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KUBACKOV'A, L.
Pravldlá numericky
efektlvueho
a itatlatlcky
optlmálnebo spracoVBnla nameranfch
údalov v gravlmetrlekel sietl
Geodetický a kartugraflcký
obzor, 35, 1989, Č. 5, str.
105-111, lit. 5
ApllkáclOU
súčasných
progreslvnych
.•etód
te6rlE:
spracúvanla
nameraných
údajov sa odvozuje štallsticky optlmálny
a numerický
efektlvny
spOsob spracovanla výsledkov
gravimetrických
meranl
v jednoetapovej sletl.

528.31/.35
MARTIN, V.
Url!ovánf poloh bodA pomoci Dopplerova jevu
Geodetický a kartografický
obzor, 35, 1989, Č. 5, str.
112-117, 6 obr., 1 tab., Ilt. 11
Princip využití Dopplerova jevu při určovánfplJloh
bodli na. Zemi metodou dlferenclálnl
a Integráln!.
Odvozeni zjednodušených
rovnic Oprav, rozbor pohybu družice
vzhledem
k pozorovatell.
Družlcové
systémy,
dopplerovské
přljflmače a využltl údajli naměřených
těmito přljlmaČI.

[528.37/.38 + 528.085) :528.11
MARCAK, P.
O syatematlckel
chybe fz nepreanel
:analoatl rozmeru
latovfch stupnic
Geodetický a kartografický
obzor, 35, 1989, Č. 5, str.
118-122, 2 obr., lit. 39
Analýza systematických
vplyvov na odhad prlemernej
dlžky latového
metra prl laboratórnOlm
etalonovan!.
Hodnotenle
doterajšleho
postupu.
Návrh opatrenl
na
ellmlnácl'"
chyby z nepresnej
znalosti
rozmeru latových stupnic.

528.4[084.3-11]

[4371

MAPTHH,

B.

Onpe.qeneHMe
nonOllCeHMII
neHMII Aonnnepa

nYHKToB

C nOMO~blO

reoAe3H4ecKHH
a KapTorpaet>H4ecKHH
1989, N" S, CTp. 112-117, 6 pMC., 1

0630P,
nHT.

Ta6n.,

IIB-

35,
11

npHH~Hn
npHMeHeHHII
IIBneHHII
Aonnnepa
npH
onpeAeneHHH
nonOlKeHHII nYHKTOB Ha nOBepXHOCTH
3eMnH AHet>et>epeH~HanbHbIM H HHTerpanbHblM
MeTO'
.110M. BblBOA ynpoUleHHblx
ynpaBneHHH
nonpaBoK,
aHanH3 ABHlKeHHII cnYTHHKa B OTHoweHHH K Ha6nlOAaTenlO. CnYTHHKOBble CHCTeMbl, npHeMHHKH Aonnnepa H Hcnonb30BaHHe
AaHHblX, H3MepeHHblX 3THMH
npHeMHMKaMH.

(528.371.38
MAP4AK,

+ 528.085) :528.11
n.

O CHCT8M8TMlIecKoií
oWM6K8. BWT8KalOUleií
TOllHWX 3HaHMH pa3Mepa
peellHblx
WKan

M3 He-

35,

reoAe3H4ecKHH
a KapTorpaet>M4ecKHH
0630p,
1989, N" S, CTp. 118-122, 2 pHC., nHT. 39

AHanH3 CHCTeMaTH4eCKHX BnHIIHHH Ha o~eHKY cpe,/\HeH AnHHbl
pee4Horo'
MeTpa
npH
na60paTopHOM
3TanOHHpOBaHHH.
O~eHKa
npHMeHlIeMoro
.110 CMX
nop
MeTOAa. npeAnOll'':rllle
cnoc060B
HCKnlO4eHHll
oWH6KH, BblTeKalO~dK
H3 HeT04HOCTH 3HaHMll pa3Mepa pee4HblX WKan.
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M.

PacwMpeHHoe
I.ICCP KpynHoro

npe.qHa3HalleHM8
Macwra6a

OCHOBHOií

reoAe3H4ecKHH
a KapTorpaet>H4ecKHH
1989, N" S, CTp. 123-124, nHT. 4

KapTbl

0630P,

35,

nOllcHeHMe
HOBblX
oóll3aTenbHblx
yKa3aHHH
no
C03AaHHlO OCHOBHOH KapTbl 4CCP
KpynHoro
MacwTa6a.
HOBble Tpe60BaHHII,
npeAbllBnlleMble
K COAeplKaHHIO H et>opMe pa3pa6oTKH
KpynHoMacWTa6HblX
KapT. Cnoc06
opHeHTHpOBaHHII
CTpoeHHií C Y4eTOM
60nee WH pOKoro npHMeHeHHll
KapT. CornaCOBaH'
HOCTb no COAeplKaHMIO TeXHH4ecKoí1
KapTbl ropo·
Aa C OCHOBHOí1 KapToí1.

KocAB, M.
Roziiřená
funkce Základni
lUka
Geodetický a kartografický
123-124, Jlt. 4

m!!py CSSR velkllhn
obzor,

mil-

35, 1989, Č. 5, str.

Výklad nových závazných
ustanoveni
pro tvorbu Základnl mapy CSSR velkého měřítka.
Nové požadavky
na ,obsah a formu zpracováni
velkoměřltkových
map.
Zplisob zaměřováni
budov s ohledem na šlršl uplatněni map. Obsahová návaznost
technické
mapy města
na základ ni mapu.
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KUBAčKOV1A,L.
Regoln fDr elue numorlach
effektlve
ond ataUsUach
opUmale Bearbeltung
'Von beobachtetou
iDaten lm gravlmetrlschen
Netz
Geodetický a kartografický
obzor, 35, '1989, Nr. 5, Selle
105 -111, Lit. 5
Durch dle Anwendung von progresslven
Methoden der
Theorle der Bearbeltung
von beobachteten
Daten wlrd
eln statlstlsch
optlmales
und numerlsch
effektlves
Verfahren
der Bearbellung
von Ergebnlssen
der gravlmetrlschen
Beobachtungen
lm Eelnetappene'Utz
abgeleltet.

II.

npaBMna
3~~eKTMBHoH
B 'nlcneHHOM
M onTMManbHOH B CTaTMCTMlleCKOM OTHoweHMM o6pa6oTKM
.qaHHWX M3MepeHMH B rpaBMMeTpMllecKoH
ceTM
reoAe3HllecKHH
a KapTorpa~M4ecKHH
CTp. 105-111,
nHT. 5

0630p,

35,

1989, N" 5,

C nOMOUlblO npHMeHeHHII
cOBpeMeHHblx
nporpecCHBHblX MeTOAOB o6pa60TKH
AaHHblX H3MepeHHH BblBOAHTCII onTHManbHblH
B CTaTHCTH4eCKOM H eet>et>eKTHBHblH B 4HcneHHOM OTHoweHHH cnoco6
06pa6oTKH
pe3ynbTaToB
rpaBHMeTpH4ecKHx
H3MepeHHH
ceTH
B OAHOM HanpaBneHHH.

528.31/.35
MARTiN, V'o
Ortung von Punkten 'mU 811fe 'des Dopplereffekts
Geodetický a kartografický
obzor, 35, 1989, Nr. 5. Selte
112-117, 6 Abb., 1 Tab., LIt. 11
Prlnzlp
der Anwendung
des Dopplereffnkts
bel der
Ortung von krrestrlschen
Punkten m;. Hllfe der Ouferenzlalund Integralmethode.
Ableitu'Ug der verelnfachten
Kon ekUonsg'ei" .•;mgen, Analyse der Sate'IItenbewegunr
1m Verhllltnls
zum Beobachter.
Satellltensysteme, Dopplerempfllnger
und Ausnlltzung der Oaten, dle mlt Hllfe dleser Empfllnger beo'bachtet worden slnd.
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MARCAK, P.
Uber der systematlschen
Fehler welen Ider unleneuen
Kenntnlss des Ausmasses von Lattenskalen
GeQdetlckýa
kartografický
obzor, 35, 1989, Nr. 5, Selle
118-122, 2 Abb, Lit. 39
Analyse der systemallschel1 ElnflUsse auf dle Abschiltzung der durchschnlttlicheu
Lange des Meters der
Latte bet dEr Laborelchung.
Auswertung des bl&herlgen
Verfahrens.
Entwurt ',von Massnahmen ZUl' Eli'rnlnallon
des Fehlers
wegen
de'r ungenauen
Kenntnlss
des
Ausmasses von Latlenskalen.

Interpretatlon
of a new obl!gatory
Instructlon
for
creatlng the large-scale
Baslc Map of CSSR. New re·
qulrements
and fo'rm of processlng
the large-scale
maps. The, method of measurlng buUdlngs wlth regard
to the wldeJ;' appltcatlon of maps. The reJatlon of tha
contents 01 the city pJan and the basic map.

528.4[084.3-11 J I'137)
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the

Larle-Seale

Basle

Map of

ČSSR

Geodetický a kartografický
123-124, 4 ref.

obzor,

KocAB, M.

KUBACKOvA,

El'welterte
funktlon
der :lrossmassstiib1llen
Grundkarte der CSSR
Geodetický a kartografický
obzor, 35, 1989, Nr. 5, Seile
123-124, Lit. 4
ErHl.uterung
von neueu
v:arblndllchen
Festle'gungen
filr dle Herstellung der grossmassstiiblngen
Grundkarte
der CSSR. Neue Anforderungen
an Inhalt und Form der
Bearbeltung
von grossmassstilblgen
Karten. Verfahren
der Vermessung 'von Geblluden mlt Hlnslcht auf brellere AusnUtzung
von Karten. InhaltHcher
Zusammenhang der technlschen
Stadtkarte' mil der Grundkarte.

Rěgles pOur traitement
'numérique
que optlmal des donnés mesurées
vlmétrlque
Geodetický a kartografický
obzor,
ges 105-111, 5 blbllographles

35, 1989, No. 5, pp.

L.

eUicace el 'statlstidan le réseau gra·
35, 1989,

['.;0

5, pa·

Par appllcatlon
de méthodes progresslves
actuelies de
la théorle du traltement
de donnée'S mesurées
on dédUH le, procédé stallsllque
optlmal et numérlque effj·
cace du trallllI!lent des résultats
ode levé grav[métrl·
que dans le réseau il étape unlque.

MARTIN, V.
528.31/.35
528.27.06 + 51
KUBACKOvA, L.
The Rules of NomerlcalIy
Effectlve an,d StatlstlcaIly
Optlmal Processlnl
the Measured iOata in Gravlmetrle
Network
Geodetický a kartogl'1iťtcký obzor. 35, 1989, No'. 5, pp.
105-111, 5 ref.
Uslng contemporary
progresslve methods of the theory
of processlng
the measured, data. the' statlstlcal1y
optlmal and numerlcal1y effectlve method of processlng
the resuHs of gravlmetrlc
meaSurements
ln one'·stage
network ls derlved.

528.31/.35
MARTIN, V'.
Determlnlng
POSitlODll uf Polntsby
means
of the
Doppler's Effeet
Geodetický a kartogr,aflcký
obzor, 35, 1989, No. 5, pp.
112-117, 6 flg'j 1 tab., 11 ref.
Prlnclple of use of the Doppler's eHecl wlth determlning poslllons of polnts at the Earth by dlfferentlal
and Integral methods. Derlv:al!on of slmpllfled observatlon equatlons" analy:sls of the satelllte motlon wlth
respeCt to an obse'rver. Satelllte systems, Do'ppler 1'6'celvers, and use of data measured by means of these
recelvers.

(528.37/.38 + 528.085] :528.11
MARCAK, P.
On ,the Systematle
Error Arlslnl
'rom
Inaecurate
Knowledle
'of Ithe Rod GraduatioDll D1menslon
Geodetlcký a kartografický
obzor, 35, 1989, No'. 5, pp.
118-122, 2 flg., 39 rer.
Analysls of systematlc
effects on the, estlmate of the
average. length of the rod Interval wlth the laboralory callbratlon.
Evaluattng thehltherto
process. Proposal to take measures fOr .ellmlnatlng the error arlslng from lnaccurate
knowledge
of the' rod graduatlons dlmenslon.

Détermlnatlon
de la 'POSitlOR 'des ,poluts iPar phéno·
měne Doppler
Geodetlcký a karto'grafický
obzor, 35, 1989, No 5, pa·
ges 112~117, 6 lllustratlons
1 planche, 11 bibltographles
Principe ďul!!lsal1on du phéno:mene de Do,ppler pout'
la détermlnatlOn
de' la pOSltlon de's polntssur
la Terre
par méthode'
dlfférenllelle'
et intégrale.
Déducllon
ďéquatlons
slmpl!flées
des correctlons,
analyse
du
mouvement ďun sateHlte par rapport A l'observateur.
Systeme satellltalre,
récepteurs
de Doppler et uliJ[·
satlo'n des données mesurées 'par ceux·cL

.
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MARCAK, P.
Oe l'errenr
Isystématique
émananldeeonnalssances
lnenetes
des dlmenslons
des échelles de lattes lJ'aduée •.
Geodetický a kartografický
obzor, 35, 1989, No 5, pa·
ges 118-122, 2 mustratlons,
39 .blblographles
Analyse des Influences systémal1ques
sur l'est!matiorf
de 'la longueur
moyenne du mětre de, lalle pendant
I'étalonnage
'effectué
en laboratOrlre.
t:valuatlon
dll
procédé exercé jusqu'a présent.
Projet des mesures en vUe de l'él1mlnatlon
de, l'erreur
émanant de la connalssance
lnexacte des dlmensl-o'ns
des échelleis de lattes graduées.

528.4[084.3-11) 14371
KocAB.IM.
Fonctlon augmentée
-de Ila Carte de base A srande
écheile de Tehéeoslovaquie
Geodetický a kartografický
obzor, 35, 1989, No! 5, pages 123-124, 4 bibllographles
Expllcatlon
des nouveaux réglements
obllgatolres
ralal1fs A l'élabo'ral1on de la Carte' de' base A grande
échelle de Tchéco'Slovaqule.
Nouvel1es e,xlgences pour
le contenu et la forme d'élaboratlon
des cartes A grandes échelles. Pro'cédé de levé des ,bíltlments en égard
A la mlse en cause plus vaste des cartes. Commun!catlon de la Carte technlque lIIlunlcapale A la Carte
de base du polnt de vue du contenu.

Geodetický a kartografický obzor
ročník 35/77, 1989, čislo ~ 105

Pravidlá numericky efektívneho
a Itatisticky optimálneho spracovania
nameraných údajov v gravi metrickej
sieti

RNDr. Ing. Ludmila Kubá~ková, DrSc.,
Geofyzikálny ústav Centrageovedného
vyskumu SAV,
Bratislava

1. Formulácia úlohy, úvodné pojmy

koval'ianěná matica charakterizujúca
vektor vstupných údajov po eliminácii chodu, vypočíta sa optimálna hodnota vektora tiažových rozdielov nameraných
Uvažujme gravimetrickú sieť o N bodoch. Merania na
určitým gravimetrom v určitom dennom úseku spolu
nich sa vykonávajú skupinou gravimetrov v jednotlis kovariančnou maticou, ktorá charakterizuje tento
vých denných úsekoch. Ten istý bod može byť samoodhad a až v konečnej fáze sa uskutoční spojenie
zrejme zaradený do viacerých denných úsekov. Všetky
všetkých parciálnych výsledkov do siete danej kongravimetre sa nemusia zúčastniť všetkých meraní
figurácie. Tento posledný, numericky najnáročnejší
v celej sieti. Výsledky merania jedným gravimetrom
krok
si vyžaduje riešiť systém rovnic, rozmer ktorého
v rámci jedného denného úseku sú obsahom jedného
je daný rozdielom počtu bodov siete a počtu pripájazápisníka, ktorému je jednoznačne priradené jeho
cích bodov. Na porovnanie, aplikácia prvého prístupu
poradové číslo m. V rámci dannej siete spracúvame
si
vyžaduje riešiť systém rovníc, ktorého rozmer je
M zápisníkov, ktoré o'bsahujú výsledky všetkých
daný
už uvedeným rozdielom počtu bodov siete a počmeraní uskutočnených v sieti. Aby bolo možné optitu pripájacích bodov zvačšeným o počet neznámych
málne eliminovať chod gravimetra, volí sa qm-násobná
para.metrov {lhodu (tento počet sa ro~á .súčinu po~t~
ťahová metóda. Chod gravimetra sa modeluje napr.
zápisníkov a počtu parametrov
kl'lVlCk, ktOrym1
II.
modelujeme chod gravimetrov, napr. ak chod modelupolynómom R(t - to) = ~ (lí(t - to)í, (li sú neznáme
i=1
jeme polynómom p-tého stupňa, je tento počet rovný
koeficienty, ktorých optimálne hodnoty odhadujeme
číslu M X p) a o počet sprostredkujúcich
veličin
z výsledkov meraní, t je okamih merania a to je oka{)m, m = 1, 2, ... , M, pomocou ktorých prevádzame
mih merania na začiatočnom bode denného úseku.
relativne tiažové sústavy jednotlivých zápisníkov na
m-tý zápisník obsahuje n meraných relatívnych
spoločny začiatok prvého zápisnika (relativnosť týchto
hodnot tiaže na bodoch patriacich do daného denného
tiažových sústav sa netýka jej rozmeru, ktorý pre
úseku plne zaťažených chodom použitého gravimetra.
každý gravimeter osobitne je určený overením - ciaTieto namerané hodnoty sú realizáciou nm rozmerného
chovaním). Výpočet optimálnych odhadov hodnot
náhodného vektora ;"" ktorý modeluje uvažované
tychto M-l posunov pri druhom prístupe, ktorý prameranie. Náhodný vektor
je charakterizovaný
cuje s tiažovými rozdielmi, nie je potrebný. Prednm X n rozmernou kovariančnou maticou var {Sm} = nosťou druhého prístupu je navyše skutočnosť, že
= O'~I, kde O'~ je jednotková disperzia. a I je nm X nm
postupné a oddelené spracúvanie výsledko,:, meraní
rozmerná jednotková matica (merania sú stochasticky
po zápisníkoch umožňuje vy~on~vať r~d, Je~nod~nezávislé).
chých analýz údaj ov nameranych ]ednothvyml gravlÚlohu je určiť v danej tiažovej sústave optimálne
metrami a operátormi, a tým kontrolovať aj dodržia(podla metódy najmenších štvorcov - MNŠ) odhady
vanie technologickej disciplíny pri rozsiahlých meratiaže V"každom z N bodov siete a výsledný odhad chaniach. Možnosť ukladať do dátabanky odhad vektora
rakterizovať jeho kovariančnou maticou.
tiažových rozdielov medzi bodmi zaradenými do
M
daného zápisníka charakterizovaný j~ho k~variančno~
Vstupom na spracovanie je ~ nm rozmerná realizácia
m=1
maticou je vefmi výhodná z hfadlska Jednod~c~eJ
blokového náhodného vektora; = (;~,;;, ... , ;;,.,... , manipulácie s týmito doležitými medzivýsledkamlme... , ;Át), tvorená správne usporiadanými výsledkami
len pri ďalších roznych analýzach, ale aj pri príJ?adnom
zo všctkých zápisníkov. Blokový náhodný vektor;
prevyrovnaní siete alebo pri ich využívaní na mé, doje charakterizovaný
kovariau.čnou maticou var {;} teraz nevytýčené ciele.
.
tvorenou M diagonálnymi blok mi tvaru var {;m} =
Našou úlohou teraz je dokázať, že ak sa spracovame
=a;.I(n:", nm).
v obidvoch prístupoch uskutočňuje dosledne aplikáNa riešenie tejto úlohy sa núkajú dva rozne prístupy
cíou MNŠ, sú výsledky štatisticky ekvivalentné.
ekvivalentné z matematickoštatistického
hfadiska (dá.~
Formulovanú úlohu riešime aplikáciou modelu nevajú ten istý odhad vektora neznámych parametrov
priamych meraní vektorového parametra
([4, str.
charakterizovaný
tou istou kovariančnou maticou),
podstatne však rozdielne z hfadiska ich numerickej
128])
l' O,
,
náročnosti. Prvý prístup spočíva v spracovaní všetE[;] ~ (A, B, S)
v.r{~ - ~'.~I.'
.'..O, (I)
kých nameraných výsledkov v sieti v celku, vrátane
eliminovania chodu gravimetrov v jednotlivých denQ
O, O,
aiIl
ných úsekoch, druhý prístup spočíva v postupnom
spracúvaní výsledkov po jednotlivých zápisníkoch,
kde
==.: (8(P1)' 8(P2), ••• , 8(PN))' je N .rozm~rn~
kedy sa najprv optimálne eliminuje chod, určí sa vektor neznámych tiaží na bodoch gravlmetrlCke)
11l

;m

11l

[ai

e

[& J

c

e
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siete v jednotnom systéme, & = (f}l' f}2' ... , f}M)' je
M rozmerný vektor neznámych sprostredkujúcich
parametrov, pomocou ktorých sa realizuje prechod
z relatívnych tiažových sústav jednotlivých gravimetrov v jednotlivých denných úsekoch do jednotného tiažového systému danej gravimetrickej siete;
M

Q

= (e;, e;, ... , e~)' je l: P,n rozmerný hypervektor
m=1

tvorený Pm-rozmernými
vektormi pm neznámych
parametrov polynómu Pm-tého rádu, ktorý modeluje
chod gravimetra. Matica plánu uvažovaného modelu
sa v súlade s práve uvedenými tromi druhmi neznámych parametrov rozpadá na uvedené 3 submatice,
kde matic a A sa viaže na vektorový parameter 9,
matica B na vektorový parameter 8o, a matica S na
vektorový parameter p (tým sú jednoznačne určené
ich rozmery); podrobnejšie pozri príklad.
Teda určenie optimálnych
hodnot neznámeho
M

(N

+ M + l: Pm)

rozmerného parametra

(9', 8o', p')'

m=1
M

na

základe

l: nm rozmernej

realizácie

náhodného

m=1

vektora;

(N

M

M

m=1

m=1

+M +

l: Pm < l: nm) znamená riešiť sy-

stém normálnych rovníc, ktorých počet je daný pOčtom všetkých neznámych parametrov,
hoci počet
užitočných parametrov je N. Hfadaná N X N rozmerná kovariančná matica var {9*} tvorí prvý N X N
,",m, •••ý blok hype,matioo va, {::}

.

Ukážeme, že aplikáciou troch základných tvrdení,
ktoré bez dókazu uvedieme v nasledujúcom odseku,
možno dospieť k štatisticky ekvivalentnému odhadu
vektora 9 užitočných parametrov
a jednotkovej
disperzie pri súčasne vysokej numerickej úspornosti
riešenia.

