysílačem je rámová. anténa, umístěná na minuto·
vém teodolitu. Vybuzené elektromagnetické pole je
zachyceno citlivým přijímačem, umístěným v kon·
stantní vzdálenosti b (pozn. překl.: typ RRK-1.76;
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viz té! odst.. 6). Pti mHeJú 3 pracovnici pfeDálejí
uvedenou soupravu podél pfedem vytýěeDého fen
po měfených 1Uecích3. Pti nemě_ hodnotě b se za·
pisují pfijúnaěem zachyceDé hodDoty intenzity podle
(mW). Po zaměfeníprofilu sevykreBlígraf(na vodorov·
né oseúeky 3,na svislé hodDoty mW - obr. I), na něm!
jsou po spojení jedDo$1ivých bod6 patmy hledané
anomálie pole a tedy i geologické. Jejich staniěení na
lezu se graficky zjistí na vodorovné ose grafu. Opako-
váním tohoto postupu v síti vhodně volených řezů je
možno v mapě velkého měfítka zakreslit obvod poru-
chy.
Metoda RVM je velmi rychlá, a proto vhodná též

pro sledováIÚ geodynamických jevů. Umožňuje kon-
trolovat aktivizaci a vývoj např. krasových jevů,
poklesových kuželů a předpovídat jejich účinky na
stavby JE a další souvislosti, např. změny hladiny
spodních vod.
Klasické metody vyhledáváIÚ uvedených poruch

jsou značně ovlivněny činností četných stavebních a ji.
ných strojů, což výrazně snižuje efektivnost nasazení
nebo je dokonce znemožňuje. RVM byla dlouhodobě
ověřována z hlediska citlivosti na vněji( vlivy, opako.
vatelnosti a spolehlivosti výsledk6 porovnáIÚm jed-
nak jednotlivých grafických vyhodnocení a jednak se
závěry nezávislých metod, např. i letecké fotogram-
metrie. Práce probíhaly v základové jámě energo-
bloku jedné JE, na jejím zastavěném území i na
přilehlém sídlišti. Prokázalo se, že účinnost metody se
pohybuje v rozmezí 80-95 % i tehdy, je-li použita
v bezprostřední blízkosti objektů JE (reaktorový sál,
kanál vzduchotechniky apod.), v prostorách s četnými
podzem.nimi rozvody, v místech vystavených vlivům
průmyslové činnosti. Touto metodou byly na. uvedehé
lokalitě v roce 1983 objeveny v blízkosti některých
významných objektů havarijní oblasti, vzniklé změnou
pohybu spodních vod v důsledku pokračující stavební
činnosti.

Vyvstává otázka, zda tato metoda může být poldita
také k sledováIÚ vzniku a vývoje kritických míst a du-
tin v podloží již provozovaných JE (obdoba defekto-
skopie). Zkušenosti dosvědčují, že k takovým jev6m
dochází. Na injektáž dutiny, která se vytvofila u zmí·
něného vzduchotechnického kanálu, bylo zapotřebí
přes 500 rWbetonové směsi.
Realizace této varianty RVM si vyžádala jisté úpra-

vy přístrojů a vyvrtánf malého počtu svislých šachet
ve vzájemných vzdálenostech 20--50 m. Stěny šachet
jsou z nekovových rour. Obr. 2a znázorňuje rozmístění
sond SI - S10 v okolí energobloku JE, měřené řezy
a nalezenou kavemu. Obr. 2b zachycuje umístěIÚ
generátoru 1 a antény 2 vysílače, zavěšené do šachty
na kabelu, a obdobně polohu vyho4nocovacího bloku 3
a antény 4 pfijímače. V grafech fed se objevil typický
"stín" v místech zasahujících podzemní nehomogenitu.
Podle předběžných rozborů je dosah této varianty
RVM minimálně 90-120 m, ve skalIÚch podkladech
až 400 m.
Se stoupající energetickou spotřebou národního

hospodářství se bude počet JE zvyšovat, takže výběr
vhodných stavenišť bude stále obtížnější. Proto je

třeba se zabývat vytvořeIÚm systému kontrol poklesů
a deformací staveb a jejich progn6zováIÚm. Tím se
sice zabývá řada institucí a ústavů, ale obvykle se
vy1dfvá pouze metody velmi přesné nivelace (VPN),
kterou se měfí 1-2 etapy za rok. Ve zbylé době se
zpracovávají a vyhodnocují výsledky. Je však dosta-
tečně známo, že ve vývoji deformací podloží v lesIÚch
a h1initopfsčitých půdách se střídají fáze výrazné
aktivity a relatiVIÚ stability [3]. Doba trváIÚ fází
cyklu závisí na vlastnostech zemin. Lehko se může
stát, že období aktiVIÚch změn nastane právě v čase,
kdy se měřeIÚ neprovádí. Jinými slovy: pokud vývoj
poklesů má n~ovnoměrný, pulsující charakter, potom
spolehlivost předpovědi na podkladě řídkých periodic-
kých měřeIÚ je bezvýznamně malá. Je proto třeba
vybudovat automatický geodetický systém pro ne-
přetržité sledování poklesů a deformací významných
objektů JE a jejich podloží s polditím např. foto-
elektrických, laserových, interferenčnich, tenzomet-
rických a radiovlnných 8IÚmaČŮ.Jen tak bude zajištěn
spolehlivý, bezporuchový provoz.

4. Uvi,

Jak bylo prokázáno, pozemní RVM umožňuje vyhoto-
veIÚmap velkých měřítek podzemních poruch a dutin
v etapách výběru a přípravy staveniště i během vý-
stavby a provozu JE a sídlišť. Poskytuje spolehlivé
podklady pro objektiVIÚ předpověď vývoje.
Podzemní RVM je vhodná pro průběžné zjišťováIÚ

geologických změn, vznikajících pod objekty JE bě-
hem provozu.
Automatický geodetický kontrolIÚ systém poklesů

a deformací předpokládá napojeIÚ na počítač. Na roz-
. díl od etapových měření VPN tento systém nepřetrži-
tě nebo ve vhodně volených intervalech na základě
údajů jednotlivých smmačů určuje hodnoty poklesů,
posunů, náklonů a pootočeIÚ staveb. Grafické zobra-
zeIÚ je reálným podkladem objektiVIÚho hodnoceIÚ
situace a vývoje.
Tyto metody prakticky nevyžadují nákladnějších

staveb nebo terénních prací, které by s~my o sobě
mohly být příčinou nových poruch podloží nebo hyd-
rologických změn. Mají výrazně nižší potřebu pracov-
IÚch sil při větší hustotě měřeIÚ; nevylučují však ani
v určitých podmínkách použití klasických postupů.
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Poznámka překladatele
Uvedený text je po dohodě s autorem upraveným, zkrá-
ceným překladem článku [4]. Čs. čtenář se může s na-
značením teoretických 2'iákladůmetody, které ostatně
nejsou neznámé, se2'inámitv dostupných pracích [5]
a [6], kde je publikován též popi~ dvou starších t~pů
přístrojů RRK - 1,76 a automatIckého RAP. Dalslm
vývojem vznikl prototyp RPS 7 - obr. 3. Skládá se
ze 2 rámorych antén průměru 0,7 m, umístěných na
lehkýoh stativeoh, vzájemně orientovaných s přesnos-
tí 6' kolimátorem. Základna b je tvořena meohanicky
strunou déllGy5-15 m. Anténa vysílače je u všech typů
vertikální, přijímače horizontální, frekvence generátoru
vysílače 1,76 MHz, výkon 0,7 W, citlivost přijímače
03-05 mW, bateriové napájení, hmotnost soupra-
vy 10'kg. Doba 1měření včetně umístění stativů na
profilu 30-120 s, dosah do hloubky až 40m podle typu
podloží. Hloubku výskytu lze určit výpočtem z opako-
vaných měření. Protože však podloží je nutno injekto-
vat 'nebo odkrýt, určí se o.bvykleaž př~ těchto I?~acích.
Postupem z odstavce 2 Je možno s vyhodou ZjIšťovat

malé podzemní dutiny a nehomogenity umělého pů-
vodu, např. potrubí Z nevodivých materiá~~, cho.dby,
sklepy, kolektory, pohřební komory atd. JejIch pruměr
(průřez) musí odpovídat alespoň délce posunu s s?~pra-
vy po měření řezu, tj. nyní I?~n. 0,5 II?-'Kromě Jlllých
materiálů Z provozmch POUŽItIRVM Jsem měl v roce
1987možnost seznámit se s podklady v měřítku 1 : 200
pro obnovu válkou zničeného Uspenskéh? chrámu
v areálu historicky významné památky KYJevsko-pe-
čorské lavry (XI.-XVIII. stol.). Porovnáním s aroheo-
logickými vykopávkami je polohová přesnost R~
přibližně rovna právě délce tohoto ú~ku 8. Zkušen.y
vyhodnooovatel grafu snímaného pole (je třeba vylOUČIt
tzv. šum) dokáže odhadnout stupeň zachovalosti (zasy.
pání, zborcení) ohodeb. Použití uvedené metody je tedy
širší, než naznačuje článek [4].
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Přeložil: Doc. Ing. Pavel Hánek, OSe.,
katedra speciálni geodézie FSv ČVUT v Praze

