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Měření tíhového zrychlení a absolutní
gravimetr FG5 č. 215 na Geodetické
observatoři Pecný

Ing. Jakub Kostelecký, Ing. Vojtech Pálinkáš,
Ing. Zdeněk Simon, DrSc., Výzkumný ústav
geodetický, topografický a kartografický -

Geodetická observatoř Pecný, Ondřejov

Definice tíhového zrychlení, měření tíhového zrychlení relativními a absolutními gravimetry. Popis absolutního gravimetru
FG5 Č. 215. Shrnutí výsledků měření absolutním gravimetrem na Geodetické observatoři Pecný, korelace tíhového zrychlení
s výškou hladiny podzemní vody. Kalibrace slapových gravimetrů současným měřením gravimetrů a absolutního gravimetru.

Gravity Acceleration Measurement and Absolute Gravimeter FG5
No. 215 at tke Pecný Geodetic Observatory

Definition oj gravity acceleration, measurement oj gravity acceleration by relative and absolute gravimeters. Description oj
the absolute gravimeter FG5 No. 215. Recapitulation oj observation results obtained by absolute gravimeter at the Pecný Geo-
detic Observatory, correlation oj gravity acceleration with underground water level. Calibration oj tidal gravimeters by si-

multaneous observation oj tidal gravimeters and absolute gravimeter.

V geodézii předpokládáme, že tíhové pole je složeno z gra-
vitačního pole zemského tělesa a pole odstředivé síly zem-
ské rotace. Při popisu tíhového pole se používá geocentrický
souřadnicový systém spojený s rotující Zemí [1, 2], jehož osa
rotace je definována polohou konvenčního pólu CIO (Con-
ventional Intemational Origin).

Tíhové pole lze popsat tíhovým potenciálem W [m2 S-2],

jehož hodnota je v bodě na zemském povrchu rovna součtu
gravitačního potenciálu Va potenciálu odstředivé síly Q,

Vzhledem k tomu, že hodnotu tíhového potenciálu nelze
přímo měřit, je předmětem tíhových měření tíhové zrychlení
g, respektive jeho velikost [m S-2], které je gradientem po-
tenciálu tíhového pole,

Do tíhového pole podle definice nepatří:
• pole slapových sil Měsíce a Slunce, případně ostatních pla-

net [3],
• změna pole odstředivé síly zemské rotace v důsledku po-

hybu pólů,
• vliv anomálních vzdušných hmot.
Uvedené vlivy se z výsledků měření tíhového zrychlení od-
straňují redukcemi. Při měření na pohyblivých objektech
(lodě, letadla) přistupují ještě další redukce.

Vertikální složka zrychlení vyvolaného slapovými silami
mění svou velikost až asi o 2,8 J1m S-2. V současné době se
k popisu slapového pole používá nejčastěji Tamurův rozvoj

slapového potenciálu [4] obsahující 1200 vln. Slapové re-
dukce tíhového zrychlení jsou počítány podle rovnice

kde je i index slapové vlny, A teoretická amplituda vlny, cp te-
oretická fáze v čase t=0, (O úhlová rychlost, li amplitudový
faktor, X fázové zpoždění a t čas v hodinách středního slu-
nečního času. Neznámé parametry li a X jsou určovány ana-
lýzou měření slapových gravimetrů.

Slapové redukce podle (3) zahrnují u všech vln jak přímý
slapový vliv nebeského tělesa, tak i vliv slapové deformace
Země a mořských slapů. Výjimkou je podle [5] konstantní
část slapů, která se nemění v čase, ale jen se zeměpisnou šíř-
kou. U té se vylučuje pouze přímý slapový vliv nebeských
těles, tj. klademe ve vzorci (3) 0=1. Na území České repub-
liky (ČR) je velikost přímého slapového vlivu nebeských tě-
les asi 0,23 J1m S-2. Vliv konstantní slapové deformace zem-
ského tělesa a oceánů se v tíhovém poli a tedy i v tíhovém
zrychlení ponechává.

Slapové redukce odstraňují z tíhového pole vliv mimo-
zemských těles. Pak je možné popsat anomální tíhový po-
tenciál Země harmonickou funkcí, což usnadňuje řešení úloh
teorie tvaru Země. Proto je do redukcí zahrnována i kon-
stantní část slapů. Kvůli slapovým redukcím se gravimetrie
nutně zabývá též měřením zemských slapů.

Do tíhového pole rovněž nepatří vliv pohybu zemských pólů,
jímž se mění velikost odstředivé síly zemské rotace [6, 7].
Tíhové zrychlení je vztaženo ke konvenčnímu pólu CIO. Re-
dukce činí až několik desítek nm S-2 a počítají se z dat Me-
zinárodní služby rotace Země (lERS) podle vzorce
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kde je OJ [rad s-11 úhlová rychlost rotace Země, R lm] střední
poloměr Země, A a cp zeměpisné souřadnice místa měření,
x a y [rad] odchylky okamžitého pólu od CIO a Dpal amplitu-
dový faktor tohoto efektu (používá se 1,16).

1.3 Redukce z vlivu anomálních atmosferických
hmot

Z výsledků tíhových měření se vylučuje přímý i nepřímý vliv
anomálnich vzdušných hmot [8]. Prakticky se dosud zavádí
redukce na standardní atmosféru pouze podle hodnoty tlaku
vzduchu v místě měření p [hPa]. Pro výpočet redukce se pou-
žívá vzorec

který odstraňuje gravitační účinek anomálních hmot vzdu-
chu a vliv jimi způsobené deformace Země.

Normální atmosférický tlak p" [hPa] pro standardní atmo-
sféru se vypočte z výšky měřeného bodu H lm] podle vzorce

Další vlivy, zejména účinek podpovrchové vody, můžou
rovněž dosáhnout několika desítek nm S-2. Jsou těžko vyčís-
Iitelné a představují praktickou mez dosažitelné přesnosti tí-
hových měření na běžném tíhovém bodě. Je možné je stu-
dovat pouze na dobře zařízených observatořích.

Vliv mikroseismických pohybů se při měřeních gravimetry
potlačuje pomocí mechanických a elektronických filtrů.
Velký mikroseismický neklid nebo povrchové vlny i vzdále-
ných silných zemětřesení mohou tíhová měření po určitou
dobu zcela znemožnit.

Z uvedeného vyplývá. že tíhové zrychlení není totožné se
střední hodnotou zrychlení volného pádu a ani střední hla-

dina oceánů není principiálně hladinovou plochou tíhového
pole. Tím, že se z tíhového pole vylučuje konstantní přímý
slapový účinek nebeských těles, se tíhové zrychlení oproti
střední hodnotě zrychlení volného pádu na rovníku zvětšuje
00,30 pm S-2 a na pólech zmenšuje o 0,61 pm S-2. Hladinové
plochy tíhového pole jsou na rovníku sníženy o 0,099 m a na
pólech zvýšeny o 0,198 m [9].

Dále je zřejmé, že chceme-Ii znát v určitém místě oka-
mžitou hodnotu zrychlení volného pádu, musíme tíhové
zrychlení platné pro toto místo zpětně redukovat o okamžité
místní hodnoty všech výše uvedených redukcí.

Tíhové zrychlení je měřeno převážně relativními a absolut-
ními gravimetry. Relativními gravimetry se měří rozdíly tí-
hového zrychlení v prostoru a v čase, zatímco pomocí abso-
lutních gravimetrů se měří plná hodnota tíhového zrychlení.

U relativních gravimetrů se při měření využívá účinku zem-
ské tíhy na testovací těleso, které je udržováno ve zvolené
(nulové) rovnovážné poloze pomocí síly definovatelné veli-
kosti, kterou dále nazývejme kompenzační silou. Rozdíl zem-
ské tíhy mezi dvěma body v protoru a v čase odpovídá roz-
dílu velikosti kompenzační síly. Aby bylo možné měřeným
hodnotám přiřadit jednotky zrychlení, musi být relativní gra-
vimetr (respektive jeho stupnice) kalibrován. Negativní vlast-
ností relativních gravimetrů je jejich chod, tj. mírná změna
jejich údajů s časem. Jsou vhodné pro měření v terénu, pro-
tože jsou malé, lehké a měření s nimi probíhá rychle. V sou-
časnosti používané relativní gravimetry lze podle systému,
který generuje kompenzační sílu, rozdělit na statické pruži-
nové a supravodivé gravimetry.
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Testovací těleso je připevněno na vahadle, které způsobuje
torzi kovového anebo křemenného systému. Kompenzační síla
je generována pružinou, která je připevněna jednak k vahadlu,
jednak k měřicímu šroubu. V novějších systémech je kom-
penzace v jistém malém rozsahu kolem rovnovážné nulové po-
lohy vytvářena elektromagnetickou nebo elektrostatickou si-
lou. Typickými představiteli této skupiny gravimetrů jsou
gravimetry LaCoste Romberg (LCR) [10] a Scintrex. V roz-
sahu měření národních gravimetrických sítíje jimi dosahováno
přesnosti 100 až 200 nm S-2. Při měřeních v laboratořích je
přesnost i o řád vyšší. Při permanentní registraci slapových va-
riací může být na kvalitní stanici přesnost až 1 nm S-2.

Jsou až na výjimky používány jako staniční přístroje. Pro vy-
tvoření kompenzační síly je využito jevu supravodivosti. Tes-
tovací těleso (dutá kovová koule) je umístěno ve stabilním
magnetickém poli vytvořeném elektrickým proudem v cív-
kách hluboko zmrazených kapalným heliem. Díky supravo-
divému stavu cívek není elektrickému proudu v nich kladen
odpor a vytvářené magnetické pole je prakticky konstatní.
Pohyb tělesa vyvolaný změnou zrychlení je sledován kapa-
citním snímačem a kompenzován elektromagnetickou zpět-
nou vazbou.

V současné době se pro absolutní měření tíhového zrychlení
používají absolutní balistické gravimetry [6], které určují tí-
hové zrychlení z měření délky a času při pohybu tělesa ve
vakuu. K měření délek je používán laserový interferometr
a k měření času rubidiový atomový oscilátor. Prvé přístroje
tohoto druhu vznikly okolo roku 1960. Stále se zdokonalují

a dnes dosahují přesnosti několika desítek nm S-2. K tomu
vyžadují laboratorní prostředí a poměrně dlouhou dobu mě-
ření, např. 24 h. Mají značnou hmotnost, ale jsou transpor-
tabilní.

U absolutních balistických gravimetrů existují dva způ-
soby měření tíhového zrychlení. Symetrický způsob je zalo-
žen na svislém vrhu vzhůru a následném volném pádu tělesa
a nesymetrický způsob, který je popsán níže, využívá pouze
volného pádu sledovaného objektu.

Za předpokladu lineární změny tíhového zrychlení s výš-
kou z lze z pohybové rovnice volného pádu psát [6]

ďz- = go + WZl (z - Zo), (7)
dt2

kde Zo, gojsou počáteční dráha a zrychlení volného pádu a Wzz

vertikální gradient tíhového zrychlení. Řešení diferenciální
rovnice (7) lze s dostatečnou přesností vyjádřit vztahem [6]

WZl 3 1 (2 WZl 4 (8
Zj = Zo+ Vo(tj +6 tj ) +2go tj + 12 tj ), )

ve kterém zo,vo,gojsou neznámé dráha, rychlost a zrychlení
volného pádu v čase t=0 s. Pro určení neznámých tedy stačí
tři dvojice měřených hodnot z, t. Protože při každém volném
pádu tělesa se zaznamená 100 až 700 dvojic (dle typu gravi-
metru a registrace) je hodnota go určována vyrovnáním. vý-
sledná hodnota zrychlení volného pádu go (t=0) je následně
přepočtena k vrcholu dráhy testovacího tělesa pro z=O,

Ke zjištění tíhového zrychlení na povrchu stabilizace tí-
hového bodu je zapotřebí k hodnotě gtop připojit jednak re-
dukci z vertikálního gradientu tíhového zrychlení pro výšku
vrcholu volného pádu nad bodem, jednak redukce uvedené
v kapitole 1.Výška vrcholu volného pádu nad bodem je sou-
čet měřené referenční výšky ('" 500 mm) a dané tovární výšky
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('" 800 mm). Vertikální gradient je obvykle zjišťován měře-
ním pomocí relativních gravimetrů v rozdílných výškových
úrovních nad bodem.

V homogenním tíhovém poli (W,,=O) pro nulovou počá-
teční dráhu a rychlost můžeme zrychlení volného pádu vy-
jádřit rovnicí

2zg=p'
Pro posouzení vlivu přesnosti měřených veličin na vý-

slednou hodnotu zrychlení volného pádu použijeme úplného
diferenciálu funkce (10) a jednoduchých úprav. Pro relativní
chyby pak platí

dg = dz _ 2 dt (11)
g z t

a pro střední kvadratické chyby

( ;g Y = ( ;z Y + ( 2~T·
Pro dosažení relativní přesnosti mlg = 1.l0-9 (mg = 10nm S-2)

při dráze volného pádu 0,2 m a odpovídající době 0,2 s je za-
potřebí měřit dráhu s přesností 0,14 nm (relativní přesnost
7.10-10) a čas s přesností 0,07 ns (relativní přesnost 3,5.10-10).

Z prostředků Výzkumného centra dynamiky Země (projekt
Minísterstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR LNooA005)
byl v roce 2001 pořízen absolutní balistický gravimetr FG5
č. 215 firmy Micro-g Solutions, Inc. z USA (obr. 1). Je to
velmi přesný přístroj pracující s volně padajícím tělesem.
Skládá se ze čtyř hlavních částí [II, 12]:
• pádové komory (dropping chamber),
• interferometru,
• superspringu,
• elektoniky.

Přesnost gravimetrů FG5 [lI] byla s uvážením přístrojo-
vých zdrojů chyb odhadnuta hodnotou 11 nm S-2.

Schematické znázornění gravimetru je patrno z obr. 2.

K volnému pádu testovacího tělesa dochází uvnitř vzducho-
prázdné pádové komory. Dráha volného pádu je asi 0,20 m,
odpovídající čas asi 0,2 s. Testovacím tělesem je koutový od-
ražeč, který je umístěn uvnitř vozíku, jehož pohyb je řízen
pomocí elektromotoru. Relativní pohyb koutového odražeče
vůči vozíku je sledován elektroopticky. Před každým volným
pádem je koutový odražeč vynesen spolu s vozíkem na vr-
chol dráhy. Na začátku pádu je vozík spuštěn dolů s větším
zrychlením než je zrychlení volného pádu, čímž dojde k od-
dělení odražeče od vozíku. Během měření je udržována mezi
odražečem a vozíkem konstantní vzdálenost a na konci dráhy
elektromotor vozík zpomalí a ten jemně odražeč zachytí.

Vozík také slouží ke stínění vlivu magnetického a elekt-
rostatického pole na pohyb testovacího tělesa a snížení od-
poru zbylých molekul vzduchu, protože se pohybuje stejnou
rychlostí jako koutový odražeč.

Vakua je v pádové komoře dosahováno ve dvou krocích.
Pro dosažení tlaku 10-3Pa je používaná dvoustupňová vaku-
ová pumpa, jejíž první stupeň je tvořen membránovou a druhý
stupeň nízkotlakou turbomolekulámí pumpou. Po vyčerpání
pádové komory na tlak 10-3 Pa je vakuová pumpa odpojena
a spuštěna iontová pumpa. lontová pumpa elektrostaticky od-
sává zbývající molekuly plynů a vytváří tak tlak IQ-4 Pa, který
je udržován po celou dobu měření.