Tvrdenie 1 (o optimálnej eliminácii systematického
vplyvu): Uvažujme regulárny model merania zaťaženého systematickým

vplyvom

E(1)]

= (X, S) (~).

var {1)}= 0'21, R(X) = k < n, R(S) = 8 < n, R(X,
S) = k
8 < n, kde 1) je n rozmerný náhodný vektor, realizáciou ktorého vznikajú namerané výsledky
zaťažené systematickým vplyvom Sp, ~ je rozmerný
vektor neznámych užitočných parametrov meraním
skúmaného objektu,p je s rozmerný vektorneznámych
rušivých parametrov, (X, S) je n X (k
8) rozmerná
matica plánu, R(X, S) je jej hodnosť.
Optimálny (podfa MNŠ) = nevychýlený a združene
efektívny
odhad vektora neznámych parametrov
(~', p'l' je daný vzťahom

+

+

~*)
( p*

=

([X'X~
X'S(S'SP
_ X'S(S'SP
S']
I[S'S ~ S'X(X'X)-1
- S'X(X'XP
X']

~l

S'Xp

[X'

X'SP

[S' ~

1)

(2)

zbavený rušivého systeme~;-:;l:5ho vplyvu. Jeho kovariančná
matica má tvar var {~*} = O'2[X/X- X/S(S'SP
S'Xr1•
Tvrdenie 2 (o ekvivalenci i dvoch odhadovacích
modelov): Nech T je t X n rozmerná matica, pre hodnosť ktorej platí R(T) = n < t. Regulárny
model
E[;] = A; (; je n rozmerný náhodný vektor charakterizovaný kovariančnou
maticou var {;}, pričom
R(var {;}) = n, A je n X k rozmerná matica plánu,
R(A) = k <n) je z hfadiska získania optimálneho
(podfa MNŠ) odhadu neznámeho k rozmerného vektorového parametra 9 ekvivalentný s mode lom E[;T] =
= AT9, v ktorom t rozmerný náhodný vektor;T =
= T; je charakterizovaný kovariančnou maticou
var {;T} = Tvar
{;} T'. Táto kovariančná matica
všeobecne nie je regulárna, Jebo R(var {;T}) = R(T
var {;) T') = n < t ([4, str. 32]). Pre hodnosť t X k
rozmernej matice plánu AT = TA (platí R(AT) =
= R(TA) = k <t. To znamená, že odhady neznámeho parametra
9 tvaru 9* = (A' var-1 {;} A)-1
A' var-1 {;} ; a 9~ = [Aý var- {;T} AT 1,
.Aý var- {;T} ;T sú identické, teda 9* = 9~ (úplný
dokaz vety o ekvivalencii dvoch odhadovacích modelov je uvedený v [2]). Tvrdenie možno zovšeobecniť aj
pre prípad neregulárnej kovariančnej matice var {;}.
Poznámka: Vo vzťahu pre 9f je nl1tné použiť zovšeobecnenú inverziu matice var {;T}' Dá sa však
dokázať, že matica Aý var- {;T} AT je invariantná na
vofbu konkrétnej g-inverzie a že navyše je regulárna,
takže existuje jej regulárna inverzia.
Tvrdenie 3 (postačujúca podmienka pre zachovanie
úplnej informácie o užitočných parametroch vo vstupnom vektore po eliminácii): Uvažujme model merania
zaťaženého systematickým
vplyvom z tvrdenia 1.
Nech ďalej E je n X n rozmerná matica vyhovujúca
súčasne vzťahollJ, EX = O (n X k rozmerná nulová
matica) a ES = S (každá matica majúca uvedené dve
vlastnosti sa nazýva eliminačnou maticou; triedu eliminačných matíc označíme symbolom e, teda e =
= {E : EX = O, ES = S}). Nech E jefubovolná eliminačná matica a Y)= 1) - E1) = (I ~ E) Yj, kde Yj
je náhodná premenná z tvrdenia 1. Potom E[Yj(ell]=
= E[(I- E) Yj]= X~ a var {Y)(ell}= var {(I- E) Yj}=
= (I - E) var {1)}(I - E') znamená to, že pracujeme
v modeli, v ktorom vstupom sú náhodné premenné,
z ktorých bol a priori eliminovaný systematický
vplyv, v dosledku čoho sa zmenila jeho kovariančná
matica).
Ak eliminačná matica E má tvar E = SO, kde O je
fubovofná 8 X n rozmerná matica, potom vo vektore
Yj(el)
, E[1)(ell]= X~, var{Yjíeli}= (1- E) var{Yj} (1- E') je zachovaná úplná informácia o vektore užitočných parametrov ~ [1].
Dosledok: Nech Yjje náhodná premenná z tvrdenia
1. Ak 1)(ell= 1)- Sp*, kde p* je dané vzťahom (2)
(p* je optimálny odhad vektora rušivých parametrov
p), má eliminačná matica E tvar E = S[S'S- S'X(X'Xp.
X'Sp [S' - S'X(X'XP
X']
(priamym výpočtom sa presvedčíme, že skutočne
EX = O a ES = S). Podfa vety o ekvivalentných
odhadovacích modeloch optimálne odhady vektora
užitočných parametrov z modelu E[Y)] = X~
Sp,
var {Y)}= (]21 a E[Yj,eli]= X~, var {YleL} = ()'2(1 - E) (1- E') sú rovnaké.

r

+

(dokaz pozri [2]). Tu uvedený optimálny odhad užitočného parametra ~ je taký odhad, ktorý je optimálne
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3. Riešenie formulovanej

úlohy

Riešenie zadanej úlohy ukážeme na jednoduchom príklade spracovania výsledkov meraní vykonaného
dvoma gravimetrami v sieti tvorenej štyrmi bodmi.
Meranie je usporiadané do troch denných úsekov. Prvý
úsek zahfňa body Pl, P2 a P3, do druhého sú zahrnuté
body P3 a Pl atretí úsek je tvorený bodmi P3, P,
a Pl. Volíme štvornásobnú ťahovú metódu. Výsledkom merania je realizácia náhodného vektora ~ tvoreného šiestimi subvektormi, a to ~, = (e,(Pl), e,(P2)'
e,(P3)' e,(P2)' e,(Pl), e,(P2)' e,(P3)' e,(P2)' e,(Pl))',
i = 1, 2, ~j = (ej(P3)' ej(Pl)' ej(P3)' ej(Pl)' ej(P3))',
j = 3, 4 a ~I: = (ek(P3)' ek(p,), ek(Pl), ek(p,), ek(PS)'
ek(p,), ek(Pl), ek(p,), ek(P3))', k = 5, 6, teda výsledkom merania v uvažovanej sieti je realizácia 46 rozmernej náhodnej premennej
~ charakterizovanej
46 X 46 rozmernou kovariančnou maticou tvaru (I)
(jej nenulové diagonálne bloky sú postupne O'il(g,g),
O'~I(g,g), <fa1(l;'S) , O'il(s,s), O'il(g,g) a O'21(g,g); indexy jednotkových matic označujú jej rozmer).
Ak vo všetkých prípadoch modelujeme chod gravi.
metra polynómom druhého stupňa Rm(tm - tmo) =
= eml(tm - tmo) em2(tm- tmo)2, m = I, 2, ... , 6,
a optimálne hodnoty tiaže určujeme v sústave prvého
gravimetra, potom našou úlohou je na základe reali·
zácie uvedeného 46 rozmerného náhodného vektora ~
optimálne odhadnúť hodnoty 21 rozmerného vektora
neznámych parametrov (9', 8o', p')', kde Q' = (8(Pl)
8(P2), 8(P3)' 8(P,))', 8o' = ({J2' {J3' {J" {Js' {Jo), ({JI = O,
lebo za vzťažnú považujeme sústavu prvého zápisnika)
ap' = (ell' e12' e21' e22' e3l' e32, e4.1'e'2' eSl' eS2' eOl' !?o2)'
z ktorých iba prvé 4 predstavujú užitočné parametre
(t. j. hfadané relatívne hodnoty tiaže na bodoch siete).
Pracujeme teda v modeli

+

ticiach B index označuje rozmer uvažovaného st1pcového nulového vektora, resp. vektora I, ktorého všetky
elementy sú jednotky) a

;=1. ~~. 6

O,
I,
O,
1,
O,
1,
O,
1,
O,

O,
O,
1,
O,
O,
O,
I,
O,
O,

O
O
O Aj =
O ;=3.4.
O ,
O
O
O
O
O,
O,
I,.
O,
O,
O,
1,
O,
O,

O,
O,
O,
O,
O,
O,
O,
O,
O,

I,
O,
O,
O,
I,
O,
O,
O,
1,

0, O,O, O,1, O01

1,
O,
1,
O,

1

O
I
O
1
O ,
I
O
1
O

.0, 1, O.'
O, O, O
O, I, O

II,.~o:'.~'~~'.~';~):I
tj8 -

tio' (tj -

tjo)2}

O

1

{O,
k~:.:=

It.k~~, ~k~' ~t,k~-:. t.kO~2.
tk, -

tko, (tk4

-

tko)2}

Javí sa prirodzeným vykonať elimináciu chodu gravi.
metrov po jednotlivých zápisníkoch, lebo informácia
o chode daného gravimetra v dannom dennom úseku
je obsiahnutá iba v tomto meraní. Nech teda ~;:)) =
= {I- Sm[S:"Sm- S:"Um(U:"UmP U:"Smrl [S;" - S:"Um(U;"Um)-l. U:,.n ~m = (1- Em)~m' m =1,2,
, .. 6. Matica Um vznikla z odpovedajúcej matice Am
vynechaním jej nulových st1pcov (doležité je si uvedomiť, že var {~m} = 0';(1- Em) (1- E;") a že táto matica už nie je diagonálna ani regulárna [2]).
Týmto postupom sme od povodného modelu prešli
k modelu
E[~(el)]

!
1-1~'
:
'
E
.:.:
~:
:
:.
;
l}·
~J \

r::,. .~:~~ L

= E

(I -

Eo)

O, O, .. " EJ

Al' O, Sl' O, ... ,0
. ~2: ~~'.

I

var

I,
O,
O,
O,
1,
O,
O,
O,
I,

=

{~(e\)}

0: .~2'. '. '...' ~

1

(:),

o, ... , So
var{~ie))}, o,

Ao, Bo, 0,

l

p

= , .. ~:.. ~~r. ~~~e~)~,. :::'
0,

o, ... ,

°

... ,
•

,0..

I
'

var {~~el)}}

kde var {~~II} = 0';(1 - Em) (I - E;"), m = 1,2, ... ,6.
Aby sme dokázali, že práve uvedený model, v ktorom s konečnou platnosťou eliminujeme chod každého
gravimetra v každom dennom úseku oddelene, je
ekvivalentný s modelom globálneho spracovania (I)
v tom zmysle, že optimálne podfa MNŠ odhady parametrov
a & budú v obidvoch prípadoch rovnaké,
musíme dokázať, že I. matica E tvaru

e

l

Ev

o,

E = ~'.. ~~',

, oJ
~

o, o, .,., E

je skutočne eliminačnou maticou a 2. že uvedenou eli·
mináciou sa neztráca informácia o určovaných para.
metroch,
Aby matica E bola eliminačnou maticou, musí vyhovovať vzťahom E(A, B) = O a ES = S. V dosledku
špeciálnych blokových štruktúr matíc A, B, S a E
dostávame
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čo znamená, že stačí sa presvedčiť, či súčasne platia
rovnosti EmAm = O, EmBm = Oa EmSm = Sm pre každé
m = I, 2, ... , 6. Ďalšie zjednodušenie výpočtu nám
núkajú špeciálne vnútorné štruktúry matíc Am a Bm.
Z ktorých každá obsahuje nulové stipce, matice Bm sú
tvorené dokonca výlučne nulovými stipcami s výnimkou jedného tvoreného samými jednotkami. V dósledku
tejto skutočnosti je postačujúce sa presvedčiť, či platí
súčasne EmUm = O, Emi(nm) = O (ak platí E",Um = O
potom aj EmAm = O a podobne splnenie rovnosti,
Emi(nml = O implikuje splnenie rovnosti EmBm = O)
a EmSm = S",:

E",U",

= Sm[S;"Sm- S;"Um(U;"Ump U;"S",p.
. [S;" - S;" u.m(U;" Ump U;"] U", =
Sm[S;"Sm- S;"Um(U;"UmP U;"SmP·
.[S;"UmS;"Um] = O,

sú rovnocenné.
Výhodnosť eliminácie chodu graviIl,letrov po jed.
notlivých zápisníkoch vzhIadom na globálnu elimináciu v rámci siete nie je potrebné komentovat.
Pre úplnost treba poznamenat, že matice Em uvažované v našom prípade nie sú jedinými eliminačným
maticami s vlastnostou Em = SmOm' Vyšetrovanie
celej triedy takýchto eliminačných matíc nie je cieIom
tejto práce.
Teraz obrátime pozornosť na ďalšie zjednodušenie
modelu pre výpočet užitočných parametrov e(PI)'
e(P2)' e(P3) a e(P4). CieIom tohto kroku je obíst
výpočet vektora sprostredkujúcich parametrov (1J2, 1J3,
1J4.1J5,1J6)·
Uvažujme teda model

E[;(ell]

ďalej

I
I

O (9J&

AI'

A2• B2

A6. B6, var {;(el)}

En.irnm! = Sm[S;"S", - S;"U",( U;" U",)-l U~,Smrl.
. [S;" - S;. Um( U;" UmP U;"] i(nm)=
= Sm[S;"SmS;"Um(U;"UmP U;"Sm]-l .
. [S;"i(n ) - S;"'(II )] = O.
71t

=

=.'-

(4)
E) var{;}) 1- E')

a rozpíšme pravú stranu prvého výrazu nasledujúco

{ft

pretože v dósledku štruktúry matic Um• každý riadok
ktorej obsahuje práve jednu jednotku a ostatné prvky
súnuly, platí Um(U;"UmP
U;"'(.nfU l = i(nm ) a konečne

EmSm = Sm[S;"Sm- S;"U",(U;"Um)-l U;"Smr1
. [S;" - S;"Um(U;"U",)-l U;"] Sm =
= Sm[S;nSmS;"U.m(U;"U",p U;"Smp .
. [S;"Sm- S;"Um(U;"UmP U;"Sm] =

=

•

Sm,

čím sme ukázali, že matica E tvaru (3) je skutočne eliminačnou maticou. Keďže súčasne túto eliminačnú
maticu móžeme vyjadriť v tvare E = SO, kde
{0l> O,

O

=

... , O

I

l~·..~~':::'~
. OJ
O,

O,

tu 9~m) je vektor tiaží na bodoch m·tého zápisníka
v jeho vlastnej sústave. 9;"ml = 9m
i(nm)1Jm• rn =
= 1,2, .. " 6, 1J1= O.
Dospeli sme teda k modelu

+

. o.,

a Om = [S;"Sm- S;"Um(U;"UmP U;"Smr1 [S;" ~
- S;" Um( U;" UmP U~]. dokázali sme, že vektor

= (I ~ E); zachováva plnú informáciu o parametroch
a & a ich optimálne odhady získané v rámci
modelov E[;] = (A, B, S) (9,', 8o',e')' s kovariančnou
maticou observačného vektora ; tvaru
;(el)

e

I
I~'...~~~'.::':.
~
{(Jil, O,

var {;}

=

0,

O,

... , O

... , a~1J

a E[;(ell] = (A, B) (9', 8o')' s kovariančnou maticou
observačného vektora po eliminácii systematického
vplyvu tvaru

přičom var {;~1)}= (I - Em) var {;m} (I - Em)' (tento
model je totožný s modelom (4), vznikol z neho jednoduchou algebraickou úpravou, ktorá sa netýkala
()bservačného vektora).
Teraz budeme podrobnejšie analyzovat model (5).
S ohfadom na jeho blokovú štruktúru stačí podrobiť
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analýze fubovofný jeho m·tý blok
U m.91ml
-- (U '1m I (nm) )
m

=

E[;lell]
m

= 0';'(1 - Em) (I - E;").

(9

m)
, {} m '

R ((~'"

Pretože pre hodnosť matice

plánu (Um, 'I"n) platí R((Um, I("m»)) = lm (počet tiažo·
vých bodov zaradených do m-tého zápisníka) (lm
1)

+

rozmerný vektor neznámých parametrov (::)

nie j~

nevychýlene odhadnutefný, je však nevychýlene od·
hadnutefný lm rozmerný vektor parametrov

(9

(L1em)
e;:;' = ( e~+ Ve'm + 1
m

m)
{}m
'

)

), I("m»)) = lm, teda lm rozmerný neznámy

l'm-1)

var {;Iell}
m-

kde L1em je (lm - 1) rozmerný vektor tiažových rozdielov medzi po sebe nasledujúcimi bodmi zaradenými
do m-tého zápisníka, ein"il = m1 {}m je tiaž na za·
čiatočnom bode m-tého zápisníka v jeho vlaftnaj
tiažovej sústave, Vm je (lm - 1) X lm roznlbrná matwa
typu
1, O, .. "'
{-I,
0,
1, .. "'
O, O ,

vektorový parameter (L19;", ein"i)), je nevychýlene od·
hadnutefný. Parameter ein1) má z hfadiska formu·
lovanej úlohy charakter neužitočného parametra.
V každej zo zložiek observačného vektora sa preja.
vuje hodnotou ein1) = e"'I
{}m.
Model, ktorého bloky sú dané (6) je opať, pretože
všetky úpravy sa týkali iba vektora neznámych parametrov, iba prepísaním póvodného modelu (5), resp.
(4).
Ďalšia úprava modelu spočíva v lineárnej transformácii náhodnéhovektora ~I). Nech T", je (nm-l) X
X nm rozmerná matica rovnakého
charakteru ako
Vm a e"m nm rozmerný jednotkový vektor tvaru
e~m= (O, ... , 0,1), potom

+

e +

-I

Vm-

0, -I,
O,

...

O,

... ,

O,

"j

posledné meranie v ťahu. Pretože R

II

podla tvrdenia 2 o ekvivalenci i dvoch odhadovacích
modelov modely s navzájom korešpondujúcimi blokmi

-1,

+

~m"m

je náhodná premenná, realizáciou ktorej vzniká

e1, resp. e'm+1 sú (lm
1) rozmerné jednotkové matice,
e~ = (1,0, ... ,0), eím+l = (O, ... , 0,1).
Ak teraz model (5) prepíšeme pre odhadnutefné

E[~I)]

var{;;::II}

parametre (~~~). dostaneme pre jeho m.tý blok

E[;;:II]
val' {;;:ll}

=

((~:-IJI("m»)

tor,

(~m ) je nm

((~,:-J,i("",»)

m,

(~~":).

= (1- E",)var{;m} (1- E;")

(~~~),

= (I - Em) var {~}(I - E;"),

kde 0;/m--11 je (lm ~

=

((:;J) = n

(6)

1) rozmerný nulový riadkový vek·
X

(lm-1)

rozmerná

matica vy-

(lm+11

sú totožné. Pri výpočte explicitnf:lO tvaru transformo.
vanej matice plánu je potrebné si uvedomiť, že

jadrujúca závislosť medzi teoretickými hodnotami
priamo obsel'vovatefnej veličiny a teoretickými hod.
notami odhadnutefného užitočného vektorového para·
metra Ll9m, napr. pre m = 1,2, resp. m = 3,4 platí
E[;;::ll (Pl)]
E[;;:il (P2)]
E[~il (Pa)]
E[;;:il (P2)]
E[;;;i!1(Pl)]
E[~II (P2)]
E[;;:n (Pa)]
E[;;:II (P2)]
E[;;::II (PI)]

{O, O
1, O
1, 1
1, O
O, O
1
, O

1 (L1em(P2' Pl))
1 L1em(Pa, P2)
1 em(PI)
{}1
1
1
1

ďalej, že T mi)("m) = 0("",-11' v dósledku toho, ž~ každý
riadok matice T", obsahuje práve jeden element rovný

+

..

1, 1

1

1,
O,

1

O
O

mt Ilm-1) = 0'(/ '"

-1 a jeden element rovný 1 a že e~ (O~m. )

-1)

v dósledku toho, že násobíme jednotkovým vektorom
e" = (O, ... , O, 1) maticu, ktorej n",-tý riadok je
(lm'" - 1) rozmerný nulový vektor.
ako sme už uviedli, má pri výpočte optimálnych
odhadov tiažových rozdielov, ktoré sú užitočnými
parametrami, charakter rušivého parametra. Matica
Sp modelujúca v modeli (7) systematický vplyv má
tvar S p = e",n . Lahko sa presvedčíme, že matica
Ep = e" e~ je eliminačnou maticou (platí totiž

1

e:i,

l

E[;;::!)(pa)]IIO

E[;;::II
E[;;::II

(PI)]

1

I

I

(Pa, P
11 (L1e
em(Pa) +

O)

m

2) )

{}m

(Pa)] = O : 1
E[;;::!l (PI)]
I
E[;;::I) (Pa)]
Ó- I I

atd.

1 IJ

(delenie matice plánu na jej submatice H""
0;,,,,-1) a 1("",1 je vyznačené čiarami). Je evidentné, že

.