z pŘrSTROJOV~ TECHNIKY

V letošním roce oslavuje britská firma Rank Xerox Ltd.
své 50 narozeniny a zdá se, že se na tyto oslavy připra.
vila skutečně dobře. A nic jiného jí při současném
konkurenčním tlaku zejména japonských výrobků ne-
zbývá, chce-li se ~e zdraví ~o~kat dal~íchkul~tých na,ro.
zenin. Snad práve proto uvadl na trh radu svych novych
zařízení se symbolickým označe,ní~ ,,~O",. .. '" ,
Z hlediska současných problemu, pred JeJlChzresem

byla pracoviště resortu geodézie a kartografie náhle
postavena v důs!e~u ne~ávnýo~ revolučních př?mě~
v naší společnostI, nas zaUjalo zejména velkoformatove
reprografické zařízení Xerox 5080 (vit obr. 1).'.které
je skutečně špičkovým výrobkem ve své kategoru. .
Toto zařízení umožňuje okamžité zhotovování kopIí

z transparentních i z netransparentních předloh od for-
mátu A4 až do formátu AO,tj. přesněji do šířky 914mm
a délky 5 m. Měřítko kopií je možno měnit ve standard-
ních poměrech, nebo plynule (zoom).Rozměry je dokon·
ce možno měnit i velmi jemně, zvlášť na délku a šířku,
což je výhodné např. v ka.rtografii při odstraňování
srážky papíru mapovýoh podkladů pro katastr a podob-
ně. Kopírovat je možno na obYě~jn~papír, na. transp.a-
rentní papír (rematrice) a na speolálmpolyesterové fólie,
které odolávají vysoké teplotě v zat>éka.címzařízení.
Zapékání či ustalování k~Pií Je možno prové.d.~t

on-line i ofr-line, což umožňUje poměrně snadnou. edi-
taci kopírovaných map a výkresů. Tento způsob edItace
spočívá v tom, že Z neustálené (nezapečené) kresby se
mohou snadno speciální gumou. ods~ra.nit nežádou~í
části kresby a do ustaJova.cíhozařlzem potom vstupuje
ofr-line již kresba editova.ná... . .
Důmyslnějším způsobem editace Je tzv. editace dál-

ková nebo elektronická. Toto editaění zaiízení, vyhlíže-
jíoí na prvriípohled jako dálkové ovládání domácíelektro-
niky nebo kapesní kalkulátor, pfedá"V'ápomocí signálů
v infračerventbnpásmu pokyny k aktivizaci nebodeze:kti-
viza.ciurčitýoh míst selénového.~ce. Tato elektrom~~
editace umoUluje vypustit z orIginálu až 8 míst o mlnl-
málníoh rozměrech 22 mm x 22 mm.
Rovně! je molno úspěšně velmi šetrně reprodukovat

poškozené a vzácné mapy. Podle firemníoh informaoí je
molno kopírovat i předlohy na tuhýoh podlolkáoh až do
8íly 2,3 mm a z maximální váhy 0,7 kg.

O molnostech zafísení Xerox 3080 svědčí nejlépe
následujíoí technioká data;

pttEDLOHA
Minimální rozměr: A4
:Maximálnírozměr: AO,při kopírování 1 ; 1

914 mm x 3 m
Tuhá předloha: max. 2,3 mm tlouštka

0,7 kg hmotnost
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Minimální rozměr: A'
Maximální rozměr: AO(91' mm x 6 m)
:Materiál: obyěejný papír 70-100 g/ml

transparentní papír 80-110 g/ml
polyeeterov6 fólie 76-100 mikronů
6 AO/min.
7 Al/min.
10 A2-A'/min.

Poěet kopií: 1-99

ROZM:I!:RYKOPIí
Zmenšení/zvětšení: 6 pevnýoh.poměrů

60 %. 70 %, l00~, 1'1 %. 200%
Zoom: od 46 % do 200 ~ s pHrůstkem

0,1 o/c
Jemné nastavení: rozeWněv podálnMn a pHěném smě·

ru :1:3 %
:1:0,6% na věeoh druzích podložek
š. 1700 mm, d. 1780 mm, v.
1610 mm
1210 kg
max. 10 kW

Pi'esnost tisku:
Rozměry:

Váha:
Pi'fkon.

Cena zařízení podle údajů z poěátku května letošního
roku věetně potfebného materiálu pro 36 000 m kopií
byla 60292.22 LSTG. tj. 1718087.32 Kěs fco.
Podle informaoí získaných na loňsk6 mezinárodní

reprografické výstavě v Prue některé vellm ~detioké
a kartografio~ instituce těchto uHzen( ji! utivají.
Napi'. státní geodetioká služba ve Velké Británii 0rdnaQ.
ce Survey v Southamptonu má dvě obdobná zafízení
instalována, úspěšně je vyu!í'" ji! několik let.
I u nás by stálo za rozvahu. zda by se těchto zafízení,

nedalo vyu!ít napf. pti obnově katastrálníoh map. nebo
pti vydávání map pro vefejnost.

Ing. Václcw Slaboc1a. OSc .•
OlJGK

Po elektronickýoh dálkoměrech, elektronických teodoli.
tech a elektronických tachymetrech (total stations) se
konečně podařilo zkonstruovat i prakticky použitelný
elektronický nivelační přístroj. Po téměř 10 le-
tech soustředěnýoh útoků na tvrz geometrické nivelace
uspěli jako první konstruktéři koncernu WILD LEITZ,
když koncem roku 1989 uvedli na trh svůj digitální ni-

velaění přístroj WILD NA 2000 (viz obr. 1). Jedná se
skutečně o přístroj roku 2000. Funkce operátora je
omezena na zacílení na lať, zaostření obrazu a stisknutí
tlaěítka. Vše ostatní, tj. odeětení údajů na lati, výpočet
pi'evýšení odpovídající střední chybě dvojí nivelace
ID = :I:1,6 mm/km a výpočet vodorovné vzdálenosti
odpovídají přesnosti měření pásmem 3-5 mm/l0 m,
se děje automaticky. Naměřené údaje jsou samozřejmě
automaticky registrovány pomocí paměťových modulů
REC·ModuI GRMI0, nebo polních registrátorů GRE 3/4,
nebo prostřednictvím přímo napojeného mikropoěítače
libovolného typu.
Genialita průkopnického řešení konstruktérů lil Heer.

bruggu spoěívá především v tom, že se odvážili veškerou
vyhodnovací elektroniku soustředit v nivelačním pří.
stroji samotném, a že dosavadní metrické dělení latě
B číslováním nahradili "elektronickým dělením" (čár·
kovým kódem), které je elektronicky snímatelné. Kon-
struktéři jinýoh světových firem zatím viděli jedinou
cestu v senzorových latích v kombinaci se záměrnou
rovinou vytváfenou rotujícím laserovým paprskem nebo
v dílěí automatizaci prostřednictvím automatické re·
gistrace ětení optiokého mikrometru (RENI 002A).
Universalita pfístroje WlLD NA 2000 je dána také tím,
že může být využíván jak: způsobem elektroniokým,
tak způsobem optickým a jak s automatickou registrací
naměřených údajů, tak s registrací klasickou do zá-
pisníku.

Více nám o novém přístroji napoví technické údaje
výrobce;

Standardní odohylka (na 1 km dvojí nivelace);
Elektronické měření. " 1,6 mm
Optické měření. . . " 2,0 mm

Rozsah měfení:
Elektronické měfení. " 1,8 m až 100m
Optioké (vizuální) měření. od 0,6 m

Pte8nost délkového měření;
3mm- 6mm/l0 m, t. j. přesnost měf. pásmem

Displej:
LeD bodový.. . . 2 i'ádky po 8 ěíslioích

Elektroniok6 měření;
Doba měření • .
Měřené hodnoty

4s
Odeětení latě
vodorovná vzdálenost

Teplotní rozsah:
pracovní.
skladovací

Dalekohled:
Zvětšení . ...
Zorné pole na 100m.

Hmotnost:
NA 2000 věetně zdroje.
lat věetně obalu . . .