Interferometr (modifikovaný Mach-Zenderův interferometr)
slouží k měření pozice volně padajícího koutového odražeče
a je složen ze:
• zdroje koherentního světla - laseru (WEO model 100),
• optických prvků,
• detektoru interferenčních proužků.

Laser WEO model 100 je helium-neonový plynový kon-
tinuální laser, jehož frekvence je kontrolována pomocí par
jódu [l3]. Tyto páry mají ve spektru světla vyzařovaného he-
liumneonovou trubicí 14 význačných spektrálních čar. Roz-
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měrový parametr rezonátoru, který ovlivňuje frekvenci světla
vystupujícího laserového svazku, je automaticky nastavován
tak, aby laser emitoval světlo odpovídající jedné z těchto
spektrálních čar. Frekvence a tedy i vlnová délka světla vy-
stupujícího z laseru, který je udržován na známé spektrální
čáře, je přesně známa. Vlnová délka laseru Ar633 nm je ur-
čována z kalibrace vzhledem k frekvenčnímu standardu
s přesností 1,5.10-8 nm (relativní přesnost 2,5.10-11, odpo-
vídá přesnosti 0,2 nm S-2). Vzhledem ke stabilitě laseru je ale
jeho skutečná přesnost dána relativní chybou 2.10-10•

Optickými prvky interferometru, kterými prochází papr-
sek po opuštění rezonátoru laseru, jsou: soustava zrcadel
sloužící k úpravě směru paprsku, optický člen pro zamezení
zpětných odrazů do laseru, kolimátor, dva děliče paprsků
a planparalelní deska. První dělič paprsků rozdělí laserový
paprsek na dva paprsky stejné intenzity:
• referenční paprsek (obr. 2), který zůstává v tělese interfe-

rometru,
• testovací paprsek (obr. 2), který je nasměrován vzhůru do

pádové komory, kde se odrazí od testovacího tělesa do opač-
ného směru, projde tělesem interferometru do superspringu,
kde se odrazí od referenčního koutového odražeče a smě-
řuje nazpět do interferometru.

Druhý dělič paprsků slouží k opětovnému složení referenč-
ního a testovacího paprsku, čímž dochází k interferenci
vlnění.

éást tohoto výsledného signálu je nasměrována na detek-
tor interferenčních proužků, kterým je lavinová fotodioda
(APD). Při pádu testovacího tělesa vznikají na fotodiodě in-
terferenční proužky s krokem )J2 na jeho dráze (během dráhy
0,2 m tak vznikne asi 630000 interferenčních proužků). Sig-
nálem fotodiody je pak sinusoida s frekvencí rostoucí od nuly
až asi do 6 MHz. Ultrarychlý komparátor spojený s diodou
detekuje průchody nulou a produkuje pravoúhlé pulsy
v úrovni TTL (transistor-transistor logic), které jsou předmě-
tem dalšího zpracování elektronickou částí přístroje. Schéma
elektronického zpracování signálu je uvedeno na obr. 3.

Superspring je zařízení, které eliminuje krátkoperiodické
malé vertikální pohyby interferometru způsobené otřesy pří-
stroje, pilíře a okolí během měření. Je toho dosaženo tím, že
referenční koutový odražeč je upevněn ve speciálním pruži-

novém zařízení s elektromagnetickou zpětnou vazbou,jehož
vlastní kmity mají periodu 60 s. Při měření může být kou-
tový odražeč v superspringu považován za pevně umístěný
v prostoru, vůči kterému se testovací těleso v pádové ko-
moře pohybuje volným pádem. Pohyby interferometru,
včetně pohybů referenčního paprsku kratších period než
mají vlastní kmity superspringu jsou tímto způsobem eli-
minovány.

Elektronika přístroje je umístěna v samostatném kontejneru.
Je zde zdroj napětí, rubidiový atomový oscilátor, elektronika
pádové komory, superspringu, laseru, panel pro přenos ana-
logových a digitálních signálů do a z počítače, elektronický
teploměr a barometr .

Výstupem rubidiového atomového oscilátoru je stabilní si-
nusový signál s frekvencí 10 MHz (relativní přesnost asi
5.10-11), který slouží pro měření času.

Vlastní měření řídí a zpracovává polní počítač Pentium
s taktovací frekvencí 733 MHz. Důležitou součástí počítače
je analyzátor časových intervalů (Time Interval Analyzer -
TlA, viz obr. 3). TlA je zařízení, které přiřazuje čas vznika-
jícím interferenčním proužkům. Analyzátor je nastaven tak,
že je do paměti ukládán čas každého tisícího interferenčního
proužku s přesností 0,075 ns.

Během měření je na počítači spuštěn program G od firmy
Micro-g Solutions. Na začátku volného pádu je spuštěn ana-
lyzátor časových intervalů, jehož zaznamenané časy čte pro-
gram. Celkem je během jednoho pádu pořízeno 700 časo-
vých záznamů, z nichž jsou standardně pro zpracování užity
časy mezi 30. a 630. záznamem (tj. 600 časových okamžiků).

Protože známe vlnovou délku světla, které je vyzařováno
laserem, víme kolik interferenčních proužků bylo mezi
dvěma odečtenými časovými okamžiky (1000), a protože
mezi dvěma proužky se změnila vzdálenost o polovinu vl-
nové délky světla, můžeme ke každému časovému okamžiku
přiřadit vzdálenost Zj, která byla překonána testovacím těle-
sem. Každý časový okamžik t;" je zapotřebí opravit o časové
zpoždění, způsobené konečnou rychlostí světla c podél dráhy
mezi testovacím tělesem a druhým děličem paprsků. Kori-
gované časové okamžiky se vypočtou ze vztahu

Datum Gravimetr Observátor g [m S-2]

od do
04.10.1978 08. 10. 1978 GABL Amautov 9,809332571
18.11. 1983 20. 11. 1983 GABL Amautov 9,809332993
06.05. 1986 06. 05. 1986 GABL Amautov 9,809333055
10.02. 1992 12.02.1992 JILAg-6 Ruess 9,809332648
11. 09. 1993 13.09.1993 FG5 č. 107 Friedrich 9,809332698
20.04.1995 22.04.1995 FG5 č. 101 Falk 9,809332742
26.09.1995 27.09.1995 ZZG Zllbek 9,809332621
03.10.1996 04.10.1996 ZZG Zllbek 9,809332547
13. 10. 1997 14. 10. 1997 ZZG Zllbek 9,809332693
21. 10. 1998 22. 10. 1998 ZZG Zllbek 9,809332679
01. 12. 1998 06. 12. 1998 JILAg-5 Miikkinen 9,809332681
19.11.2000 21. 11. 2000 FGS č. 206 Luck 9,809332665
27.08.2001 01. 09. 2001 ZZG Zllbek 9,809332746
25.01. 2002 31. 01. 2001 FG5 č. 215 Kostelecký, Pálinkáš 9,809332678
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Datum měření Parametry g-9809330000 mg Hpv [ml
měření [om S-2] [nm S-2]

21. 08.-24. 08. 2001 48/60/1 00/1O 2645 0,6 522,47
04.09.-05.09.2001 26/60/100/10 2652 1,4 522,32
18.09.-19.09.2001 21/60/100/10 2653 1,7 522,37
16. 10.-17. 10.2001 24/60/100/10 2646 1,7 522,15
01. 11.-02. 11. 2001 24/60/100/10 2645 1,5 521,88
19. 12.-20. 12.2001 22/60/100/10 2675 1,9 522,54
02. 01.-03. 01. 2002 30/60/100/10 2678 1,0 522,58
15.01.-16.01. 2002 24/60/100/10 2678 1,1 522,48
25.01.-31. 01. 2002 142/60/150/20 2677 0,7 523,33
11. 02.-12. 02. 2002 24/60/100/10 2692 1,5 523,71
26.02.-27.02.2002 25/60/100/10 2695 1,4 524,35
12.03.-13.03.2002 25/60/100/10 2691 1,5 524,38
26. 03.-27. 03. 2002 24/60/100/10 2692 1,5 524,33
09.04.-10.04.2002 24/60/100/10 2679 1,3 524,34
29. 04.-30. 04. 2002 24/60/100/10 2678 1,2 524,15
14.05.-15.05.2002 24/60/100/10 2669 1,4 523,93
29. 05.-30. 05. 2002 25/60/100/10 2667 1,2 523,66
11. 06.-12. 06. 2002 26/60/100/10 2665 1,3 523,64
26.06.-27.06.2002 26/60/100/10 2652 1,4 523,77

Vysvětlivky:
Parametry měření ... počet skupin / časový odstup mezi počátky skupin / počet pádů ve skupině / čas [s] mezi pády,
mg výběrová střední chyba tíhového zrychlení vypočtená z rozptylu výsledků mezi skupinami,
Hpv výška hladiny podzemní vody.

Ze všech 600 dvojic (Zi, tJ, se vypočítá vyrovnáním zrych-
lení volného pádu podle (8).

Měření je obvykle rozděleno do 24 skupin po 100 pádech,
kdy jednotlivé pády probíhají po 10 sekundách a počátky sku-
pin mají odstup 60 minut. Je tak pokryt měřením celý den,
což snižuje vliv nepřesně určených slapových parametrů 8,
X v (3). Měření může být organizováno i jinak - např. 150
pádů po 20 sekundách v jedné skupině apod.

Absolutní tíhový bod byl na Geodetické observatoři (GO)
Pecný zřízen v r. 1978 v gravimetrické laboratoří ve sklepě
hlavní budovy observatoře. Je stabilizován nezávislým beto-
novým pilířem o rozměrech lx3 m, hloubce přibližně 1 m
a označen hřebovou bronzovou značkou [14]. Výška pilíře
nad podlahou je 0,12 m.

Tento bod je nejvýznamnějším absolutním bodem v ČR.
V letech 1978-2002 zde bylo provedeno 14 absolutních mě-
ření, a to různými institucemi a různými gravimetry. Kromě
gravimetrů FG5 z USA, Německa, Francie a ČR to byly gra-
vimetry JILAg [15] z Rakouska a Finska, ruský gravimetr
GABL [16] a polský ZZG [17]. Výsledky měření jsou uve-
deny v tab. 1. Pro redukci na povrch pilíře byl použit jednot-
ný vertikální gradient Wzz = 3,216 /.lm S-2/m. Měření v letech
1998 až 2000 byla vykonána v rámci projektu EU UNI-
GRACE (Unification of Gravity Systems of Central and Eas-
tem Europe).

Vertikální gradient tíhového zrychlení absolutního bodu
byl již měřen mnohokrát různými gravimetry, výsledky se
liší až o několik desítek nm S-2/m. Průběh tíhového zrychlení
nad tímto bodem, který je důležitý pro porovnání výsledků
měření různými absolutními gravimetry, bude třeba určit
s vyšší přesností.

Stabilita tíhového bodu je sledována opakovaným promě-
řováním gravimetrické a nivelační mikrosítě na observatoři
a též opakovaným výškovým připojením absolutního bodu
na základní nivelační bod XXIII Pecný. Na observatoři jsou
též provozována permanentní měření aparaturou GPS (Glo-
bální Polohový Systém), ze kterých lze odvodit případné
změny polohy tíhového bodu. Tíhové pole kolem absolutního
tíhového bodu je sledováno opakovaným měřením rozdílů tí-
hového zrychlení na 8 tíhových bodech, rozmístěných v jeho
okolí do vzdálenosti 5 km, které jsou stabilizovány pilíři
o hloubce 1 m.

Vysoká přesnost absolutního měření tíhového zrychlení gra-
vimetry FG5 (=10 nm S-2) umožňuje pomocí opakovaných
měření sledovat dlouhoperiodické geodynamické jevy (po-
hyby zemských pólů, dlouhoperiodické slapy) a také zazna-
menat změny tíhového pole způsobené změnami rotace
Země, geofyzikálními procesy uvnitř Země a geodynamic-
kými jevy na zemském povrchu.

Protože změny výsledků měření jsou způsobovány i změ-
nami okolního prostředí, jakými jsou změny atmosférického
tlaku, hladiny podzemní vody (na GO Pecný sledována od
roku 1988), půdní vlhkosti a množství srážek (včetně sně-
hových), bude jedním z prvotních cílů tyto změny sledovat
a vytvořit model působení změn okolního prostředí na mě-
řené tíhové zrychlení.

Pro sledování výše uvedených změn a geodynamických
jevů byla zahájena pravidelná opakovaná absolutní měření
na absolutním tíhovém bodě Pecný s intervalem asi 14 dnů
s jednodenní délkou měření.

Vzájemný vztah mezi změnou tíhového zrychlení a změ-
nou výšky lze popsat koeficientem přibližně 2-3 nm S-2/mm.
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Z této hodnoty a přesnosti absolutního měření tíhového
zrychlení gravimetry FG5 vyplývá možnost jeho využití při
měření v geodynamíckých sítích [20]. Předpokládá se, že bu-
dou měřeny stávající i nové absolutní tíhové body v ČR s pe-
riodou opakování 3 až 5 let.

Společné zpracování slapových měření relativními gravi-
metry a absolutních měření na GO Pecný umožní vzájemné
porovnání obou metod a také kontrolu kalibrace slapových
záznamů. Z důvodu dosažení co nejvyšší přesnosti kalibrač-
ních koeficientů budou v době maximálních slapových vari-
ací tíhového zrychlení prodloužena jednodenní měření na
čtyřdenní kontinuální měření asi dvakrát do roka.

V rámci opakovaných absolutních měření gravimetrem FG5
č. 215 na absolutním tíhovém bodě Pecný bylo provedeno od
srpna 2001 do června 2002 devatenáct měření tíhového
zrychlení (tab. 2). Ke zjištění tíhového zrychlení v daném
čase a místě byla zrychlení volného pádu získaná z (8) re-
dukována:
• o slapové variace podle (3), jejichž parametry 8, X byly od-

vozeny z měření slapových gravimetrů na GO Pecný [18],
• ke konvenčnímu pólu CIO podle (4) pro qJ = 49,91381°,

A. = 14,78559°,
• o účinek anomálních vzdušných hmot podle (5) pro H =

= 534,41 m,
• na povrch pilíře pomocí vertikálního gradientu 3216 nm S-2/m.

Vypočtené hodnoty tíhového zrychlení jsou spolu s dal-
šími parametry uvedeny v tab. 2. Výběrovou střední chybu
mg nelze pokládat za věrohodný odhad přesnosti měřeného
tíhového zrychlení. Výsledky jsou totiž zatíženy i řadou sys-
tematických chyb [11]. Z dosažených výsledků lze přesto
usuzovat, že tíhové zrychlení na měřeném bodě není kon-
stantní. Maximálních hodnot dosahuje v zimních a mini-
málních v letních měsících. Změny jsou zřejmě způsobeny
různým objemem a rozložením podpovrchových vod v okolí
bodu.

Vzájemný vztah mezi výškou hladiny podzemní vody Hpv
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[ml (tab. 2) a měřenou hodnotou tmového zrychlení g [nm S-2]
(viz obr. 4) byl popsán regresní přimkou

Vzhledem k nadbytečnému počtu měření byly koeficienty
rovnice (14) určeny vyrovnáním. Vypočtená hodnota lineár-
ního regresního koeficientu je bHPV = 13,5 ± 3,4 [nm S-2/m].
Tento výsledek je v dobrém souladu s hodnotou bHPV = 8,6 ±
± 2,4 [nm S-2/m],která byla zjištěna při slapové analýze dat
získaných gravimetrem LCR G č. 137.

Výzkum změn tíhového zrychlení v závislosti na výšce
hladiny podzemní vody je v současné době v počáteční fázi.
K dosažení spolehlivějších výsledků je zapotřebí pokračovat
v opakovaných měřeních. V nejbližší době budou na GO
Pecný sledovány i srážkové úhrny a půdní vlhkost, čímž by
otázka hydrologických vlivů mohla být posuzována kom-
plexněji.