,

m '"

'v'

e"me"me"m = e"m a sucasne e"me"m
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=

O(lIm' 1",- 1»)) ; navysev uve d'enu ma t'ICU mozeme
•v
vy·
( O'(/,"-1)

jadriť v tvare Ep = SpDp (stačí položiť Op = e~m)' a
to znamená v súlade s tvrdením 3, že náhodný vektor

val' {LI~l)} = T",(IEm) val' {~m} (1- E;") T;", m =
= 1, 2, ... , 6, ktorý je ekvivalentný
s počiatočným
modelom (1) v to zmysle, že neztráca žiadnu informá·
ciu o odhadnutelných
užitočných parametroch
Lle.
rch optimálny odhad podla [2, str. 134] je daný vzťa·
hom
.
(I ~ EII.) (I ~ E:n) (T;", O;lIcI)
neztratil
informáciu
o vektore užitočných parametrov Ltem, že teda opti.
málny odhad vektora Lte", určený z realizácie náhod·
ného vektora ~/) je ekvivalentný s odhadom tohto
vektora vypočítaným
z realizácie náhodného vektora
Lt~l)
= T m~ll, var{Lt~;:l)} = O';'Tm(l- Em)(1- E;")T;".
Skutočnosť, že jednotlivé tiažové rozdiely sú navzájom závislé (meranie sa vykonalo skupinou gravime.
trov v sieti určitej konfigurácie), dáva vznik systému
podmienok, ktoré jednoznačne plynú zo vzťahu medzi
vektorom odhadnutelných
parametrov (Lle~, Lle;, ... ,
Lte~)' a vektorom parametrov (B(PI), B(P2), B(Pa),
B(P.»'. V našom prípade

(Bi(P2' P1») _ (B(P2) - B(Pl») . = 1 2
Bi(Pa, P2) - B(Pa) - B(P2) , t
"

,fe. LJ

,-

Llei

= Bi(Pl' Pa) = B(Pl) ~ B(Pa), j = 3, 4,

Llek

= (Bk(P., Pa»)
Bk(P1, p.)

a

=

»)

(B(P.) ~ B(Pa
k
B(Pl) ~ B(P.) ,

+ B1(Pa, P2) + Ba(Pl'

B1(P2, P1)

Pa)

Ba(Pl' Pa) ~ B6(P., Pa) ~ B6(Pl' p.)

b

takže v poduienke
má tvar

{I, O, -1,
B

=

0, 1,
O, O,
O, O,
O, O,
1, 1,
O, O,

1

+ B Lle

O,
O, ~1,
O, O,
O, O,
O, O,
O, O,
O, O,

=5 6

,

),

m

+ opravný

+

G' var- {LI~(e1)}
LI~lel)

člen na splnenie podmienky

B Lle

= O.
(8)

V uvedenom vzťahu sa musí použiť zovšeobecnená
inverzia matice val' {LI~(el)}= T(I ~ E) val' {~} (I - E') T', lebo táto matica nie je regulárna. V [3]
bolo dokázané, že výraz (8) je invariantný
na volbu
konkrétnej g-inverzie a navyše, že matica
G'var- {LI~(e1)}
G je regulárna, čo zdovodňlije použitie
symbolu -1 na označenie jej inverzie. Označme ďalej

(10)

= 1, 2, ... , 6, čo znamená. že výpočet vektora
tiažových rozdielov Lte:: sa vykoná osobitne pre
každý zápisník. Taktiež v každom zápisníku sa vypo.
číta val' {Lle;:} podla vzťahu
m

a matica

B

O, O,
O,
O, O, O
O, O, O,
O, O, O
1, ~1,
O, O, O, O
O, O,
1,
O, -1,
O
O, O, O,
1,
0,-1
1,
O, O, O, O, O
1,
O, ~1, -1,
O, O

= 1,2, ... ,6)

(G' var- {LI~(el)}Gp

Lle:: = (G;" var- {LI~l)} GmPG;" var- {LI~::l)}LI~1),

Ak zhrnieme doterajšie úvahy, vidíme, že sme dospe.
li k modelu nepriamych meraní s podmienkou (pre
zjednodušcnie
zápisu použijeme
označenie
Gm =

= Tm(o,Hm

=

V dósledku vzájomne korešpondujúej
blokovej štruktúry vektorov LI~(e1),Lle a matíc G a val' {LI~(ell},vý.
počet vektora Lte podla (9) sa rozpadá na separátny
výpočet jeho subve~torov

= O,
= O,

=Ob=O

Lle*

Výpočet opravného člena na splnenie podmienky
B Lle = O tvaru -(G'
var- {LI~(ell}GpB'[B(G'
var- {LI~(ell}G)-l B'rI B (G' var- {LI~(ell}Gp G'
var- {LlS(ell}LI~(ell= -val' {Lle**} B'(B val' {Lle**}
B'p BLle** (val' {Lle**} je opať bloková matica,
ktorej diagonál ne bloky sú tvaru (1), ostatné bloky sú
nulové matice), móžeme obísť preparametrizovaním
úlohy, návratom
k póvodným
parametrom
B(P1),
B(P2), B(Pa) a B(P.), nakolko vektor Lle móžeme vy·
jadriť nasledujúco

(lm-I)

I

Gl'O,

O, O, O, O

~'..~2:~:.
O,

O,

J

B1(P2, P1)
B1(Pa, P2)
B2(P2, P1)
B2(Pa, P2)
Ba(P1, Pa)
Lle =
B.(P1, Pa)
86(P., Pa)

r,<p"p·J
B,,(P., Pa)

O: . ~' . O
O, O, O, G

8.(Pl'
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p.)

1,
-1,
1,
-1,
O,
O,
O,
O,
O,
O,

l

O,
1,
O,
1,
O,
O,
-1,
O,
-1,
O,

O
2
(B(P
8(Pa)
O
O
B(P.)
O

»)

-1
-1

+
1

~1

1
~1
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kde 8(P2), 8(P2), 8(P4) sú určované hodnoty tiaží na
bodoch siete a 8(Pl) je daná hodnota tiaže na začiatočnom bode siete. Priamym výpočtom sa možno presvedčiť, že B(f
F) = 0"'4' Aplikajúc vetu o komutácii symbolu *, ktorý označuje odhad a symbolu pre
lineárnu funkciu (rp(9*)= 'rp(9)*, [4, str. 129)) konečne dostávame optimálny (podIa MNŠ) odhad vektorového parametra (8(P2), 8(Pa), 8(P4))' a jeho disperziu v tvare

+

9* = (F' var-1 {J9**} Fp var-1 {J9**} J9**- f8(Pl))'

(12)

jeho výpočet si vyžaduje riešenie systému 3 (t. j.
počet bodov siete - 1) rovníc.

LITERATÚRA:

M

V modeli (1) vystupuje

N

+ M + };,Pm

neznámych

m

parametrov (N je počet bodov uvažovanej gravimetrickej sieti, .fr! počet zápisníkov, z ktorých každý obsa.
huje výsledky merania vykonaného v rámci jedného
denného úseku jedným gravimetrom a Pm je stupeň
polynómu, ktorým sa modeluje chod rn-tého gravimetra). Rešpektovanie podmienky odhadnutefnosti
neznámych parametrov vyžaduje znalosť hodnoty
tiaže v pripájacom bode siete, za ktorý bez ujmy na
všeobecnosti považujeme začiatočný bod siete Pt
(tým aj f) =o; O). Teda v danej' jednoetapovej graviM

metrickej

sieti máme N -

1 +M

-

merného vektora neznámych parametrov je štvorcová
matica rovnakého typu, pričom jej prvý blok typu
N - 1 charakterizuje presnosť odhadu komponentov
N - 1 rozmerného vektora užitočnýchodhadnutefných
parametrov (8(P2), ••• , 8(Ps»)'. ako aj ~tochastické
vazby medzi nimi.
Dokázali sme (a podrob ne demonštrovali na priklade elementárnej gravimetriekej siete), že s uvedeným neprehfadným a náročným postupom spracovania vcelku je štatistieky d~vivalentný postup spracovania po jednotlivýeh zápi.míkoch a spojenic všetkých
separátnych výsledkov v konečnej fázi. Tento postup
nekladie žiadne mimoriadné požiadavky na objem
pamati počítač::.. Okrem toho umožňuje vykonať celý
rad kontrol a testovaní hypotéz o kvalite jednotlivých
meraní už v priebehu memnia v sieti [5].
V našom prípade namiesto systému 20 rovníc o 20
neznámych a určenia 20 X 20 rozmernej kovariančnej matice riešime v rámci každého zápisníka systém
2 rovníc na určenie odhadu dvoch neznámych para·
metrov polynómu druhého rádu, ktorým modelujeme
ch.'d gravimetra v dannom dennom úseku, vypočítame
;;:11 a val' {;~1)}, J;;';:\)a val' {J;;,~I;},ďalej J9;: podIa
vzťahu (10) a val' {J9;:} podfa (11) oddelene pre každý
zápisník. Pred spojením výsledkov pomocou (12) porovnáme navzájom korešpondujúce výsledky. Vzťah
(12), dávajúci optimálny (podfa MNŠ) odhad užitoéných odhadnuterných parametrov 8(P2), 8(Pa)a 8(P4)
vyžaduje riešiť systém 3 rovníc o 3 neznárnych. Ko·
variančná rnatica vektora (8*(Pl), 8*(P2), 8*(Pa»'
je daná vzťahom (13).

1

+ };,Pm

ne-

[1] KUBÁČEK, L.: Elimination of nuisance parameters
in a re~'ession model. Math. Slovaea, 36, 1986, s. 137.
[2) KUBÁCEK,
L. - KUBÁCKOV Á. L.: Statistical
aspect,; of eliminating sy,;tcmatic effects. Studia
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m

známych, uréenie ktorých si vyžaduje riešenie toho
istého počtu lineárnych rovníc. Kovariančná matica
optimálneho

odhadu

(N

+
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Určování poloh bodů pomocí Dopplerova

Ing. Vládi mír Martin,
Geodézie, s. p., Liberec

jevu

Vypouštění umělých družic Země (UDZ), sloužících
nejrůznějším účelům, je dnes takřka na denním pořádku. Zvláštní skupinu tvoří družice geodetické. Bez
jejich pomoci si modetní geodézii, určující tvar a vnější
gravitační pole Země, již nelze představit. UDZ jako
relativně blízké vesmírné objekty, ovlivňované především gravitačním polem Země, lze využít pro řešení
geodynamických problémů. Jednou z pozorovacích
metod, užívaných pro tyto účely, je i technika dopplerovského pozorování UDZ. Metoda byla vyvinuta
v šedesátých letech, užívá se zejména pro určování,
nebo zpřesňování poloh bodů na povrchu Země pro
navigační a geodetické účely. Další aplikací dopplerovských pozorování je i určování okamžité polohy
osy zemské rotace vůči zemskému tělesu a tvorba
gravitačních modelů Země. Na podkladě použité
literatury jsou pro potřeby praxe populárně vědeckou
formou shrnuty principy uvedené metody.

Generátor rádiového signálu, umístěný na palubě
UDZ, vytváří, a po zesílení vysílá do prostoru signály
na vysoce stabilních frekvencích f" a f~, přibližně
400 MHz a 150 MHz, s vyzářeným výkonem zhruba
I W. Vlivem \'zájemných pohybů UDZ a přijímací
stanice na Zemi P není v důsledku Dopplerova jevu
přijatá frekvence obecně totožná s frekvencí vyslanou
družicí. Změna frekvence je přímo úměrná časové
změně vzdálenosti UDZ od stanice P. Tento jev lze
vyjádřit základní rovnicí dopplerovských měření

dílových kmitočtů na začátku a konci časového intervalu. Integrální metoda je užívána častěji, proto
k diferenciální metodě jen krátce.
2.1 Diferenciální

metoda

Výsledkem pozorování na pozemské stanici je signál
o frekvenci

Frekvence f, - fo je nazývána opěrnou frekvencí nebo
též mezifrekvencí, která je volena tak. aby rozdíl
frekveneí ft' byl vždy kladný. Dosazením z (2.1) do
(2.2) získáme vzorec pro mčřenou frekvenci F

dg
F

=

(J, -

+ fo

fo)

dt

--

c

.

Úprava rovnice (2.3) bude provedena dle [I J. Za tím
účelem zvolme pravoúhlý souřadnicový systém x', y',
z' (obr. I), jehož počátek je v hmotném středu Země,
osa z' je totožná s okamžitou osou rotace Země, osa
X' prochází jarním bodemv. Vzdálenost UDZ od stanice P je dána výrazem (indexy jsou vynechány)
(}= [(x~ -

X~)2

+ (y'n -

y~,)2

de
-i~)

1

-

Z~)2j2,

.

-&=1}

(xD~x~).(i~

+ (ZD

=

+ (YD -y~)·(ÝD - Ý~) +
+ (. ') (" ")
ZD-Zp

. ZD-zp_

e

de
fD = -fo·

dt
C

kde jsou:
fD dopplerovská změna frekvence;
fo frekvence generátoru UDZ;
c rychlost světla ve vakuu;
~~ radiální rychlost -

časová změna délky

průvodiče: pozemská stanice -

UDZ.

Anténou přijatý signál je dekódován a porovnán s frekvencí staničního etalonu f. (400 MHz; 150 MHz), kterou vytváří generátor zabudovaný v přijímači. Porovnáním obou frekvencí vzniká tzv. rozdílový kmitočet,
který je funkcí radiální rychlosti. Lze jej měřit na
krátkém intervalu (zlomky sekundy - tj. měří se
přímo rozdílová frekvence) - pak se jedná o diferenciální metodu, nebo na intervalu dlouhém (30-120
~und)
- integrální dopp1er. V tomto případě se
urěu.je tzv. doppl~rvské číslo Nii, které je funkcí roz-

Obr. 1 Soufadnicové systémy a dráha UDZ (pohyb 8ta~
noviska pro jednoduchost neznázorněn)
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(~-

ře). Ci-D

- -':p)

stejný časový interval a musí být roven počtu period
vyslaných UDZ mezi okamžiky vysílání časových sig.
nálú

e
Po dosazení do rovnice (2.3) obdržíme nelinearizovanou zprostředkující rovnici pro diferenciální metodu
dopplerovských měření, kterou je nutno ještě opravit
o korekci z vlivu atmosféry tJfA na přijímaný signál.

t·+ ~

'c

ti

4

(j~ + fD)·dt
+ ..f!.

J

= J fo

.dt.

(2.9)

ti

c

Dosazením (2.9) do (2.8) a po integraci obdržíme
Nií
Souřadnice UDZ, tj. xi>, y~, z~ a jejich'derivace podle
času se určí ze známých drahových elementů družice
pro okamžik měření, jsou družicí vysílány pomocí
fázové modulace, přibližné souřadnice stanice P známe. Po linearizaci rovnice (2.5) jsou neznámými pouze
přírůstky souřadnic stanice L1x~, L1y~, 11z~,. Úloha se
řeší vyrovnáním podle MNČ.
2.2 Integrální

metoda

Při přeletu UDZ mezi polohami Di a Di (obr. 1) se
měří počet period rozdílového kmitočtu (viz odst. 2).
Změřený počet period Nii v časovém intervalu
(Ti - Ti) - obvykle 30 sekund - 2 minuty je přímo
úměrný rozdílu vzdáleností UDZ od stanice P v okltmžiku počátku a konce měření. Geometrickým místem
bodů, které mají daný rozdíl vzdáleností od bodů
Di a Di dráhy UDZ je dvoudílný rotační hyperboloid,
jehož ohniska jsou v těchto dvou bodech dráhy UDZ.
Pro každý interval měření je dán jeden hyperboloid,
poloha stanice se určí vyrovnáním jako bod, společný
všem těmto hyperboloidům. Aby se eliminoval vliv
ionosféry na výsledky měření, používají se dvě vysílané frekvence.
Pro odvození zprostředkující
rovnice integrální
metody zavedeme pravoúhlý souřadnicový systém
x', y', z', jehož počátek je v těžišti Země, osa z je totožná s okamžitou rotační osou Země, osa x' prochází
jarním bodem P, viz obr. 1.
Odvození je provedeno na základě změny rozdílu
frekvencí (2.2) v čai';ovémintervalu (Ti - Ti)' Platí
Tí

Ni;

= Ni - Ni = J U. - Uo

+ ID»

.dT,

(2.6)

Ti

kde Ti, Ti jsou přijaté časové značky na stanici P,
dále pak ti a ti jsou časové značky vyslané UDZ. Mezi
vyslanými a přijatými časy platí

Ti=t;+

I.

,

,

~

T·=t·+1

c

+ _(lic

I.

'

J fs.dt-

Nií=
li

+ lli_
c

li

eí
1

C

+ ~c

f

UO+fD).dt.

+- ~

(2.8)

c

Prvý integrál v rovnici (2.8) je počet period stabilní
frekvence přijímače za časový interval Tii. Druhý
integrál je počet period frekvence přijaté od UDZ za

=, U.- fo)'

tJ + ~.
c

(ti -

(ei -

11;) .

Do rovnice (2.10) zavedeme souřadnice stanice xi" y~,
z~ a okamžité souřadnice UDZ pro časy ti a ti: x;, Yi,
z; a xi,
zJ, které spočteme z drahových elementů.
Průvodiče l1ia l1ijsou

Y;,

1

l1i = [(xi>i -

X~)2

+ (yi>i -

y~)2

+ (Z~i -

Z~)2]2

l1i = [(x~i -

x~)2

+ (Y'Di

y;.)2

+ (Z~i -

Z~)2]2

-

1

(2.11)

Dosadíme-li (2.11) do (2.10) získáme zprostředkující
rovnici pro integrální metodu dopplerovských měření
N

=

ii

. h(X~i -

[(X~i -

+ (y~i X~)2 + (y~i X~)2

l!- .
c

+ (zi>iy~)2 + (Z~i y~)2

+ U. - fo). (ti -

ti) .

Z~)2]~_
Z~)2]~} +
(2.12)

Výraz (2.12) slouží k odvození linearizované rovnice
oprav. Vlivem nevyhnutelných měřických chyb, neznalosti přesných drahových elementů UDZ a souřad·
nic stanice P, není naměřená hodnota N;i (opravená
o vliv atmosféry L1N A) totožná s teoretickou hodnotou
určenou rovnicí (2.l2). Rozdíl obou hodnot nazvěme
funkcíH
H

rl1n~-

= /~{
C
.

+ U. -

[I1Ť]~}

,......N;i -

L1N A,

fo). (ti -

ti)(2.13)

kterou lze rozvést podle Taylorova rozvoje, v němž
ponecháme pouze členy prvého řádu.
Ve výrazu (2.13) jsou proměnnými jak souřadnice
stanice, tak i přesné polohy UDZ. Navíc je nutno počítat s tím, že ani vyslaná frekvencefo nebude naprosto
shodná s frekvencí nominální, hledáme proto opravu
L1fo, o které ~c předpokládá, že je během měření konstantní.
Před 'odvozením derivací funkce H podle jednotlivých proměnných je třeba pečlivě uvážit, v jakých
souřadnicových systémech se pracuje. Souřadnice
x', y', z' UDZ, spočtené z drahových elementů, jsou
udány v systému, jehož počátek je v hmotném středu
Země, osa X' míří do jarního bodu a osa z' je totožná
s osou rotace Země. Naproti tomu souřadnice stanice
jsou udány systému (x, y, z) pevně spojeném se Zemí,
viz obr. 1. Oba systémy jsou vzájemně pootočeny
o proměnný úhel, rovný greenwichskému hvězdnému
času S pro okamžik měření, viz obr. 1. Vzájemný převod je dán výrazem
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dek by samozřejmě nebyl příliš věrohodný, proto se
měří po celou dobu letu UDZ nad ollzorem a pro další
zpřesnění polohy bodu na Zemi s ~ kombi: mje více
UDZ. Přelety UDZ nad horizonten v souča mé době
nejužívanějšího systému TRANSIT trvají v ld.eálním
případě přes 18 minut. Pro určení poloh všs,k nelze
s úspěchem použít celou dráhu drw:ice nad obzorem.
nýbrž pouze tu část, kdy pro zenitovou vzdálenost
UDZ přibližně platí nerovnost

25

aJ

-~
a. 20

Q; 15

10°

-o
o
a. 10

< z < 75°

(2.16)

Důvody jsou: 1) malá radiální rychlost v okolí wnitu
přijímací antény

O'

10' 20'

30' 40' 50'
zeměpisná

60' 70' 80'85'
šl'řka

Obr. 2 Počet denních přeletů UDZ vzhledem k zeměpisné
šířce stanoviska pozorovatele

X)
(;

(COS

S

= -~inS

Pro jednodušší případy, určují·li se pouze souřadnice
stanice, nebo známe-li souřadnice UDZ s dostatečnou
přesností (sdělení z družicového centra), lze v rovnici
(2.13) za neznámé považovat pouze přírůstky souřadnic l1xl" L1yp, L1Zl' (obsažené v průvodičích (Ji a (Ji)
a opravu frekvence L1fo. Zjednodušená linearizovaná
rovnice oprav pro integrální metodu (2.13) má potom
tvar
XDi-Xl'
I..!i
Vh=

f.

YDi-Yl'

-.
C

(}
i

ZDi-zl'
I..!i
--

(ti -

+

XDi-Xl'

+

Yv;-Yl'

+

ZDi-Zl'

I..!i

ti) ·L1fo

+ Ho .

O; 2) silná atmosférická ru-

šení poblíž horizontu.
Obrázek 2 převzatý z [3] ukazuje počet denních přeletů UDZ splňujících (2.16) v závislosti na zeměpisné
šířce stanoviska. Obrázek je konstruován pro 5 UDZ
na oběžných drahách - stav roku 1981. Dnes, při
6 UDZ systému TRANSIT není počet přeletů výrazně
vyšší, neboť přelety často následují těsně po sobě,
takže dochází k vzájemnému rušení vysílaných signálů. Litertura uvádí, že při více než 30-40 přeletech
se přesnost určení polohy bodu dále podstatně nezvyšuje. S ohledem na obr. 2 to znamená dva dny observace na určovallý bod.
3. Pohyb UDZ vzhledem k pozorovateli
Pro objasnění pohybu UDZ byl vypočten jednoduchý
příklad, kdy UDZ přelétá přes zenit stanice P, resp.
přijímací antény přístroje. Vliv rotace Země a její
zploštění jsou zanedbány, dráha UDZ je považována
za kruhovou, rychlost konstantní, viz obr. 3.
Pro délku průvodiče (Ji platí
1

L1xl'
(li

= (r2-R2.Rin2

Zi)2_R.coszi>

(3.1)

+

L1yl'

lli

(Ji

:i ~

L1zl'
(2.15)

Poznámka:
Absolutní člen Ho je vypočten z přibližných souřadnic
stanice a přibližných poloh UDZ v časech ti a ti.

kde r = R
h je poloměr kruhové dráhy UDZ; R =
= 6378 km - poloměr náhradní koule; h = 1075 km
- výška UDZ nad Zemí; Zi, Zi jsou zenitové vzdálenosti, ve kterých lze pozorovat UDZ v polohách odpovídajících časům Ti a Ti; (h, (Jj jsou topocentrické průvodiče UDZ; 1jJi, 1jJj sjou středové úhly, které svírá
průvodič r a tížnicí v bodě P, y je úhel, který svírá
topocentrický průvodič (J s pl'llvodičem r.

Přesné programy pro redukci dopplerovských pozorování, např. kanadský GEODOP, nebo náš DOPPLER
3 vycházejí z nezjednodušené rovnice oprav, uvažují
i vliv gravitačních a negravitačních poruch na pohyb
UDZ [2]; jsou výpočetně značně náročné. Oprava
dopplerovských čísel Nii z vlivu atmosfery na šířený
rádiový signál se skládá ze dvou částí, z troposférické
a ionosférické redukce. Troposférická redukce lie určí
z údajů o meteorologických parametrech na stanici
s pomocí modelu troposféry. Ionosférická redukce liC
určí z měření na dvou frekvencích, nebo z modelu
ionosféry.
2.3 Řešení

rovnice

oprav

integrální

metody

Neznámé L1xl', L1yl" L1zp, L1foz (2.15) se určí MNČ za
podmínky [VhVh] = min. Pro řešení normálních rovnic
tedy stačí čtyři intervaly z přeletu jedné UDZ. Výsle-

Ubr. J 1Jljerenciální
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Q

I

[km]

I

.• [kru}

dQ{dl [kru.

S-i]

90,0
3107,2

877,3

2374,6

1 754,6

V

I

1 186,5

3 5OfI,3

I

1 118,6

4386,6

I

2930,5

7018,6

3677,2

7 895,9

80,3

==

dz

7,31 km/s,

(3.2)

Časová změna délky průvodiče je dána výrazem

R.

V. -:;- sm z .

změny zenitové

vzdálenosti

(3.3)

na ča!'le udává

F{kHzl
42
8f!8?78"72"
40

65"
56"

38

-2123867

I

1 867 733

25,51 i

1 571 467

24,203

1 464 933

23.777
23,662

.1

2357600

I'

II'

1 430 533
1 420 533

V

-=-cosl"
dl
!!