-20°C až +60 °C
-40°C až +70 °C

24x
3,5m

2,5 kg
5,0 kg
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Kombinovaná lat:
délka ..... 4,05 m, 3 zasouvací

segmenty po 1,35m
čárkový kód i cm
méně než 10 ppm/oC ==
== 0,4 mm/l0 °Cna 4m

Již výše uvedené údaje napovídají, že se jedná o špič-
kový výrobek, který najde své uplatnění nejen při ni-
velaci, ale zejména při řešení nejrůznějších úloh inženýr-
ské geodézie. Zejména při zhotovování měřických pod.
kladů pro investiční výstavbu, při plošné nivelaci, při
zhotovování podélných a příčných profilů, měření ku·
batur, deformací, kontrole a·vytyčování výšelr atd.
Orientační cena přístroje včetně základního příslu.

šenství nepřesahuje 7 tis. CHF (květen 1990).
Teprve praxe však potvrdí, zda zřejmé technické

výhody tohoto zařízení budou ekonomicky efektivní
i v podmínkách našeho právě se rodíoího tržního hos-
podářství.

dělení .....
koeficient roztažnosti

Ing. Václav Slaboch, OSe.,
(JÚGK

Semináf "Základni mapa velkého
měfitka, technologické a sociálni
aspekty"

Ve dnech 18.-19. dubna 1990uspořádal Svaz geodetů
a kartografů při ČSVTS, odborná skupina mapování,
Slovenský výbor geodeticko-kartografickej spoločnosti
ČSVTS,odborná skupina evidencie nehnuteJností a ma·
povania a pobočka Svazu geodetů a kartografů při
Geodézii, s. p., Pardubice v Pardubicích celostátní se·
minář "Základní mapa velkého měřítka, technologické
a sociální aspekty".
Semináře se účastnili pracovníci orgánů, or~anizací,

vysokých i středních škol, kteří se problematikou za·
bývají.

Náplň semináře byla následujíoí:
- technologická část se zaměřením na počítačové zpra·

cování ZMVM,
- výchova a vzdělávání geodetických kádrů,
- sociální aspekty geodetických prací.
Součástí semináře byla výstavka a předvádění inter-

aktivních programů na PC.

Ve třech blocích byly předneseny níže uvedené re·
feráty, které daly podnět k následné bohaté diskusi;
Šťastný, V.: Programový systém MAPA 2v roce 1990.
Hudeček, J.: Programové vybavení SMEP.
Vjačka, A.: výpočty souřadnic při ZMVMna PC.
Kurz, A.: Využití interakčních grafických systémů
v procesu tvorby a údržby map velkých měřítek.

KarJ?iš,S.: Interaktívna tvorba Základnej mapy velkej
mlerky.

Slaboch, V.: Mapování z hlediska nových trendů v pří.
strojové a výpočetní technice.

Podhorský, I.: Příprava studentů na vysokých školách.
Růžek, J.: Příprava studentů oboru geodézie na SpS
zeměměřické v Praze.

Pukl, J.: K perspektivě polních pracovníků.
Z pfednesených referátů a z llásledující diskuse vy·

plynuly další možnosti, jak provádět tyto práce efektiv.
něji, a to zejména s pomocí nové, moderní výpočetní
a měřické techniky.

Na závěr semináře byly přijaty tyto závěry a doporu·
čení:
1. Systémy GEOMAPa MAPA 2 lze považovat v zásadě
za dokončené, přičemž jejich pfedností je otevfenost,
umožňující další úpravy. V zájmu vyššího využití

výsledků se doporučuje zkvalitnění informovanosti
o stavu systémů pravidelnými školeními a permanent·
ní informovaností uživatelů o úpravách systémů.

2. Z jednání o mikropočítačích vyplývá, že programátor.
ské kapacity na PC jsou roztříštěné. Doporučuje se
koordinovaný pfístup k tvorbě programů.

3. V současné době naléhavě vyvstává potfeba inter.
aktivního systému pro mapování. Doporučuje se
urychleně dokončit vhodný systém pro geodetickou
praxi.

4. Slabým článkem polních geodetických prací je auto·
matizovaný sběr dat. Současný světový trend k to·
tálním stanicím, zaručujíoím sběr značných souborů
měření, při uchování kvality záznamu, je třeba akcep.
tovat a hledat cesty k získání těchto zařízení.

5. Na úseku výchovy a vzdělávání je třeba přiblížit
výuku současné praxi se zvýšením důrazu na obtíž·
nost geodetických prací v terénu. Z těchto důvodů
směrovat i výběr uchazečů o zeměměřické studium
větší měrou na muže. V zájmu podpory kvalitní
výuky vybaVit moderními měřickými i výpočetními
přístroji i školy s pfípadnou finanční účastí podniků.
Zkvalitnit výuku evidence nemoVitostí včetně histo·
rické návaznosti této discipliny.

6. Konstatuje se zhoršování sociálních podmínek pra·
covníků v terénu, a to převážně pracovníků v expe·
dičním režimu. Z těchto důvodů je možno očekávat
tlak odborovýoh orgánů na zlepšení těchto podmínek.
Proto se doporučuje organizacím věnovat právě těmto
otázkám odpovídající pozornost. Naléhavě je třeba
řešit otázky motorizace polních pracoVišť,zvýhodnění
pracovníků v expedičním režimu a pfepracování pfed.
píSl\ o ochranných pracovních pomůckách.

Závěrem lze konstatovat, že seminář splnil očekávání
a pfispěl k informovanosti naší geodetIcké veřejnosti
o současném stavu projednávané problematiky. Orga.
nizátofi a s nimi i geodetická veřejnost očekávají, že
závěry a doporučení nezůstanou bez odezvy u vedení
našich resortů a podniků.

Ing. Miro8laV VOW,
odborný garant 86minále,
GeodézÍ6 Pardubice, 8. p.

Z (:INNOSTI (:ESKéHO SVAZU
GEODETO A KARTOGRAFO

Zpráva o finnosti (:eského svazu
geodet6 a kartograf6

Myšlenka založení Českého svazu geodetů a kartografů
.(dále jen svazu) vznikla koncem roku 1989 v odborné
skupině 1701- Inženýrská geodézie. V té době nebyla
zfejmá budoucnost ČSVTS a dosavadní praxe společ.
nosti Geodézie a kartografie umožňovala sdružovat
odborníky z resortů (mimo resort ČÚGK) víceméně
náhodně a individuálně v jednotlivýoh odborných sku·
pinách.
Návrh na vytvoření svazu byl předložen na semináři

"Prosperita geodetických útvarů státních a družstev·
ních podniků", konaném 10. ledna 1990. Semináře se
zúěastnilo 110 sástupoů ze 72 organizací, převáině
mimoresortních. Toto shromáidění sohvá.liloprohláiení
o ustavení svazu, usnesení o ustavení Oběanského fóra
geodetů a kartografů a stanovilo 13 mluvěíoh Oběan·
llkého fóra. Pfítomný pfedseda českého výboru. společ·
nosti Geodéziea kartografie Č8VTS Ing. F. Benei, CSc.
nabídl spolupráci stávajícího výboru Ile sástupoi svuu.
11. ledna 1990 byl český výbor společnosti Geodézie
a kartografie roziířen o tfi sástupoe avazu (Ing. R. Paul,
Ing. Kučera, Ing. Fafejta) a byly zahájeny pnioe na
přípravě mimoHdné konference české společnosti Qeo.
déZie a kartografie ČSVTS.
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Mimořádná konference se konala 2. února 1990 za
účasti tehdejšího českého výboru společnosti Geodézie
a kartografie ŮSVTS, zástupců krajských výborů, od·
borných skupin i za účasti 40geodetů z organizacímimo
resort ŮÚGK.Mimořádná konferencepřijala odstoupení
dosavadního českéhovýboru společnosti, schválila změ.
nu názvu na Ůeský svaz geodetů a kartografů, zvolila
prozatímní výbor svazu, schválila programové prohlá-
šení svazu, zvolila delegáty na český sjezd ŮSVTSa po-
věřila prozatímní výbor svazu řadou úkolů.
Plné znění usnesení mimořádné konference je uvede·

no v dalším textu.
V zásadě bylo rozhodnuto postupovat při založení

svazu cestou rekonstrukce společnosti Geodéziea karto-
grafie ŮSVTS s tím, že lze využívat výhod členství
v ŮSVTS zejména v oblasti případných finančních,
resp. majetkových aktiv, která budou přerozdělema při
zániku CSVTS.
Prozatímní výbor svazu vypracoval stanovy svazu,

které jsou předloženy ve znění, které bylo prezentováno
jako součást přihlášky u FMV.
24.března 1990se konal český sjezd ŮSVTS.Delegáty

svazu na tomto sjezdu byli Ing. R. Paul, Ing. F. Be-
neš, CSc.a Ing. S. Kádner, CSc.Sjezd určil klíč k výbě.
ru 30 delegátů na mimořádný sjezd ŮSVTS(federální).
Delegáti byli pověřeni zrušením ŮSVTS a převodem
jejího majetku na následnou organizaci (jinak by ma-
jetek v celkovévýši cca 0,5mld. Kčs propadl státu).
Pokračovatelem ŮSVTSv českých zemích bude Ůes-

ký svaz vědeckotechnických (odborných) společností,
jehož zakládací listinu za náš svaz podepsal Ing. R. Paul.
Jedná se o dobrovolné sdružení nezávislých společen-
ských organizací. Vedení Ůeskéhosvazu bude zajišťovat
valná hromada, jejímiž členy budou představitelé všech
členských společností. Předsedkyní valné hromady byla
zvolena paní ministryně Kořínková. Toto řešení bylo
přijato proto, že je racionálnější obhospodařovat maje-
tek způsobem obdobným praxi v akciové společnosti
než majetek dělit.
5. května 1990 se v Brně konal mimořádný sjezd