Relativní gravimetry Askania č. 228 a LCR G č. 137 jsou na
GO Pecný používány pro registraci vertikální složky zem-
ských slapů. Jejich výzkum má pro geodézii a geofyziku širší
význam. Slouží k ověřování modelů zemských a oceánických
slapů umožňujících např. výpočet slapových pohybů bodů na
zemském povrchu a oprav měření aparaturami GPS [19].
Dále slouží ke studiu resonance v tekutém zemském jádru,
viskozity zemského pláště, zpomalování zemské rotace aj.
GO Pecný spolupracuje v tomto výzkumu s Mezinárodním
centrem pro zemské slapy v Bruselu (ICET), v jehož data-
bance jsou soustředěny mj. i všechny údaje měřené na GO.
Interpretace vypočtených veličin ze slapové analýzy je zá-
vislá na přesnosti kalibrace záznamu slapových gravimetrů,
tj. určení vztahu mezi změnou tíhového rychlení [nm S-2]
a měřenou veličinou na výstupu gravimetru (po digitalizaci
elektrické veličiny jde o digitální jednotky [DUJ). Geofyzi-
kální interpretace měření vyžadují přesnost 0,1 % v určení
kalibračních koeficientů [nm s-2/DU]. Jednou z možností, jak
tuto přesnost dosáhnout, je současné měření absolutním a re-
lativními gravimetry v době maximálních slapových variací.
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počet pádů / slapové Askania č. 228 [nms-2IDU] LCR G č. 137 [nms-2IDU]
Datum měření čas [hl variace

b b[mns-2] mb mb

15.01.-16.01. 2002 2368123,3 1760 3,2970 0,0054 10,141 0,016
25.01.-31. 01. 2002 21077/142,0 2470 3,2979 0,0019 10,1487 0,0058
11. 02.-12. 02. 2002 2380/23,3 1790 3,3000 0,0060 10,163 0,018
26.02.-27.02.2002 2196/21,3 2140 3,3066 0,0061 10,166 0,019

Vážený průměr 3,2986 0,0016 10,1503 0,0050

Kalibrační koeficienty b byly určeny vyrovnáním z re-
gresní přímky

kde je
• Yi [nm s-Z]měřená hodnota zrychlení volného pádu abso-

lutním gravimetrem FG5 Č. 215 se zavedením redukcí
z účinku anomálních atmosférických hmot, okamžité po-
lohy zemských pólů a vertikálního gradientu (tj. bez zave-
dení redukcí ze slapových variací),

• Xi [DU] odpovídající výstupní hodnota ze zpětné vazby re-
lativních gravimetrů v okamžiku i-tého volného pádu se za-
vedením redukcí z účinku anomálních atmosférických
hmot, náklonů a chodu gravimetrů. Pro redukci anomálních
atmosférických hmot byly použity regresní koeficienty
3,47 nm s-zlhPa (Askania Č. 228) a 3,02 nm s-2fhPa (LCR
G Č. 137) zjištěné z analýzy slapových měření.
Kalibrační koeficienty b byly vypočteny pro čtyři měřické

kampaně. Na obr. 5 jsou znázorněny hodnoty y, X získané ve
dnech od 25. 1. do 31. 1. 2002.

V tab. 3 jsou uvedeny charakteristiky jednotlivých kam-
paní (počet použitých volných pádů pro výpočet b, doba mezi
prvním a posledním použitým pádem, velikost slapových va-
riací během měření) spolu s dosaženými výsledky.

Během šestidenního měření (25. 1.-31. 1. 2002), které bylo
provedeno pro zjištění možností kalibrace záznamu relativ-
ních gravimetrů absolutním gravimetrem, byla v určení ka-
libračních koeficientů dosažena střední chyba 0,057 %. Tato
vysoká přesnost byla dosažena i navzdory tomu, že měření
v uvedených dnech bylo ovlivňováno otřesy, způsobenými
zejména silným nárazovým větrem, což způsobilo průměrně
asi dvacetiprocentní zhoršení střední chyby v určení zrych-
lení volného pádu. V případě běžných měřických podmínek
(střední chyba zrychlení jednoho volného pádu 40-50 nms-Z)
by bylo možné v uvedeném období dosáhnout v určení ka-
libračních koeficientů střední chyby asi 0,045 %.

Dosud běžně používanou metodou kalibrace staničních
gravimetrů na GO Pecný je určení kalibračních koeficientů
prostřednictvím měřicího šroubu (kterým je gravimetr
opatřen), jehož rozměrový koeficient byl zjištěn zaměřením
bodů o známé hodnotě tíhového zrychlení. Výhodou této me-
tody je vysoká vnitřní přesnost (až 0,03 %) a rychlost. Vy-
počtené kalibrační koeficienty ale mohou být zatíženy sys-
tematickými chybami (např. chybami v určení periodických
chyb měřicího šroubu), dosahujícími velikosti až 0,10 %.

Ve dnech od 15. 1. do 27. 2. 2002 byly pomocí měřicího
šroubu určeny následující kalibrační koeficienty:
• pro gravimetr Askania Č. 228 bM = 3,2932 ± 0,0009

[nm s-z/DU] (vnitřní přesnost měření 0,03 %),

• pro gravimetr LCR G Č. 137 bM = 10,1580 ± 0,0030
[nms-z/DU] (vnitřní přesnost měření 0,03 %).

Rozdíly kalibračních koeficientů b a bM jsou
• pro Askania Č. 228 &J = 0,0054 ± 0,0018 [nm s-z/DU],
• pro LCR G Č. 137 &J = - 0,0077 ± 0,0058 [nm s-z/DU].
Z dosažených rozdílů lze na hladině významnosti 1 % za-
mítnout rovnost kalibračních koeficientů b a bM pro gravi-
metr Askania Č. 228. Tento statisticky významný rozdíl činí
0,16 %. Proto bude třeba u tohoto gravimetru prověřit me-
todu kalibrace záznamu měřicím šroubem. Budou provedeny
ještě další kalibrace záznamu obou gravimetrů srovnáním
s absolutními měřeními a rovněž porovnány amplitudové fak-
tory slapových vln z delších řad měření těmito přístroji. Roz-
díly kalibračních koeficientů b a bM jsou procentuálně zná-
zorněny spolu se středními chybami v určení b na obr. 6 a 7.

Z provedených rozborů a srovnání mezi oběma metodami
kalibrace staničních gravimetrů se zdá, že by metoda kali-
brace pomocí absolutních měření nemusela být pouze meto-
dou kontrolní, ale měla by se přímo podílet při výpočtu vý-
sledných hodnot kalibračních koeficientů. K vyslovení tako-
vého závěru je ovšem zapotřebí provést větší množství
současných měření absolutním a relativními gravimetry
a také důkladně analyzovat možné systematické chyby obou
metod kalibrace.

Zakoupením absolutního gravimetru FG5 Č. 215 došlo k vý-
raznému rozšíření možností studia projevů geodynamiky v tí-
hovém poli. Na základě opakovaných měřických kampaní na
GO Pecný budou zkoumány meteorologické a hydrologické
vlivy na gravimetrické měření, jejichž znalost je nezbytná při
analýze geodynamických jevů. Z dosud provedených měření
vyplývá, že gravimetr FG5 Č. 215 splňuje i ty nejpřísnější po-
žadavky kladené v současné době na měření s absolutními
gravimetry a lze ho použít i ke kontrole kalibrace záznamu
staničních gravimetrů.

Poděkování: Příspěvek vznikl v rámci projektu "Experimen-
tální výzkum dynamiky Země a jejího povrchu" - projekt
LNOOA005 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ČR.
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Metóda určeniafázového centra antény (FCA) postupným otáčaním kalibrovaných antén okolo ich osi Spósob rozmiestnenia
kalibrovaných a referenčných antén na bodoch dočasných základní. Postup spracovania meraní bemským softvérom a vlas-
tným mode lom efektívneho odhadu súradníc referenčného bodu antény a simultánneho odhadu parametrov polohy FCA ka-

librovaných antén, s rešpektovaním stochastického priestorového d{žkového a výškového etalónu.

Method ofphase centre position determination of antenna (FCA) by subsequent rotating of calibrated antennae around their
axes. Mode of situation of calibrated and reference antennae at points of temporary bases. Way of observation processing by
Beme software and by own model of effective coordinate estimation of antenna reference point and simultaneous estimation

of FCA position parameters of calibrated antennae tracking into account stochastic spatial distance and elevation etalon.

Fázové centrum antény (FCA) prijímača globálneho systému
určovania polohy (GPS) je miesto, ku ktorému sú vztiahnuté
všetky prijímané signály z družíc GPS. Malo by sa nachá~
dzať na zvislici prechádzajúcej referenčným bodolI)..antény
(RBA), voči ktorému sa anténa centruje. Vo všeobecnosti to .
neplatí. Preto treba jeho priestorovú polohu vzhIadom na
RBA pre každú anténu samostatne určovať a o zistené od-
chýlky korigovať výsledky spracovania.

Poloha FCA sa obyčajne určuje na mikrosieti bodov s ich
dostatočne presne známou polohou a výškou. Vybudovanie,
údržba a overovanie vlastností takej siete je nákladné. V prís-
pevku uvedieme postup určenia FCA prijímačov GPS na do-
časnej základni pozostávajúcej z troch na tento účel zvole-
ných bodov.

Využívať technológiu GPS s hraničnou presnosťou predpo-
kladá znalosť vlastností aparatúr do všetkých dosledkov.
V doterajších meračských kampaniach realizovaných Geo-
detickým a kartografickým ústavom Bratislava (GKÚ) sa vy-
skytuje vel'a prijímačov GPS, o anténach ktorých doteraz ne-
máme dostatok overených informácií. Na Katedre geode-
tických základov SvF STU sa cieIavedome buduje kalibračné
pracovisko na určovanie polohy FCA voči RBA [3]. CieIom
tohoto kalibračného pracoviska je kalibrovaním antén prijí-
mačov GPS vydávať o ich vlastnostiach certifikát. Pretože
GKÚ je, okrem iného, zodpovedný aj za dodržiavanie me-
trologických zásad pri budovaní geodetických základov, po-
trebuje rýchle a nezávisle metódy overovania vlastností me-
racích prístrojov. Snahou tohoto príspevku je popísať takúto
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nezávislú metódu určovania FCA na dočasnej základni. Má
byť presná, citlivá, schopná diagnostikovať mnohocestné ší-
renie sa signálu a realizovateIná na IubovoInom, vhodnom
mieste kedykoIvek pred, alebo po meračskej kampani. Vy-
chádzame z predpokladu, že otáčaním antény bude FCA ro-
tovať po kružnici. AkýkoIvek rozpor s týmto predpokladom
bude zdrojom doležitých informácií. Zároveň nová metodika
určovania polohy FCA rotáciou antény má poslúžiť na návrh
postupu merania na stanovisku a následného spracovania.
S vysokou pravdepodobnosťou sa eliminujú chyby sposobené
neznámou polohou FCA. Využitim novej technológie mera-
nia a spracovania získame nevychýlené odhady súradníc ur-
čovaných bodov.

Pod pojmom dočasná základňa rozumieme vhodne roz-
miestnenú množinu bodov so závislou centráciou. Medzi Iu-
bovoInou dvojicou bodov základne je definovaná základnica.
Každej základnici meraním presne určíme vzdialenosť a pre-
výšenie medzi jej koncovými bodmi. Vzdialenosť medzi
bodmi má byť malá (1 až 5 m). Na výškovú konfiguráciu od-
porúčame rozmiestniť body základne tak, aby výškový uhol
základnice voči horizontálnej rovine antény nebol nulový.
Čím je vačší, tým lepšie sprostredkuje presne zmeranú dlžku
základnice (etalónu) do parametrov polohy FCA. Napríklad,
ak ubol medzi základnicou a rovinou antény zviera 5°, po-
tom do vertikálneho parametra FCA sa realizuje cca 9 % in-
formácie dlžkového etalónu. Pre 10°, 20°, 30° a 40° sa rea-
lizuje postupne 17 %,34 %,50 % a 64 % informácie etalónu.
Samozrejme o rovnaké percento klesne informačný prínos
pre horizontálne parametre. D61ežité je nájsť rozumný kom-
promis.

Antény prijímačov GPS boli rozmiestnené na bodoch do-
časnej základne podIa obrázku 1. Body p\ a P2 sú stabilizo-
vané pomocou modulov závislej centrácie v atike budovy,
bod P3 je osadený do prenosného, cca 30 kg ťažkého, betó-
nového ihlanu. Takýchto bodov može byť zriadených podIa
počtu kalibrovaných antén. Anténa sa inštaluje do modulu
závislej centrácie pomocou dostreďovacej tyče. Na jej konci

je definovaný bod základne a ten je totožný s RBA. Aby sa
vylúčil zdroj chyby z výšky antény nad geodetickým bodom
Ph základňa je definovaná bodmi RBA. Medzi nimi boli
presne zmerané priestorové vzdialenosti bij kalibrovaným
oceIovým pásmom a prevýšenia t1hij veImi presnou nivelá-
ciou, kde i, j sú indexy bodov základne. Doteraz sme vyko-
nali tri kalibračné kampane.

Pri všetkých kalibračných kampaniach bola na bode P \ sta-
bilne nainštalovaná referenčná anténa so známym modelom
polohy FCA. Na bodoch P2 a P3 boli nainštalované antény
s neznámym alebo novo určovaným modelom polohy FCA
(kalibrované antény). Referenčná anténa bola konštantne na-
smerovaná na sever, kalibrované antény sa na začiatku me-
rania tiež nasmerovali na sever a po každých 24 hodinách ne-
pretržitého merania sa postupne otáčali o 45°až po výcho-
diskový smer.

Postup spracovania bol vykonaný podIa nasledujúcich kro-
kov:
a) Odhad realizácií karteziánskych sÚfadníc FCAX, Y, ta ich

charakteristík presnosti programom BGPSSV 4. 2 [1].
b) Simultánny odhad geocentrických súradníc RBA základne

a parametrov GKU modelu FCA s využitím informácií
o priestorovom stochastickom etalóne základne progra-
mom EOFCA (efektívny odhad FCA) [5].

c) Opakované spracovanie podIa kroku a) so zavedením novo
určeného GKÚ modelu FCA kalibrovaných antén urče-
ného v kroku b) s elimináciou vplyvu rotácie antén, so sú-
časným štandardným odhadom parametrov diferenciálnej
polohy FCA v závislosti od polohy družice.

d) Efektivny odhad hodnot priestorových veličín určených
ako funkcia odhadov súradníc RBA a ich porovnanie s eta-
lónom.

e) Opakovanie spracovania podIa krokov c) a d) so zavede-
ním altematívnych modelov FCA.

1) Analýza a interpretácia výsledkov.

Výpočet karteziánskych súradníc FCA X, Y, ta ich charak-
teristík presnosti pre každú polohu kalibrovanej antény bol
vykonaný bemským programom [1]. Pre referenčnú anténu
sa zaviedol známy model polohy FCA určený National Geo-
detic Survey (ďalej model NGS) [6]. Pre kalibrované antény
sa model FCAnezavádzal, resp. zavádzal s nulovými hod-
notami parametrov. Na obrázkoch 2 a 3 sú znázomené rea-
lizácie polohy FCA voči RBA jednej kalibrovanej antény pri
roznom natočení antény, pre frekvencie LI a L2.