= d(l + dz2e2
= ds.sin I'
= V .dt.

de

35.814
-~------I
29,508

I1

+6,25

kde G 1l:l EB = 398 600.
cm3. s -2 je geocentrická gravitační konstanta.
Pro dva blízké body dráhy UDZ
Di it Dj platí, jak je zřejmé z obr. 3, diferenciální vztahy

dl

38,943

I
+ 6,17

2403600

I

2 632,0

109

Závislost
vzorec

I---~--·
I~~~

I

I 696,3

G1l:lEB
--r -

ds2
de
ds

I

N'j podle (2.10)

I

Dráhová rychlost UDZ byla určena ze vzorce

=

I

82,4

69,2

V

I

44"

34
1510=32

30
28

Připojená tabulka 1 udává polohu UDZ vůči pozorovateli v závislosti na čase. Okamžik výstupu nad horizont má čas O, počítá se po 2 minutách, 8 je dráha
v km, kterou družice urazí nadhorizontem;
F je frekvence diferenciální metody a Nij dopplerovské číslo
metody integrální (pro měření na 400 MHz). Obrázek
4 dává tabulce 1 přehlednou formu.
Z tabulky 1 a obr. 4 je zřejmý nejen průběh změn
frekvence F, ale i dopplerovského čísla Nii (počítáno
pro 60.sekundové intervaly integrace). Při zenitových
vzdálenostech UDZ větších než 75° dochází k malým
změnám jak F, tak i Nii, takže naměřené hodnoty
z těchto oblastí jsou pro výpočty poloh stanovisek
méně významné než ostatní. :Pro z = O má křivka
průběhu F inflexní bod, tj. změna radiální rychlosti
je nulová a UDZ má minimální vzdálenost od stanoviska P. Krátce shrnuto - samostatné pozorování
z prvních a posledních tří minut letu nad obzorem
má malou váhu, stejně tak asi 1 minuta letu v okolí
zenitu. Pro úspěšné určení polohy bodu lze využít
něco přes 15 minut letu UDZ. Při 30 sekundových
intervalech integrace získáme z 1 přeletu asi 25-30
nadbytečných pozorovnání pro vyrovnání polohy bouU MNČ. Výše uvedené úvahy platí pouze pro ideální
pÍ'Ípad přeletu UDZ zenitem stanoviska. V ostatních
případech, a těch je většina, je doba příjmu signálu
z paluby UDZ kratší. Obr. 5 znázorňuje dobu přeletu
UDZ nad horizontem v závislosti na maximálně dosažené výšce e nad obzorem. Je zřejmé, že pro e > 15°
je UDZ již sledovatC'lná po dobu asi 15 minut.
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4. Družicové systémy

24
22 ;

oi

N,

. N 6
I

VI/A

2

567

Obr. 4 Znázornění
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pr11běhu měřené frekvence
přeletu UDZ
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Pro navigační a geodetické
družicových systémů:

využití

existuje

několik

1. NNSS (USA) - nízké dráhy UDZ .....•1000 km.
2. Cikáda - sovětská obdoba s družicemi Kosmos ve
výšce -..1000 km.
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Obr. 5 Viditelnost UDZ v závislosti na maximálně dosažené výšce nad obzorem

.c
I

.:' 48

.:'

,1'.55001

<II

I

odhad

I
I
I

~ 32

I

Q)

I

c

I

I

.~ 24
I
I

16225

-

860
1974

čtyři permanentně pracující navigační stanice systému
TRANSIT, které předávají výsledky svých pozorování dvěma výpočtovým centrům. Zde se údaje zpracovávají a aktualizované efemeridy se vYHílají v intervalech 6-30 hodin na jednotlivé UDZ. které je šíří
dál do prostoru. ,Jedná se vlastně o extrapolaci poloh,
nepřesnost činí zhruba 20 met.rú. Navíc přistupují
chyby z užitého gravitačního modelu, přístrojové
chyby (3-6 ml, vliv šíření signálu v troposféře (1-5
m), projeví se rozdíl čagú UTl a UTC (0-10 m) a nepřesnost oprav z negravitačních poruch. Celkově je
tedy neurčitost polohy UDZ v prostoru, a tím i poloh
bodů na Zemi dána asi 30 metry. Tyto vysílané, tj.
extrapolované efemeridy užívají od ledna 1987 geopotenciální model WGS 84 v kombinaci se souřadnice·
mi pozemských stanic systému NWL 1OD. WGS 84World Geodetic System 84 - používá referenční
elipsoid s hlavní poloosou a = 6378137 m a zploštěním líj = 298,257 ...
Pi'esné efemeridy UDZ a jejich prostřednictvím
polohy bodu na Zemi se určují dodatečně, za pomoci
více než 20 sledovacích stanic systému TRANET, roz·
místěných po celé Zemi. Jejich činnost je koordinována řídicím centrem v USA, kde jsou naměřené údaje
zpracovány; dodatečně určené efemeridy udávají po·
lohy UDZ s chybou 2-3 m. Přesné polohy družic
jsou vázány na geopotenciální model NSWC IOEl
a souřadnice stanic gvstému NSWC 9Z·2. J.>říslušnV
rcferenční elipsoid má" hlavnípoloosu a = 8378145 J~I
a zploštění lij = 298,25. Tyto přesné efemeridy ne·
jsou určeny pro komerční uživatele. Hlavní rozdíly
mezi vysílanými a přesnými polohami lze shrnout
takto [3]:
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3. GPS (USA) - vysoké dráhy ~20 000 km, měl být
v provozu od roku 1990.
4. GLONASS (SSSR) - obdoba GPS.
Dosud největší význam má systém prvý*. Dopplerovský námořní družicový systém NNSS (Navy Navigation Satellite System), zvaný též TRANSIT je
v provozu od roku 1964, byl postupně zdokonalován
a od roku 1967 je uvolněn pro civilní potřebu. PQzůstává z šesti družic (4 typu Osrar, 2 typu Nova)
na kruhových drahách ve v)'i§ce zhruba 1075 km. se
sklonem drah 90° a oběžnou dobou asi 107 minut.
Každá UDZ neustále vysílá pomocí fázové modulu ne
údaje o své poloze na vysoce stabilní frekvenci :W9,HH8
MHz tvořené palubním generátorem. Dále je vysílán
signál na frekvenci 149,988 MHz. Porovnáním signálů
na dvou freb'encích lze vyloučit vliv ionmlféry na
šířený signál.
Družice, konající keplerovský pohyb, jsou ovlivňo.
vány tíhovým polem Země, proto jejich efemcridy
nejsou konstantnÍ. K sledování pohybu UDZ slouží
*) V budoucnu se uplatní systémy označcné jako 3 a 4.
.Jsou založeny na využití pseudošumových signálů pro
jednostranné měření vzdáleností, je možné mj. idopplerovské měření.

vysílané jsou k dispozici v čase měření, přesné až za
několik týdnů,
- vysílané jsou získávány z informací čtyř sledova.
cích stanic. přegné z více než dvaceti,
- vysílané jsou předpovědí s přesností 20-30 m,
přesné jsou určeny vyrovnáním s přesností 2-3 m,
'- jsou založeny na rozdílných geopotcnciálních modelech a rozdílných souřadnicích základních stanic,
liší se i v hodnotách základních konstant.
Při použití vysílaných ofemerid lze po 15 přeletech
dosáhnout přesnosti v poloze bodu 10 metrll. po 0()
přeletech klegnc chyba na 3-5 metrú. S pře:-;n)'mi
efemeridami lze dm;áhnout za 50 pi'cktú ph~;';nosti
0,5-1 m v absolutní poloze bodu [5]. Vyiiší přeH\ll)sti
lze dosáhnout urč~ováním vzájemných poloh bodu
metodou tranglokaee .•J SO\l potřeba alespoň dva doppl<,.
rovské přijímač·c .• Jcden se umístí na bod a známé po1()Z(',
další na body určované. Phjímají ';1.' :-;ignály
z jedné UDZ souč,asnč. čímž se vylouU chyby v čase
a elémeridách UDZ. Podmínkou užití translokacc je
dost,,1ečllč dlouhý příjem' signálu CDZ na dech "tanicíeh. tj. 1I1,lllč{V by být od sebe yzdáleny více než
100U km. Rclativní přesnogt bodú dosahuje suhdecimet l'I,n; ÍIro\'l)č',

Výrobou dopplerovských příRtrojú ge ve světě zabývá
vícc nl'Ž :{Ovýrobcú, počet přístrojů. které jsou ''- činnosti. již přt·,.;áhl sto tisÍe. Pro geodetické účely jich
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pracuje několik tisíc. Lze je dělit podle různý(:h hledisek, např. podle přijímané frekvencc a způsobu dekódování informací v ní obsažených; podle počtu přijímaných frekvencí; podle pj'·c,.;nosti a formy výstupních
dat; nebo dle konstrukce na integrálni a difereneiální.
K přesným dopplerovským přístrojům, určeným pro
geodetické a geofyzikální účely, patří např. kanadské
CMA-722, CMA-751, CMA-761, americké
.JMR-l,
JMR-4, 5500T System, MX 1502, nebo polský DOG-3.
Tyto přístroje pracují integrální metodou na 2 frekvencích, výstupem na displeji jsou přímo geocentrické
souřadnice sta,noviska x, !f, z, které lze speciální funkcí
převést přímo v poli na P, A, ke (elipsoidická výška);
naměřené úuaje jsou též zaznamenávány
na kazetu
pro další zpracodní.
Přístroje jsou urč'('ny pro polní
měření, tj. jsou přenosné.
Méně přei'mé aparatury jsou určeny hlavně pro navigaci plavidel, letadel, a dnes i vozidel. Z mnoha výrobků lze jmenovat britský Sat-Nav 412, nebo německý
RS 5000DS. Tyto přístroje pracují pouze na jedné
frekvenci (400 MHz); kromě určení g('ocentrických
souřadnic p,.I1 a čaHu UTC mají další speciální funkce.
Dramatický
rozniach použití dopplerovských
přístrojů je možno dokumentovat
obrázkem G. převzatým z [3].
6. Použití naměřených

údajů

Z výstupu přístroje získáme buď pravoúhlé geocentrické souřadnice x. y, z nebo geocentrické
souřadnice
P, A a elipsoidickou
výšku ke vztaženou k danému
gravitačnímu
modelu. V námořní a letecké navigaci
je použití evidentní - nczáviHlost na počasí, znalost
vlastní polohy kdykoliv a kdekoliv na Zemi, stále
k dispozici plavební prvky, plně pOHtačí přesnost
určená z jednoho přeletu UDZ (\-ysílané efemeridy).
tj. 100-200 ml'ÍrÍl.
Z geodetických a geofyzikálních aplikací dopplerovských pozorování lze jmenovat např. [Gj:"
a) budování kontinentálních
a Rvčtovýcn sítí, zpřesňování stávajících,
b) určení vzájemného
posunutí středů referenčních
elipsoidú a jejich orientace y systému astronomickém - propojení různých referenčních systémů,
c) určení posunů středů referenčních elipsoidů vzhledem k těžišti Země,

A.: Konference
Mezinárodní kartografické
,asociace v Mexiku, s. 153-161.
Nem~th, Zs.: Budování státní geodetické etalonové základny u města GOdl:lllon, s. 161-165.
Baji, D. - Kardos, I. - Szentesi, A ..' Elektronické určePapp-Váry,

d) určení velikosti a tvaru obecného elipsoidu,
e) určení Stokesových konstant v rozvoji gravitačního
potenciálu,
f) zjišťování průběhu geoidu,
g) určení pohybu pólů a zemské kůry.

Družicová éra otevřela geodetům široké možnosti.
Problémy. klasickou geodézií téměř neřešitelné, lze
pomocí UDZ a družicových metod (:včetně dopplerovské) vyřešit velmi elegantně, rychle a s vysokou
přesností, která se bude nadále zvyšovat. Díky navigačním družicím dnes odpadly problémy s navigací
plavideL
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o systematickej chybe z nepresnej
znalosti rozmeru latových. stupnic

Doc.lng. Peter MarUk, CSc.,
Geodézia. n. p., Prel"v

Najvyššiu presnosť opakovaných nivelácií možno dosiahnut len vtedy, keď sa podarí eliminovať posobenie
systematických
vplyvov. Tieto vplyvy sposobujú,
príp. zvyšujú, k6relovanosť medzi jednotlivými
prevýšeniami [2]. Aj malé korelácie možu viesť k nezanedbaterným neskutočným
zmenám výšok (zdanlivým
pohybom zemského povrchu) [3]. Popritom od stupňa
korelácie závisí teoreticky správuy výpočet strednej
chyby funkcie meraní,. v:áh aj výsledok vyrovnania
{4].
.
Jedným z najnebezpečnejších
je systematický vplyv
chyby z nepresnej znalosti rozmeru latových stupníc.
Pokiar sa vefkosť tejto chyby počas meranianemení
neprejaví sa, ako je známe, ani v rozdieloch (! medzi
meraním tam (T) a spať (8) obojsmernej nivelácie, ani
v uzáveroch nivelačných polygónov 91, avšak plne
zaťaží namerané prevýšenia. Keď. pri meraní 8 má
inú hodnotu ako pri meraní T, dochádza k hromadeniu
nesúhlasov rovnakého znamienka [5]. .
8kutočná chyba prevýšenia e" sposobená nepresnou
znalosťou rozmeru latovej stupnice je, ak iné chyby merania neuvažujeme, definovaná vzťahom:
(1)
(1')

kde

H

~ skutočná

hmer e
-

(neznáma) hodnota meraného prevýšenia,
merané prevýšenie,
skutočná chyba v priemernej dÍžke latového
metra.

Pretože H ani e nepoznáme, výsledné
prevýšenie určujeme podfa vzťahu:

(korigované)

kde
(ji -

odchýlka priemernej dížky latového metra od
jeho nominálnej hodnoty určená etalónovaním
v laboratóriu.

Empirická charakteristika
presnosti odhadu priemernej dížky latového metra sa určuje z výsledkov laboratórnej komparácie.
Chyba e može nebezpečne skresliť skutočné hodnoty
odhadovaných
recentných
tektonických
pohybov
v horských oblasti ach a sposobiť komplikácie pri ich
analýze a interpretácii.
V lokálnych
nivelačných
sieťach, kde je v súčasnosti najrozšírenejším
geomet.
rickým modelom sústava ročných rýchlostí pohybov
nivelačných bodov, je jej vplyv nepriamo úmerný ča·
sovému intervalu LJt medzi opakovanými nÍ\reláciami.
Ciefom predloženej práce je analyzovat problémy
a neriešené otázky z aspektu eliminácie chyhy 7. ne·

presnej znalosti rozmeru latových stupníc a kriticky
hodnotiť postup, ktorý sa u nás používa na uréovanie
priemernej dížky latového metra.

2. Chyba z rozdielu dlžky invarovej stupnice v zvislej
a vodorovnej polohl'
Laboratórnu
~omparáciu invarových nivelačných lát
používanýchpri
sledovaní recentných tektoniekých
pohybov zemského·· povrchu v národnom
podniku
(n. p.) Geodézia Prešov vykonávalo od aprHa 1983
do marca 1986 metrologické stredisko (MS) Výzkum.
ného ústav~ geodetického, topografického a kartografického (VUGTK) Zdi by a od novembra 1986 Katedra
geodetických základov (KGZ) 8tavebnej fakulty (SvI<')
Slovenskej vysokej školy technickej
v Bratislave
(8VŠT). Na obidvoch pracoviskách sa na komparáciu
používa laserinterferometrický
komparátor l7, 8].
Doteraz sa laty komparujú vo vodorovnej polohe,
zatiaf čo pri meraní sa stávajú do zvi;;lej polohy. vý.
sledok takej kornparácie je preto vždy zaťažený plnou
hodnotou systematickej chyby z rozdielu dÍžky latovej
stupnice v zvislej a vodorovnej polohe. Jej vplyv nie
je podla výsledkov zahraničných
výskumov zďaleka
zanedbatefný.
Kalinowska [9] napr. uvádza, že rozdiel dížky latového metra vo vodorovnej a zvislej polohe je pre rozličné typy lát rozny. Pri \yildových latách robí 3,7 fJ:rn,
pci Zeissových 6,6 pm. Dlžka v zvislej polohe je men·
šia. Podla Meščerského [10] sa tento rozdiel (typ lát
autor neuvádza) pohybuje od 1,-8 flm. Zhruba pred
35 rokmi zistil Kneissl [11], že dlžka latového metra je
vo vodorovnej
polohe tak pri Wildových ako pri
Breithaptových
latách o 35 flm ± 5 flm vačšia ako
dÍžka v zvislej polohe. Pri etalónovaní Kernových lát
dostali autori [12] aj medzi výsledka,mi etalónovania
toho istého typu lát vo vodorovnej a zvislej polohe
rozdiely až do 17 pm. Gottwald aWitte vypočítali, že
výsledky komparácie vo vodorovnej polohc treba korigovať o 3-35 pm [13] (v závislosti od priehybu invarového pása).V obidvoch týchto prípadoeh je znamienko rozdielov zhodné ;;0 znarnienkolll
polifa [9] aj
[11].
Uvedená systematická chyba skresfuje pri etalónovaní vo vodorovnej polohe odhad skutočnej presnosti
komparácie. Roci táto okolnosť je Zllámal) už dosť
dlho, komparujú sa ešte stále laty uielen u nás, ale aj
v iných štátoch VD vodorovnej polohe [3, 6, 10].
Pretože vplyv spomenutej chyby sa nedá eliminovať
ani znížiť spresňovaním
komparácie vo vodorovnej
polohe, ostáva jediné východisko, a to prechod na
komparáciu v zvislej polohc.
1) V roku 1981 napr. účastníci celoštátneho seminára
v Prahe [14] odporučili, aby sa invarově nivelačně laty
komparovali v zvislej polohe v laborat.óriu i pri kompllrácii v t'eI'értA.

1989/118

Geodetickf a kartografickf obzor
ročnlk 35/77, 1989, člalo 5 119

Etalonovanie lát v zvislej polohe má aj ďalšie prednosti menovjte, že vzťahy medzi jednotlivými čiarkam i stupnice na invarovom páse sa zachytia tak, ako
sa vytvoria v čase merania a že nutnosť zapodievať sa
problémom podpodopretia laty v čase komparácie odpadá [9, 12].

Problém etalónovania v zvislej polohe úspešne vyriešili na Ústave vyššej geodézie a geodetickej astronó·
mie (ÚVGaGA) Vysokej školy t,echnickej (VŠT) vo
Varšava, kde v období 1971~I973 skonštruovali horizontálno-vertikálny optický komparátor [9, 15, 16]
a vypracovali v súlade so súčasnými požiadavkami na
presnosť metódu komparácie invarových lát v zvislej
polohe. Takmer súčasnfl sa problematikou etalonovania invarových lát zapodievali aj na Fínskom geodetickom ústave v Helsinkách a v roku 1983 skonštruovali laserinterferometrický vertikálny komparátor [17]. Laserinterferometrický komparátor na automatické etalónovanie v zvislej polohe vyvinuli na
Geodetickom lu.:tave Technickej univerzity v Mníchove [12].
V tomto smere treba oceniť práce KGZ SvF SVŠT,
menovite pen:pektívnu
konštrukciu laserinterferometrického vertikálneho komparátora [l8). Je nádej,
že po jeho dokončení a nasadení na laboratórnu komparáciu dosiahne sa nielcn eliminácia vplyvu spomenutej chyby z rozdielu dížky latovej stupnice v zvislej
a vodorovnej polohe, ale aj ďalší pokrok v oblasti etalónovania lát u nás.

Počas prác v teréne kontrolujeme priemernú dížku
latovp-ho metra pracovnými etalónmi (R. A. Rost).
Avšak s ohfadom na kritické námietky proti komparácii v teréne týmito etalónmi [7, 19, 20], pridávame
v n. p. Geodézia Prešov korekcie k nameraným prevýšeniam podfa výsledkov laboratórnej komparácie
pred a po skončení prác v teréne, pravda, bez možnosti
zavádzať opravy z rozdielu teplot pri komparácii a pri
meraní. V našom prípade majú komparácie v teréne
slúžiť len na porovnanie s výsledkami laboratórnych
komparácií. Doterajšie naše výsledky nenasvedčujú
tomu, že by v nich bolo treba pokračovať.
Proti tomuto postupu možno namietnuť, že nezabezpečuje (rovnako ako tradičný sposob) dostatočne
presnú kontrolu rozmeru latových stupníc a jehO
zmien v čase merania priamo v teréne.
~alej možno namietať proti tomu, že rozdiely
v dlžke latových stupníc sposobené rozdielnymi fyzikálnymi podmienkami (hlavne rozdielmi teploty) pri
laboratórnej kompa~ácii a pri meraní sa v nameraných
prevýšeniach nezohfadňujú,ale spolu so zmenami dížky
sposobenými otrasmi invarových lát, príp. inými
zdroj mi chýb, plne zaťažia namerané údaje. Navyše
namerané prevýšenia skresfujú aj možné, zatiaf dostatočne nepreskúmané časové zmeny dížky invarového pása [1,5,21,22] vplyvom stárnutia invaru, príp.
vplyvom časových zmien koeficientu lineárnej teplot.
nej rozťažnosti a napínacej sily invarového pása.

Na odstránenie týchto nedostatkov treba pracoviská
vybaviť invarovými nivelačnými latami so snímačmi
integrálnej teploty invarového pása v momente čítania
na late a prenosnými programovo riadenými registrač.
nými zariadeniami. V zahraničí vyvinuli viacero typov
lát so snímačmi teploty a v ZSSR také laty vyrábajú
sériovo [10]. Aj spomenuté registračné zariadenia používajú v niektorých krajinách už niekofko rokov
v praxi [3). Otázku teplotných vplyvov budeme po·
drobnejšie analyzovať a diskutovať v nasledujúcej
stati.
lnvarové nivelačné laty (prinajmenšom pre zvlášť
presnú niveláciu - ZPN a vefmi presnú niveláciu VPN) sa majú komparovať počas prác v teréne v zvislej polohe. Na to je však potrebný vertikálny komparátor, ktorý sa svojou presnosťou prakticky vyrovná
laboratórnym komparátorom. Tento problém čaká
u nás na riešenie.
Na spomenutom ÚVGaGA VŠT vo Varšave skonštruovali aj prenosný laserinterferometrický vertikálny
komparátor [23]. Po experimentálnom overení ho
v období 1979-1981 overili v praxi. Laty komparovali
počas merania priamo v teréne v zvislej polohe [24,
25). Presn08ť odhadu priemernej dížky latového metra
(4 p,rn) sa prakticky zhodujc s presnosťou laboratórnej
komparácie. Splňuje teda súčasné požiadavky.