ŮSVTS (federální). I přes množství matqucích dopisů
a informací, které většinou rozesílala Ustřední rada
ŮSVTS, se podařilo, že sjezd měl důstojný pruběh.
S hlasem rozhodujícím se ho zúčastnilo 26 delegátů
z Ůeské a 29 delegátu ~e Slovenské republiky. Sjezd
zrušil stanovy ŮSVTS,Ustřední radu a za nástupnické
organizace určil Ůeskomoravský svaz vědeckotechnic-
kých společností a Slovenský svaz vědeckotechnických
společností. Představenstvo obou,nástupnických svazů
:pověřiloIng. Vondráčka řízením Ustřední rady po dobu
Její likvidace.

mimořádné konference společnosti GaK, která se
konala dne 2. 2. 1990 v budově ŮR ŮSVTS-

Novotného lávka 5, Praha 1
Mimořádná konference
I. bere na vědomí;

1. ZpráV'Uo součaénémstavu společnosti GaK ŮSVTS
II. schvaluje;
1. Odstoupení dosavadního ŮV společnosti GaK

ŮSVTS.
2. Změnu názvu na Ůeskýsvaz geodetů a kartografů.
3. Složeníprozatímního výboru svazu včetně náhrad·

níků na období do řádných voleb svazu.
4. Programové prohlášení svazu.
5. Delegáty na český sjezd ÓSVTS.
III. pověřuje;

prozatímní výbor svazu na období do řádnýoh vo·
leb svazu

1. Zvolit předsednictvo svazu, tajemníka svazu a usta·
vit hospodáře a právníka svazu.

2. Zajišťovať registraci a informovanost členské zá·
kladny,

3. Spolupracovat při zakládání a činnosti organizací
svazu s místní působností.

4. Vypracovat stanovy svazu s ohledem nah ospodář.
skou samostatnost a právní subjektivitu svazu.

5. Zajistit postavení stávajícíoh, resp. nově vznikají-
cích odborných nebo pracovních skupin ve svazu
apodporovat jejich činnost plánovanou na rok 1990.

6. Projednat stanovy svazu s vedením obdobného
svazu na Slovensku včetně stanovení možností
spolupráce.

7. Zajišťovat úkoly plynoucí ze členství v mezinárod·
ních nevládníoh organizacíoh ve spolupráci se sva-
zem v SR a podporovat kandidaturu na uspořádání
62. zasedání SV FIG v Ůeskoslovenskuv roce 1995.

8. Svolat po celostátním sjezdu ŮSVTS svazovou
konferenci k projednání dalšího postupu, k funkci
a existenci svazu, provedení řádných voleb a schvá-
lení stanov svazu.

9. Využívat zkušeností obdobných zahraničníeh spo·
lečností jako je náš svaz a pomáhat při zajišťování
odborných zahraničních výjezdu a usilovat o získá-
ní oprávnění pro zahraniční činnost.
Dosáhnout rehabilitace pracovníků oboru, poškoze-
ných deformacemi, politickým pronásledováním
a nespravedlivými postihy v posledních 40 letech.

Ing. Robert PauZ,
předseda Oeského svazu geodetů a kartografů

Ing. Jiří Oálek,
člen prozatímního výboru

Oeskéhosvazu geodetů a kartografů

Nové americké atlasy
912(084.4):681.3.05

V minulém roce navštívila katedru mapování a karto-
grafie stavební fakulty ŮVUT v Praze paní Judith
A.Monte,PhDr., která působí jako geografickýspecialis-
ta úřadu Koordinátora pro mapy a kartografické publi-
kace, při vládě Spojených států.
Výsledkem srdečné výměny poznatků o stavu karto-

grafie v Ůeskoslovenskua USA byl mimo jiné i příslib
zaslání novinek americké kartografické tvorby, který
dI:. Monte splnila. Vzhledemk úrovni americké karto·
grafie, prezentované především proslulou Geografickou
společností, považujeme za účelné seznámit s obdržený.
mi atlasy i čs. kartografickou veřejnost.
Jako první uvedeme Photographic World Atlas

vydaný s podtitulkem A Traveler's Portrait of the
World (Cestovní tvář světa). Tento fotografický atlas
světa vydaný v roce 1989 společností Rand McNally
Company v baťovské ceně 34,95 USD obsahuje na
192stranách 34 obecnězeměpisnýcha politických map,
doplněných 175barevnými fotografiemi vynikající kva.
lity a 32stránkovým indexem obsahujícím cca 20000
geografických názvu. Neopominutelnou částí atlasu je
jeho textová složkacharakterizující jednotlivé zobrazené
geografickéregiony.
Z geografického hlediska je obsah atlasu uspořádán

do tematických celku Evropa, SSSR, Asie, Afrika,
Oceánie, Střední, Jižní a Severní Amerika a polární
oblasti. Pro obecnězeměpisnémapy převažuje měřítko
1 ; 12mil., portréty jednotlivých států. či jejich seskupe.
ní jsou v měřítku 1 ; 3 mil., výjimečně 1 ; 6 milionům.
Pro každou zeměpisnou oblast je uvedena její geogra-
fická charakteristika, obsahující údaje o poloze, veli·
kosti, orografii a hydrografii, klimatioké údaje, historii,
ekonomii a politický vývoj. Jednotlivé státy jsou cha·
rakterizovány velmi stručným geograficko.politickým
přehledem. Ůeskoslovenskoje hodnocenojako industria·
lizovaný stát 8 jednou z nejvyšších životních úrovní
v rámci RVHP. Jeho charakteristika je doplněna foto.
grafiemiinteriéru chrámu sv. Jakuba v Praze a skupinou
sklářů z provozu Světlá.
Kartografický obsah atlasu je na úrovni běžného

standardu, hlavní devizou je především textová složka
doplněnáMorovými fotografiemivynikající tiskové kva·
lity, které profilují především popularizační zaměření
tohoto atlasu.
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Profesionální kartografy zaujme více National Geo·
graphic Atlas of the World (Národní zeměpisný atlas
světa), vydaný Geografickou společností u příle!itosti
100let od svého vzniku (1888).Tato společnost uskuteě·
nila za dobu své existence více jak 2 300 výzkumných
projektů a vydala nespočet knih, map, atlasů, globusů
a naučných filmů z oblasti geografie a kartografie.· Mezi
její nejznámějěí periodika. patří předevěím populární mě·
síčm"kNational Geographic.
Vlastní atlas, formátu 315 x 470 mm obsahuje

385 stran textu, obecnězeměpisných a politických map,
statistických přehledů, tabulek, grafů a objemný rej.
střík geografických názvů. V souhrnu obsahuje atlas
3 mapy světa, 12 map kontinentů a řadu podrobných
map celkem na 97 dvoustranách v úpravě oznaěované
kartografy "na spadnutí".
Při hodnocení obsahové části tohoto atlasu se zaměří·

me především na ty jeho aspekty, kterými se liěí od
ostatních kartografických děl obdobného zaměření.
Obsah atlasu je uspořádán do řady tematických blo·

ků. V prvém jsou uvedeny mapy nebeské sféry, schéma
solárního systému, mapy Měsíce, zemského klimatu
a dynamiky Země Sezaměřením na vyznaěení zemětřes.
ných oblastí, pásem činných sopek a kontinentálmllo
driftu.
Zcela výjimečný kartografický zážitek poskytuje