Efektívny odhad sÚfadníc RBA dočasnej základne a si-
multánny odhad parametrov polohy FCA kalibrovaných an-
tén, s rešpektovaním stochastického priestorového dlžkového
a výškového etalónu,je popísaný úplným stochastickým mo-
delom [4]:

Tf = se + T~ + e,:E1J = CTlV1J, (1)

kde Tf' = (I;, (b - bo)', (h - ho)'} R' = [X', S', D'];

T' = [(R'(B, L)P(a»', = O, O];

é = (éxyz, éb, éh); V1J = Diag(qxyz Vxyz, qbVb, qNh); qi =
= CT?/CT02; i= {xyz, b, h} a CTo je vhodne zvolená smerodajná
odchýlka; CTi je smerodajná odchýlka metódy určenia súrad-
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Obr. 2 Poloha FCA prijímača GePoS v. č. 3536
na frekvencii LI

níc (XYZ), dlžok (á) a prevýšení (h); e je vektorový para-
meter RBA a lJ je vektorový parameter polohy FCA voči
RBA v systéme [nev]'). Treba poznamenať, že užitočnými
parametrami efektívneho odhadu sú parametre lJ a lineárne
funkcionály d(e) a h(e).Samotné súradnice e pre daný cief
sú neužitočné parametre.

V hypervektore 1}' je subvektor, r; riadkový náhodný vek-
t~r, ktorého realizá~o'!. ~skame vektor nameraných karte-
zlánskych súradníc X, Y,Z; li - bo' sú riadkové vektory pri-
estorových dlžok, ff, ho' sú riadkové vektory prevýšení
medzi bodmi základne, pričom index o(nula) je znakom prib-
ližnej hodnoty.

Vovýraze pre hypermaticu B'je submatica X' matica plánu
vytvárajúca vazbu medzi meranými veličinami a odhadova-
nými parametrami RBA, S'je matica plánuvytvárajúca vazbu
medzi odhadovanými parametrarni siete a nameranými pries-
torovými dlžkami '!, D' je matica plánu vytvárajúca vazbu
medzi odhadovanymi parametrami RBA a nameranymi pre-
výšeniami b.

Vo výraze pre T' je R' transponovaná rotačná matica R,
pre ktOfÚplatí známy vzťah [2], ktorý transformuje geocen-
trické karteziánske súradnice na"lokálne topocentrické hori-
zontálne karteziánske súradnice so stredom rotácie vRBA
[B, L, H):

(
-sin B cos L -sin B sin L

R (B, L) = - sin L cos L
cos B cos L cos B sin L

cos B)O ,
sin B

P' je transpozícia rotačnej matice P, ktorá má tvar [4]:

(
COS(aj) - sin (aj) O )

P( aj) = sin (aj) cos (aj) O
O O I

a sposobuje rotáciu modelu polohy FCA [n, e, v] okolo ver-
tikálnej osi v prechádzajúcej RBA, kde aj je uhol i-teho na-

') n -Iokálna súradnica smerujúca (LSS) na sever, e - LSS na vý-
chod a v - LSS do zenitu (pozri obr. I).

'E'
É.

lB· .0

dL [mmJ

I-reellzjcie FCA I
--+ --odhad FCA

Obr. 3 Poloha FCA prijímača GePoS v. č. 3536
na frekvencii L2

stavenia antény, E' je riadkový vektor skutočných chýb, po-
zostávajúci ZE 'xYZ, E 'b' E 'h; Vde diagonálna kofaktorová ma-
tica prislušného náhodného vektora i = {.xyz, b, h}.

Dlžkový etalón možeme definovať vzťahom [4]:

\

kde bo je vektor približných dlžok vypočítaný z približných
súradníc bodov dočasnej základne a (jb je smerodajná od-
chýlka merania dlžok.

Výškový etalón možeme definovať vzťahom [4]:

kde hoje vektor približných hodnot prevýšení vypočítaný zo
súradníc bodov základne a (jh je smerodajná odchýlka mera-
nia prevýšení.

Vlastný výpočet sa vykonal podfa procedúry EOFCA,
ktoráje súčasťou programového systému WIGS [5]. Výsled-
kom sú odhady súradníc bodov základne e totožných s RBA
kalibrovaných antén, ako neužitočné parametre a odhady uži·
točných parametrov polohy FCA lJ, ďalej označované ako
GKU model FCA.

Na overenie správnosti odhadov e a lJ sa vykonalo opa-
kované štandardné spracovanie nameraných údaj ov bem-
ským softvérom. Zaviedol sa GKÚ model FCA určený
v predchádzajúcom kroku. Súčasne s odhadom súradníc bo-
dov základne sme znovu odhadovali parametre diferenciál-
nej horizontálnej polohy FCA k použitému modelu FCA a sú-
časne parametre variácie výšky FCA v závislosti od zenitovej
vzdialenosti druŽíc. Použili sme štandardnú funkciu bem-
ského programu verzie 4.2 [1]. Informácie o etalónových
hodnotách základne sa v štandardnom spracovaní neuvažo-
vali. Predpokládali sme, že ak odhad GKÚ modelu FCA
kroku b) nie je správny, potom bemským programom by sa
mala určiť signifikantná diferenciálna zmena horizontálnej
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'polohy FCA. Pri použití OKÚ modelu FCA odhady diferen-
ciálnych zmien boli nesignifikantné, vzhfadom na chybu
s akou boli určené a súčasne zanedbatefne malé. Odhad pa-
rametrov variácie výšky FCA bol signifikantný. Stáva sa sú-
časťou OKÚ modelu FCA.

Ďalšie overenie správnosti odhadu OKÚ modelu FCA sa
uskutočnilo prostredníctvom efektívnych odhadov hodnot
priestorových veličín, určených ako funkcia odhadov para-
metrov polohy RBA. Vychádzame z predpokladu, že elimi-
náciou polohy FCA budú rozdiely medzi odhadovanými ve-
ličinami základne a etalónovými štatisticky nevýznamné na
akceptovatefnej hladine významnosti. Bližšie o výsledkoch
porovnania je popísané v časti 6. .

Na ďalšie overenie správnosti metodiky sme zopakovali
kroky c) a d) s použitím altematívneho modelu FCA (použili
sme model STU) kalibrovaných antén a vykonali porovna-
nie výsledkov spracovania krokov d) a e).

Výsledkom spracovania meraní podfa kroku a) sú pre každú
pozíciu antény dv0ice odhadov realizácií geocentrických sú-
radníc FCA X, Y, Z. Jeden odhad z dvojice je pre dopoludnie
a druhý pre odpoludnie. Matematickoštatistické vlastnosti
týchto odhadov sú zaznamenané v kovariačnej matici L. Prí-
klad znázomenia odhadov realizácií polOh FCA voči RBA
pre anténu GePoS výrobné číslo (v. č.) 3536 pre frekvenciu
LI a L2, na bode P2, je na obrázkoch 2 a 3.

Výsledky efektívneho odhadu parametrov FCA vzhfadom
k RBA všetkých kalibrovaných antén podfa kroku b) sú uve-
dené v tabufke 1. Vstupnými údajmi výpočtu boli súradnice
FCAX, Y,t,ich kovariančné matice určené v kroku a) a pries-
torové dlžky a prevýšenia určené terestricky. Pri prvom efek-
tívnom odhade bol použitý model NOS polohy FCA refe-
renčnej antény. Porovnaním odhadnutých priesto~ových
dlžok a prevýšení s etalónovými sa získali rozdiely v dlžkach
do 3 mm ± 0,4 mm a v prevýšeniach do 1 mm ± 0,3 mm, čo
bolo štatisticky významné. Zo začiatku sme predpokladali,
že chyba nastala pri určovaní etalónových hodnot základne.
Opakovaným premeraním priestorových veličín sa tento
zdroj chýb vylúčil. Ďalší zdroj, ktorý sme potrebovali vylú-
čiť bola neistota v použitom modeli NOS FCA referenčnej
antény. Preto sa zopakovalo spracovanie kampane zavede-
ním altematívneho modelu lOS FCA [7]. Hodnoty rozdielov
sa zmenšili v dlžkach do 2 mm ± 0,4 mm a v prevýšeniach
do 0,1 mm ± 0,3 mm. Aj táto hodnota pre dlžky bola štatis-
ticky významná. To nás viedlo k použitiu ďalšieho, v poradí
už tretieho, modelu polohy FCA referenčnej antény. Použili

anténa výr.č. zložky frekv. L1
h,:'ml

fraky. L2
(maml[mml [mm]

Zeiss GePoS RD24 3536 n 4,9 0,5 45 03
e -121 05 -84 03
v 105,3 12 1024 0,8

Zeiss GePoS RD24 3537 n 40 0,5 41 03
e -18,0 0,4 -93 0,3
v 1050 1,0 104,4 0,8

Zeiss GePoS RD24 3538 n 41 05 38 03
e -14,8 0,5 -92 03
v 101,5 12 1005 08

Zei•• GePoS RD24 3539 n 56 05 63 0,3
e -148 04 -93 03
v 96,8 10 97,7 0,8

TRM22020.00+GP 31129 n 1,4 0,2 -1,4 0,2
e -17 02 08 01
v 83,S 0,5 79,9 0,5

TRM22020.oo+GP 23601 n 12 02 -1,8 02
e -22 02 0,6 0,1
v 79,0 0,5 69,9 0,5

! '.0

~ 6.0

Obr. 4 Závislosť výšky FCA GePoS v. č. 3536
na zenitovej vzdialenosti družice

sme model STU FCA [3]. Maximálny rozdiel v dlžke bol 1,3
mm ± 0,4 mm a v prevýšení 0,1 mm ± 0,3 mm. Rozdiel pre-
kročil 3akonfidenčný interval. Tento rozdiel može byť stále
sposobený neistotou použitého modelu polohy FCA refe-
renčnej antény. Z doterajších výsledkov možeme vysloviť
predpoklad, že predložená metóda je natofko citlivá, že do-
káže diagnostikovať chybu použitého referenčného modelu
polohy FCA. Až ďalšími kalibračnými kampaňami, využití~
novej antény Trimble Choke ring, zakúpenej na vybaveme
prvej rezortnej permanentnej stanice Gánovce, budeme moci
overiť náš predpoklad.

Po odhade parametrov FCA uvedených v tabufke 1 sa od-
hadli aj variácie výšky FCA [krok c)] v závislosti na zenito-
vej vzdialenosti a azimute družice [1]. Závislosť na azimute
je podfa predpokladov vefmi malá, preto ju bolo možné ~a-
nedbať. Príklad odhadu variácií výšky FCA pre anténu Ze1ss
OePoS RD v. č. 3536 je znázomený na obrázku 4 s prísluš-
nými konfidenčnými pásmi.

Z odhadnutých súradníc RBA určených v kroku c), po za-
vedení OKÚ modelu polOh FCA, sa vypočítali priestorové
veličiny a porovnali s etalónovými [krok dl. Výsledky sú uve-
dené v tabufke 2.

Tab. 2 Porovnanie pries1orových dÍžok s etalónovými, GKÚ model
FCA

+1.1 ±O.2
+1.2 ±Oo4
+004 ±O.3

odhad
[ml

Frekveneía- LI

rozdlel
[mPl]

ZIlČiatok mcranía
1-2
2-3
1-3
koniee merania
1-2
2-3
1-3

1.4950
1.5251
1.5191

1.4950 ±O.5
1.5260 ±0.5
1.5180 ±O.5

+0.0 ±O,3
+0,9 ±O.5
-1.1 ±O,4

1.4950
1.5251
1.5191

1.4950 ±O.2
1.5265 ±O.2
1.5200 ±0.2

Frekvencia - L2

+0.0 ±O.3
+1.4 ±O.5
+0,9 ±Oo4

2Xia\Qk rnmnia
1-2
2-3
1-3
koniee mcranía
1-2
2-3
1-3

1.4939
1.5253
1.5196

+1.1 ±O.2
+0,7 ±Oo4
-1.6 ±O,3

1.4950 ±O.5
1.5260 ±O.5
1.5180 ±O.5

1.4939
1.5253
1.5196

1.4950 ±O.2
1.5265 ±0.2
1.5200 ±O.2
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Obr. 5 Polohy modelov FCA TRM 22020. 00+GP
v. Č. 23601

Zopakovaním krokov c) a d) po zavedení altematívneho
modelu FCA sa získali údaje uvedené v tabufke 3.

Určené polohy FCA TRM22020.00+GP v. č. 23601 po-
mocou modelov NGS, IGS, STU a GKÚ sú graficky zná-
zomené na obrázku 5 aj s vyznačením 3Gkonfidenčnou ob-
lasťou.

Znalosť presnej polohy FCAje jednou z podmienok správ-
neho merania technológiou GPS. Pri spracovaní výsledkov
všetkých troch kampaní sme pre referenčné antény zaviedli
model NGS. Získali sme však také hodnoty priestorových
dÍžok a prevýšení, ktoré po porovnaní s etalónovými poskytli
signifikantné rozdiely (v dÍžke do 3 mm, v prevýšení do 1mm).
To nás viedlo k záveru, že model NGS pre polohu FCA nie
je pre referenčnú anténu dostatočne presný. Preto sa do
spracovania zaviedol model IGS [7]. Hodnoty rozdielov sa
zmenšili do 2 mm v dÍžke a na 0,1 mm v prevýšení. Tento
rozdiel bol stále signifikantný. Aj v tomto prípade platí zá-
ver, že ani model IGS FCA nieje dostatočne presný. Preto
nasledovalo tretie spracovanie so zavedením modelu STU
FCA referenčnej antény. Maximálna hodnota rozdielu dÍžok
sa zmenšila na 1,3 mm, ale aj táto bola vačšia ako trojnáso-
bok smerodajnej odchýlky rozdielu. Znovu sme konštatovali
neistotu v určení polohy FCA, lebo neistotu určenia etaló-
nových dÍžok sme vylúčili. Maximálna hodnota rozdielu pre-
výšení aj tu nadobudla zanedbatefnú hodnotu 0,1 mm. Tento
výsledok nás oprávňuje vysloviť záver, že z troch dovtedy
dostupných modelov FCA (NGS, IGS, STU), posledný
model najlepšie vystihuje skutočnosf. Na základe toho sa
pre referenčnú anténu použil model STU FCA.

Numerické hodnoty poloh fázových centier antén prijí-
mačov GePoS uvedených v tabufke 1 v súradnicovom
systéme [nev] pre frekvenciu LI a súradnicu "n" sa pohybujú
od 4,0 do 5,6 mm, G= 0,5 mm, pre súradnicu "e" od -12,1
do -18,0 mm, G = 0,3 mm a pre súradnicu "v" od 96,8 do
105,3 mm, G = 1,2 mm. Dosiahla sa relatívne vysoká pres-
nosť. Podobné hodnoty sú aj na L2. Parametre FCA pre an-
tény Trimble sú omnoho menŠie. Pre súradnicu "n" a frek-

Tab. 3 Porovnanie priestorových dižok s etalónovými, alternatívny
modelFCA

+0.8 ±O.3
-0.9 ±O.5
-1.7 ±O.4

-0.8 ±O.3
-0.4 ±O.5
+0.3 ±O.4

1.4950 ±O.5
1.5260 ±O.5
1.5180 ±O.5

-0.1 ±O.2
-1.5±O.4
-3.4±O.3

1.4950±O.2
1.5265 ±O.2
1.5200±O.2

-0.1 ±O.2
-1.0 ±O.4
-1.4±O.3

venciu LI je to 1,2 až 1,4 mm, G = 0,2 mm, pre súradnicu
"e" je to -1,7 až -2,2 mm, G= 0,2 mm a pre súradnicu "v"
79,0 až 83,5 mm, G= 0,5 mm. Aj presnosť ich odhaduje re-
latívne vysoká. Tieto údaje sa pri spracúvaní meraní dosa-
dzujú do spracovatefského bemského softvéru, a tým sa
v podstate eliminuje chyba z necentrickej polohy FCA prijí-
mača GPS. Pri a priori neznámej polohe FCA, alebo pri po-
chybnosti o správnosti modelu FCA by sa mal technologický
postup merania GPS upraviť tak, aby sa poloha takej antény
počas jednej kampane meraní otočila o 1800

• Tým by sa eli-
minovala chyba z necentrickej polohy FCA. Pretože sa nám
potvrdilo, že fázové centrum zhruba opisuje kružnicu (pozri
obrázok 2), pootočením antény "do druhej polohy" sa eli-
minuje excentricita FCA. Na ilustráciu nám poslúžia údaje
z tabul'ky 2 a tabufky 3, v ktorých sa dosiahla dobrá zhoda
odhadov priestorových vzťahov s etalónom. Nevychýlené
odhady súradníc RBA boli získané spracovaním všetkých po-
zícií natočenia antény. Tým sa neistota modelu FCA elimi-
novala. Ak ale zobrazíme priebeh reziduí, z obrázka 6 a ob-
rázka 7 je zrejmé, že v použitom altematívnom modeli FCA
sú prítomné systematické vplyvy generované neistotou jeho
parametrov.