Medzi zdroje systematických chýb nivelačných lát,
ktorým sa v literatúre venuje osobitná pozornosť
patria nesporne teplotné vplyvy [napr. 1,2,22,26-32
a i.]. Tieto vplyvy totiž ovplyvňujú významnou mierou dížku invarového pása.
Ako ukazujú výsledky výskumov maže rozdiel
medzi teplotou invarového pása pri laboratórnom
eta.Jónovaní (spravidla býva tf "" +20 °0) a pri meraní
v teréne dosiahnuť 10 °0 i viac [I, 28, 32] a teploty
invarového pása zadnej a prednej laty sa mažu pri
meraní lišiť až o 10 oe [I]. Systematické chyby generované týmito rozdielmi teplot nebezpečne skresfujú
a znehodnocujú výsledky ZPN v horách, avšak chyba
z rozdielnej teploty zadnej a prednej laty zaťaží
výsledky aj v rovinatom území [31]. Napr. pre rozdiel
teploty invarového pása zadnej (Z) a prednej (l?) laty
10 oe a výšku zámery 1,4 m by táto chyba pri nivelácii
v rovine a pri rovnakom· koeficiente <x. = <Xp =
= 2 .1O-6;oe zaťažila jedenkrát merané prevýšenie na
jednom stanovisku hodnotou okolo 30 I'm. ~a sklonenej trase by sa jej hodnota ešte zvýšila.
Uvedené zdroje chýb sa eliminujú, keď k nameraným
prevýšeniam pridáme teplotné korekcie. Aby sme ich
mohli určiť treba:
- merať teplotu invarového pása a
- poznať koeficient lineárnej teplotnej rozťažnosti <X
s vyžadovanou presnosťou.
Z predchádzajúceho textu je zrejmé, že prvá pod.
mienka nie je u nás splnená, lebo nemáme nivelačné
laty 80 zariadením na snímanie priemernej teploty
invarového pása. Ale aj ke by sme hneď také laty
mali, narazíme - pokiaf vedieme zápisníky meraných
prevýšení klasickým sposobom - na problém efektív~
neho sposobu zaznamenávania teploty invarového
pása pri každom čítaní na late a pridávania prísluš-
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ných korekcií. ,Jeden aj druhý problém treba riešiť
súbežne. Tento stav pretrváva dodnes, hoci na nutnosť
výroby a používania takých lát upozorňovali už
v roku 1975 autori pnic 128, 33J. Rovnakú požiadavku
vyslovil aj Mitáš [:321.
Pokiaf ide o druhú podmienku. :;tále platí to. čo
napísalizhruba pred 15-mirokmi Beneš a Zernan [22J:
"Koeticient lineární teplotní roztažno:;ti není laboratorně zjišťován a při výpočtech :;e dopo:;ud jeho veliko:;t zanedbává. Chyba tím vzniklá :;amozřejmě pŮI:lObí
systematicky na nivelační měření". Pretože ani jedna
z uvedených podmienok nie je :;plnená, nemáme potrebné údaje na určovanie teplotných korekcií.
Pod fa [10] sa teplota invarového pása lát sériovo
vyrábaných v ZSSR meria s presnosťou 1°C. Pe1zer
k1adie prísnejšiu požiadavku, a to 0,5 °C [2]. Keby sa
táto pmsnosť dosiahla, bolo by možné skutočnú chybu
v odhade teploty invarového pása považovať za zanedbatefnú.
Mimoriadnu doležitosť, má dodržanic vyžadovanej
presnosti odhadu koeficientu teplotnej rozťažnosti IX.
Od požiadavky j(·ho každorořn{'ho IIrřovania pri laboh[m]
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Obr. 1 Porovnauie profilu terénu s krivkami teplotných
korekcií
Legenda: 1- IX. = IX., = 1,0.10-6;00,
2 - IX. = 1,1. ]0-6;00, IXp = 0,9.10-6;00,
3 - IX. = 0,9.]0-6;00, IXp = 1,1.10-6;00,
4 - profil terénu

Obr. 2 Hromadenie rozdielov e medzi meraním tam a spd(
L' oddieloch
Legenda: a - podla nekorigovaných prevýšení,
b - s korekciami padla teplot vzduchu,
c - s korekciami podla teplót invarového
pása zadnej a prednej laty

ratórnej komparácii nemožno ustúpiť. Dneg je to u nás
potrebné na ziskanie obrazu o jeho hodnotách a ročných zmenách a aula v nedalekej budúcnosti už na
určovanie teplotných korekcií LIt. PodIa Šandu tento
problém na VCGTK už vyriešili. Vy"oké požiadavky
na pnl"no"ť odhadu koeficientu ,x vyplývajú z toho,
že jeho hodnoty kolíšu v širokolll intervale: 0,16.10-6/
;oC S ,x ~ 3.00. IW6(C [2. n. 20,26. :3:21a ,;ilne ovplyvňujú hodnoty teplotn,)'ch korekcií.
Doložiť to možno príkladorn z teRtovacej ,;iete Bad
Wei1bach. Na obr. L prevzatom z [34], porovnáva
Zippelt proti I terénu nivelačného ťahu s krivkami
teplotných korekcií. Vidíme, že nepatrná modelovaná
zmena povodného koeficientu (IX. = IX'I' = I) ,;posobila
významnú zmenu teplotných korekcií (0,3 mm). ,Je
zrejmé, že hodnoty teplotných korekcií rovnako
ovplyvní aj akutočná (neznáma) chyba v určení koeficientu IX. Obr. 1 ďalej ukazuje, ako výrazne "a móže
i pri malých prevýšeniach (h < 40 m) prejaviť korelačná závislosť medzi' prevýšeniami a teplotnými korekciami.
Všeobecne sú hodnoty koeficientu IX rozne nielen pre
rozličné typy lát, ale aj pre rózne laty toho istého výrobcu, ba aj pre každú latu jednej 8úpravy. Určovať
by"a mali s presno"ťou a, < 0.2.1 0-6/ C [32].
Enmanová a Enlllan r I] uvádzajú, že zavedením
korekcií podfa teploty invarového pása zadnej a predHej laty "a zmenia aj rozdiely !! medzi meraním tam
a spať. O tom, že tieto zIIwny nemu:;ia byť malé svedčí
graf na ohl'. 2, na ktororn menovaní autori znázornili
sumy rozdielov e z nive1ácie na ťahu Runou z roku
Hl73. Z toho vyplýva, že korigované rozdiely e dávajú
reálnejšie odhady charakteristík presno,;tí ako nekorigované. Tento výsledok i iné výskurny v ZSSR a u nás
ukazujú, že korekcie podfa teploty vzduchu nie sú
vhodné .
Z týchto úvah možno v súlade s [341 dedukovať, že
pre najpresnejšie merania ,;ú výhodné súpravy lát
" minimálnymi a rovnakými koeticientami lineárnej
teplotnej rozťažn08ti(t. j. ťX. = ťXp = min.). V takom
prípade sa i pri nami použitom postupe "tane vp1yv
teploty menej nebezpečným.
0

Ďalším zdrojom chýb sú zmeny napínacej sily invarového pása, ktoré majú za následok zmeny rozmeru
latovej stupnice2). U nás sa doteraz pri etalónovaní
v laboratóriu napínacia sila nekontroluje, jej prípadné
zmeny sa nezi"ťujú a prirodzene ani nekorigujú.
Nezohfadnenie chyby zo zmien napínacej sily invarového pása skresfuje výsledky i odhad presnosti
laboratórnej komparácie, a tým i výsledky merania.
Preto treba napínaciu silu pred prvou laboratórnou
komparáciou invarovej laty určiť, pri každej ďalšej
komparácii skontrolovať a v prípade zistenia zmeny
nastaviť na povodnú hodnotu [9, 20 J. Tento problém
majú v súčasnosti v MS VÚGTK vyriešený. Možno
preto predpokladať, že "a u nás nebude treba spomenutou chybou viaezapodievať.
2), Vzťahuje sa to na laty, ktoré nernajú zariadenic
na kompcnzáciu zrnicu napiitia invarového pá"a.
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Autor považuje určovanie napínacej sily pri lahoratórnej komparácii len za dočasné riešenie, a to dovtedy, kým sa nehudú v praxi používať laty so zariadením na kompenzáciu zmien napiitia invarového pása.
Také laty vyrába firma Kern sériovo a prototyp skonštruovali aj vo VÚGTK. Ich čo najskoršie zavedenie
do praxe je dóležité i z hfadiska eliminácie chyby delenia latových stupníc.

Donedávna sa o chybách delenia latových stupníc
predpokladalo, že majú náhodný charakter a sú také
nepatrné, že ich možno zanedbať. :Jilodfanových výskumov však treba tento názor korigovať. :Polohy čiarok
latových stupníc sú totiž zaťažené nielen náhodnými,
ale aj systematickými chybami (vrátane periodických).
Ich vplyv sa neeliminuje spresňovaním komparácie
v teréne ani v laboratóriu3).:Podfa literatúry (napr. [I, 2.
20. 36]) chyby delenia latových stupníc dosahujú
hodnoty 10 /-lm až niekofko desiatok /-lm.
S ohfadom na to. a na vysoké požiadavky na pres.
nosť ZPN. sa tradičný postup, spočívajúci v určovaní
priemernej dížky latového metra a zavádzaní korekcií
úmerných prevýšeniam (2), stál nevyhovujúcim pre
najpresnejšie nivelačné merania. :Preto viacerí autor i
odporúčajú prejsť od opráv z priemernej dížky lato·
vého metra ku korekciám k jednotlivým čiarkam la·
tových stupníc [I, 2, 7, 20, 36-38]. Avšak pri klasickom vedení zápisníkov meraných prevýšení sa to
prakticky nedá realizovať.
Prechod ku korekciám k jednotlivým čiarkam po.
važuje autor len za prechodné, avšak v súčasnosti
nevyhnutné riešenie. Perspektívnym je riešenie založené na použití novej techniky, vyvinutej na Univerzite v Karlsruhe, pomocou ktorej sa dosiahla taká
presnosť latovej stupnice, že sa korekcie k jednotlivým
čiarkam stali nepotrebnými. Podfa Schlemmera [39]
sa chyby delenia vytvorl:lného novou technikou pohyhujú v intervale ±5 /-lm.
Pridávanie opráv k jednotlivým .čiarkam nie je, pokiaf ide o zvýšený objem laboratórnych etalónovacích
prác, problémom. Ostáva však druhý problém, a to
ich ukladanie do pamati a pridávanie k jednotlivým
čítaniam priamo v teréne. Vyriešiť ho bude možné
vtedy, keď saklasické zápisníky meraných prevýšení
nanradia programovo riadenými registračnými zariadeniami, ktoré umožnia v teréne efektívne zaznamenávať potrebné údaje vo vhodnej forme na vstup do
počítača. Takým prístrojom podfa Weiseho [35], je
registračný nivelačný prístroj RENI 002 A VEB C.
Zeiss Jena, ktorý umožňuje korigovať každé čítanie
o hodnotu chyby v polohe príslušnej čiarky. S ohfadom
na to a na jeho ďalšie prednosti, by jeho zavedenie do
praxe znamenalo významný pokrok.

Od roku 1984 vykonávajú pracovníci n. p. Geodézia
Prešov opakované nivelačné merania za účelom sle3) Ked sa priemerná dížka latového metra určuje
podľa výsledku premerania iha niekol'kých jednometro.
vých latových úsekov.

d<Nania recentných zvislých tektonických pohybo\r
zemského povrchu na lokalite jadrovej elektrárne
KecelOvee. Úlohou týchto prác je poskytovať podrob.
ný a dostatočne presný obraz o deformáciách zemského
povrchu. Ich výsledky (ročné rýchlo;;ti pohybov) sú
jedným zo základných podkladov pri seizmotektonickom hodnotení lokality a budúceho staveniska.
Prekvapujúce výsledky 5-ročných laboratórnych
etalónovaní invarových nivelačných lát4) a ich porov.
nanie s výsledkami laboratórnych komparácií iných
lát na iných komparátoroch ako aj prekvapujúce vý.
sledky opakovaných nivelácií v lokálnej sieti Kecerovce potvrdzujú nutnosť ráznych opatrení na elimináciu chyby z nepresnej znalosti rozmeru latových
stupníc. Ináč hrozí riziko, že výroky o pohyboch
zemského povrchu podfa výsledkov opakovaných nivelácií nemusia být reálne.
S prihliadnutím na to a na výsledky vykonanej analýzy a diskusie problémov a nedostatkov v danej
oblasti u nás, považuje autor za nevyhnutné, aby sa
neodkladne pristúpilo k zásadným opatreniam.

A) V oblasti

vybavenia

pracovísk

1. Vybaviť pracoviská, ktoré vykonávajú ZPN
a VPN invarovými nivelačnými latami so zariadením
na snímanie integrálnej teploty invarového pása v momente čítania na late a so zariadením na kompenzáciu
zmien napatia invarového pása. Podfa autora j e
v záujme veci výrobu takých lát požadovať.
2. Súčasne vybaviť pracovi"ká registračnými zariadeniami umožňujúcimi efektínlC zavádzanie teplotných korekcií a korekcií k jednotlivým čiarkam latových stu pníc.
3. S ohfadom na to, že laty sa majú poča;.; prác
v teréne komparovať v zvislej polohe priamo v teréne,
riešiť problém prenmmých vertikálnych laserinterferometrických komparátorov, ktoré by sa svojou presnosťou prakticky vytovnali laboratórnym kom parátorom.
B) Voblasti

laborató'rneho

etalónovania

1. Urýchlene dokončiť laserinterferometrický vertikálny komparátor .. Vytvoriť model experimentu,
skonštruovaný
komparátor
experimentálne
overiť
a po úspešnom overení prejsť na laboratórhu kompará.
ciu lát v zvislej polohe.
2. Pri každej laboratórnej komparácii určovať koeficient lineárnej teplotnej rozťažnm;ti <X s presnosťou
(je< < 0,2. LO-6;oC.
3. Pri latách, ktoré nemajú zariadenie na kompenzáciu zmien napatia invarového pása, určovať pri
každej laboratórnej komparácii napínaoiu silu invarového pása a v prípade potreby ju korigovať.
4. Zabezpečiť podmienky, aby po vybavení pracovísk registračnými zariadeniami na zaznamenávanie
potrebných údaj ov pri meraní v teréne, bolo možné
prejsť na určovaníe :t zavádzanie individuálnych korekcií k jednotlivým čial'kam delenia latovej stupnice.
0) Budem ich analyzovat v nadvii~nosti na bito prácu
v samostatnom príspevku.
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5. Riešiť problém modelu na odhad presnosti laboratórnej komparácie adekvátneho' so skutočnosťou.
Terajší model totiž nezahrnuje vplyv viacerýchchýb,
ktorými sme sa v tejto práci zapodievali a preto neposkytuje reálny odhad skutočnej presnosti.
Uskutočnením navrhnutých opatrení sa stanú komparácie v teréne pracovnými etalónmi zbytočnými.
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Rozšířená funkce Základní mapy ČSSR
velkého měřítka

Požadavky na obsah a kvalitu Základní mapy ČSSR
velkého měřítka (základní mapy) se stále zvyšují,
což se projevilo zvláště v roce 1987. K zásadním
novým požadavkům
ovlivňujícím
dosavadní pojetí
mapy bylo přijetí základní
mapy jako podkladu
souřadnicové
lokalizace
Městského
informačního
systému hlavního
města
Prahy. Základní
mapa
tvoří na území hlavního města Prahy obsahovou
návaznost s Digitální technickou
mapou Prahy ve
smyslu článku 13, části IV., vyhlášky Národního výboru hl. m. Prahy (NVP) č. 8/1986 Sb. NVP o jednotné
evidenci
technického
vybavení
hlavního
města Prahy a Digitální technické
mapě Prahy.
Zvýšené požadavky byly kladeny na základní mapu
také ze strany novelizovaných
právních předpisů
a materiálně technických inovací.
K zabezpečení těchto požadavků bylo nutno změnit závazný resortní
technický
předpis pro tuto
oblast, tj. Směrnici pro tvorbu Základní mapy ČSSR
velkého měřítka (směrnice).
Návrh na změnu směrnice byl vypracován
Českým úřadem geodetickým
a kartografickým
a zaslán k připomínkám
22 resortům v ČSSR. Po projednání připomínek
bylo vypracováno
a schváleno
konečné znění směrnice.
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Ing. Milan Kocáb,
a kartografický

vhodné technické
prostředky.
Funkce celého informačního systému se provozně ověřuje na území
hlavního města Prahy a bude se aplikovat i na jiné
městsk~ aglomerace.
Směrnice dále stanovuje, že třída přesnosti bodů
podrobného polohového pole nemusí odpovídat třídě přesnosti mapování. Musí být však shodná nebo
vyšší než třída přesnosti základní mapy. Pro zabezpečení přesnosti
bodů, která je požadována na
vlastnických
hranicích, nesmí přesnost podrobného
bodového pole přesáhnout
4: třídu přesnosti.
Je také upřesněn číselný a grafický výsledek základní mapy u jednotlivých
tříd přesnosti. Číselný
výsledek tvoří vždy registr souřadnic
nebo báze
dat základní mapy. Grafický výsledek tvoří originál základní mapy a přehled čísel bodů. Registr
souřadnic
(RES) tvoří seznam souřadnic bodů bodového pole a podrobných bodů uložených na paměťovém médiu počítače. Bázi dat základní mapy
tvoří polohopis základní mapy uložený na paměťovém médiu počítače. Obsahuje informace o bodech,
jejich spojení a o příslušnosti
podrobných
bodů
k parcelám. Přehled čísel bodů obsahuje čísla bodů
polohového bodového pole a podrobných
bodů na
podkladě polohopisu základní mapy. Znamená to,
že nové znění směrnice umožňuje vedení přehledu
čísel bodů i na jiných médiích než na plastové fólii,
jak to ukládala minulá směrnice.

2. Hlavni změny Sltlěrnice
Do základních
ustanovení
směrnice
bylo doplněho, že základní mapa tvoří závaznou souřadnicovou
lokalizaci nemovitostí a dalších objektů území a je
podkladem pro vyhotovení účelových map velkých
měřítek. Vytváření technických
map měst podmiňuje resort ČÚGK na základě mnohaletých
zkušeností jejich údržbou při současném
respektování
obou mapových děl, tj. jak technické mapy, tak základní mapy, které mají společný informační
základ. V souladu s koncepcí automatizovaného
informačního
systému
geodézie
a
kartografie
(AISGK) je třeba podtrhnout
význam prioritního
vytváření číselné formy mapy před grafickou. Základní mapa se tvoří výhradně
automatizovaně
a bez ohle-du na třídu J?i'esnosti mapování vzniká
báze dat údajú o objektech. Současné pojeti AISGK
a zejména jeho část informační
soubor lokalizace
předpokládá,
že se základní mapa stane podrobnou
souřadnicovou
lokalizací objektů, které jsou jejím
obsahem. Další objekty území jsou součástí podrobné souřadnicové
lokalizace příslušné účelové mapy. Předpokladem
provozního zavedení je vytvoření jednotných
pravidel pro sběr, uložení a aktualizaci údajt"1, vhodná klasifikace
a kódování objektil. propojení
obou bází dat a v neposlední
řadě

Podstatné změny doznal § 9, který stanovuje způsob zaměřování a zobrazování budov.
Budovy, které mají být obsahem základní mapy,
vymezuje § 9, odst. 1směrnice. Předmětem polohopisu základní mapy, jsou všechny budovy vedené
v evidenci nemovitostí. Budovami se pro účely vedení evidence nemovitostí
rozumějí trvalé stavby
spojené se zemí pevným základem, s přiděleným
číslem .popisným nebo evidenčním a ostatní trvalé
stavby s obvodovými stěnami a střechou s výjimkou
drobných staveb na pozemcích, které jsou ve vlastnictví (užívání) jednoho vlastníka. Z budov uvnitř
průmyslových
závodů, závodů skladového
hospodářství, u celostátních
drah a dále u letišť tvoří
obsah základní mapy jen budovy, které mají popisné nebo evidenční číslo nebo jsou veřejně přístupné.
Kategorie drobné stavby je definována
v § 3,
vyhlášky č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním
řádu ve znění vyhlášky
Č. 155/1980 Sb. Za drobné
stavby se považují budovy, které plní doplňkovou
funkci k budovám
s popisným a evidenčním číslem a neovlivňují životní prostředí.
Jsou to přízemní nepodsklepené
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stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje
16 m2 a výška 4,5 m, např. kůlny, prádelny, přístřešky, zařízení pro nádoby na odpadky, zemědělské drobné stavby, vrátnice, šatny, umývárny, hygienická zařízení, úschovny kol nebo dětských kočárků, sportovní
zařízení
apod. Dále podzemní
stavby, pokud jejich zastavěná plo ~ha nepřesahuje 16 m2 a hloubka 3 m, např. sklep~ žumpy apod.
Za drobné stavby se nepovažují výše uvedené pokud jsou provozovnou, stavbou garáže, sklady hořlavin a výbušnin, stavby pro civilní obranu, požární ochranu,
stavby uranového
průmyslu
a jaderně energetick~'ch
zařízení.
Po projednáni
na úrovni resortu byla s ohledem
na potřeby evidence nemovitostí
zrušena n;lOžnost
zobrazovat budovy ve 4. třídě přesnosti mapování
prúmětem
střešního
pláště. V základní mapě se
u budov jednotně zaměřuje a zobrazuje jejich obvod v průniku s terénem, nebo u netypických budov
priímět vnějšího obvodu na terén. S ohledem na
provoz bází dat základní mapy a digitální technice
ké mapy měst, bylo schváleno zaměřování
budov
uložených
v obou bázích dat stejným obvodem,
pokud možno při jednom měření v terénu. Podrobné tvary u budov se proto zaměřují a zobrazují
v základní mapě jen tehdy, je-li jejich rozměr ve
směru kolmém na obvod budovy v průniku s terénem větší než 20 cm. Tvoří-li obvod budovy vlast·
nickou nebo užívacl hranici, zaměřuje a zobrazuje
se každý jeho podrobný tvar.
V mapovací praxi však stále vznikají nejasnosti
jak posuzovat a zaměřovat některé budovy. Podle
ustanovení
§ 58 vyhlášky č. 83/1976 Sb., o obecných technických
požadavcích
na výstavbu, nesmějí mít např. zahrádkářské
chaty zastavěnou
plochu včetně verand, vstupů a podsklepených
teras větší než 16 m2• Všechny požadavky je podle
§ 138 vyhlášky příslušný
stanovit stavební úřad
v územním rozhodnutí,
popř. stavebním povolení.
Stavební úřad musí ve svém rozhodnuLí nejen přesně a podrobně
stanovit
podmínky
zástavby,
ale
s přihlédnutím
k místním specifickým podmínkám
vymezit i parkovací a komunikační
prostory, společné objekty,
sociální
zařízení,
žumpy, jímky,
oplocení apod. Zastavěná plocha je plocha určena
jejich vnějším obvodem v průniku s terénem nebo
u netypických
budov průmětem
vnějšího obvodu
na terén, což koresponduje
s úvodním ustanovením
CSN 73 4055 a CSN 73 0199 - Názvosloví pro výkresy ve stavebnictví,
že zastavěná
plocha je vymezena obalovými čarami vedenými vnějšími líci
svislých konstrukcí
v rovině upraveného
terénu.
Do zastavěné plochy se nezapočítávají
a ani v základní mapě nezobrazují
terasy, žumpy, okapové
chodníky, venkovní schody do sklepa apod.