následující část, věnovaná obrazu reliéfu dna světového
oceánu a jeho okrajových moří. Jedná. se o soubor
unikátních map, který nás dokonale přesvědčuje, že
představa oceánského dna, jako převážně fádní topo.
grafické plochy s plynule proměnnými sklonovými po·
měry, je zcela nesprávná. Vždyť z morfologického hle·
diska je známo, že oceánské dno je pokryto sítí prahů
a hřbetů tvořících rozsáhlá pohoří srovnatelná např.
s Himalájemi či Alpami, v úhrnné délce až 50 000 km.
Jako příklad lze uvést Atlantský hřbet probíhající od
Grónska k Antarktidě v délce 12000 km a dosahující
ve své střední části ěíře 1 500 km. Obdobné hřbety se
vyskytují i v ostatních oceánech a vyznaěují se typic.
kým příčným rozbrázděním hlubokými příčnými údolí·
mi hloubky až 2 km a ěířa až 40 km. Za jejich karto·
grafické zobrazení patří uznání především Marii Thorpo-
vé z Lemont.Dohertyho goologické observatoře v New
Yorku. Je zajímavé, že právě na základě studia těchto
map došli experti k názoru, že v místech těchto zem·
ských jizev vznikají zemětřesení a vulkanické erupce,
o čemž svědčí i převážně čedičové složení oceánské kůry.
Systém středooceánských hřbetů je zobrazen metodou
plošného stínování v barevné stupnici charakterizované
přechodem od bílé po sytě šedomodrou. Plastický efekt
Je mimořádný.
Následující Mat atlasu je věnována. orografii souše

s důrazem na vasbu reliéfu a říčných soustav. Zcela
však chybí v našich atlasech tradiční hypsograflcká
výšková stupnice. Převládající barvy zelená a světle
hnědá in~retují pfedevěím oblasti vegetace či pouětní
oblasti. Reliéf je naznačen stínováním v uvedených bar·
vách, bohužel zejména. u vysokohorskýoh partií je
plastický vjem poměrně nevýrazný.
DaW Mat atlasu je věnována. přehledným a J?Oněkud

schematickým mapám světových zdrojů potravm, ener·
gie a minerálů.
Jádro atlasu tvoří velmi podrobný soubor map jed-

notlivých států, jejich částí či skupin. Podrobně Jsou
zde uvede~~ředevším Spojené státy a Kanada, včetně
krátkých akteristik Jednotlivých států Unie a ka-
nadských provincií, doplněných jejich vlajkami a pře-
hlednými mapkami okolí hlavních měst. Tento přístup
je typický i pro dalěí zpracování atlasu. Za zmínku zde
stojí, z hlediska. metrické soustavy, poněkud kuri6zní
volba měřítka hodnotou 1 ; 2980000 (1 cm = 29,8 km
či 1 inch = 47 mil, mílové měřítko uváděno kupodivu
není). Následují soubory map střední a jižní Ameriky
a Evropa. Československo je zobrazeno spolu s Polskem
v měřítku 1 ; 2261000. V politicko-ekonomioké cha-
rakteristice je opět zmíněna vysoká životní úroveň
a rozvoj turismu v porovnání II ostatními státy RVHP,
je však konstatována. nízká úroveň kvality na.ěich vý.
robků. Přehledná mapka okolí Prahy upoutá správně
uvedenými názvy okolních sídel, včetně všech háčků
a čárek, což nebýváu zahraničních atlasů běžným jevem.

V obdobném uspořádání jsou uvedeny i soubory map
věnované zbývajícím světadílům, Asii, Mrice a Austrá-
lii. Zajímavá je mapa Antarktidy obsahujíoí podrobné
údaje o historii jejího průzkumu i o souěa.snýohvýzkum.
ných programech. Kartografická Mat atlasu je zakonče·
na blokem podrobnýoh map světovýoh oceánů, kde za
pozornost stojí dvoustránková kompozice map ticho.
mořských ostrovů.
Atlas je zakončen řadou tabulek obsahujíoích základ·

ní geografické"údaje o ploše a lidnatosti kontinentů,
nejvyěěíoh horách, nejdelěích řekách aj., jak je běžně ve
věech atlasech světa. Za zmínku stojí podrobný přehled
o teplotě a srážkových poměrech vybraných míst na
zeměkouli a abecedně uspořádaný soupis hlavních měst
světa, včetně počtu jejich obyvatel. Závěr atlasu tvoří
rejstřík geografického názvosloví, který na 162 stranách
obsahuje cca 150000 názvů.
Pro svoji podrobnost, kvalitu tisku a především užití

nových metod kartografické interpretace, můžeme atlas
Geografické společnosti hodnotit jako jedno ze základ-
ních děl světové kartografie a současně si přát, aby byl
bě!ně dostupnou publikací pro každého OOskosloven·
ského kartografa.

Doc. ing. BohUBUw Veverka,OSc.,
katedra mopovdnl II karlogrllfi,e

FStJ OVUT tJ Prllze

Kolik jazyku znát, tolikrát jsi geodeteml
528 + 802/809

Zahraniční časopisy a seriálové publikace jsou
v knihovně Odvětvového informaěmllo střediska vý-
zkumného ústavu geodetického, topografického a karto-
grafického ve Zdibech k dis?ozici okamžitě všem, kteří
některý z cizích jazyků znají.
Nejnovějěí seznam časopisů a seriálových publika.cí

v knihovně ODrs VúGTK ve Zdibech obsahuje více ne!
212 titulů, z toho 151 zahraničních. Značná Mat perio-
dických publika.cí ze zahraničí je získávána. darem nebo
výměnou. Část zahraničníC?hperiodik je věak nutno na·
kupovat za devizové proattedky ve výti cca 40 tis. Kčs,
které jsou poskytovány z resortního fondu.

Z nejvýznamnějěích časopisů nakupovaných v devi·
zové oblasti uvádíme;
Austrálie - The Australia.n Surveyor

- Cartography
- Bulletin TriInestriel de 180 Bociété

Belge de Photogrammétrie, Télé-
détection et Cartographie

- Bulletin d'Information du Bureau
National de Métrologie

- Bulletin géodésique
- Photogrammetria
- Bolletino della Societa ltaliana. di

Topografia e Fotogrammetria
- Cartografica
- The New Zealand Surveyor
- Oestereichische Zeitschrift fuer Ver·

messungswesen und Photogra.mmetrie
- Bildmessung und Luftbildwesen
- Deutsoher Drucker
- Geographische Rundscha,u
- Kartogra,phische Nachrichten
- :Manuscripta Geodaetica
- Mitteilugsblatt des Deut80hen Ver-

eins fuer Vermessungswesen, Lan-
desverein Bayern

- Vermessung, Photogrammetrie, Kul-
turtechnik

Nizozemí
Itálie

Kanada.
Nový Zéland
Rakousko
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USA - The American Cartographer
- The Geographical ReView
- National Geographical Magazine
- Remote sensing of Environment
- Surveying and Mapping

Velká Británie - British Printer
- The Cartographic J ournal
- The Photogrammetric Record
- Survey Review

Informace obsažené v těchto časopisech, soustřeďují
nejnovější poznatky předních světových odborníků
našeho oboru. Stejně dobře je zahraničními časopisy
zásobována i knihovna Výzkumného ústavu geodetic-
kého a kartografického v Bratislayě. Nák~p časopisů
z devizové oblasti je mezi ODIS VUGTK Zdlby a OBIS
VúGK Bratislava průběžně koordinován. Produkce
geodetických a kartografických časopisů vý~hodn!ch
zemí byla doposud zastoupena v obou kmhovnach
prakticky stoprocentně.
Nejvýznamnější informace obsažené v těchto časopi-

sech jsou samozřejmě průběžně zpracovávány a yyhod-
nocovány, avšak ke svým uživatelům se dostávají často
s určitým zpožděním, a není rovně~ zaruč~no, že se :p;a:
vá informace dostane na pravé mlstO. Vyhodu maJl tI
jednotlivci, kteří k získávání informací přistupují aktiy-
ně, a kteří neváhají věnovat svůj volný čas také studIU
cizích jazyků. • . v • v' •

Přejeme vám pevnou vuh a trpehvost prl studIU
a hodně úspěchů při 7<ískávání nejnovi~jších PC?zuatků
z našeho oboru. Knihovna ODIS VuGTK Je vám
otevi·ena.

Ing. Václav Slaboch, OSe.,
Český úřaá geodetický a kartografický

Zmena riaditel'ov štátnych podnikov
Geodézia Žilina a Slovenská kartografia
Bratislava

Na základe výsledkov volieb kolektívu pracovníkov
Geodézie, š. p., Zilina, konaných 18. 9. 1989, bol dňom
1. 10. 1989 vymenovaný za riaditeIa Geodézie, š. p.,
Zilina Ing. Vladimír Stromček, doterajší technický
námestník riaditeIa (TNR) Geodézie, š. p., Zilina.
Narodil sa 7. 10. 1954 vo Višňovom, okres Zilina.