Priebeh závislosti výšky FCA od zenitovej vzdialenosti
družice pre GePoS v. č. 3536 (obr. 4) ukazuje, že výška FCA
nadobúda pre LI maximálnu hodnotu pri zenitovej vzdiale-
nosti 400 a minimálnu pri 00 a 800

• Pre L2 je maximum pri
55°a minimum pri 5°a 800

• Zvačšujúca sa šírka konfidenč-
ných pásov so zvačšovaním zenitovej vzdialenosti pri obid-
voch frekvenciách svedčí o zvačšovaní sa neistoty v určení
výšky FCA, čo sa v konečnom dosledku prejaví vo vefkosti
strednej chyby určenia výšky geodetického bodu. Neuváže-
ním tejto závislosti pri spracovaní výsledkov meraní uvede-
ným prijímačom GPS sa možeme dopustiť chyby vo výške až
14 mm ± 2 mm. Podobná závislosť sa prejavila aj pri ostat-
ných kalibrovaných anténach. Dosadením zistených hodnot
závislosti výšok fázových centier antén GPS od zenitových
vzdialeností družíc do spracovatefského bemského softvéru
sa táto závislosť do značnej miery eliminuje. Je to v zhode
s tvrdením J. Heftyho [3].

V príspevku sme uviedli postup určovania polohy FCA pri-
jímača GPS na dočasnej základni zriadenej na tento účel na
streche budovy GKÚ. Možno ju však zriadiť na fubovofnom
mieste. Podmienkou je len dobrý príjem signálov z družíc
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Obr. 6 Realizácie polohy FCA pri natáčaní antén
pri frekvencii Li

GPS, možnosť presným meraním určiť priestorové etalóny
dlžok a prevýšení a stabilita bodov základne počas kalibrač-
nej kampane. Vzájomná vzdialenosť bodov základne může
byť okolo 1,5 m a prevýšenia do 0,5 m (nie je podmienkou).
V našom prípade bola dlžka meračskej kampane lOdní.

Popísaná technológia určovania parametrov polohy FCA
prijímačov GPS nepotrebuje presnú znalosť polohy bodov zá-
kladne, a preto ich netreba stálym meraním overovať. Do-
časná základňa musí byť stabilná len počas trvania cca 10-
dňovej kalibračnej kampane. Ukazuje sa, že popísaná
metodika je schopná nielen určovať parametre polohy FCA,
ale aj odhaIovať neistoty v existujúcich modeloch.

Pri spracovávaní doteraz uskutočnených kalibračných
kampaní metodikou GKÚ sa potvrdili východiskové pred-
poklady, a to:
o všeobecné a vhodné priestorové rozmiestnenie bodov zá-

kladne je vhodnejšie ako usporiadanie bodov v priamke,
o na kalibráciu polohy FCA nie je potrebná znalosť presnej

polohy bodov základne,
o aj dočasné zriadenie kalibračnej základne postačí na nevy-

chýlený odhad parametrov polohy FCA,
o počet súčasne kalibrovaných antén závisí iba od počtu

vhodne rozmiestnených dočasných stanovísk,
o kalibračnú kampaň je možné prerušiť a dokončiť o niekof-

ko dní.
Súčasne sa ukázali nedostatky, ktorých sa treba v budúc-

nosti vyvarovať:
o ako referenčnú anténu použiť najkvalitnejšiu (Choke ring),

ktorej excentricita FCA je nulová, alebo presne známa,
o zabezpečiť, aby nastavovanie antén bolo smerovo presné,

alebo aby sa presne určil uhol natočenia antény v fubovof-
nom smere,

o eliminovať všetky vplyvy spůsobujúce posun dočasných
stanovísk premeraním priestorových vzťahov na začiatku
a na konci každej kalibračnej kampane,

o ak došlo k výrazným vplyvom, ktoré by mohli vyvolať
zmenu polohy dočasných stanoví sk, potom prerušiť mera-
nie, premerať priestorové veličiny a body základne prehlá-
siť zmenou ich označenia za neidentické.

'E
.š _,•
c

• (mm)
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Obr. 7 Realizácie polohy FCA pri natáčaní antén
pri frekvencii L2

Nové poznatky:
o pri presnom meraní s neznámou anténou je potrebné ju v po-

lovici merania otočiť do druhej polohy (o 180°), tým sa eli-
minuje neistota v polohe FCA, získa sa nevychýlený odhad
súradníc bodu nezaťažených chybou polohy FCA,

o pre výškovú variáciu polohy FCAje potrebné používať (ak
existuje) model IGS,

o pri kalibračnej kampani referenčnú anténu v polovici me-
rania otočiť do druhej polohy,

o popísaný postup merania můžeme uplatniť aj na skúmanie
vplyvu ochranných krytov antén permanentných staníc.
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19. pracovné stretnutie predstavitel'ov
geodetických a katastrálnych služieb
regiónu strednej Európy v Žiline

V dňoch 4. až 6. 6. 2002 sa uskutočnilo v Žiline a v jej okolí
už 19. pracovné stretnutie predstavitel'ov geodetických a ka-
tastrálnych služieb krajín a regiónov strednej Európy. Orga-
nizátorom stretnutia bol už tretíkrát (predtým v rokoch 1991
a 1998 v Bratislave) Úrad geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky. Rovnako ako v predchádzajúcom roku
v Trentino - Južnom Tirolsku sa na podujatí nezúčastnili zá-
stupcovia autonómnej oblasti Friulsko-Julské Benátky a tak
boli prítomné delegácie z Česka - traja členovia, z Chorvát-
ska - dvaja členovia, z Maďarska - dvaja členovia, z Ra-
kúska - traja členovia, ZD Slovinska - štyria členovia, z au-
tonómnej oblasti Trentino-Južné Tirolsko - jeden člen
a z hostitefského Slovenska - 6 členov, teda spolu 21 dele-
gátov.

Po privítacom akte v žilinskom hoteli Slovakia 4. 6. 2002
sa popoludní presunuli delegáti do zasadacej miestnosti Ka-
tastrálneho ústavu v Žiline, kde sa konalo vlastné odborné
rokovanie. V súlade s dohodou na 18. pracovnom stretnutí
bola tohtoročná téma zameraná na problematiku Náklady
a zisky vyplývajúce z evidovania pOdy (určovanie cien
a správnych poplatkov, ohodnocovanie služobných výko-
nov spojených s evidenciou pOdy, podmienky jej využí-
vania a partnerstvo verejnej a privátnej sféry v procese
využívania údajov z tejto evidencie). Každá z uvedených
delegácií dala k dispozícii v písomnej forme a stručnou re-
ferenciou predstavila svoje skúsenosti a predstavy riešenia
uvedenej problematiky vo svojich krajinách a regiónoch, na
čo reagovali ostatné delegácie v následnej diskusii. Touto for-
mou sa rokovalo okrem 4. 6. 2002 popoludní aj 6. 6. 2002
dopoludnia.

Zaujímavá a pre všetky zúčastnené krajiny a regióny ak-
tuálna uvedená téma dala príležitosť na relatívne širokú dis-
kusiu, z ktorej si jednotlivé delegácie odniesli podnety na rie-
šenie predmetných problémov vo svojej působnosti.

Samotné odborné rokovanie bolo doplnené ďalšími sprie-
vodnými akciami, ktoré vytvorili odborný, poznávací i spo-
ločenský rámec podujatia. Prvý večer pozval všetkých dele-
gátov na pracovnú večeru predseda Vyššieho územného
celku regiónu Žilinského kraja PaeDr. JozefTarčák, v druhý
večer sa uskutočnilo obdobné podujatie v réžii predsedu
predstavenstva Komory geodetov a kartografov Ing. Vladi-
míra Stromčeka. Obidva večery dali možnosť neformálnym
rokovaniam nielen s hostitefmi, ale aj medzi účastníkmi pra-
covného stretnutia, čo sa vo významenej miere aj využilo.

Dopoludnie 5. 6. 2002 bolo venované národopisnej ex-
kurzii v okolí Žiliny, v rámci ktorej si účastníci podujatia
prehliadli zreštaurované zvyšky hradu Strečno, Múzeum
slovenskej dediny v prírode v Martine a splavili na pltiach
cca 5 kilometrový úsek Váhu. Podvečer ešte stihli absolvo-
vať exkurziu v Správe katastra v Martine, kde sa obozná-
mili s problematikou poskytovania informácií z katastra ne-
hnutel'ností pre občanova pre komerčných geodetov, a s tým
spojených správnych poplatkov, príp. platieb v cenovom re-
žime.

Po skončení vlastného odborného rokovania absolvovali
ešte všetci delegáti prehliadku pracovných priestorov Ka-
tastrálneho ústavu v Žiline, kde im riaditel' Ing. JozefVlček

stručne predstavil činnosť jednotlivých pracovísk, súvisia-
cich predovšetkým s obnovou katastrálnych máp.

V závere pracovného stretnutia vyslovili jeho účastníci po-
ďakovanie za jeho dobré zorganizovanie, konštatovali pro-
spešnosť takýchto stretnutí a odporučili pokračovať takouto
formou spolupráce aj v nasledujúcich rokoch. Na zorgani-
zovanie pracovného stretnutia v budúcom roku sa prihlásili
zástupcovia geodetickej a katastrálnej služby Chorvátska
a v roku 2004 zástupcovia geodetickej a katastrálnej služby
Maďarska. Pracovná téma, spoločne dohodnutá, na stretnu-
tie v roku 2003 v Chorvátsku je "Zosúlaďovanie výmer
pozemkov v procese digitalizácie katastrálnych máp".

Ing. Ivan Ištván!fy,
ÚGKKSR

BURSA,M.: Základy geodeziesatelitů planet sluneční soustavy.
Dobruška, Vojenský topografický ústav 2001 (na obálce je "Praha
2001"). 126 s., 14 obr., 44 tab.
(048)528.2:523.4

Kniha koncepčně i obsahem navazuje na dřívější publikace prof. Ing.
Milana Burši, DrSc., Země ve sluneční soustavě (viz [I]) a Základy
geodezie planet (viz [2]) a je dalším "vedlejším" produktem vý-
zkumné činnosti Studijní skupiny globální geodezie Geografické
služby Armády České republiky. Práce završuje vše, co lze ve slu-
neční soustavě zkoumat užitím geodetické metodiky, vyvinuté v mi-
nulých letech za podstatné účasti autora. Jako předchozí, i tento sva-
zek má graficky výraznou obálku se schematickými obrazy planet,
naznačujícími jejich poměrnou velikost; poněkud nedůsledně (ja-
koby náhodně) jsou uvedeny vydavatelské údaje na titulních stra-
nách tří svazků této řady.

Při prvním prolistování publikace zjistíme jednu zvláštnost: je
směsí českého a anglického textu. Autor v úvodu praví, že některé
z odstavců (článků) svazku jsou napsány v angličtině (přesnější by
bylo říci většina), neboť publikace byla původně zamýšlenájako ci-
zojazyčná. Lze s ním souhlasit v názoru, že "překlad do češtiny by
patrně byl prací zbytečnou" - již proto, že většina světových publi-
kací v dané oblasti je psána anglicky a čtenářům s hlubším zájmem
o problematiku (jiní sotva budou dílo studovat) neuškodí trocha cvi-
čení, zejména v terminologii. U anglicky psaných částí jsou vždy je-
jich názvy uvedeny i v češtině. Obtížnější je si představit, jak a zda
se ty texty dostanou k zahraničním odborníkům, pro které by asi
mohly býti cenným přínosem.

Úvod publikace vymezuje pojem geodezie satelitů jako zcela ob-
dobný pojmu geodezie planet, tedy v podstatě jako určení jejich tvaru
a tíhových polí, i mapování topografického povrchu. Historie geo-
detického studia přirozených satelitů počíná se vznikem selenode-
zie, je připomenuta první vrstevnicová mapa části Měsíce (Franz
1899) a některé práce před a z éry kosmických metod. Specifikum
geodezie satelitů je v tom, že kromě Měsíce nebyly na dráhách ko-
lem přirozených satelitů dosud žádné kosmické sondy, takže, na roz-
díl od planet, můžeme se o jejich gravitačních polích dozvídat pouze
z jejich tvaru a hypotéz o hustotě. Většina satelitů (49 z 61) obíhá
svou planetu v orbitálně/rotační rezonanci (doba jejich oběhu je
rovná době jejich otočky kolem osy), což je závěrečné stadium sla-
pové historie systému planeta - satelit. A satelity jsou reprezento-
vány trojosými elipsoidy, s poměrně značným rovníkovým zploště-
ním. Na závěr úvodu se autor odvolává na předchozí (zde na začátku
citované) svazky s tím, že jejich znalost zvýší srozumitelnost vylo-
žené látky. Toje jistě pravda - často máme dojem, že se v knize před-
pokládá "známá" symbolika, která je k nalezení jen v oněch svaz-
cích; přehled symbolů, jaký je v řadě Buršových knih, by byl užitečný
(a mohl by být i anglicko-českým slovníčkem základních pojmů).
Povšimněme si nyní (podle mne) některých nejzajímavějších po-
znatků, obsažených v knize, a to spíše způsobem náznakově popis-
ným; kniha, která má 18 kapitol, většinou s poddělením (nebudeme
je všechny vyjmenovávat) a 511 číslovaných vzorců je zajisté příliš
složitá na podrobný komentář v krátké recenzi.
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Nejprve je v kapitolách 2-5 zkoumána teorie tvaru synchronně
obíhajících satelitů, jsou pro ně počítány nebo odhadnuty (za jistých
předpokladů) některé parametry (Stokesovy, Loveova a slapová
čísla) a odvozovány hladinové plochy. Jsou tu četné tabulky, z nichž
jako zajímavost uveďme převzatou tabulku 7., která obsahuje sateli-
tocentrické gravitační konstanty (Gm), hmotnosti (m) a střední hus-
toty (a), vhodné pro úvahy o satelitech satelitů.