4. Dalii prvky polohopisu
Z dalších prvků polohopisu,
které slouží k širšímu technickému
využiti základní mapy, se vypouštějí chodníky u pozemních komunikací
(dříve jen
u základní mapy ve třídě přesnosti 3), pokud netvoří vlastnickou
(užívací) hranici. Ostatní prvky
polohopisu jsou nadále závaznou součástí základní
mapy. Tam, kde stanovil územní orgán geodézie
a kartografie
ve smyslu ustanovení
§ 4, odst. 1
směrnice,
že číselným výsledkem
bude současně
udržována
digitální
teChnická mapa, mohou být
další prvky polohopisu
samostatně
vedeny v této
účelové bázi dat. Správce těchto dat má však povinnost, podle ustanovení
vyhlášky č. 59/1973 Sb.,
bezplatně předávat takto dokumentované
výsledky
geodetických
prací příslušným
orgánům geodézie
a kartografie.

Úpravy směrnice
jsou srozumitelně
popsány ve
formě nového znění příslušných
odstavci\. a při-'
spějí k upřesnění a odstranění
nejasností ve znění
některých ustanovení.
Úprava obsahu základní mapy byla vydánaCeským úřadem geodetickým
a kartografickým
v Praze jako dodatek č. 2/88 ze dne 1: 11. 1988 č. 3600/
11988-21 ke Směrnici pro tvorbu Základní mapy
ČSSR velkého měřítka (984 210 5/81) ze dne 2., července 1981 č. 2600/1981-21 s účinností od 1. 1. 1989.

[1] ONDRůŠEK, J.: Perspektivy
automatizace
v resortu
CÚGK, GaKO 34, 1988, č. 8.
[2 J MOLLER, M.: Hlavní úkoly dlouhodobého rozvoje geodézie a kartografie
v resortu CÚGK, GaKO 34, 1988,
č.3.
[3] MOLLER, M.: Hlavní úkoly tvorby a obnovy státního
mapového díla ve velkéru. měřítku v resortu CÚGK,
GaKO 34, 1988, č. l.
[4] ŠILAR, F.: Analýza obsahu a formy ZMVM s návr·
hem na úpravu směrnice pro tvorbu ZMVM (Zpracováno jako součást řešení výzkumného
úkolu RVT
č. 2-10/1987).
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flckých
jmen a ve svém úvodu prezentute
Zásady cizojazyl'né výslovnosti
a slovníček cizojazyl'ných
pojmů vyskytujících
se v geografických
jménech.

Jednou z významných položek celkové bilance odborných aktivit organizací Českého úřadu geodetického a kartografického
v roce 1988 se stalo dokončení a vydání Velkého atlasu světa. V souvislosti s tím zorganizovala počátkem letošního roku
redakce a redakční
rada našeho časopisu nad
tímto významným kartografickým
dílem besedu.
Sešel se na ní vědecký pracovník ČSAV ing. Jan
Neumann, CSc. (N), s odpovědným redaktorem uvedeného díla ing. Alešem Haškem (H) ze státního
podniku Geodetický a kartografický podnik Praha,
aby se společně pokusili komplexně charakterizovat klady a některé problematické stránky atlasu.
N.: Na pultech knižních obchodů se na sklonku lofíského roku objevil Velký atlas světa, aby uspokojil dlouho nevyslyšená přání mnoha našich občanů vlastnit moderního dostatečně informativního
kartografického
průvodce dnešním světem. Dovolte mi v této souvislosti,
abych se Vás jako odpovědného redaktora tohoto pozoruhodného díla zeptal na okolnosti, které způsobily tak
dlouhé čekání na zeměpisný atlas uvedeného typu. Zároveň bych připomněl, že jmenované dílo vzniklo ve
spolupráci
Geodetického
a kartografického
podniku
s budapeštským
podnikem Cartographia
a proto bude
zajimavé dozvědět se od vás, co tento počin oběma
zúčastněllým stranám přines\.
H.: Zpracováni
zeměpisného
atlasu tohoto rozsahu je
velmi náročnou
záležitostí;
nárol'nou
na objem redakl'ních, kartografických
a litografických
kapacit, na délku
zpracováni
i na podnikovou
ekonomiku.
Mohu zodpoviMně prohlásit,
že naše kartografická
tvorba v uplynulém čtvrtstoletí
neměla možnost na vytvorení
takového
atlasu soustředit
dostatel'né kapacity
i prostředky
vzhle
dem k rozsáhlým
požadavkům
na zpracování
a vydání
jiných,
pro spolel'nost
též potřebných
kartografických
děl. Proto tsme se zaměřili
na možnost převzetí maďarského atlasu a na jeho úpravu pro naše uživatele. Cartographia
na maďarském
vydání
pracovala
skoro deset
let, českou verzi tsme však díky této kooperaci
poi'ídlll
za pouhých dva a půl roku. Z ekonomického
hlediska se
maďarskému
partnerovi
vydáním
l'eské
verze vrátila
l'ást vynaložených
nákladů
a my jsme zase celý atlas
poi'ídill
levněti,
protože
tsme nemuseli
znovu zpracovávat to, co již bylo vytvořeno.

N.: Jedná se tedy o naprosto
konkrétni
příklad so·
cialistické ekonomické spolupráce, po niž dalši hospodářský rozvoj zemi RVHP tolik volá, a kte.·ou se zatím
ne všude daří realizovat. Podívejme se ale na atlas trochu detailněji.
Myslfm, že upoutá předevšim soli dni
vazbou s vkusnými tuhými laminovanými
deskami formátu zhruba 24 X 34 cm, kterému sice nezcela přísluší
označení "velký", ale zato je přesně takový, aby umístěni atlasu v běžné knihovně nezpůsobovalo
potíže. Nahlédněte však spolu s námi za tuto přítažlivou vnější tvář
atlasu a seznamte nás, prosim, s jeho základní obsahovou strukturou.
H.: Obsah atlasu sestává z mapové části vl'etně úvodních stran věnovaných
astronomii.
Zemi a atmosféióe
a přehledu
kartografických
zobrazení,
dále z textové
l'ásti a rejstříku.
Vlastní mapová Mst má 124 stran. Na
ni navazutící
textová l'ást uvádí v tabulkové
formě na
25 stranách
údaje o fyzickogeografických
a sociálně-ekonomických
skutel'nostech
na Zemi. Rejstříková
část
v rozsahu 125 stran pak obsahuje téměř 80000 geogra-

N.: Vámi připravený Velký atlas světa tak zřejmě reprezentuje bohatý informační zdroj, ve kterém najdou
spolehlivou
oporu zájmeci o geograficky
orientované
problémy, jež přináší současné politické, ekonomické,
ekologické, vojenské a dalši dění na celosvětové i regionálni úrovni. Přesto se však nemohu ubránit dojmu,
že atlas prezentuje i některé údaje, jež jsou v díle tohoto
typu již poněkud nadbytečné.
Patří mezi ně patrně
přehledy jednotek měření, druhy oblaků, stupnice sily
vetru aj. Také uvádění některých údajů duplicitně 'oj mapové části i části textové se může jevit jako zbytečné
a někdy se vyskytujici jejich nejednotnosti
vedou docela k desinformaci.
Příkladem jsou rozdíly v údajích
vzdálenosti
Uranu a Pluta od Slunce na dvojstránce
8-9 a na str. 140. Mohl byste se vyjádřit k těmto aspektům díla?
H.: V textové části jsme chtěli
zachytit
širší výběr
údajů. Vaše připomínka
k uvedeni přehledu
jednotek
měřeni a stupnice síly větru je oprávněná, protože tyto
úda;e nenavazuti
na mapovou
část atlasu.
Na druhé
straně tabulka drulzů oblaků obsahute jejich české názvy
a charakteristiky
a tak doplňuje ukázku v mapové části
na str. 11. Duplicitní
uvádění některých
údajů samoúetmě zakládá možnost vzniku jejich nejednotnosti,
cui se
nám ve vámi uváděném
prtpadu
také skutečně
stala.
O likvidaci
těchto a podobných
proTzřešků se postaráme
při přípravě dalšího vydání díla. Zároveň bych však rád
poznamenal,
že obsah textové l'ásti má též svou logickou
stavbu a proto z ni nelze např. vypustit
planety;
tabulkové uspořádání
tu totiž
usnadňuje
vzájemnou
srovnatelnost
příslušných
parametrů,
zatímco grafiCké znázornění ukazuje lépe prostorové
vztahy.

N.: Dovolte mi, soudruhu inženýre, věnovat této části
atlasu ještě jednu poznámku. Geografickostatístické
údaje, o kterých jste právě hovořil, tu tedy mají své nezastupitelné místo. Mohl byste však objasnit, proč se zde
objevují tabelárni přehledy i některých
dalších údajů,
které
by mapa čtenáři
zprostředkovala
přehledněji
a efektněji a zároveň mu též poskytla potěšeni z aktivni
kartometrické
práce? Mám na mysli např. mapu světa
v Postelově zobrazení se středem v Praze, která by mohla nahradit tabulku nejkratšiGh vzdušných vzdálenosti
od našeho hlavního města, jíž atlas uvádí na str. 158
až 160.
H.: Máte pravdu, že ukázat nejkratší
vzdálenosti z Prahy kartografickou
metodou
by bylo možné. My jsme
v~ak dali přednost tabelární formě před mapovou, nebol
umožnila uvést vět~i pol'et sídel {včetně jetich státní příslušnosti}
a jetí realizace byla podstatně rychlejší a ekonomil'těj~í.
Podobné
důvody
hrály
rozhodujícl
úlohu
I při ře~ení dalších
analogických
případů
prezentace
geografických
dat.

N.: Je tedy zřejmé, že jste ve svém rozhodování museli
vycházet nejen z úzce profesionálních
kartografických
pohledfi, ale brát v úvahu i řadu dalšich praktických
aspektů tvorby a vydání sledovaného dila. Dovolte lili
však vrátit se ještě jednou k problému kartografických
zobrazení. Upoutalo mě, že s výjimkou map světa není
v posuzovaném atlasu ani u jedné mapy uvedené jeho
použitý druh. Proto se mi jeví dvojstránka 12-13, uvádějici základní typy kartografických
zobrazení, jako poněkud samoúčelná lekce z matematické kartografie, kterou čtenář dostává, aniž by z toho pro něj něco praktického vyplývalo. Jaký záměr zde Váš tvůrčí kolektiv
sledoval?
lI.: Vycházeli
jsme z toho, že přehled kartografických
zobrazení bývá téměř pravidelnou
součástí zeměpisných
atlasů daného typu a proto jsme ho do tohoto díla také
zařadili.
Musím v~ak přiznat,
že nám vazba na kartografiCká zobrazení užitá v mapách atlasu unikla a proto
va~i připominku
1)
plném rozsahu přijímám.
V dalších
vydáních kartografické
zobrazení k jednotlivým
mapám
atlasu vyznačíme, čímž dojde k jejich racionálnímu
propojeni na uvedený přehled kartografických
zobrazení.
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barevn~ jednotnosti
veškerých tiskových
archu. V porovnání s maďarským
vydáním jsme poněkud prosvětlili
sytost především ve žlut~ a hnědé barvě, čímž se podařilo
dosáhnout
podst:atného
zlepšení
čitelnosti
map.
Za
ostr03t čárových prvku a písma pak vděčíme kvalitním
tiskovým
podkladům
dodaným maďarským
partnerem.

N.: Věnujme se teď spolu obsahové stránce map. Náš
čtenář si jistě pospíší podívat se především
na mapu
Československa,
jehož území dil.věrně zná. Přitom si brzy
všimne, že je to mapa nejen podrobnější,
ale vil.bec nějak jiná než mapy ostatní: pro stejné objekty používá
poněkud jiné znaky, stejným znakil.m připisuje jiný význam apod. Kartograf se rychle dovtIpí, že bylo nutno
k tiskovým podkladil.m zahraniční
provenience
doplnit
mapu Československa
a že k tomu s ekonomickou
výhodou posloužily upravené tiskové podklady známé skládané mapy v uvedeném měilHku, která je u nás již několik let na trhu. Lze však těmto ekonomickým
dil.vodům
připsat absolutní prioritu?
~"oto: Roman Jelínek,
GKP Praha, s. p.

N.: Těžiště našeho rozhovoru
jsme tak přenesli
na
mapovou část Velkého atlasu světa. V této souvislosti
bych uvHal, kdybyste
nám objasnil
základní
zásady,
z nichž vycházel návrh její struktury, posloupnosti zobrazených geografických
celků a volby měřítek.
H.: Stavba mapové části atlasu zachovává strukturu,
která se nám při konci po vání obdobných děl osvědčila.
Po úvodních dvou mapách světa následují
mapy Evropy
a evropských
států, pak se přecházl na Sovětský svaz,
Asii, Afriku, Ameriky a Austrálii
s OceánU. Evropské státy uvádíme v měřítkách
1: 2,5 mil. a 1: 3 mil. a je jim
předřazena
mapa (JSSR v nzeřítku 1: 1 mil. Pro zobrazení ostatních
částí světa jsou užita měřítka
1: 5 mil.
až 1: 12,5 m!il. Volba měřltek
jednak
přihllží
k frekvenci a podrobnosti
zpráv, s nimiž se náš občan o geografiCkých
celcích dostává do styku, a jednak respektuje kvantitu
geografických
skutečností
v těchto
celcích. Přitom
bylo
maximálně
Sledováno
hledisko
vzálemn~ srovnatelnosti.
Přehledn~ fyzick~ a politick~
mapy světa a jednotlivých
kontinentu
Isou prezentovány
na
22 stranách,
Evropě le věnováno
32 stran obecně zeměpisných map a obdobně Sovětsk~mu svazu 12, Asii 20,
Africe 10,Amerikám
30 a Austrálii
s Oceáni1 8 stran.

N.: Vaše odpověď potvrzuje, že použitý přistup k celkové organizaci
mapové části atlasu měl hlubokou logickou i praktickou
motivaci a to je také důvod, proč
ve svém výsledném
uspořádání
dělá na čtenáře velmi
dobrý dojem. V souvislosti s tIm jen jedna dllčí okolnost
nutí k otázce: proč se některé tematické
mapy světa
objevily až v závěru mapové části na dvojstraně
136 až
137, když všechny ostatní mapy světa jsou VIJ smyslu právě objasněné
koncepce
v úvodním bloku na str. 14 až

17?
H.: Nepovažujeme-li
fyzick~
a politick~
mapy světa
a kontinentu
za mapy v pravdě tematick~,
le atlas tvořen vlastně len mapami obecně zeměpisnými.
A protože
Ide o atlas světa, chtěli jsme na závěr mapov~ l!ásti ukázat na mapkách světa některá t~mata, která zprostředkovaně doplní obsah obecně zeměpisných
map. Jde však
samozřejmě o náš koncepční názor a nevylučujeme,
že se
u všech uživatelu nov~ho atlasu setká s pozitivnl odezvou.

N.: Jak jste se již zmínil, udávají celkovému dojmu
z mapové části posuzovaného
atlasu tón obecně zeměpisné mapy. Čárový obsah map i plošná hypsometrie,
resp.
batymetrie
v nich poskytuje
velmi přehledný
a čitelný
obraz území, ostré čáry, vyrovnané
plochy, solidni soutisk a decentní barevné řešen! jsou vizitkou kvalitního
a svěžiho designu i pečlivé kartografické
a polygraficl<é
realizace
díla. Můžete nás informovat
o hlavních technologických
opatřeních,
která ke vzniku tohoto výsledku přispěla?
H.: Jsem přesvědčen o tom, že těžiště uveden~ho úspěchu leží v polygrafick~m
zpracování
atlasu. Přípravě
k tisku a vlastnímu
tisku Isme věnovali ve všech výrobních etapách
maximální
p~či s durazem - na dodržení

H.: Mapa (Jeskoslovenska
působí vskutuku
poněkud
liným dojmem než mapy ostatní. To však nevyplývá
jen
z využiti existulících
tiskových
podkladů
obecně zeměpisné mapy (JSSR, o němž Iste se správně zmínil. Důvodem le podle m~ho názoru především
podstatně
větší
měřítko, které dovoluje geografickOU realitu zobrazit daleko podrobně/i
při použití přiměřeně
výraznělších
kartografiCkých
znaku. Porovnáme-li
např. velikostní
stupnici sídel na ostatních
mapách atlasu, le stupnice
na
mapách (JSSR podrobnělšl.
Z toho plyne, že nelze použít
stejné znaky a popis pro stejn~ objekty
{pudorysem
Iso u např. na mapách (JSSR zobrazena sídla s 50000
a více obyvateli,
kdežto na ostatních mapách s více než
1 mili6nem
obyvatel].
Tento jakt bude L''!.dy ovlivňovat
celkový
dojem z mapy. Proto jsme se rozhodli
nezpracovávat pro atlas mapu (JSSR nově, ale maximálně
přizpusobit tiskov~ podklady
námi již dříve vydané mapy.
Srovnáte-li
barevnost
obsahových
prvku mapy (JSSR se
zbylým obsahem atlasu, jistě uznáte, že ani docílení lejí
ledilOtnosti
nebylo
jednoduchou
záležitostí.
Na druhé
straně uznávám, že takové levy, lako je použití znaki.l vyznačulícího
v cel~m atlasu archeologické
nalezi5/i! na mapě (JSSR pro zříceniny,
absence přírodních
rezervací - uváděných na mapách zahraničních
území -- na
mapě našeho státu apod., Isou nedostatkem,
který si zaslouží při přípravě
dalších vydání atlasu konstruktivní
I'ešení.

N.: Soustavnější
studium map atlasu potvrzuje
jejich
vynikaj!cr
podrobnost
úměrnou frekvenci
informačnich
požadavkil. našeho čtenáře. Snad jEn zobrazení železniční sítě doplatilo mnohde citelnými situačními výpadky na
její ekonomizujícf sloučení do jediné tiskové barvy s mapovým popisem.
V tom s vámi plně souhlasím.
Bohužel ;sme se
skutečností
museli smířit,
neboť takto byla již
koncipována
i pjlvodní,
maďarská
verze atlasu. Uvědomuli si však, že i zde lze leccos při přípravě
přl.štlch
vydání napravit.
H.:

s touto

N.: Dovolte mi ještě poznamenat,
že vysoká podrobnost map čtenáře jako by přesvědčovala
též o spolehlivosti
mapO\'ého obrazu. Úroveň spolehlivosti
si přitom uživatel atlasu nejsnadněji
potvrzuje shodnosti překrytových
části map sousedních
územních
celků. Zde však i při
zběžné prohlfdce
atlasu vyvstávají
nepříjemné
otázky
typu: je Kiskorei-viztáro16
jezerem [str. 25), anebo bažinou [str. 28); vede z Beogradu do .Zrenjanina silnice
[str. 31) nebo nikoliv [str. 28); je Etang de }'Ayrolle
zálivem [str. 37) anebo jezerem a jmenuje se Etang de
Sigeau [str. 41] atd. Chápu, že tyto nesoulady
paclajl
z větší části na hlavu maďarského
kooperanta.
Jak se
k nim však stavíte vy, soudruhu inženýre. jako redaktor
atlasu?
H.: Uvedené nesoulady
mne pochopitelně
mrzí, protože mohou u čtenáře vyvolat pocit nedl'lvěry ve spolehlivost informačního
obsahu map. Musím přiznat, že jsme
se při zpracování
českého vydání atlasu zaměřili
především na zásadní přestavbu leho geografiCkéhO
názvosloví. Vámi uváděná z/ištění nás však vedou k tomu, aby-
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chom pro další vydání po;ali
podstatně š1ře;i.

revizi tiskových

podkladů

N.: Vaše zmínka o dosavadní koncentraci
pozornosti
na zpracování geografického názvosloví v posuzovaném
atlasu mne přivádí k tomu. abych se vás ještě zeptal,
co nového v tomto ohledu Velký atlas světa přináší?
H.: Zpracování české verze atlasu neznamenalo Jen
počeštění maďarských Jmen. Na rozdíl od maďarských
kartografů ;sme ustoupili od dosud užívaného fonetického přepisu geografických
;men neZatinkových písem
do národního jazyka - tedy do češtiny - a přešli ;sme
na mezinárodně doporučené nebo užívané způsoby prepisu. Současně Jsme v maximálním rozsahu použili originální, tj. původní názvosloví a minimalizovali
užití českých exonym. Jistě chápete, že /sme si tím vytvořili příznivé předpoklady pro příští uplatnění této verze atlasu i u zahraničního zákazníka.
N.: Tento krok svědčí o značné předvídavosti, kterou
jste Sl' při řešení této problematiky řídili, a vyvolává
řadu dalších otázek, o kterých by bylo zajímavé v souvislosti s Velkým atlasem světa hovořit. Čas vymezený
pro naši besedu jsme však již téměř vyčerpali. Doufám,
že se nám podařilo podat objektivní obraz daného dna
odrážející jeho přednosti 1 problémové stránky. Pokud
jde o tento druhý aspekt, je dobré, že si jej tvůrci atlasu
uvědomují a že z jeho znalosti vyvozují konstruktivní
závěr}' pro svou p;'íští práci. Po čtyřicetitisícovém
1. vydání budou určitě následovat další, aby na našem trhu
zlikvidovaly nepříjemnou
disproporci
mezi poptávkou
a nabídkou atlasů.
H.: Tento stěže;ní cíl sledu;e dotisk 1. vydání v nákladu 40000 výtisků, který /e liž v současné doof ve
výrobě a v prode/i by se měl ob;evit počátkem 3. čtvrtletí tI'. Druhé vydání atlasu bycllOm pak rádi uskutečn.ili
;eště závěrem letošního roku.
N.: A vaše záměry s tímto kartografickým
dílem na
zahraničních trzích, o kterých jste se již letmo zmínil?
H.: Atlas ;sme ukazovali některým našim zahraničním obchodním partnerům. Vy/adřovali se o jeho úrovni pochvalně a v současné době /sme na /e;ich vyžádání
připravili makety a projekty pro francouzskou a anglickou verzi Velkého atlasu světa. Tento zá;em /e pro nás
výrazem uznání, nebol na obou trzích panu/e velmi tvrdá konkurence. Tato okolnost mne také nutí odpověď
na Vaší otázku dále nekonkretizovat.
N.: Tyto dllvody plně chápu a rád je respektuji o to
vlce, že jsou dalším potvrzením skutečnosti, že uvedený
ediční počin Geodetického a kartografického podniku byl
a i výhledově bude jak z kulturně osvětového, tak i z ekonomického hlediska počinem prospěšným a úspěšným
a že připsal do historie naší kartografie novou pozitivní
kapitolu. Děkuji vám, soudruhu inženýre, za aktivní
a otevřený přístup k této besedě a přeji vám v další práci mnoho úspěchů.
H.: Dovolte mi, abych též využil této příležitosti k vyslovení díků za pozornost, kterou ;ste vy i redakce Geodetického a kartografického
obzoru věnovali našemu
novému titulu a doufám, že i v budoucnu se v našem od·
btJrném časopise na/de místo pro další otevřenou diskusi
nad výsledky naší práce.

GKP Praha, s. p., obdržel koncem března tohoto roku
za polygrafické zpracování Velkého atlasu světa čestn~
uznání poroty soutěže "Nejkrásnější
knihy roku 1988',
kterou
pořádá
ministerstvo
kultury CSR, Slovenské
ústredie knižoej kultúry, Památník národního
písemn~ctvi a Matica slovenská.