Strednú priemy'selnú školu stavebnú - odbor geodézia
absolvoval v Zilině (1970-1974) a odbor geodéúa
a kartografia na Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej
vysokej školy technickej v Bratislave (SVŠT). Po absol-
vovaní SVŠT nastúpil 1. 8. 1979 do Geodózie, n. p.,
Zilina. Najskor vykonával mapovacie práoe (vedúci
meračskej čaty). V rokoch 1983-1984 praooval na
útvare riadenia a kontroly akosti ako ved)Íci referent
kontroly. Od roku 1985 vykonával funkciu vedúceho
oddielu mapovania a od roku 1987 zástupcu vedúceho
prevádzky mapovania. V roku 1988 bol poverenj ve-
dením oddielu evidencie nehnuteIností (EN) v Oadci.
Pri týchto prácach získal odborný rozhIad a praktické
skúsenosti.
Ing. Stromček má od ro~ 1984 oprávnenie na

overovanie geodetických prác a v roku 1988 získal
oprávnenie vykonávať funkciu zodpovedného geodeta.
Od roku 1989 vykonával dunkciu TNR Geodézie, š. p.,
Zilina. Pri plnení úloh a pri výkone doterajších funkcií
preukázal zodpovednosť. Je členom (od apríla 1989)
Odbornej skupiny EN a mapovanie Slovenského výbo-
ru (SV) Geodeticko-kartografickej spoločnosti (GKS)
ČSVTS.
Do novej, náročnej funkcie želáme Ing. Vladimírovi

Stromčekovi veIa úspechov.

Dňom 24. 10. 1989 bol za riaditeIa Slovenskej karto-
grafie, š. p., Bratislava (SK) vymenovaný Ing. Dušan
Fičor, doterajší vedúci odborný referent špeoialista pre
kartografiu a polygrafiu technického odboru Sloven-
ského úradu geodézie a kartografie, na základe výsled-
kov volieb kolektívu pracovníkov SK z 23. 10. 1989.
D. Fičor sa narodil 3. 3. 1945 v Košiciaoh. Stredo-

školské štúdium absolvoval v rokooh 1959-1963 na
Strednej priemyselnej škole stavebnej a zememerač-
skei v Košiciach a odbor geodézie a kartogt:afie na SvF
SVST (1963-1966) a na Stavební fakulte Českého vy-
sokého učení technického v Prahe - špecializácia kar-
tografická (1966-1968). V roku 1968 nastúpil na Vodo-
rozvoj (teraz Výskumný ústav vodného hospodárstva)
v Bratislave, kde pracoval na autorských origináloch
1. vydania Vodohospodárskej mapy ČSS;R 1 ; 50000.
V roku 1972 prešiel Ing. Fičor na SUGK ako od-

borný referent pro kartografiu a polygrafiu, kde usmer-
ňoval tvorbu mapového diela 1. vydania Základnej
mapy (ZM) ČSSR 1 : 10 000 a zaviodol jej obnovu od
roku 1982. Zaslúžil sa o zavedenie systematickej obnovy
ZM ČSSR 1 ; 50000 na celom území Slovenskej re-
publiky (SR), o zavedenie systematickej štandardi7<ácie
geografického názvoslovia z územia SR pre tvorbu
a obnovu štátnych mapových diel a rozšírenie jej vplyvu
do ostatných oblastí národného hospodárstva cestou
medzirezortných dohod. Má tieš zásluhu na rozšírení
aktivít SÚGK v oblasti štandardizácie geografického
názvoslovia nad celoštátny rámec, a to účasťou na spo-
lupráci v rámci príslušnej lingvisticko-geografickej re-
gionálnej skupiny Organizácie spojených národov (OSN)
a na konferenciách OSN o štandardizácii geografického
názvoslovia. Zabezpečoval celoštátnu gesciu tvorby
a vydávania technických predpisov z oblasti kartogra-
fie a kartografickej polygrafie, celoštátne gestorstvo
mnohostrannej vedecko-technickej spolupráce geode-
tických služieb socialistických štátov (GSSŠ) v oblasti
kartografie a zúčastnil se mnohých pracovných porád
GSSŠ z tejto oblasti.
Aktívne pracuje ako člen Odbornej skupiny karto-

grafia SV GKS ČSVTS. Od roku 1978 je spoluorganizá-
torom celoštátnych kartografických konferencií a orga-
IJ,izoval niekoIko seminárov alebo bol ich garantom.
Citatelia nášho časopisu ho poznajú aj ako autora
príspevkov.
Zeláme Ing. Dušanovi Fičorovi veIa pracovného elánu

a nové pracovné úspechy.

Na základě vfsledkd konkursnJho l'lzen1 byl Ing. Mlro·
slav R O U L E, CSc., Jmeoováln \S llčlnnosU od 1. čer-
vence 1990 ředitelem ,Vfzkumného llstavu geodetického,
topografického )a kartografického ve Zdlbech.

Na základě vfsledkd :konkursniho řizen:ibyl 1Lng. Ladislav
S K LAD A L, CSc.• Jmenován IS llčlnnosU od 1. srpna 1990
vedoucfm Odvětvového infonnačnfho střediska Vfzkum-
ného llstavu geodetického, topografického lakartograflc-
kého ve ;Zdlbech.
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ZAJfMAVOSTI

Karikaturisté si často vybírali k vyjádření svémyšlenky
z kartografických děl nejvíce glóbusy jako symbol
Země. Zejména v politické karikatuře si glóbus doplně.
ný o ručičky ťukal na čelo, ale také upozorňoval na to,
co kreslíře znepokojovalo. V karikatuře se však ne-
objevují pouze glóby. Co může vzniknout z vtipného
nápadu kreslíře, který upravil mapku Evropy, vidíte
na naší ilustraci převzaté z britského listu Financial
Times.

Lze předpokládat, že tak, jako celovečerní filmy ne·
vyprázdnily divadelní hlediště, televize neodradila di·
váky od návštěv v kinech a video od sledování televiz.
ního programu, stejně ta,k obsah autoatlasu obsažený
na,CD desce neohrozí zisky kartografickýoh nakladatel-
skýoh domů. Přesto je dobře vědět, že zařízení Travel.
pilot IDS na malé obrazovce dokáže řidiče informovat
o silniční síti, určit nejvhodnější trasu a poskytnout
vyžádané vzdálenosti. Cestovní pilot firmy Bosch po.
mMe řidiči i při průjezdu městy a,elektronický kompas
navíc dokáže určit světové strany. Kdo ví, zda i u nás
nebudou svým autoatla.semna CDdeskách gramofonové
firmy Supraphon, Opus a, Panton konkurovat jednou
kartografickým naklada,telstvím.

(ps)

Před krátkým časem jsme nabídli našemu ěasopisu
příspěvek pod názvem "Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi
geodetem" (str. 213),kde jsme informovali naše jazyků
znalé čtenáře o zahraničních geodetickýoh a kartogra.
fických časopiseoh, které jsou nám k dispozici v kni.
hovně Odvětvového informačního střediska (ODIS)
VÚGTK ve Zdibech. Zatímco tento článek ještě
neopustil redakční stůl, už by ho bylo třeba aktualizo-
vat, neboť světové geodetické veřejnosti je nabízen
časopis zcela nový s názvera "GPS WORLD" as pod.
titulkem "NEWS AND APPLICATIONS OF THE
GLOBAL POSITIONING SYSTEMS", což je možno
podle dosavadních zvyklostí přeložit jako "novinky
a aplikace globálníhopolohovéhosystému (GPS)".
Casopisje vydáván od počátku letošního roku v jazy.

Ceanglickém v USA jako dvouměsíčníkorganizacís ná·
zvem GPS WORLD CORPORATION. Redakce má
své sídlo ve městě Eugene ve státě Oregona jeho distri·
buci 'v Evropě zajišťuje ASTER PUBLISHING COR·
PORATION USA, Unili 4E, Bridgegate Pavilion,
Chester Business Park, Chester, CH49QH, U. K. Cena,
předplatného na jeden rok (6 čísel) je 97 USD včetně
poštovného.
A nyní již k vlastnímu časopisu. Jedná se o atraktivní

časopis, na křídovém papíře, zpracovaný špičkovou
polygrafickoutechnikou. Grafickézpracování je příklad-
né. Již pouhé prolistování časopisu uvádí i nezasvěcené-
ho čtenáře do světa GPS a usnadňuje interakci mezi vý.
robci, provozovateli a uživateli technologií GPS. Časo-
pis je určen geodetům působícím v oblasti geodetických
základů, hydrografie,ma.pování,.fotogrammetriea inže·
nýrské geodézie. Dále technikům programátorům,
elektronikům, letcům, námořw'kům, navigátorům atd.
Jedná se skutečně o časopis interdisciplinární, umož-

úující mimo jiné i moderní pohled na význam a posta·
vení geodézie v modernín:l světě.
Sedesát stránek časopisu je rozděleno přibližně stej.

ným dílem na reklamní informace provozovatelů GPS
a výrobců přístrojů' a technologií pro aplikaci metod
GPS a na odborné články.
V prvním čísle nás zaujaly zejména články o využití

GPS při předpovídání a studiu zemětřesenív Kalifornii,
článek sovětských odborníků o navigačních aspekteoh
systémů GLONASS, článek Dana Hajela o určování
výšek pomocí GPS v malých oblastech s centimetrovou
přesností, atd.
Časopis otevírá fascinující perspektivy před geodézií

a kartografií a proto ho doporučujemepozornosti zejmé.
na výzkumníků a mladší generace geodetů, pro které
bude aplikace systémů GPS tak samozřejmá, jako je
pro dnešní geodety elektroQÍcký tachymetr.