Následují kapitoly 6-9 o systémech satelitů velkých planet - Ju-
piteru, Saturnu, Uranu a Neptunu. Vždy se uvádějí nejprve elementy
drah a hmotnosti satelitů, odvozují se úhlové momenty hybnosti
systémů, zkoumají se slapové jevy v systému a jejich vliv na jeho
vývoj. Pro Uran jsou podrobněji zkoumány otázky kritických drah,
takových, kde vlivem gravitačních (slapových) sil dochází k uvol-
ňování částic z povrchu satelitů. Uran má ve sluneční soustavě nej-
více (9 z 15) satelitů, které se pohybují pod kritickou hranicí pro vel-
kou poloosu dráhy. Ta je (na rozdíl od klasické Rocheovy meze)
závislá nejen na GM planety, ale i na velikosti, hmotnosti a tvaro-
vých parametrech satelitu, a proto může být pro každý z nich obecně
jiná. Dynamikou uvolňování částic ze satelitů pod kritickou hranicí
lze vysvětlit existenci velmi tenkých prstenců Uranu. U systému pla-
nety Neptun je podrobně zkoumán poruchový vliv satelitu NI Tri-
ton, který se pohybuje retrográdně a jehož hmotnost o více než
2 řády přesahuje hmotnost všech ostatních. V závěru těchto kapitol
nalezneme vždy srovnání jednotlivých systémů planeta - satelity se
systémem Slunce - planety, respektive systémů planet navzájem. Zá-
kladní rozdíl, již dávno známý, je v tom, že v systému Slunce -pla-
nety je převažující díl celkového úhlového momentu hybnosti sou-
středěn v planetách, a na Slunce připadá jen 0,56 %, u systémů
velkých planet je téměř celý moment hybnosti soustředěn v centrál-
ním tělese. Z toho plynou jisté kosmologické závěry, v knize po-
drobněji nediskutované. výsledky autorových výpočtů, spolu s jeho
výsledky zkoumání slapových jevů, mohou být užitečné při kvanti-
tativních kosmogonických úvahách.

Kapitola 10 je věnována Marsovým satelitům Phobos a Deimos,
jejichž řecká jména, v překladu Strach a Hrůza, jsou jména koní, za-
přažených do Martova válečného vozu. Kapitola je uvedena půvab-
ným rozkladem, vysvětlujícím domnělou, až mystifikovanou "zá-
hadu", jak mohl Jonathan Swift v Gulliverových cestách "přesně"
předpovědět jejich existenci a dráhy již roku 1727, když byly Hal-
lem objeveny až v roce 1877. O satelitech Marsu uvažoval již Kep-
ler (1571-1630). Ve Swiftově době (Burša omylem píše "v Keple-
rově") bylo totiž známo pět satelitů Saturna (Titan objevil Huygens
1655, další čtyři, Japetus, Rheu, Dione a Tethys objevil Cassini v le-
tech 1671-1684), čtyři galileovské satelity Jupiteru a u Země jeden
Měsíc. Takže za předpokladu, že ke vzdálenější plenetě patří více
satelitů, byly Marsu fiktivně "přiděleny" satelity dva. Jejich vzdále-
nosti, u Swifta tři a pět průměrů planety, jsou snad inspirovány vzdá-
lenostmi dvou satelitů Jupitera 10 a Europa - a jsou ve skutečnosti
chybné. Kapitola pak pokračuje vážnými věcmi, slapovou dynami-
kou a původem Phobosu. Podle autorova názoru slapový vývoj
svědčí ve prospěch hypotézy, že Phobos vznikl akrecí (shlukováním
částic) na dráze.

V kapitole 11je studován systém Pluto-Charon. Ten se vyznačuje
totální sychronizací, kdy úhlové rotační rychlosti obou těles i jejich
střední pohyby jsou si všechny rovny. Je to konečný stav dynamiky
slapového vývoje každé dvojice těles. Podrobné zkoumání slapo-
vých a rotačních deformací tvaru obou složek "dvojplanety" vede
k odhadům jejich polárního i rovníkového zploštění (v řádu 10-3),

momentů setrvačnosti aj. Následuje řešení problému Rocheových
hladinových ploch systému, což mj. vede k předpokladu významné
slapové deformace obou těles na úrovni 30 m (Pluto) a 122 m (Cha-
ron).

Kapitoly 12-16 jsou jakýmsi "skokem zpět" - k obecným teoriím
slapového působení a k zkoumání slapových jevů v systému
Země-Měsíc z některých nových aspektů. V 17. kapitole jsou vy-
čísleny relativistické posuny pericenter některých satelitů (vždy ne-
srovnatelně menší, než stáčení vlivem druhého zonálního Stokesova
parametru) a závěrečná, 18. kapitola se zabývá rozložením gravi-
tační potenciální energie ve sluneční soustavě; jsou uvedeny nume-
rické výsledky pro Slunce, planety, systémy satelitů. Dospívá se
k obecnému závěru, že pro všechny systémy (Slunce, Země, Jupi-
ter, Saturn, Uran, Neptun, i Pluto) je gravitační potenciální energie
soustředěna hlavně v centrálním tělese.

Při zběžné přehlídce publikace, jejímž .výsledkem je tento text,
jsem postřehl i několik "chybiček, které se vloudily". Na str. 10 má
být u druhého vzorce s číslem (15) číslo (17), na str. 18 je citace
"Burša et a!., 1990", která chybí v seznamu literatury, na str. 22 dole
má být misto odkazu na Stokesovy parametry z (tab. 6) patrně (tab. 3)
a na str. 71 u Fig. 1. je v popisku uveden Triton jako (T), zatímco ve
vlastním obrázku je (správné) kódové označení NI. To jsou ovšem
jen maličkosti.

Recenzovaná publikace, stejně jako dvě předchozí, citované na

začátku, představují velké množství práce a konkrétních teoretických
i číselných, výsledků. Ty mohou být užitečné mnoha pracovníkům
- kromě geodetů např. astronomům a geofyzikům - kteří se zabý-
vají zkoumáním těles sluneční soustavy. Je možné, že některé po-
stupy a údaje budou zpochybněny a mnohé zpřesněny - ale v této
chvíli představují inspirující hodnotu, zaměřenou do, budoucna. Je
zásluhou Vojenského topografického ústavu (VTOPU), že práci na
této řadě publikací umožnil a v úhledně podobě je vydal. Náčelník
VTOPÚ, plk. Ing. Karel Brázdil, CSc., ve svých předmluvách zdů-
razňuje význam publikací pro rozvoj vojenské vědy v oborech vo-
jenské geodezie, kartografie a geografie. Bylo by si přát, aby při-
spěly i rozvoji "vědy civilní" a našly své čtenáře mezi vážnými
zájemci o problematiku moderní kosmické geodezie, neomezené jen
na naši Zemi.

[1] KARSKÝ, G.: Rec.: BURŠA, M.: Země ve sluneční soustavě.
GaKO, 47(89),2001, č. 11, s. 300.

[2] KARSKÝ, G.: Rec.: BURŠA, M.: Základy geodezie planet,
GaKO, 48 (90),2002, č. 9, s. 180--181.

Ing. Georgij Karský, CSc.,
Praha

MAREK, J.-NEJEDLÝ, A.: Kataster - historický prehfad. Slo-
venská spoločnosť geodetov a kartografov 2002, 204 s., 47 obr.

(048)347.235.""3""

V mesiaci júli roku 2002 vydala Slovenská spoločnosť geodetov
a kartografov povodnú publikáciu s názvom "Kataster - ,historický
prehfad". Autorská dvojica Ing. !ozef Marek, pracovník Uradu geo-
dézie, kartografie a katastra (UGKK) Slovenskej republiky (SR)
a Ing. Alfréd Nejedlý, teraz na dochodku, predkládá odbornej aj la-
ickej verejnosti rozsahom nie vefkú, ale obsahovo bohatú publiká-
ciu, ktorá zachytáva najdoležitejšie etapy vzniku, tvorby a spravo-
vania katastra nehnutefností na Slovensku.

Celkových 37 kapitol možno rozdeliť zhruba do 5 časových a sú-
časne aj tematických etáp. Prvá pokrýva obdobie od prehistorických
náznakov o akési delenie a ohraničovanie pofnohospodársky obrá-
banej pOdycez vznik písomných údajov o vtedajších držitefoch pOdy
v mestských knihách, ďalej cez daňové ruly až po tereziánsko-joze-
finsky kataster, ktorým bolo skončené obdobie historických katast-
rov.

Druhá etapa sa zapodíeva budovaním stabilného katastra, od prác
súvisiacich s tvorbou trigonometrických sietí na našom územi, cez
mapovanie v stereografickej projekcii až po krajinské katastrálne
vymeriavanie vo valcovom zobrazení do roku 1918.

Tretia etapa predstavuje obdobie budovania Česko-slovenského
pozemkového katastra po 1. svetovej vojne. Tu je zachytená proble-
matika katastrálneho zákona č. 177/1927 Zb. zákonov a nariadení
a s ním spojená nová organizácia katastrálnej služby. Táto etapa je
na konci ohraničená opisom slovenského katastra v rokoch 1939 až
1945.

Štvrtá etapa je mimoriadne bohatá na zmeny a udalosti, ktorými
kataster musel po vojne prejsť. Bola to najma kolektivizácia pofno-
hospodárstva, sústredenie geodetickej služby, zákon Č. 22/1964 Zb.
o evidencii nehnutefností a z neho vyplývajúce deformácie v evido-
vaní vlastníckych vzťahov, na druhej strane pozitívne vplyvy zavád-
zania mechanizácie a neskor automatizácie do spravovania katastra.

Poslednou etapou je obdobie po roku 1989. Tu je zachytená po-
treba nápravy katastra a jeho realizácia, najma v oblasti deformácie
a nedostatočnej evidencie vlastníckych vzťahov, legislatívne zmeny
[zákon Národnej rady SR Č. 16211995 o katastri nehnutefností a o zá-
pise vlastníckych a iných práv k nehnutefnostiam (katastrálny zá-
kon) a jeho novely z roku 1996 a 2001], organizačné a kompetečné
peripetie tohto obdobia a napokon vízia najbližšej budúcnosti v ďal-
šom vývoji katastra nehnutefností v SR.

Publikácia je doplnená 47 obrazovými stranami. Je na nich cel-
kove 64 fotografií, tabuliek, ukážok máp a grafických prehfadov,
ktoré sú priebežne zaradené do textu a pomáhajú čitatefovi dotvoriť
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si predstavu o niektorých opisovaných faktoch. SÚ tu napríklad fo-
tografie viacerých výrazných osob a osobností, dnes už nežijúcich,
ktoré mali v danom období rozhodujúce zásluhy pri zakladaní, spra-
vovaní, prípadne výučbe katastra na Slovensku, alebo osob s úzkým
vzťahom, prípadne vazbou na slovenský kataster. Viacerí z nich pre-
siahli významom svoju dobu a nebudú iste zabudnutí ani v ďalších
rokoch. Niektoré vyobrazenia boli robené z originálnych, jedineč-
ných podkladov, ktorých čitatefnosť je žiaf v publikácii aj vplyvom
ďalšej reprodukcie znížená.

Recenzovaná publikácia prináša dobrý celkový prehfad o vačšine
aktivít, ktoré sa udiali po dobu budovania katastra nehnutefností na
Slovensku od najstarších čias až po dnešok. V niektorých častiach
približuje aj informácie súvisiace zdanlivo len okrajovo s témou, no
po ich prečítaní sa presvedčíme o oprávnenosti ich zaradenia do cel-
kového kontextu. SÚ to napríklad odseky o vydávaní Spravodajcu
ÚGKK SR, Katastrálneho bulletinu, o odbornej terminológii, oso-
bitné pohfady na vývoj automatizácie a jej význam, organizačné
usporiadanie rezortu geodézie a kartografie v roznych etapách, ako
aj posledná organizačná schéma. Asi málo vďačnou témou bol pre
autorov výpočet vačšinou ešte činných alebo žijúcich pracovníkov,
ktorí sa azda najvačšmi zaslúžili o rozvoj katastra za posledné roky.
Tento je iste poznamenaný subjektivnym pohfadom autorovo

Ak zhrnieme dojmy po prečítaní publikácie, možno konštatovať,
že je zdrojom značného množstva informácií na pomerne malej plo-
che. Mladším, alebo začínajúcim katastrálnikom priblíži aj dávnej-
šiu históriu, ktorú možno v predloženej forme nepoznali.

Ostatným potom, či odborníkom alebo laikom, poslúžia uvádzané
informácie, názory autorov, obrázky, fotografie a tabufky poznať ka-
taster aj z inej stránky, akými sú strohé technické a legislativne pred-
pisy.

Ing. Andrej Vojtičko, PhD.,
ÚGKKSR

Poznámka redakcie:
Publikáciu, ktorej predajná cenaje 120,- Sk, možno objednať na ad-
rese

Výskumný ústav geodézie a kartografie
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

CWumeckého 4
826 62 Bratislava

HORŇANSKÝ, J.: Príspevok k digitalizácii nečíselných
katastrálnych máp

VOJTIČKO, A.: Tvorba máp priestorových jednotiek na
sčítanie obyvatelov, domova bytov

Také v roce 2002 pokračuje nový, záslužný styl publikační činnosti
VÚGTK (Výskumný ústav geodetický, topografický a kartogra-
fický), jenž umožňuje široké geodetické veřejnosti přístup k plnému
znění publikací, které jsou leckdy velmi obtížně dostupné, a to dal-
ším kompaktním diskem ,,zeměměřictví a katastr III."

Tento CD-ROM se celý věnuje otázkám souvisejícím s vývojem
katastru nemovitostí v jeho různých historických fázích. Dá se říci,
že pracovníci, kteří se setkávají s problematikou katastru ':>uďv rám~i
svého působení v resortu zeměměřictví a katastru nebo Jako podm-
katelé, mohou zde získat četné, často podstatné poznatky, které jim
byly doposud prakticky nedostupné. Ještě dlouhou dobu se totiž bude
pracovat s informacemi ať grafickými nebo textovými, jež vznikaly
v průběhu minulých dvou století. Příležitost k seznámení s techno-
logiemi stanovenými v původních technických předpisech umožňuje
získat si obraz o kvalitě těchto údajů pro jejich aplikaci v součas-
ných podmínkách (např. při vytyčování hranic uvnitř lesních kom-
plexů).

Nové CD obsahuje tyto tituly:
- "Nejvyšší patent ze dne 23. prosince 1817, č. 162 sb. Z. pol., o za-

vedení nového systému pozemkové daně", vydaný Františkem I.,
který je základním patentem stabilního katastru. K dispozici je
pouze pozdější český přepis.

- "Instrukce z r. 1824 ku provedení zemského měření pro všeobecný
katastr nařízeného v §§ 8 a 9 nejvyššího patentu ze dne 23. pro-
since 1817", která byla vydána pouze v německém jazyce. Poně-
vadž původní text byl vytištěn švabachem, který je pro leckoho ob-
tížně čitelný, musíme vysoce ocenit to, že vedle originálu je na CD
k dispozici i velmi kvalitní soukromý překlad z pozůstalosti Ing.
Václava Hlavsy, vrchního měřického rady na Ministerstvu financí.
K přehlednosti seznamu příloh v českém překladu by jistě přispělo
rozšíření jejich strohých názvů typu ,Lit A" o bližší slovní ozna-
čení.

- "Praktický průvodce pozemkovou knihou s úpravou knihovních
vložek a s příklady zápisů, luster a knihovních výpisů" Josefa
Součka, soudního kontrolora v. v., z roku 1936, který poskytuje
zcela názorný přehled o tom, jak se pracovalo s pozemkovými kni-
hami v éře první republiky.

- "Stabilní katastr českých zemí a jeho měřické operáty", což je di-
sertační práce Petra Cafourka z roku 1967, která podává obraz o vý-
voji našeho katastru od dob jeho prvních počátků až k evidenci ne-
movitostí v šedesátých létech minulého století.