ZE ŽiVOTA ORGÁNŮ A ORGANIZACr
RESORTU ČÚGK A SÚGK

IV. ročník Dukelského závodu
branné zdatnosti geodetů - GEO SO

V mrazivém, slunečném
podzimním počasí uspořádal
n. p. Geodézie Opava z pověřeni ČÚGK, pod záštitou KVOS
pracovníkll státních orgánů, ve dnech 11.-13. listopadu
1988 v osadě Karlov-Malá
MoráVika, okres Bruntál, ve
spolupráci se ZO KSČ, PV ROH a ZO SViazarmu XIV. ročník Dukelského závodu branné zd'atnosti geodetll (DZBZ)
- GEO 50.
.
Závod se konal v malebném podhůří Jeseníku v rekreačním zařizení n. p. Ingstav Brno a zúčastnilo se ho
celkem 48 mužů. a 30 žen a poprvé v historii závodu
i 8členná delegace goodetů. z Katovic (PLR).
Jako čestní hosté byli závodu přítomni: místopředseda ONV v Bruntále RSDr. ing. Rektorík, předseda MNV
Malá Morávka s. Vodička, ředitel KGSK ing. Haša a vedoucí samo oddělení ZO-ÚO ČÚGK JUDr. Solnický.
Vlastní závod byl zahájen nástupem závodníků, předáním hlášeni ředitele závodu S. Durčáka řediteli n. p. Geodézie Opava s. ing. Rozkošnému, který přítomné přivítal a popřál jim hodně závodnických úspěchů. Soudruh
Vodička, předseda MNV Malá Morávka, ve svém pozdravném vystoupení krátce seznámil závodníky s historií
míst, ve kterých závod probíhá.
.
Po provedené Instruktáži
závodníci odstartovali
na
trat. Mrazivé počasí, kluzký, ale velmi dobře připravený
terén, kladlo na. všechny 'závodníky mimořádné nároky.
Reprezentanti jednotlivých. podniků resortu však prokázali vysokou odolnost a zdatnost a vyrovnali se se všemi záludnostmi trati I s tím, že na některých místech
byla nesouvislá vrstva sněhu.
Soutěžilo se v kategorii družstev o "Putovní poháry
předsedy ČÚGK" a v kategorii jednotlivců. mužll a žen.
Všichni závodníci ve vynikající atmosféře, kterou pořadatelé připravili, absolvovali celou trať, včetně plnění branných dlscipHn (střelba, hod granátem, odhad azimutu a orientační mikroílávod) a dosáhli velmi dobrých
výsledků.
Prokázali tak, že geodeti nejen dokáži úspěšně plnit
pracovní úkoly, ale I po Spol'ltovní i branné stránce jsou
v dobré kondici, cOŽ vlastně potvrdila i ta skutečnost,
že závodníci na prvních místech doběhli před stanoveným limltem.
Umlstění:
Družstva

žen

1. Geodézle, n. p., Brno
ve složeni (Skřičková, Svobodová, Sikolová)
2. Geodézle, n. p., Opava - SG Vsetfn
ve složeni (Wittlngerová, Borošová, Kocurková)
3. GKP v Praze, n. p.
Ve slc,žení (MHesová, Stehnová, Hílmplová)
Družstva

muži

1. Geodézle, n. p., Pardublce
ve složení (Dušek, Kacovský, Sadovský)
2. Geodézie, n. p., Opava
.
ve složeni (Vašíček, Vychopeň, Galeta)
3. GKP v Praze, n. p.
ve složeni (Daňhelovský, Růžička, Vlček)
Jednotlivci

ženy:

1. Stehnová - GKP v Praze, n. p.
2. Kocurková - Geodézie, n. p., OpaVia'
3. Borošková - Geodézie, n. p., Opava -
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Jednotlivci

muži:

1. S'Ouček -

Geodézie, n. p., Č. Budějovice
2. Kacovský - Geodézie, n. p" Pardubice
3. Vlček - GKP v Praze, n. p.
Pořadatelé v rámci závodu pro všechny účastníky v odpoledních hodinách zorganizovali výjezd na Praděd, aby
se mohli pokochat nelvšední krásou zasněženého
jeseníku.
Rozdílení cen proběhlo na slavnostním večeru v areálu rekreačního
zařízení
n. p. lngstav Brno, kde byli
všichni účastníci ubytováni.
Zástupce ČÚGK předal vítězným družstvům mužů a žen
"Putovní poháry předsedy ČÚGK". Hodnotné věcné ceny
Zil umístění na předních místech předali závodníkům ředitel n. p. Geodézie 0pilva ing. Rozkošný a ředitel KGSK
ing. Haša.
.
Po slavnostním vyhlášení výsledků následovala volna
zábava s tancem, která přispěla k upelvnění soudružských
vztahů meZi geodNy z celého resortu.
XIV. ročník DZBZ geodlHů tak skončil, nechť žije XV.
ročník, který se uskuteční na podZim v roce 1989.

IV

TRIBUNA

Or. Milan

Solnický,
ČOGK

žaduje, aby projevy iniciativy pracujících byly stále těsněji spojovány s řešením zcela konkrétních
problémů
přímo v praktické činnosti. Pro pracovníky správy podniku to znamená účast nebo pomoc při plnění různých
výrobních úkolů. je pochopitelné, že k tomu jsou nejčastěji voleny takové úkoly, které umožní aktivní účast
i pracovnikům
jiných než geodetických profesí. Takovým
zpi'lsobem je zajišťována
nejčastěji
signalizace
lokalit
zákliidní mapy velkého měřítka pro letecké snimkování.
V roce 1988 například za tím účelem bylo uskutečněno
šest jednodenních
brigád, kterých se též zúčastnili pracovníci územního orgánu geodézie a kartografie
a studenti SPŠ stavební, obor geodézíe. Tí současně získávají
první praktické kontakty se svou budoucí profesí. Každá
taková brigáda má obvykle okolo čtyřiceti účastníků.
V Zájmu hospodárnosti
jsou na určené místo přepravováni hromadně
autobusem
a je-li potřeba, pracuje se
v prodloužené směně. Tato forma zajišťování signalizace
má vedie Již uvedených poznatků další přínos v jednorázovém nasazení většího počtu pracovníků, kteří podstatně zkrátí dobu mezi signalizaci a sním kováním. Tím
se výrazně omezí možnost znehodnocení
signálů, což se
projeví v kvalitě Žádaných informací a menšími požadavky na klasické doměřování.
Tato metoda umožňuje
také použití k výrobě signálů méně trvanlivé a levnější
materiály, což podstatně snižuje náklady na signalizaci.
J to je další přínos. Jelikož budoucí úkoly n'! úseku mapování vyžadUjí zkrácení cyklu tvorby základní mapy
velkého měřitka, lze říci, že v Geodézii, n. p., Opava
praktikovaný způsob zabezpečení signalizace najde uplatnění i v budoucnu.
Anežka

MLADÝCH

Hřebt5íková,

Geodézie,

n, p., Opava,

Ing. Petr Skála, ČÚGK

Slovník iniciativy
Brigádnická činnost

Slovo iniciativa až na pátý pád skloňujeme ve všech pádech. Známe různé formy iniciativy a s některým~)sme
seznámili čtenáře v našem seriálu. Tentokrát dal Sl kapitolu věnujeme dobrovolné společensky prospěšné práci nebo chcete-li brigádnické činnosti.
Se závazky na odpracování
brigádnických
hodin se
setkáváme téměř všude, kde jsme organizováni.
Počty
odpracovanvch
brigádnických
hodin registru je zaměstnavatel, dalŠí se sečítaji v místě bydliště a číslům vyjadřujícím v hodinách společenskou
aktivitu se nevyhnou
ani funkcionáři
společenských
organizací. Sečetli jsme
údaje, které orgimizace uvádějí v celostátnim
statistickém výkazu o počtu brigádnických
hodín, dělili je počtem pracuvníků a vvsi.; nám snad potěšující číslo. Jedeon
pracovník resortu ČÚGK odpracoval Zil rok 1987 v pruměrLI 26 hrigádnických
hodm. V některýCh orga,nizacích
šli ještě clál, odhadli hodnotu jedné brigádnické hodiny
v kurunách, ale kdybychom takto čísla s čísly násobili,
dostali 1Jychom se z hodnocení iniciativy jen do oboru
aritmetiky.
Právem se v posledni dohě GZýViljí názory
lpochybííující
tyto statistiky a žádající konkrétní v5'sledky. Na mistě je též otázka, jakou skutečnou hodnotu ma
brigádnická
činnost.
Při těch tu úvahách Je nutno oddp.lit dobrovolnou společensky prospěšnou
prácí provedenou při zvelebování
míst kolem našich bydlišť a v zAjmu společenských
organizací, od brigádnické činnosti prováděné v zájmu zaměstnavatele.
Domnívámf) se, že každá společensky prospěšná práce provedená Dez nároku na odměnu je významná, iile v zájmu rozvoje odvětví geodézie a kurtografie a péče o pracovníky těchto profesi, vítejme,sledujme ii oceňujme předevšim brigádnickou činnost organizovanou přímo podniky nebo společenskými
organizacemi v jejich působnosti.
•
Příklad jeden za všechny ze Severomoravského
kra je.
Charakter současných úkolů Geodézie, n. p., Opava vy-

IN fORMÁCIE

Ocenenie

Z ČÚGK A SÚGK

rezortu

SÚGK za rozvoj

brannej výc::hovy

Predseda
Slovenského
úradu geodézie a kartografie
f SÚGK) Ing. Ondrej Mi c h a I k o prevza! dňa 7. 10. 1933
z rúk podpredsedu
vlády SSR Ing. Stefana Mu r í n a
Putovnú cenu vlády SSR za výsledky brannej výchovy
v roku 1987. Putovná cena okrem rezortu SÚGK bola
udelená dalším štyrom inštitúciam v SSR_
Rezort SÚGK získal túto cenu za sústavnú aktivHu
v oblasti rozvíjani.t a upevňovania brannej výchovy, Pravidelné organizovanie
letných a zirnných
rezortný;;h
branno-športovných
hier, orientačných
pretekov a ,1.'1[-'
ších foriem branných í športových akcií, ktoré bývajú
vyvrcholením priebežnej branno-športovej
aktivity v j9dnotlivých organizáciách,
sa stalo samozrejmou súčasťou
činnOstí rezortu SÚGK.
Prínosom tejto aktivity
je dobrá fyZická pripravenosť pracovníkov rezortu na poli brannosti a športu, ktorá sa Vrejavuje vo výsledkoch roznych, najmii odborárskych akcií a nepriamo aj pri vlastných pracovných výkonov.
Putovná cena vlády SSR zavazuje pracovníkov rezortu
SÚGK pokračovať
na ceste k pripravenosti
v oblasti
brannej výchovy,
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jako nejlepší pracovník resortu v roce 1970, za dlouholetou činnost v ČSVTS byl mu udělen zlatý odznak, od
roku 1979 je nositelem stártního vyznamenání "Za Vynikající práci" a v roce 1987 mu prezldium ČSAV udělilo
zlatou medaili Interkosmos.
Při příležitosti
významného
životního jubilea blahopřejeme soudruhu Ing. Delongovl, CSc., a oceňujeme jeho
sedmati'lcetiletou
činnost, kterou vykonal Í'ro rozvoj oboru geodézie ,a kartografie
v celé našI republice. Děkujeme jubilantovi za obětavou politickuu práci a do dalších let mu přejeme pevné zdraví, úspěchy v jeho tvořivé práci a spokojenost v osobním životě.
Ing. Bořivoj Delong, CSC., ředitel sekretariátu
předsedy Českého
úřadu
geodetického
a ka'rtografického
(ČÚGK) se narodil 31. května 1929 v Petřvaldě u Karviné
v komunistické rodině a jeho otec byl zakládajícím členem KSČ v roce 1921.
Po dovršení středoškolského
vzdělání absolvoval zeměměřickou fakultu Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze, kde ukončil studium v roce 1952. Nadále však pl1sobil na fakultě jako aspirant a v roce 1956
obhájil kandidátskou
disertační práci z oboru elektronického měření vzdáleností.
To již pracoval ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém
v Prare jako vědecký pracovník od roku 1955, později v roce 1968 byl ustanoven
d·o funkce náměstka ředitele a v roce 1972 byl jmenován ředitelem tohoto výzkumného ústavu. Zde se zabýval řešenIm výzkumných a vývojových úkoll1, spojených
se zaváděním elektronické
dálkoměrné techniky a gyroteodolitl1 do geodetické praxe. Ústav pod jeho vedením
dosahoval významným výsledkl1, zejména v oblasti nových technologií na úseku mapování ve velkých měřítkách, při automatizaci zpracování údajl1 evidence nemovitostí, na úseku inženýrs~o-geodetického
zabezpečování
investiční výstavby, ve využívání fotogrammetrie
i ve
vývoJI řady poml1cek a zařízení
pro praktické využití
v geodézii a kartografii.
Většina jeho úspěšných řešení
byla publikována v našich i zahraničních
odborných časopisech a zveřejňována i na různých setkáních geodetl1
a kartografů. Nelze také opomenout jeho desetiletou pedagogickou
činnost externího učitele na zeměměřické
fakultě ČVUT v Praze, kde přednášel základy 'elektronických metod v geodézii.
Od 1. září 1978 nastoupil na ČÚGK do funkce ředitele
speciálních
geodetických
prací. Byl pověřen zvláštními
úkoly v oblasti
využívání
dálkového
průzkumu Země
v národním hospodářství. Od roku 1977 až dosud vykonává funkci sekretáře Koordinační rady p'ro dálkový průzkum Země, zřízené usnesením
vlády ČSSR pro celostátní koordinaci
činnosti v dané oblasti. Záslužná je
také jeho činnost při zabezpečování mezinárodní vědeckotechnické
spolupráce
se socialistickými
státy. Aktivně se podílel na přípravě i na jednání X., XI. i XII. konference geodetických služeb socialistických státl1 (GSSS).
Zúčastnil se řady zahraničnIch
akcí, kde vždy aktivně
vystupoval a úspěšně reprezentoval
resort i naši republiku. V letech 1974-1980 byl čIenem vědeckého kolegia
astronomie, geofyziky, geodézie a meteorologie Československé akademie věd (ČSAV) a v letech 1978-1986 členem vědecké rady stavební fakulty ČVUT. Celoživotní
zkušenosti uplatňuje rovněž v kolegiu předsedy ČÚGK.
Do -roku 1987 zastával po 10 let funkci pi\edsedy 2. komise pro vědeckotechnickou
spolupráci
GSSS v oblasti
automatizované
tvorby map.
Jubilant soustavně pečuje o svůj odborný i politický
rozvoj. V roce 1981 absolvoval postgraduální
studium na
VŠP ÚV KSČ. Je členem ideologické komise ZO KSČ a členem lektorského
sboru na ČÚGK.
Ing. Bořivoj Delong, CSc., již 16 let úspěšně zastává
funkci předsedy redakční rady celostMního
odborného
časopisu Geodetický a kartografický
obzor. Své bohaté
vědomosti
a zkušenosti
se širokým rozhledem citlivě
uplatňuje v tomto kolektivu pracovnIkl1 při řízení časopisu. Koncepčními schopnostmi
nemalou měrou přispívá ke zkvalitňování
jeho úrovně.
Za výsledky práce, politickou angažovanost
a společenskou aktivitu obdržel řadu ocenění. Byl vyhodnocen

Šesťdesiatročný Ing. Jozef Horemuž

Každé jubileum je príležitosťou i na bilancovanie. Aj pri
šesťdesiatročnom
jubileu Ing. Jozefa H o l' emu ž a, v ýl' o b n é hon
á m e s t n í k a l' i a d i t e ! a G e d é z i e,
n. p., Ž I i n a si pripomenieme jeho životnú dráhu a pracovné úspechy.
Jubilant se narodil 16. 2. 1929 vo Vefkom Bysterci, dnes
časť okresného mesta Dolný Kubín. Stredoškolské
štúdium absolvoval na Gymnáziu v Dolnom KubIne (1940
až 1948) a zememeračské
inžinierstvo na odbore a Fakulte špeciálnych náuk, nsk6r od roku 1951 na Fakulte
stavebného
a zememeračského
inžinierstva
Slovenskej
vysokej školy technickej v Bratislave (1948-1952). Po
jeho skončení nasíúpil v roku 1952 ako technik-geod:~t
do Banských projektov Teplice v Čechách, kde POSOllil
do 30. 9. 1953. Po dvojročnej prestávke, ked nastúpil
základnú vojenskú službu, prichádza 1. 10. 1955 na Oblastný ústav geodézie a kartografie (od roku 1960 'ústav
geodézie a kartografie)
v Ži!ine. V priebehu posobnosti
na tomto ústave prešiel postupne od vedúceho meračskej
čaty, cez vedúceho oddielu, po vedúceho oddelenia tecllnickej kontroly. V rokoch 1968-1972 posobil na Oblastnom ústave geodézie v Bratislave ako prevádzkový inžinier a v roku 1973 vykonával funkciu vedúceho prevádzky Geodézie, n. p., Žili na.
Viacročná činnosť na r6znych úsekoch a úspešne zastávané funkcie v organizáciách
rezortu geodézie !Joli
dobrým predpokladom aby bol Ing. Hor emu ž 1. 1. 1974
vymenovaný za technickovýrobného
námestníka, neskol'
námestníka a od 1. 1. 1989 výrobného námestníka ria1itera Geodézia, n. p., Žilina.
Okrem vlastnej pracovnej činnosti sa Ing. H o l' emu ž
staral aj o svoj politický a odborný rast. V roku 1977
absolvoval cyklickú prípravu vedúcich pracovníkov na
Inštitúte riadenia v Bratislave a v roku 1080 Večernú
univerzitu marxizmu-leninizmu.
Pričinil sa o zavedenie
nových moderných metód a· teclmológií do praxe, čím
prispieva k l'acionalizácií prác. Dlhoročné praktické skúsenosti dobre využíva v riadiacej práci a ochotne ich
odovzdáva mladším spolupracovníkom.
Nemožno nespomenúť
jeho aktívnu činnosť v KSS,
v ROH (predseda závodného výboru) a v ČSVTS (predseda krajského výboru). V rokoch 1964-1071 bol poslancom a členom Rady mestského národného výboru na
Vrútkach.
Pracovné úsilie a činnosť Ing. Hor emu ž a boli ocenené rezořtnými vyznamenaniami:
"N a j 1 e psí
p l' acovník
rezortu
SÚGK" (1979) a "Zaslúžilý
pracovník
rezortu
SÚGK" (1984).
Blahoželáme Ing. Jozefovi Horemužovi k jeho významnému životnému jubileu a želáme mu do dalších rokov
ve!a zdravia a nové pracovné úspechy.
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Medzi šesťdesiatnikov
sa 4. 3. 1989 zaradil aj InJ::. JÍln
H u r n í k, vedúci oddelenia geodézie a evidencie nehnuterností [EN) Slovenského úradu geodézie a kartografie [SÚGK), popredný odborník vEN.
Narodil sa v Pezinku, okres Bratislava-vidiek.
Gvmnázium absolvova: v Skalici [1941-1949).
Zememeračské
inžinierstvo študoval na odbore a Fakulte špeciálnych
náuk, neskor od roku 1951 na Fakulte stavebného a zememeračského
inžinierstva
Slovenskej
vysokej skoly
technickej v Bratislave [1949-1953).
Po jeho skončení
nastúpil v roku 1953 na pornohospodársky
odbor KNV
v Bratislave, kde vykonával hospodársko-technické
úpravy pozemkov. V rokoch 1953-1955
nastúpil základnú
vojenskú službu. Po jej skončení v roku 1955 prichádza
na Oblastný ústav geodézie a kartografie [od roku HlGD
Ústav geodézie a kartografie
a od roku 1968 Oblastný
ústav geodézie - OÚG) v Bratislave, kde najskor pracovalna
prevádzke špeciálnych
prác. V roku 1959 bul
poverený vedením detašovaného
pracoviska OkresnéllO
meračského strediska [od roku 1960 Strediska geodézie
- SG) Bratislava-vidiek
v Pezinku. V rokoch 1968-1971
vykonával vedúceho SG okresu Bratislava-vidiek. V dobe
od 1. 4. 1971 do 30. 4. 1972 posobil ako expert geofyzikálnej expedície v Alžírsku. Po návrate do konca roka
1972 vykonával funkciu námestníka riaditera OÚG.
Viacročná úspešná činnosť a dobrý organizačný talent
prispeli k tomu, že 1. 1. 1973 bol Ing. H u r n í k pozvaný na Slovenskú správu geodézie a kartografie
[od
1. 7. 1973 SÚGK) do funkcie vedúceho oddelenia EN, od
roku 1984 vedúceho oddelenia geodézie a EN.
Ing. H u r n í k sa zaslúžil o rozvoj EN na Slovensku.
Jeho skúsenosti z -oblasti EN sa využili aj mimo rámca
rezortu, najm1i pri zabezpečovaní spoločných úloh s príslušnými ministerstvami.
V rokoch 1976-1988
aktiv ne
pracoval ako predseda
Odbornej skupiny EN Slovenského
výboru
Geodeticko-kartografickej
spoločnosti
ČSVTS. Je dlhoročným československým
delegátomv
7.
vedecko-technickej
komisii "Kataster a pozemkové úpravy" Medzinárodnej federácie geodetov. V rokov 1974 až
1975 bol členom redakčnej
rady Geodetického a kartografického obzoru. Je absolventom Univ'erzity 17. listopadu v Prahe. Tiež treba spomenúť jeho aktívnu činnosť
v KSS a v ROH.
Ospešná a záslužná práca Ing. H u r n í k a bola ocenená týmito vyznamenaniami:
"N a j lep šíp
r a c o vník
rezortu
SÚGK" [1979), "Pamii.tnou
plake t o u ČOGK" k 25. výročiu vzniku rezortu geodézie
a kartogrifie
[1979), "Pamatnou medailou" Minist~rs~va
polnohospodárstva
a výŽivy SSR [MPVž) k 3D, VyrO~IU
socialistického
polnohospodárstva
a znárodnenia
potravinárskeho
priemyslu [1979) a "Vynikajúci pracovník
MPVž" [1986). K životnému jubileu 60. r~ko.v mu bolo
udelené rezortné
vyznamenanie
"Z a s 1u Ž I I Ý P r ac o v n í k rez o rtu SÚGK".
Do dalších rokov že láme Ing. Jánovi Hurníkovi vela
pevného zdravia, nové pracovné a osobné úspechy.

Dne 21. dubna 1989 se dožil 60 let Ing. Karel Maxmilián vedoucí vědeckotechnický
pracovník Výzkumného
úst~vu geodetického,
topografického
a kartografického
(VÚGTK) ve Zdibech.