Ing. Václav Slaboch, OSc.,
(JÚGK

Vermessuogstechnlk, ě. 9/89

BU8chmann, E.: Hypotéza o rotaci Země, s. 290-291.
Diete, N.: LMK 2000- nový letecký fotogrammetrický
systém, 291-293.

Elter, P. - Stechert, W.: Rozvoj komplexního informač'
ního systému o půdě, s. 294-296.

Seflcow, H. - Barthel, L.: VýVoj vnějších zázna,mníků
pro RETU v oddělení pro výrobu racionalizačních
prostředků VEB Carl ZelssJena, s. 297-298.

Fin8terbU8ch,F.: Paměťová média elektronických geo·
detiokých přístrojů VEB Ca,r!ZeissJena, s. 298-300.

M08er, M .• Winkelmann, M .• Miláe, R.: CAD- pro-
jektování výstavby podzemníoh děl a interface pro
přenos geodetiokýohdat - předpoklad pro Vytyčová.
ní s využitím počítačů. Díl 2., s. 301-303.
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EndrtdliB, M .. Hoppe, A.: Ke klasifikaci principd zobra·
zování pro automatizované zhotovování mapy,
s.303-306.

Kalit, P.: Výrobní příprava v koordinaění činnosti při
tvorbě základní pozemkové mapy v VEB Geodisie
a Kartographie Sohwerin, s. 306-309.

SchOler,H.: Fotogrammetrie v Cínské lidové republice,
s. 309-310.

Gordeev, V. A.: Zhodnocení kvality vyrovnávacích
funkcí bez chybových proměnných, s. 310-313.

Vermessungstechnlk, CI.11/89
Koch, W. G.: Experimentální kartografie, s. 362-365.
FinBterbtlBch,F .. Wdhnert, O.: Programové zajištění

přenosu dat z paměťových :medií elektronických mě·
řicích přístrojů VEB Carl Zeiss Jena, s. 365-367.

Priifer, S. - Richter, K.: Zkušenosti z kontinuelního pře-
nosu dat při měření a vyrovnání přesných sítí,
s.368-369.

Jelitzki, F.: Organizace práce topografické kartografie
s využitím počítaěe, s. 370-373.

Koppel, T.: Využití RECOTY při vytyčování os v byto-
vé a průmyslové výstavbě, s. 373-374.

Hubner, R.: Geodetické práce při rekonstrukci kruhové
dojírny, s. 374-376.

BtlBchmann, E.: Oskar Hecker (1864-1938), s. 377 až
378.

l~utti, J.: Určení vertikálních deformací z trigonomet-
rického měření výšek, s. 378-380.

Bahnert, G.: Výsledky geodetického určení refrakce,
11.381-382.

Rahne, Evelina: Struktura, jednotlivé části a forma
temuru geodézie, fotogrammetrie a kartografie -
základní elementy počítačového informačního systé-
mu, s. 382-384.

Vermessungstechnlk, CI.12/89

Marckwardt, W.: Od analogové k digitální fotogrammet-
rii, s. 398-399.

Allnsr, T.: Požadavky zemědělství na práci s digitálními
kartografickými produkty, s. 399-400.

Jope, R .. HaaB, G.: Přepracování Katalogu technologií
inženýrské geod6zie (KTI), s. 400-402.

Rohl. 8.: Tvorba map pro vnitřní potřebu na základě
topografických map (vydání pro národní hospodář.
ství), s. 402-405.

Wittenburg, R.: Relativní a absolutní v geodézii a geo·
kinematice, s. 405-410.

Zimmermann, B.: Max Hildebrand - konstruktér geo·
detických přístrojd. Ke 150. výročí narození, s.
411-412.

Prseglad Geode'Ylny, CI.4-6/89

Hopfer, A .. WilkowBki, W.: Návštěva Koreje, s. 3-6.
Ozarnecki, K.: Nový model geodetické transformace

a jeho realizace s použitím· programu STRADA,
s.7-9.

ProBzYnBki,W.: Ještě jedna metoda vzájemné stability
geodetických bodd, s. 10-11.

Ohalfen, M .. 8telmtJCh,M.: Mikropočítaěový systém
"ATLAS" pro automatiokou klasifikaci objektd s více
identifikátory, s. 11-13.

GryboB,F .• Hucuk, J .. Pyka, K.: Vytvoření digitálního
modelu terénu na osobním počítaěi - soubor progra-
md SURFER, s. 14-15.

Oymerman, R •• BajerowBki, T.: Dnešek a zítřek rekulti·
vací a osvojování si bývalých ddlních pozemků,
s. 16-18.

Pachuta, R.: Výprava Fakulty geodézie a kartografie
Warsza.wského polytechnického institutu na Spicber.
ky v roce 1988, s. 18-22.

WiBla, S.: Vývoj polských mořských a námořních map,
s. 22-24.

Schilbach, J.: Monografický způsob projektování veli-
kosti pozemkd podle západníoh zvyklostí, s. 25-27.

Swiatomewka, D•• Godek, K.: Kartometr KAR·A2/M
z hlediska přesnosti, s. 27-29.

MUBial, E .. KonieczynBka, E.: Technologie a.erotrian·
gulace AERONET IBM PC s počítaěovým ,;ázemím,
s. 30-34.

Przeglad GeodezYlny, CI.6/89

Kawecki, R. - Pratnicka, A .. Pyrka, E.: Geodetická ban-
ka dat, s. 3-4.

Tokarczyk, R. - Tokarczyk, A.: Využití přímé lineární
transformace pro současné vyrovnání snímků, s. 5-7.

Pachuta, S.: Systém pro přesné bezdotykové měření
vzdáleností, s. 7-10.

Mowak, A. - Suchta, J.: Hospodaření s půdou v plánech
územního vybavení grnin jako prvek instrukcí pro
tvorbu pozemkových map zemědělských oblastí,
s. 10-13.

Kmk, T.: Směry sociálního a ekonomického rozvoje
Krosenského vojvodství, s. 13-14.

Dawidziuk, S.: Hospodaření s půdou v Bialystockém
vojvodství z ekonomického a geodetického hlediska,
s. 15-20.

Wisla, 8.: Dějiny rozvoje mořské kartografie, Část 1.,
s.20-23.

Nicewicz, Oz.: Počátek středního geodetického školství
v Polsku, s. 23-24.

Balcer, S.: 72. německé geodetické dny, s. 2 obálky.

Przeglad Geodezyjny, CI.7/89

Pachuta, Sl.: Výsledky pětiletého působení Vyhlášky
č. 66 Rady ministrů k otázce profesní specializace
inženýrů v Společnosti polských geodetů, s. 3-6.

Wa..miewski, R. A.: Smlouvy o provedení geodetických
a kartografických prací ve světle nejnovějších práv-
ních změn, s. 7-8.

Tokarczyk, R. - Tokarczyk, A.: Samokalibrace foto-
grammetrických snímků - teoretické základy meto-
dy a její zkoušky, s. 8-10.

Wieckowicz, Z.: Hospodaření s půdou v územním plá-
nování, s. 10-12.

Wisla, S.: Dějiny rozvoje mořské kartografie, Cást II.,
s. 12-15.

Bucholc, I.: Echa stalinismu, s. 16.
JantlBz, J. - Janusz, W.: Metoda obnovy popisu latí pro

velmi přesnou nivelaci, s. 19.
Oiolkosz, H.: Mezinárodní konference, sympozia, pora-

dy ákonzultace a též mezinárodní spolupráce v roce
1988, s. 20-22.

Prze!\,lad Geodezyjny, č. 9/89

Jak hodnotíme Przeglad geodezyzjy, s. 3-4.
Od redakce, s. 4.
Vítáme a zdravíme, s. 5.
Ozarnecki, K.: Sami sobě, s. 5-8.
Dvě otázky ministrovi, s. 8-10.
Rozhovor s představitele:m IDavní správy Společnosti

polských geodetů doc. dr. hab. Ing. Kazimierzem
Czarneckim,s.10--12.