- "Instrukce A pro katastrální měřické práce" a "Obrazce, tabulky
a přílohy k Instrukci A". Jedná se o opravené a doplněné vydání
z března 1954.

- "Věcná práva a katastr nemovitostí ve znění změn a doplňků práv-
ních předpisů r. 2000". Autorem publikace je JUDr. Václav Kli-
ment.

- "Návod pro vedení a správu katastru nemovitostí", vydaný ČÚZK,
který nabyl účinnosti I. září 2001 a nahrazuje "Návod pro vedení
katastru nemovitostí."
V souladu s tradicí založenou předcházejícími CD je i zde uve-

den seznam zákonů, vyhlášek, předpisů a nařízení se vztahem k na-
šim oborúm p'odle stavu k 31. 10.2001. Dále jsou zde informace
o útvarech VÚGTK, zeměměřické knihovně, vydávaných publika-
cích, vzdělávacích akC,íchpořádaných OOlS VÚGTK aj. Navíc proti
internetové stránce VUGTKje uvedena "Příručka pro uživatele pro-
gramového systému Dikat". Dále zde najdeme WWW stránky re-
sortu ČÚZK s řadou různých užitečných informací, kromě jiného
i o dálkovém přístupu k údajům katastru nemovitostí. Jistě někoho
zaujme i článek Ing. I. Pešla: "Katastr nemovitostí v ČR, jeho his-
torie a další předpokládaný vývoj."

Pokud někoho zaujme obsah CD-ROM "Zeměměřictví a katastr
III", (případně obou předcházejících), pak je lze objednat na adrese:

VUGTK, OOlS, 25066 Zdiby 98, fax: 026857056, tel.: 02 685
7351 - linka 326,
e-mail: Zdena.Blahova@vugtk.cz
nebo Vlasta Korunkova@vugtk.cz,

v následujících cenových relacích s výraznými množstevními sle-
vami: základní sazba pro CD-ROM III je 1000 Kč s markatními sle-
vami při objednávce různých CD z této řady. Pro studenty, důchodce
a organizace resortu ČÚZK se poskytuje sleva 50 %.

Vydání CD-ROM ,,zeměměřictví a katastr III" Je třeba hodnotit
jako velmi pozitivní a významnou iniciativu. Technické řešení a zpra-
cování je věrné dosavadní vysoké profesionální úrovni. CD je určen

mailto:Zdena.Blahova@vugtk.cz
mailto:Korunkova@vugtk.cz,
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širokému zeměměřickému plénu a zejména těm, kteří nemají přímý
přístup na Internet.

Nezbývá již nic jiného, než popřát autorům CD hodně zdaru v je-
jich úsilí a s napětím očekávat další CD-ROM řady "Zeměměřictví
a katastr".

Ing. Milouš Kotal,
Praha

MOSER, M.- MŮLLER, G.-SCHLEMMER, H.-WERNER, H.:
Handbuch Ingenieurgeodiisie (Příručka inženýrské geodezie).
6. díl: Miiller, G. aj.: Stra8enbau (Silniční stavby). 2. přepracované
a rozšířené vydání. Heidelberg, Herbert Wichmann Verlag 200 1. 292
s., 104 obr., 21 tab., cena 82 Eur.

Na přelomu minulého a letošního roku vydalo známé německé na-
kladatelství odborné literatury Wichmann, součást společnosti Hiit-
hing GmbH & Co. KG, další dva relativně samostatné svazky při-
pravované osmidílné Příručky inženýrské geodezie. První z nich,
s názvem Silniční stavby (StraBenbau), tematicky navazuje na před-
cházející díl, věnovaný železníčním stavbám [Il. Autorem obou
těchto publikací z oboru dopravních staveb, respektive vedoucím au-
torského kolektivu, je emeritní prof. G. Miiller, známý z dlouhole-
tého působení na bývalé Vysoké škole dopravní v Drážďanech.

Hranice mezi měřickými a projekčními pracemi je v silničářské
praxi nezřetelná a vyžaduje širší znalosti s úzkou součinností speci-
alistů obou profesí. Kniha je proto koncipována tak, aby posloužila
jako učebnice nejen pro studenty příslušných technických oborů a za-
měření, ale též výkonným technikům a v určitém rozsahu i pracov-
níkům správních institucí. Toto řešení je pravděpodobně výhodné
i z vydavatelského hlediska.

Práce je členěna do 6 kapitol. V řadě případů text bezprostředně
navazuje a odkazuje na základní 1.díl (Grundlagen, 3. vydání, 2(00).
Volba a výběr alternativních měřických technologií a postupů, otázky
přístrojového vybavení, rozbory přesnosti před, při a po měření, pří-
padně testování souborů měření, jsou záležitostí úvodního svazku
a nejsou proto do textu tohoto dílu zařazeny. Výsledná přesnost mě-
řických výkonů je posuzována kritérií předpisů. Pozornost je prů-
běžně věnována počítačovým způsobům zpracování a projektování
s využitím systémů CAD. V práci není řešena geodetická ani sta-
vební problematika silničních mostů a tunelů. Za jednotlivými ka-
pitolami jsou podle zásad platných pro celou řadu jednotně graficky
upravených příruček řazeny literární prameny v celkovém počtu 115
položek (mnohé z nich z oblasti německých právních a technických
norem s největším podílem ve 3. kapitole), v závěru abecední rejst-
řík pojmů a zkratek. Za nepodstatnou vadu považuji nejednotnou ci-
taci především směrnic. Definice nově zaváděných pojmů jsou
i v tomto svazku zvýrazněny šedým podtiskem. Vzorce jsou větši-
nou pouze uváděny, nikoli odvozovány. V přehledném a dobře čle-
něném textu s četnými, vhodně volenými černobílými ilustracemi
jsem však poněkud postrádal jejich číslování. Vedle soudobých po~
stupů měření a zpracování jsou uváděny též klasické metody, které
stále mohou při projektech menšího rozsahu najít své uplatnění. Pro
cizince je zajímavé seznámení se současnou německou terminolo-
gií.

Vzhledem k šíři, zpracování a aktuálnosti problematiky považuji
za vhodné s obsahem knihy seznámit též čtenáře tohoto časopisu.

Za předmluvou je jako 1. kapitola zařazen krátký Vvod. Následují
Požadavky na metody pro pořízení měřických podkladů pro návrh
silnice (24 s.). Jednotlivé odstavce se stručně zabývají pojmem sé-
mantických informací, přípravou, kontrolou a zhuštěním bodových
polí, hodnocením obsahu a přesnosti stávajících podkladů, jejich di-
gitalizací, mapováním zájmového území metodami tachymetrie

(elektronické i klasické) a fotogrammetrického snímkování, návaz-
ností na katastr. Jsou definovány plánovací podklady včetně profilů
a jsou krátce zmíněny reprotechnické práce.

Autorem obsáhlé 3. kapitoly Plánování a návrh silničních do-
pravních staveb a zařízení (62 s.) je Dr.-Ing. P. Kleinschmidt (TU
Dresden). Z pochopitelných důvodů je tato část nejvíce vázána na
německé reálie a předpisy, základy jsou však samozřejmě obecně
platné. V úvodu je podán přehled právních norem, včetně kategori-
zace silnic. (Výstavba a údržba dálkových komunikací, tj. dálnic
a spolkových silnic, je záležitostí celostátní, ostatní komunikace spa-
dají pod pravomoc jednotlivých zemí). Navazuje tématika návrhové
rychlosti jako jednoho z nejvýznamnějších parametrů silnice s po-
četnými odkazy na jednotlivé díly směrnice Richtlinien fur die An-
lage von Strassen (RAS). V dalším textu kapitoly je pojednáván po-
stup prací při návrhu komunikace ve fázích analýzy a rozhodování,
s detailním výčtem kritérií (územní plán, hospodářská a sociální po-
třeba výstavby, návaznost na okolní sídelní a dopravní síť, ochrana
životního prostředí, bezpečnost provozu, technická, klimatická a es-
tetická hlediska). Podrobně jsou diskutovány požadavky na silniční
stavby pro veřejný provoz (hlavní, místní, sběrné a obslužné komu-
nikace) v příčném a podélném profilu (šířka jízdních a odstavných
pruhů, směšovací a rozšiřující jízdní pruhy, spádové poměry, prů-
jezdný průřez, náspy, odvodnění, podmínky rozhledu s ohledem na
brzdné dráhy), a to v zastavěném území (prostor pro parkování
a chodce, cyklistické stezky, souběh s tramvajovými drahami, za-
stávky veřejné dopravy, technické prostředky pro zpomalení a zklid-
nění dopravy atd.) nebo pro trasování ve volném terénu. Některé od-
stavce se týkají rekonstrukcí provozovaných komunikací. Popsány
jsou technické možnosti volby trasovacích prvků (tzv. gradientů:
přímá, klotoida jako přechodnice, kružnice) a jejich parametry.

Grafické zpracování návrhu je názvem krátké (17 s.) 4. kapitoly,
poskytující přehled tradičního řešení vyhledání trasy a návrhu teč-
nového (směrového) polygonu na mapovém podkladu v horském
i rovinatém terénu a způsoby určení hlavních prvků trasy (kružni-
cové oblouky prosté, složené stejno- a proti směrné, s krajními a me-
zilehlými přechodnicemi). Poslední odstavec je věnován grafickému
vyhotovení podélného profilu.

Pátá kapitola Základy výpočtu prostorové polohy osy komunikace
a vytyčovacích prvků je se 75 stranami nejrozsáhlejší části publikace.
Obsahově se dělí na řešení polohových a výškových poměrů. První
část jedná o měření tečnového (směrového) polygonu a v blízkosti
trasy vedeného vytyčovacího polygonu a o jejich vzájemných geo-
metrických vztazích. Dále jsou zařazeny odstavce o výpočtu pro-
storové geometrie trasy s uvážením některých graficky zprostředko-
vaných veličin, o rekonstrukcích komunikací, řešení křižovatek
a vytyčování hlavních bodů. Detailně je pojednáno o vytyčování ko-
runy silnice (včetně rozšíření v oblouku) od osy nebo od vytyčova-
cího či tečnového polygonu. Podrobné vytyčování bodů trasovacích
prvků (gradientů) je uvažováno s průběžným staničením nebo se sy-
metrickým dělením úseků křivek. Text zahrnuje též metody pro do-
plnění (zhuštění) podrobných bodů. Výškové řešení trasy zmiňuje
podélný profil a příčné řezy. Obsáhlá je pasáž o sklonových pomě-
rech a výškových zakružovacích obloucích pro možné varianty kom-
binací sklonu a trasovacích prvků, včetně požadavku průchodu výš-
kovým pevným bodem. Další odstavce jsou věnovány návrhu
příčného sklonu vozovky. Ve křivkách se převýšení řeší volbou přím-
kového příčného profilu, sklápěného podle osy, výjimečně podle
jedné z hran. Současně je řešen výškový průběh obou krajních hran.

Na textu 6. kapitoly s názvem Počítačem podporované projekto-
vání silnic se autorsky podíleli Ing. A. Lieberum (Dorsch Consult
GmbH), prof. M. Moser a Dr.-Ing. P. Kleinschmidt (oba TU Dres-
den). Po krátkém přehledu dosavadního vývoje a stanovení poža-
davků na (především programové) vybavení jsou uvedeny zásady
pro měření v terénu včetně hustoty a přesnosti bodů, pro zpracování
a plánování v etapách návrhu, předběžného a výsledného projektu.
Jedna z podkapitol je zaměřena na digitální modely terénu (trojú-
helníkový, rastrový, kombinovaný, algoritmus tvorby, interpolační
metody), další uvádí určování ploch a kubatur. Závěrem je přehled
a vzájemné porovnání v německé praxi nejčastěji používaných gra-
ficko-interaktivních specializovaných softwareových systémů:
CARD/l firmy IB&T GmbH, VESTRA (dříve VERBUND) skupiny
AKG a STRATlS firmy RIG-Bausoftware GmbH. Uvedené pro-
gramy zpracovávají vektorová i rastrová data. Kromě komplexního
řešení prostorové polohy komunikace umožňují v různé míře např.
prostorovou vizualizaci, simulaci jízdy a výhledových poměrů, vý-
počet finančních nákladů. Spolupracují s polními záznamníky a pa-
měťovými kartami geodetických přístrojů a s dalšími nebo rozšiřu-
jícími programy téhož výrobce (např. pro hydrotechnickou projekci,
výpočet kubatur nebo geodetické úlohy). Podporují export/import
dat mezi sebou nebo s komerčními software jiných producentů (např.
MicroStation, SICAD, C-Plan, CADdy, AutoCad atd.). K této kapi-
tole přísluší nejrozsáhlejší seznam literatury.
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Závěrem je možno konstatovat, že hodnocená kniha plně zapadá
do široce koncipované řady příruček inženýrské geodezie. Rozsa-
hem a formou zpracování vhodně pokrývá problematiku, stanove-
nou v názvu.

LITERATURA:

[I] HÁNEK, P. (Rec.): MŮSER, M.-MOLLER, G.-SCHLEM-
MER, H.-WERNER, H.: Handbuch Ingenieurgeodasie (Příručka
inženýřský geodezie). 5. svazek: MULLER, G. aj.: Eisen-
bahnbau (Zelezniční stavby). GaKO, 47(89),2001, č. 1, s. 22-23.

Doc. Ing. Pavel Hánek. CSc.•
katedra speciální geodezie FSv ČVUT v Praze

Prof. EMIL BUCHAR - 100. výročí narození. Sborník příspěvků
přednesených na setkání při přiležitosti stého výročí narození prof.
Emila Buchara. Praha, VUGTK a GS AČR 2002. 173 s., mnoho obr.,
tab., grafů.

Sborník obsahuje příspěvky, které byly předneseny (některé ve
zkratce) dne 6. listopadu 2001, kdy se na Stavební fakultě ČVUT
v Praze konal jednodenní seminář k připomenutí stého výročí naro-
zení prof. RNDr. Emila Buchara, DrSc. [1,2], nebo předloženy k otiš-
tění v tomto sborníku. Za seznamem účastníků následuje předmluva
Ivana Peška, který za pořadatele (pět institucí) shrnuje průběh se-
mináře. Mezi předmluvou a závěrečným slovem Petra Holoty (ta-
jemníka Českého národního komitétu geofyzikálního a geodetic-
kého), který z vlastních vzpomínek charakterizuje osobnost
profesorovu, jsou příspěvky uspořádány zhruba v pořadí, v jakém
byly předneseny. My je však zde rozdělíme do několika tematických
celků.