Ing. Karel Maxmilián se narodil v Hrušově, okres 1\11a·
dá Boleslav. Reálné gymnázium absolvoval v Mladé Bo·
leslavi. Studium zeměměřického
ínženýrftví na vysDké
škole speciálních nauk při Českém vysokém učeni technickém v Praze ukončil státní zkouškou v roce 1952.
Celá odborná Činnost Ing. Maxmiliána je spojena s mapováním a evidencí nemovitostí. Od roku 1954 byl zaměstnán v Ústavu geodézie a kartografie
v Plzni, kde
později vykoJliÍval funkCi provozního inženýra a zástupce ředitele [vedoucího výroby).
V roce 1968 v rámci reorganizace
resortu gcodézie
a kartografie přešel na Ústřední správu geodézie a ltartografie, později Český úi'ad geodetický a k.artogrufil;ký '( ČÚGK). jako ústřední odborný referent. Významně
se podílel např. na zpracování koncepce sti'edisek 3eodézie v období 1971 až 1975.
Od roku 1972 pracuje ve VÚGTK v různých odděleních.
V týmu pro výzkum informačního
systému geodbzie
a kartografie byl zodpovědným řešitelem dílčího úkolu
"Využit! registru evídence nemovitostí" [REN). Většina
jím naliržených inovací v obsahu a využití REN byla
postupně realizována. Od roku 1977 je zodpovědným ře·
šitelem výzkumného úkolu "Vytvoření jednotného systému technických
předpisů oboru geodézie a i<aetografie".
V letech 1983-1985
řešil též racionalizaci
dokumentační služby v resortu geodézíe a kartografie a od. roku
1986 jp spolui'esitelem
úkolu zaměřeného na urychlení
tvorby Základní mapy ČSSR velkého měřítka na celém
území ČSR.
.
•.
Od roku 1970 je členem terminologické
komise pn
ČÚGK a podílí se na zpracování českosl~ve~ských
norem a slovníků geodetického a kartograhckeho
názv~sloví, zejména pro mapování a evidencí ne~o\'ltostl.
V letech 1969 až 1972 byl členem redakční rady (;~SOPISU
Geodetický a kartografický
obzor, v němž bylo tež uveřejněno jedenáct jeho příspěvků.
_
Ing. Maxmilián se angažuje. i ve společen~kých. O1'ganizacích. Od roku 1959 je aktlvním clenem CSVT~, l;de
zastával řadu rilzných funkcí, v poslední době zeJmena
jednatele Městského výboru spole"čnosti geodézie a ,ka~tografie v Praze a předsedy pobocky ČSVT,S ve VpGTK;
Za práci v ČSVTS obdržel řadu vyznamenám !až po cestne
uznání České rady ČSVTS.
.'
Přejeme Ing. MaxmiIiánov! ,dosavadní
životní elan,
pevné zdraví a další pracovm uspěchy.

z

REDAKČNí PRAXE

Objednávky výtisků GaKO
Čtenářům odborného časopisu Geodetický a ~artografický obzor [GaKO) a pracovníkům oboru .. ?e,od~pe a k!;rtografie sdělujeme, že př~padná ch~bellC~ c,l~l~. r:aK~
potřebná ke kompletaci rocm.ku, popr. cely r~cnlk ~u:o
pisu 1986, 1987, 1988 a 1989, J~ možno o~J~dnat n'l ,Id, ese: SNTL, n. p., nakladatelstvl
techmcke llteratUlv, ud·
byt časopisů, Krakovská 8, 113 02 ~ra.ha 1.
_
"_
Ve volném prode;i lze jednothve ·:ytlS~y GaKO, ror-Id'"
1989, zakoupit v prodejně SNTL, Spalena 51.. p:a~a 1~ .
Tnformace o předplatném jsou uvedeny v ~lra!1 I-;azde:
ho výtisku GaKO na 2. str. obálky. Celoročnl predplatne
pro zá;emce z ČSSR dopo~učujeme objednat n~ ad~ese:
PNS, administrace
odborneho tisku, Kafkova Ul, J 6000
Praha 6 [telefon 327420).
Ob;ednávky
do zahraničí
vyřizuje PNS, ústřední expedicea
'dovoz tisku,administrace
vývozu tisku, Kafkova 19, 160 00 Praha 6.
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Seznam diplomových prací
obhájených absolventy studia oboru
geodézie a kartografie na stavební
fakultě VUT v Srně v roce 1987 na
katedře geodézie

České vysoké
měměřického

škole technické
inženýrstvL

Dne 7. ledna 1989 zemřel
po krátké, těžké nemoci
Ing. Oldřich Severin, kte. rý celý život zasvětil zeměměřické službě a práci pro její rozvoj.
Ing. Oldřich Severin se
narodil
17. června 1916
v Praze, v rodině inženýra-konstruktéra
v Českomoravských
strojírnách.
Po absolvování gymnázia
ukončil v roce 1938 vysokoškolské
studium na
v Brně, na oddělení ze-

Do odborné praxe vstoupil u civilního geometra,
od
roku 1950 byl zaměstnán
v družstvu Geoplan. 1. ledna
1954 nastoupil do nově vzniklého Oblastního ústavu geodézie a kartografie
v Praze, ze kterého v roce 1966 odešel na ústřední orgán geodézíe a kartografie,
kde aktivně pracoval až do svého odchodu do důchodu v roce 1982.
Ve své aktivní službě prošel řadou odborných činností
z oboru geodézie a kartografie.
V počátku na zeměměřických
pr,acech prováděných
pod stát nim dohledem,
zejména na novém katastrálnim
měřeni. Jako pracovnik
sjednocené
geodetické
služby zastával
u pražského
Oblastního ústavu geodézie a kartografie
funkci provozního inženýra
v provozu topografického
mapování, ve
vedoucí funkci prošel i úsekem technicko-hospodářského mapováni.
Jako výkoný i vedoucí pracovník
získal velké praktické i odborné znalosti, které důsledně uplatňoval i ve
své následující
práci na ústředním
orgánu
geodézie
a kartografie.
V široké odborné praxi byl uznávaným
odborníkem a svým zásadním a kvalifikovaným
vystupováním přispíval
k propagaci
dobrého
jména geodetů
a kartografů
v meziresortním
měřitku. Vysoce je nutné
hodnotit jeho přínos na tvorbě resortních
technických
předpisů v oboru geodézie a kartografie
a prosazování
nO\'1 dl koncepci, zejména na úseku progresívnich
způsobů čiselného zaměřování změn pro mapy velkých měřitek a racionálních
postupů ve vedení evidence nemovitosti. Tato jeho činnost byla oceněna resortním vyzname'-',:',lIlm "Nejlepší pracovnik
Českého úřadu geodetického a kartografického".
Ing. Oldřich
Severin se po dlouhá léta angažoval
i v práci společenských
organizací
Národní fronty, zejména v odborovém hnutí, kde od roku 1956 prakticky
nepřetržitě
zastával odpovědné funkce na různých stupních odborové práce. Za tuto činnost mu bylo uděleno
odborářské
vyznamenáni
Čestn Ý bronzový
odznak
Ústřední rady odborů.
Z našich řad navždy odešel obětavý pracovník, skromný a čestný člověk.

BALCAŘÍK, M.: Počítačová grafika
v geodetických
úlo·
hách
BAMBUSEK, Z.; Geodetické práce při generální
opravě
vlečky v Olomouci-Holici
BANNERT, P.; Použití přístroje Zeiss BRT 006 pro vyhotovení dokumentace
stavebních
objektů za účelem rekonstrukce
a modernizace
BERANOV Á, Z.; Místní polohovásíf
Netín
BOJDOVÁ, M.; Zpracování
Záznamu podrobného
měřeni
změn na 'mikropočítači
PMD-85
BYSTŘICKÝ, D.: Určení závislosti změn indexové chyby
hydrostatické
nivelační soupravy na fyzikálních
pod·
mínkách
CSIBREY, J,: Ověření přesnosti 'převodu mapy EN v ka·
tastrálním
území Brno ze sv. Štěpána do S-]TSK
DOUCHA, R.; Zaměření a vyhodnocení
modelu metodou
svislého pravoúhlého
koordinátografu
HARWOT. J.; Geofyzikální
metody pro indikaci jeskynnich dutin
HERMANOVÁ, S.; Vyšetření fyzikálních
vlivů na výsled·
ky měření deformací
turbosoustrojí
HOUDEK, M.: Fotogrammetrické
vyhodnocení
podvozku
velkostroje
ZPD 8000.
HRDINOV Á, O.: Číselná údržba 'pozemkových
map EN
s danými souřadnicemi
podrobných
bodů
HŘEBAČKA. A.: Odvození základní mapy závodu karto·
.metrickou digltaIizaci
CHARVÁTOVÁ, J.: Vybudování
základní
sítě bodů podrobného
bodového
pole v zájmovém
území TMM
Třebíč
KAPUSTOVÁ, M.; Zjištění tvaru jeřábových
drah
KLOUDA, G.; Sledování
trhliny
'a VýškOVých posunů
kostela v Polešovicích
KODÝTEK, T.; Vliv refrakcena
převýšeníurčovaná
trio
gonometricky
KOTEK, 1.: Aplikace laserové
techniky 'při měření de·
formací
KOVÁŘ, L.: Automatizace
statistické
analýzy
souboru
měření
KRATOCHVÍLOVÁ, O.: Studie možnosti využití digitální
technické
mapy měst pro účely EN
LAPČlK, B.: Zaměření atypické kruhové jeřábové dráhy
na PVE Dalešice
LEŠŤANSKÝ, J.: Rozbor přesnosti
používaných
metod
při zaměřování
geotechnických
modelů ve stendech
MAHEL, O.: Návrh značkového
klíče pro podrobné spe·
leologické mapy
MAREK,P.:
Matematická
analýza terénní 'Plochy
MELECKÝ, K.: Zaměření erozních jevů :metodou pozemní stereofotogrammetrie
NĚMEC, J.; Připojovácí měření slepé jámy dolu Bukov 1
ORNST, L.: Návrh vytyčovací
sítě pro postupnou
vý·
stavbu komunikační
sítě, sídliště
a oblasti lehkého
průmyslu
na území Třebíč
PAKT'IAVAL, N.: Zpracování
neměřických
snímků poří·
zených z malých výšek
PECHMANOV A, A.: Využiti digitální
tech. mapy města
Brna jako mapy EN
PRAŽÁK, P.; Analýza technických
předpisů
v oblasti
účelového mapování ve velkých měřítkách
PTr'\CEK, V.: Určení astronomického
azimutu
pomoci
Slunce a Polárky
SOBOTKA, M.: Transformace
souřadnic
snímků DPZ
STOKLA5A, I.: Využití výsledků
čínnosti
odpovědného
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geodeta
při číselném
zpracováni
technické
mapy
sidliště
SVOBODA, J.: Geodetická dokumentace
skutečného provedení stavby JE Dukovany
TEJIKAL, 1.: Vhodnost využití stávajícího výškového bodového pole pro výšková měření na akci "Rychlá
tramvaj Brno diametr A"
lJSTRNULOVÁ, D.: Využití obsahu ZMVM ČSSR pro tvorbu účelových map
VAšICEK, O.: Práce s grafickou mapou EN s využitím
digitalizátoru
jako periferního zařízení mikropočítače
PMD-85
VAŠUT, R.: Zaměření závrtů a depresí a rozptýlené zeleně v jižní části Moravského krasu
VITAsEK, D.: Návrh typových technologických
postupů
údržby map EN v Ostravě
VOZNICA,
M.: Určení tížnicové odchylky
VYCHOPEŇ, 1.: Měření deformací přiváděčů na PVE Dalešice
VYSTAVĚL, D.: Výuková mapy pro orientační běh
ZEMAN, J.: Digitální zpracování základní mapy závodu
ZEMANOVÁ, A.: výpočty v ,podrobném bodovém poli na
mikropočítači
PMD-85
ZUBALtK, K.: Vliv prostředí
na měřené Izenltové úhly

Seznam diplomových prací obhájených
absolventy studia oboru geodézie
a kartografie na stavební fakultě VUT
v Brně v roce 1988 na katedře geodézie

BADRAH, A.: Srovnání přesnosti výškových bodů určených geodeticky a fotogrammetrlcky
BALDREICH, R.: Transfol'mace
snímků DPZ
BELEŠčAK, M.: Astronomický
azimut pozemního směru z měření na Slunce a Polárku
DAVID, P.: Využití laseru při určování ideformací ocelového potrubí přlváděčů
DOSTAL, P.: Zaměření skutečného stavu vyjmutí závrtfi
z ornépfidy
v Moravském krasu
FADEL EL SAADI: Polohopisné a výškopisné zaměřeni
navrhovaného
chráněného
přírodního
území
HEVEROVA, L.: Měřická dokumentace
pro ,účely rekonstrukce historických
objektfi
KONtROVA, J.: Výzkum vlivu prostředí při hydrostatické nivelaci v průmyslovém závodě
KOSOVA, M.: Využití dálkoměru
BRT 006 při měřeni
historických
objektfi ve velkém měřítku
MAZÁČ, F.: Aplikace .počítačové grafiky vgeodézll
při
tvorbě digitálního
modelu terénu
MRúZEK, J.: Určení parametrů
kružnic
MRúZKOVA, K.: Určení tvaru jeřábové dráhy
NOUZOVSKÝ, V.: Astronomický azimut pozer.nního směru z měření na Slunce a Polárku
OCHWATOVA, D.: Rozbor názvosloví
základní
mapy
1: 10000
POKORA, P.: Porovnání polygonových
pořadfi v k. Ú.
Trnitá
SK~IVANEK, M.: Zaměření kruhové a pl'lmé jeřábové
dráhy
ŠIKULA, J.: Studle vhodnosti využití trigonometrického
měření při určování defol'ffiací tělesa hráze
VAVRYS, P.: Zaměření atyplcké kruhové jeřábové dráhy
ZrnEK, M.: Vliv horizontální refrakce na 'výsledky úhlových měření
ZIVNA, P.: Měření defol'mací ocelové konstrukce
strojovny PVE Dalešice
Ing. Pavel Kasta,
katedra geadézie
F AST .vUT IV Brně

E. Ruger, W.: XVI. Mezinárodní
kongres
Fotogrammetrie
a dálkového .průzkumu, 1.-10. července 1988 v Kyoto (Japonsko),
s. 146.
Mackwardt,
W.: Výroba fotogrammetrickýchpřístrojů
v Jeně od roku 1984 do roku 1988, s. 146-147.
Kramer,'.
Guske, W.: Fotogrammetrie
a dálkový
průzkum v VEB Kombinat Geodézle a kartografie,
s. 148-152.
Marek, K. H.:Srovnání
informačního
obsahu různých
snímkfi dálkového průzkumu, s. 152-156.
Zeth, U.: Zkušební metoda pro kontrolu
zařízení pro
kompenzaci smazu ve snímací části letecké komory
LMK, s. 157-159.
Mark, R. P.: Univenáiní
algoritmus pro fotografické výpočty, s. 159-163.
Wallwitz,
W.: ZEISS DlGITAL MAPPING nový koncepční systém pro hardware a software z Kombinátu
VEB Carl Zeiss Jena, s. 163-165.
Menz, f.: Využití fotogrammetrie
pro 'analýzu geologických struktur a analýzu těžby, s. 165-166.
Wild, W. -' Scheel, D. - Kupke, H.: Využití inženýrské
fotogrammetrie
pro měření geometrie modelů rybářských tralů v aerodynamickém
tunelu, s. 167-169.
Regensburger,
K.: Nové aspekty
tvorby jednotlivých
transformovaných
snímkfirovinných
objektfi s využitím opticko-mechanické
transformace,
s. 170-171.
Deumlich,

D. V.: Problémy automatizace velkoměřítkového
mapování - stav prací a využití nových technologll
a technických prostředků, s. 3-7.
Pawlavski, W. - Pitan, L. - Przewlacki,
S.: Geodetická
měření související s rekonstrukcí
nádrže věžového
typu po havárii, s. 7-10.
Bogobowicz, M.: Koncepce
číselného
katastru
vodičfi,
s. 11-12.
Co geodeti
SSSR měří pomocí zvuku,
s. 13-14.
Wilkowski,
W.: Geodetická
síť znečištěni vzduchu na
území hospodářské
organizace Státní lesy, s. 15-18.
Kunach, W.: Kontrola rozmístění investic
- zobrazenI
"R", s. 19-20.
Tasinski, '.: Zásady výběru diagnostických
rysů pro sledování územních jevfi na zemědělském
území, s. 20
až 22.
Gajdek, T. -- Kaluza, Z. Kaluzny,
W. Mac, F.:
Geodetické a kartografické
práce pro projektování,
s.22-25.
Buchale, I.: Ustanovení Nejvyššího soudu v oblasti práva na nutnou cestu. Část 1., s. 25-28.
Mitura, T.: Klotoida interpretace
na programovatelném kalkulátoru s algebraickým operačním systémem
(AOS) fy. Texas Instruments,
s. 28-30.
Razanka, St.: Profesionální
specializace
techniků, s. 30
až 32.
Waschta, M.: Tvorba geodetických
výkresů za pomoci
kreslicího zařízení DXY-880 A fy. Roland DG, s. 33
až 35.
Kalinski,
A.:
Komparace
elektronických
dálkoměrl1,
s.36-38.
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Prvnl mapy znázorňujlcl naše územl majl svou trvalou
hodnotu a do určité míry mohou být i pramenem pro
poznánl někdejš!ch zeměpisných rysů naší krajiny. Dřívějš! kartografové měli snahu zachytit podobu zemí co
nejvěrněji a zachovat tak příštím generacím obraz jak
jejich vlast v}'padala. Vzhledem k tehdejší metodice,
k technickému
vybavení a k prostředkům,
které měli
k dispoziCi, se záměr vždy dokonale nepodařil. Tyto mapy mají však svou historickou hodnotu nejen v dokumentován! vývoje mapování a kartografie,
ale ukazují
nám, jak se měnil přírodní i sídelní a hospodářský ráz
našeho prostředl. Originály map bývaly kolorovány ručně, někdy byly vyhotoveny jen černobílou kresbou.
Kosmas ve své kronice z počátku 12. století popsal
Cechy jako "kolem dOkola obkHčené hOl'lami, jež se podivuhodným způsobem táhnou po obvodu celé země, že
se na pohled zdá, jako by jedno souvislé pohoří celou
tu zemi obklopovalo a chránllo" [1]. S takovým jednoduchým obrazem Cech se spokojovaly mapy tehdy známého
světa ještě IlIazačátku
14. století. Povětšinou jsou na
nich Cechy připom!nány jménem hlavního města a svým
výrazným horským valem.
Pod uvedeným názvem příspěvku hodlá redakce a rBdakčn! rada postupně přibližovat širšímu okruhu čtenářů základn! údaje o řadě samostatných
map našich
zem!. Tato mapová díla začínaj! roku 1518 mapou mistra
Mikuláše Klaudyána a dále uvažujeme sledovat vývoj
"uměn! vyhotoven! map" asi až do roku 1736 ukázkami
Helwigovy mapy Slezka, Fabriciovy a Komenského mapy Moravy a dalšiml. Vzhledem k možnostem tisku v našem časopisu budeme ukázky map s využitím reprodukcť v [2] předkládat černobť1é. V některých případech výřez mapy v původn!, origináln! velikosti kresby nebo
ve zmenšen! a souvislejš! část! map nebo celé mapy ve
zmenšen! s využit!m prostoru na 3. stránce obálky Easopisu.
Klaudyánova

mapa Cech (1518)

Mikuláš Klaudyán, vlastnlm jménem Kulha, se řadil
na počátku 16. sto let! mezi význačné osobnosti. Vedle
svého lékařského povolán! se věnoval i kulturn!mu děn!.
Je připom!nán též jako knihtiskař a spisovatel. Od roku
1517") řídil tiskárnu v Mladé Boleslavi, kde vytiskl prvn!
mapu Cech. Zemřel v Lipsku, pravděpodobně v roce 1521,
Malá československá
encyklopedie
[3] uvádí ro.k 1526.
Origináln! tisk celé Klaudyánovy mapy Cech má rozměry 126 X 64 cm a je zachován ve Státn!m archívu v Litoměřicích. Ručn! kopie je možno shlédnout na zámku
v Rychnově nad Kněžnou a v Národním museu v Prdze
jako olejomalbu na plátně. Některé kopie jsou uloženy
v mapové sbírce Národního technického muzea v Praze
[4].
Mapa obsahuje celkem 280 sídlištních značek a názvO. Názvosloví je psáno pečlivě správně česky. Přibližné měřftko mapy je asi 1: 685000 (vzdálenost! byly uváděny v m1lťch - Klaudyánova míle je asi 9,25 km). Casty
jsou zakresleny dodatečně v hnědé barvě, horstva a lesy
stromečkovými značkamI hnědozeleně,
popis sytě tmav,ohnědě až černě. V pohraničn!m pásu lesů je jediný
název "Krkonoss". Poměrně bohatý zákres vodních toIHi je vyznačen modře.
Zvláštností Klaudyánovy mapy je jej! jižní orientace.
Důvodem této obrácené orientace mnohých map té doby
se uvádí jejich použ!vání při cestování v krajině, při
němž byly orientovány kompasem spojovaným s malými
slunečními hodinami. Uživatel mapy přikládal lmmpas

Obr. 1 Ukázka z kopie Klaudyánovy mapy v českém vIIdání Munsterovy Kosmografie z roku 1554 {originální
velikost}

na mapu a neměl-li si stínit, musel mapu orientovat k jihu. Tomu byl přizpůsoben i popis mapy.
Ukázka kopie Klaudyánovy mapy v českém vydání
Mtinsterovy Kosmografie z roku 1554 v originální velikost! ve výřezu je na obr. 1. Na 3. straně obálky časopisu (obr. 2] předkládáme
černobílou reprodukci cel::'
mapy ve zmenšení.
LITERATURA:
[1] Kosmova Kronika česká. Svoboda, Praha 1975, 6. vydání (ve Svobodě 2.), s. 262.
[2] vývoj mapového zobrazen! územ! Ceskoslovenské
republiky. 1. díl: Mapy českých zemí do poloviny
18. stolet!. ÚSGK, Praha 1959.
(3] Malá československá encyklopedie. Academia, CSAV,
Praha 1986.
[4] ŠKOPOVÁ, D.: Mapová sbírka NTM. In.: Rozpravy
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Ing. Ivan Cermák,
vedoucí redaktor GaKO
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STAVBY A ARCHITEKTURA
• V ZAHRAOACH
Kniha řeší archltektonické uspořádání zahrad, především
jejich plošné 'a prostorové členění, vedení cest a schodišť
(J umístění okrasných
zdí, odpočívadel, dlažeb, pergol
o jiných staveb.
4., upravené o doplněné vydání, 200 stron, 142 obrázků,
18 tabúlek, váz. 17 Kčs

pRIČKY
'PoskytuJe zók IQdnf Informace o různých typech příček
vhodných iprO roijinné domky i pro přestavby o rekonstrukce bytů.
.
144 stran, '144 obrózk6, 22 tabulek, brož. 19 Kčs

STAVEBNITABULKY
Knížko obsahuje ucelený tabelární přehled stavebních
hmot o výrobků s jejich technickoekonomickými
parametry pro stavební praxi.
5., přepracované
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