WilkoWBki,W.: Przeglad geodezyjny - časopis geodetů,
s. 13-14.

Adamczewski, Z.: Oheň na blátě nebo kladivo na geode.
ty, s. 4. obálky.

8zeliga, K.; Modul mapy - návrh normy pro automati·
zaoi (informatizaci) technologií zahrnující mapování
detailů, B. 15.

I

Przeglad GeodezYJny, ě. 10/89

Klub přátel "Przegladu geodezyjnego", s. 2.
XXX. sjezd delegátů SGP v Legnici, 1 -21. května 1989

(zpráva ze zasedání a současně probíhajících setká-
ní), s. 3-11.

Máme sVůj zákon "Geodetické a kartografické právo",
s. 11-14.

Geodetické a kartografické právo, s. 15-20.
Kuralowicz, T.: Koncepce ekonomického řízení gminy,

'B.20-21.
Przybylek,8 .. Wilkowski, W.: Polsko-holandský seminář

v Ciachanowie, s. 21-22.
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528.74:67
JURASKOvA, R.
St.r.opbotolr.mm.trlc O.'.rmlnlDl lb. Sb.p. of Bot-
tom on Hydr.alic Mod.l.
Geodetický a kartografický 'Obzor, 36, 1990. No. 8, pp.
1114-198, 7 lig, 3 ref.
Stereophotogrammetrlc metbod for determlnlng the
varlable shape of bottom .of hydraullc models IJn
course of hydrodynamlc tests. Photographlng was
carrled out by the 1011319 survey camera, plottlng the
contour Une plán by the Stereometrograph analogue
plotter wlth an accuracy of mh =: 0.14 0/00 h.

528.528:621.375.826
POSPlSIL, J. - VACH, K·
Opto-Blectronlc R.eelver8 for DetermlDIDI tbe las.r
B•• m PoslUOD aDd Thelr Clas.me.UoD
Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990, No. 8,
pp. 198-201, 4 flg., 4 ref.
Opto-electronlc recelvers for determlnlng the laser
beam posltlon, thelr prlnclples and classiflcatlon.
Characterlstlcs of !he Meoflx lIJndTKGOR206 recelvers.

347.235.11+ (347.235.11:711) (438)
ZAREMBA, S.
Model of the Unlform Syslem of Land and Bullding.
Registralion ln Poland
Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990, No. 8,
pp. 201-206, 4 flg, 6 ref.
Model of the unlform system of land and bulldlngs
reglstration based on the basic dlgital map. Possl-
bllltles of creatlng local data banks uslng the IBM
PC/AT mlcrocomputers and reglonal data banks on
the EC 1034 computers ln Pollsh Republlc.

621.396.96+528.481+621.039
ZAOERIGOLOVA,M· M.
'rb. R.dlo-W •.•• M.lbod for Bnla.UDg .Dd Forea.llDg
tb. SlabllIty of Naele.r Po•• r SI.UOD Obl.et. In
Kar.t Ar.a.
Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990, No. 8, pp.
207-209, 3 flg., 6 ref.
The radlo-wave method for detectlng underground geo-
loglcal anomalJes aud cavltles for monltorlng the sta-
bility of underbed of prolected, under-constructlon
lIJnd operatlng nuclear power statlons. Comparlson
wlth classlcal methods of research ~nd !measurement
of deformatlons. Proposal of geodetlc automated con-
trol systems. Olher pOsslbllltles of use, e. 8. ~n ar-
chaeology.

668.5:527 GPS
KARSKt, G.
Comm.Dt foneUoDD. I. .y.těme •• t.IUI.lre GPSi'
Geodetický a kartografický obzor, 36. 1990, No. 8,
pages 187-192, 1 planclte, 4 blbllographles
Oescrlptlon du systěme GPS nécessalre pour la
comprěhenslon du principe fonctlonnel et utlllsatlon.
Différentes posslbllltés ďexploltation ,du systéme GPS.
Correctlon du levé et prlnclpes d'ělaboratlon. Re-
commandatlon pour le cholx ďun app.arel11agl' GPS
favorable.

528.088:528.33
RATIBORSK"2',J.
tvaluatiollďerreurs des grandeur. géométrlqa •• pour
la ellmpensation der rěseaull: geodé.lqne.
Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990, No. 8,pa-
ges 192-193, 4 blb!lographles
Évaluation ďerreurs, sporadlques dans les grandeurs
géométrlques Il la base d€ modéle mathěmatlque.
Posslbllllě d'lntégratlon dans le programme 'de calcul
de la compensatlon du réseau géodéslque.

528.74:67
JURASKOVÁ, R.
Déterminalion stéréophotogrammětrlque de la forme
du fond sUr mudiíIes hydrauliques
Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990, No. 8, pa-
ges 194-198, 7 illustrations, 3 blbliographles
Méthode stéréophotogrammétrlque la détermlnatlon de
la forme variable du fond sur modeles hydraullques
pendant les essais hydrodynamiques. ]La prlse des
vues a été effectuée par chambre Il mesurage UMK
10/1318, restltutlon du plan de courbes de /llveau sur
apparei1 de restltutlon analogue Stereometrograph avec
préclsion dl) mh = 0,14 noo h.

528.528:621.375.826
POSplSIL, J. -- VACH, K.
Dispositlfs de réception optoéleetronlques pour la
détermlnation de la posltlon du falseeBu de I.ser
et leur classlficatlon
Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990, No 8,
pages 198-201, 4 illustratlons, 4 blbllographles
Dlsposlllfs de récepllon optoélectronlques ,pour la
détermlnalion de la posltlon du falsceau de laser,
leurs prlncipes et classlficatlon. Caractěrlsllque du
dtsposltlf de réception Meoflx et TKGDR 206.

347.235.11+ (347.235.11:711) (438)
ZAREMBA, S.
Modille du systeme uniflě ďenreglstrement des sols
et des lmmeubles en Pologne
Geodetický a kortograflcký obzor, 36, 1990, No. 8,
pages 201-206, 4 Illustrallons. 6 blbllographles
Moděle du .systěme unlflě d'enreglstrement des sols
et d'lmmeubles émanant de la carte de base dlgltale.
Possibllltěs de la crěatlon de banques de donněes
locales avec exploltatlon de mlcro-ordlnateurs IBM
PC/AT et de banques de donněes rěglonales sur
ordlnateurs EC 1034 en Pologne.

621.396.96+528.481+621.039
ZAOERIGOLOVA, M. M.
Métbode A ondes él.ctromaln'Uques pour 6nlu.tlo.
et prhlslon de lB .labnUé des eo•• trucUon. d. e•• -
trale. nuelěalr.. .Ullée. dan. les sDa.. k.r.tlqu ••
Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990, No, 8, 'pa-
ges 207-209, 3 Illustratlons, 6 blbliographles
Měthode de recherches ďanomalies gěologiques etca-
vltěs souterra~nes par ondes ,électromagnétlques dans
le but d'observer' ln force portante du sous-sol ,pour
projets, ědlflcatlon et mlse en service de centrales
nuclěalres. Comparalson avec les .měthodesclasslques
d'exploration ct levé des děformatlons. Suggestlon de
systémes géoděslques de contrOle automatlques. 01-
verses posslbllltěs d'utlllsatlon, par ,exemple 'en ar-
chěologle.



Josef Minařfk

NOVÝ SYSTÉM pLANovANi
V PODMINKAcH PŘESTAVBY

Přfručka pojednává souhrnně o novém 'Systému plánováni
podle zákona o 'národohospodářském plánováni č. 67/1989
Sb., který nabyl účinnosti dnem 1. 7. 1989. Vysvětluje 'nové
prvky celého plánovacího procesu od centrálnl'ho 'až po
podnikové plánováni.

98 stran, brož. 10 Kčs

Josef Pavlát - Ota Karen

PŘíRUČKA DODAVATEl-SKO
ODB~RATELSKÝCH VZTAHŮ

Zabývá 'Sedodávkami pracl a výkonů, projednávánlm do·
davatelsko·odběratelských vztahů, uzovlránlm hospodář.
skýchsmluv a jinýmI způsoby zabezpečeni 'dodávek.
3., přepracované a doplněné vydáni, 303 stran, 4 tabulky,

brož. 27 Kčs

Ladislav Skokan - Václav Hrala - Irina Vitvarová

GEOGRAFIE
SV~TOVÉHO HOSPODAŘSTVI

Kniha uvádl ucelené zpracováni geografie světového hos·
podářství. Obsahuje výklad podmlnek a hospodářstvl jede
notllvých zemí světa.

328 stran, 7 obrátků, 17 tabulek, váz. 31 Kčs

SNTL - Nakladatelstvi technické literatury
odbytovf odbor
Spálená 51
11302 Praha 1
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