Životopisu a osobním vzpomínkám na prof. Buchara
(1901-1979) je věnováno pět prací. Josef Kabeláč svůj několika-
stránkový příspěvek Sto let od narození profesora Emila Buchara
doplnil řadou cenných reprodukcí - např. novinového článku o od-
halení pamětní desky v Horní Nové Vsi, fotografie rodného domku,
kreseb z Emilova dětského období, indexu studenta Buchara, údajů
o planetce 1055 Tynka (kterou Buchar objevil) a o planetce 3141
Buchar, a dalších. O působení profesora Buchara ve Vojenském
zeměpisném ústavu (VZÚ) je název práce Karla Raděje. Kromě
charakteristiky hlavně meziválečné činnosti VZU a Bucharovy práce
v něm, i lidského profilu Emila Buchara, je tu i půvabná poznámka
o tom, jak plk. Dr. Ladislav Beneš, přednosta astronomicko-geode-
tického odboru, "musel vzít šavli a jít nahoru". aby prosadil přijetí
Dr. Buchara, když tehdy ((1929) ministerstvo obrany nerado přijí-
malo civilní zaměstnance. Od Ctibora Beneše, syna plk. Beneše, je
příspěvek Osobnost prof. Dr. Emila Buchara v rodinném archivu
Dr. Ladislava Beneše. Citují se zde některé dopisy od počátku Bu-
charovy činnosti ve VZÚ až do konce života L. Beneše (1969). Jde
většinou o odborná sdělení, včetně zpráv o Bucharových pracích
z protektorálního období, občas se vyskytnou zmínky osobního rázu,
o zdraví a osobních plánech. Je tu pohlednice z Paříže z r. 1965 a no-
vinářský snímek "Dr. Buchar na střeše mezi svými přístroji" tj. na
budově ČVUT na Karlově náměstí v Praze. Za tímto příspěvkem (na
str. 95-99) jsou reprodukovány tři Bucharovy dopisy. Další repro-
dukce (na str. 100-114) však spíše patří k příspěvku Komentář k pa-
mátkám na Emila Buchara jako pracovníka Vojenského země-
pisného ústavu, jehož autorem je Drahomír Dušátko (str.
147-149); tam jsou totiž popsány - mezi řadou dalších. Jsou to fo-
tografie z mezinárodních konferencí, sympozií, nebo z oslavy Bu-
charova životního jubilea (je škoda, že u snímků nejsou pojmeno-
vány ostatní osoby, které poznávají již jen pamětníci). Je tu i několik
reprodukcí titulních stran publikací atd. Dušátkův příspěvek je pa-
trně úplným seznamem Bucharovy publikační činnosti mezi lety
1925-1948. Mé vzpomínky na RNDr. Emila Buchara od Josefa

Vykutila jsou velmi stručné. Je to reprodukce Bucharova děkovného
dopisu za blahopřání k sedmdesátinám, ve kterém vzpomíná na Vy-
kutilovu "skvělou mléčnou polévku s vejci". které se mu dostalo při
jeho návštěvě den před Pražským povstáním r. 1945, a historka z lou-
čení RNDr. Emila Buchara s Alžírem. Tehdy skupina Čechů při lou-
čení s ním v jedné kavárně nelichotivě (česky) hodnotila nerovný pár
- staršího pána s velmi mladou a hezkou dívkou. Buchar (" vždy velmi
slušný a někdy až příliš ohleduplný člověk" - J. V.) společníky na-
pomenul - a z dvojice se vyklubal Čech pan Špaček s dcerou, vra-
cející se z lovu na lvy. Setkání skončilo společnou zábavou.

Podrobnější historii prací profesora Buchara jsou věnovány dva
příspěvky sborníku. Jan Vondrák v práci Role profesora Buchara
v astrometrii aneb od cirkumzenitálu k Hipparcosu sleduje vý-
voj oblíbených profesorových přístrojů s rtuťovým horizontem, pře-
devším cirkumzenitálu, jeho přínos od umělé hvězdy pro zjišťování
osobních chyb (1933) po Bucharův mikrometr a velký cirkumzeni-
tál (1959). Pojednává i o pracích profesorových následovníků (Bau-
eršíma, Šuráň, Steinert) a ojejich zdokonaleních cirkumzenitálu. Pří-
pomíná též Bucharovy realizace Nušlových diazenitálů a hypotetický
Nušlův radiozenitál (1904). Pokud jde o astrometrickou družici Hip-
parcos (připravovanou od r. 1967), nalézá v ní podobnost s diskuto-
vanými přístroji v tom, že též užívá zkřížených zrcadel jako úhlo-
vého etalonu. Georgij Karský ve svém příspěvku "Zploštění
Země" - černý sešit profesora Buchara zkoumá profesorův myš-
lenkový postup při prvním odvození zemského zploštění z pohybu
umělých družic,jakje dokumentován v pracovním sešitu uvedeného
názvu. Sleduje genezi pracovních vzorců, metodiky určení drah
z tehdy málo přesných, většinou amatérských vizuálních pozorování
družic, hodnoty použitých konstant, porovnává údaje (výsledky) ze
sešitu s jejich publikacemi (přičemž nalézá některé tiskové chyby).
Citacemi prací jiných autorů dokládá, že prof. Buchar byl vskutku
první, kdo využil pozorování umělých družic ke zkoumání tvaru
Země a publikoval své výsledky.

Každý správný seminář k uctění významné vědecké osobnosti
nutně obsahuje též vědecké příspěvky na aktuální témata. Petr Ho-
lota přednesl a publikuje práci Variační metody ve fyzikální geo-
dézii. Je to práce matematického rázu, vzdálená (zatím) běžné geo-
detické činnosti a vyžadující pro studium hlubší teoretické znalosti.
Jde např. o aparát pro zkoumání tíhového pole Země. Ján Hefty, Ján
Melicher, Ladislav Husár a Juraj Janák přispěli slovenským přís-
pěvkem Využitie cirkumzenitálu na určovanie zvislicových od-
chýlok v pol'ných podmienkach. Popisují užitou technologii mě-
ření malým a velkým cirkumzenitálem VÚGTK a hlavně řadu měření
a výsledků např. v městské síti Bratislavy, při zkoumání lokálního
kvazigeoidu v Malých Karpatech, na dálničním tunelu Branisko aj.
Zkoumají i přesnost měření cirkumzenitály a porovnávají astrono-
micko-geodetické a gravimetrické tížnicové odchylky. Marcel Moj-
zeš a Martin Kalafut jsou autory druhé slovenské práce Bucharova
korekcia a jej význam pri určovaní transformačných paramet-
rov. Poněkud tajuplný název "Bucharova korekce" byl vytvořen au-
tory pro opravy geodetických souřadnic bodů na Besselově elipso-
idu, odvozené na základě Bucharovy práce Tížnicové odchylky
a geoid v ČSR (1951). Má to uplatnění při výpočtu transformačních
parametrů mezi S-JTSK a GRS-80 (Geodetic Reference System
1980) pro tradiční sítě. Autoři zdůrazňují význam astronomických
měření pro určování tížnicových odchylek, i když v době GPS (Glo-
bal Positioning System) již nejsou tak důležitá pro umístění a ori-
entaci sítí jako v době citované práce prof. Buchara. Práce "Tížni-
cové odchylky a geoid v ČSR" po padesáti letech, kterou napsal
Ivan Pešek, připomíná citovanou Bucharovu práci (i její osudy) a po-
rovnává jeho "astronomický" geoid s posledními m?dely kvazigeo-
idů gravimetrických, vytvořených ve spolupráci VUGTK a ČVUT.
Konstatuje, že profesorův odhad přesnosti jeho řešení geoidu 0,27
m je prakticky shodný s přesností zjištěnou po jeho transformaci do
sítě GEODYN (Základní geodynamická síť ČR) a rovnou 0,24 m.
Ve své době to byl velmi dobrý výsledek, zvláště s přihlédnutím k ne-
dokonalému pokrytí českomoravského území astronomickými body.
Radovan Machotka popisuje v článku O využití totální stanice
k určování tížnicových odchylek svou technologii určování astro-
nomických souřadnic pro uvedený účel. Využívá možnosti propo-
jení elektronického teodolitu (tachymetru, totální stanice) s počíta-
čem, který obstarává pozorovací program i registraci měření, přičemž
čas je určován pomocí připojeného přijímače časového signálu DCF
77. Měří a registrují se zenitové vzdálenosti hvězd, a to v párech
o azimutech odlišných o cca 1800

, časy průchodu vodorovným vlák-
nem se zaznamenávají tastrem. Metoda podle testovacích měření sli-
buje přesnost v šířce 0,30" a v délce 0,40", přičemž autor navrhuje
některá její možná technická zdokonalení. Poslední dva příspěvky
sborníku (a tohoto tematického celku recenze) se týkají družicových
metod zkoumání Země. Jan Kostelecký a Jaroslav Klokočník se
prezentují prací Gravitační pole a drnžicové metody (od prvního
sputniku k družicovému gradientometru), jehož obsah je dobře



vYvst~ženjeho ná~:vem.,S~rnují se p~incipy studia zemského gravi-
tacn~ho pole druzlcovyml metodami, svetový vývoj až po aktuální
avphpravovan~ tec~nologie (včetně např. laserového výškoměru),
pnpomenuty JSou I naše příspěvky z minulosti i současnosti Gako
tř.eba účast na zpracování měření německé družice Challenging Mi-
~llsat~I~ltePa71,oa~~CHAMP)~!ose! Kab,:l~č před~ládá ve svém po-
Jednam Orbltalm uloha druzlcove geodezle detailní numerické ře-
šení ú~?~yna základě laserového měření topocentrických vzdáleností
k druzICI LAGEOS 2. Jde vlastně o numerické ověřování autorem
~~vržen,éh~ systému programů pro určení dráhových elementů dru-
zlce. VyvoJ programového systému má ještě pokračovat zapojením
měření GPS, konaných přímo na palubě družice; metoda by měla
být použita při vypuštění české družice MIM OSA ke konci roku
2002.

Poslední, n~ však významem ("Iast but not least"), dva příspěvky
bychom ~ohh nazvat duchovně inspirativními. První z nich, který
v dramatlzované podobě přednesl na semináři autor Ivo Baueršíma
má název Ztráta času. Podle autorova abstraktu jde o "fiktivní roz:
hovor s prof Bucharem o poťouchlostech měření času ". Po žertov-
ném začát~u. s~ d~stává k vážným otázkám definice časových sou-
stav v relatlvlstlckem smyslu, k tomu, co vlastně měříme atomovými
ho~inami, j~ký, že to je "vlastní čas hodin" a jak souřadnicový čas,
slozka metnckeho tenzoru prostoročasu, není přímo měřitelnou ve-
ličinou. Fiktivní závěrečná optimistická replika E. B. "Zdá se, že ted'
víme, co znamená čas ... " přesto ponechává (zdá se) široké pole pro
filozofování. Aleš Čepek přednesl příspěvek s celkem prozaickým
názvem l}važování o výpočtech v geodézii. I zde ocitujeme ab-
strakt: "Uvaha na téma co nám přinesla technika a především počí-
tače, jak to ovlivnilo výuku na našem oboru a zda dokážeme od-
hadnout, co všechno může přijít za dalších dvacet třicet let". Článek
je dosti kritický, polemický a diskutabilní. Praví, že výuku koncem
sedmdesátých let deformovala naše izolace a zaostalá technika, če-
hož důsledky pociťujeme dodnes a "některé škody už asi nenapra-
víme". Ač jsme měli nejlepší předpoklady udržet si "primát vyhlá-
~ených počtářů", předstihli nás např. v oblasti GlS (Geografický
mformační systém) odborníci na informační technologie a " vytlačili
nás ~e z~kladního výzkumu do role uživatelů ". Podobně při vývoji
~oveho mformačního systému katastru nemovitostí "byli geodetijiž
Jen pouhými zadavateli ... ". Autor diskutuje dále otázky numeric-
kých výpočtů, robustní statistiky a v názvu dalšího odstavce se ptá:
Je Země placatá? Míní tím přemíru souřadnicových rovinných vý-
p~čtů, v rámci v~uky (v,souvisl~sti s při~ravovanými projekty baka-
larskeh~ a malpst~rskehvo stuvd~a)a pozaduje podstatně vyšší za-
stoupem teoretlckych predmetu. Atd., atp. - tento pětistránkový
článek by si měli přečíst všichni, kdo se zamýšlejí nad budoucností
oboru.

Recenzovaný sborník má podobu lepené brožury s měkkou
obálkou modré barvy, na které je portrétní fotografie profesora Bu-
chara a malý snímek původního Nušl-Fričova cirkumzenitálu, mo-
del 1922, se kterým vykonal mnoho měření. Vytištěn je kvalitně, ač
se v tiráži upozorňuje na "kvalitu rozmnožení, která je dána kvali-
~oupodaných předloh"; to se ovšem týká jen některých historických
Ilustrací, tužkou psaných textů apod. Distribuci sborníku zajišťuje
Odvětvové informační středisko VÚGTK. Zájemci o historii a sou-
časnost jedné z oblastí oboru geodézie si mohou s užitkem sborník
přečíst.

[I) KABELÁČ, J.: Sto let od narození profesora Emila Buchara.
GaKO, 48(90), 2002, Č. 4, s. 76-79.

[2] PEŠEK, I.: Seminář u příležitosti 100. výročí narození prof.
RNDr. Emila Buchara, DrSc. GaKO, 48(90), 2002, č. 4, S.80-81.

Ing. Georgij Karský, CSc.,
Praha

OZNAMY
Koncepcia 15. kartografickej
konferencie

I. Ústredné motto: GEOINFORMATIZÁCIA KARTOGRAFIE
2. Tematické okruhy:

2.1 Kartografická teória a terminológia
2.2 Trendy v súčasnej kartografii
2.3 Kartografické informačné zdroje
2.4 Digitálne mapovanie
2.5 Vizualizácia geoinformácie

3.0rganizátori:
3.1 Kartografická spoločnosť (KS) Slovenskej republiky (SR)
3.2 Kartografická spoločnosť (KS) Českej republiky (ČR)
3.3 Lesnícka fakulta Technickej univerzity (TU) vo Zvolene

4. Termín konania: 4. a 5. 9. 2003
5. Miesto konania: Lesnícka fakulta TU Zvolen
6. Plánovaný počet účastníkov: 150
7. Rámcový časový harmonogram:

4.9.2003 10.00 h až 17.00 h bloky prednášok v pléne a pri pa-
neli

17.00 h až 18.30 h plenáme zasadnutie KS SR
19.30 h spoločenský večer

5.9.2003 9.00 h až 15.30 h bloky prednášok v pléne a pri pa-
neli

15.30 h až 16.00 h diskusia, odporúčania a skonče-
nie 15. kartografickej konferen-
cie

6.9.2003 Exkurzia pre záujemcov od 8.30 do 15.30 h - Ban-
ská Štiavnica, Svatý Anton, Počúvadlianske jazero
(pri záujme minimálne 15 účastníkov)

8. Časový rámec príprav:
8.1 Výzva autorom príspevkov: 30.9.2002
8.2 I. cirkulár - odoslanie: 30. 11. 2002

návratky do: 31. 1. 2003
8.3 Anotácie príspevkov: 31. 1. 2003
8.4 Výber príspevkov a zaradenie do tematických blokov: 28. 2.

2003
8.5 Odovzdanie príspevkov: 31. 5. 2003 [pre príspevky vy·

brané do Geodetického a karto-
grafického obzoru (GaKO) v ter-
míne podl'a stanovenia redakciou
GaKO)

8.6 Definitívna prihláška: odoslanie: 15.4.2003
návratky do: 30. 6. 2003

8.7 Vytlačenie zborníka: 31. 8. 2003
9. Príspevky budú uverejnené: v GaKO, v Kartograíických listoch

a v zborníku referátov
10. Forma prednesu príspevkov: v pléne a pri paneli
11. Ustanovené komisie:

11.1 Prípravný výbor: P. Kontra (predseda), J. Čerňanský, 1. Čiž-
már, J. Feranec, A. Mramúchová, J. Vašek,
A. Vojtičko,.Š. Žíhlavník (členovia)

11.2 Tematická komisia: J. Cižmár (predseda), J. Feranec, M.
Hájek, D. Kusendová, Š. Žíhlavník, zá-
stupca KS ČR (členovia)

11.3 Organizačná komisia: J. Vašek (predseda), F. Chudý, J. Ja-
kubík, M. Kováčová, J. Tuček (čle-
novia)

11.4 Výstava: výstavu zabezpečí A. Mramúchová

Ing. Pavol Kontra. PhD.,
predseda prípravného výboru



Snímka: Doc. Ing. A. Kopáčik, PhD., Katedra geodézie
Stavebnej fakulty STU v Bratislave


