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Vodorovné gradienty a křivost
deformované plochy při interpretaci
recentních pohybů zemské kůry

RNDr. Milada Heligrov;l.
Ing. Pavel Vyskočil, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický,
topografický a kartografický

tivní charakter. Kromě toho mapa isočar je srozumi.
telná geodetům, a"',šak nemusí být jednoznačně srozumitelná odborníků~ v jiných oborech. Jde o to, že
taková mapa nevýjadřuje se všeobecnou jednoznačností všechny informace o vlastnostech plochy deformovaného zemského povrchu. Takovými vlastnostmi
rozumíme zejména charakteristiky náklonu plochy
a její zakřivení, které v mnoha případech mohou
posloužit jako doplňující údaje vhodné k další interpretaci specialisty jiných oboru. Ve své podstatě jde
o transformaci prvotní informace dané mapou isočar
rychlostí pohybu v její jiné charakteristiky. Ani transformovaný výsledek však nemůže obsahovat širší
informaci, než jaká je obsažena v původním, výchozím
podkladu.

Výzkum recentních pohybů zemské kůry prostřed.
nictvím geofyzikálních interpretací pohybů, určova.
ných geodetickými metodami, je jedním z hlavních
současných úkolů věd o Zemi. Jde o hledání jednoho
z přírodních zákonů, kterým se řídí současné dynamické pochody v zemském tělese, ovlivňující ve svých
konečných důsledcích tvářnost zemského povrchu,
tedy životní prostředí lidstva. Jak je známo, mají
v tomto výzkumném procesu své nezastupitelné místo
i geodetické metody, které představují zdroj nezávislých numerických údajů o pohybu na povrchu. Tento
pohyb je odvozován z rozdílů geodetických měření
opakovaných v určitém časovém intervalu. Velikost
tohoto intervalu závisí na intensitě pohybu a pro
studium recentních pohybů regionálního charakteru
2. Odvození vodoro, nýeh gradientů a křivosti defor.
v tektonických podmínkách Československa je za přimované plo('hy
měřený považován časový interval 10-20 let.
Údaje o pohybech zemského povrchu nejsou jedinou
Deformovanou plochu, charakterizovanou napr. lS0informací, postačující pro řešení zadaného problému.
čárami ročních rychlostí pohybu V lze vyjádřit obecPro formulaci zmíněného přírodního zákona je nutno
nbu
rovnicí
konfrontovat tyto údaje s dalšími geofyzikálními informacemi o struktuře zemské kúry, změnách v tíhovém
poli Země a pod. V tomto směru je tedy geodézie součástí komplexu věd o Zemi a je třeba, aby v mezioboRovnice udává závislost veličiny V na rovinných
rové spolupráci nepoužívala jen výrazovýchprostředsouřadnicích x, y studovaného bodu. Vodorovné graků sobě vlastních, ale necházela a využívala i další
dienty ve směru souřadnicových os X, Y jsou pak
prostředky k vyjádření výsledků svých měření, které
dány prvními derivacemi rovnice (1)
jsou blízké vyjadřovacím prostředkům dalších spoluoV
pracujících oborů.
V.ť=
.ledním ze základních prostí'edků k zobrazení výsledků geodetických měření všeobecně je mapa. VanaVodorovný gradient ve směru cp pak je
logii k mapě isočar stejných nadmořských výšek vrstevnic, jsou svislé pohyby zemského povrchu odvoigrad Vi = (V;
V;)1I2,
zované z rozdílů opakovaných nivelací zobrazovány
mapami isočar stejných výškových změn,nebo rychlosVy
tí svislých pohybů. Jsou známy mapy rychlostí sviscp = arctg-.
I ch pohybů zemského povrchu 'území východní
Va:
Evropy [1], Karpato-balkánského regionu [2], území
Pokud je V udáno v mm/rok a x, resp. y v km, je
ČSR [3], nebo SSR [4] a další, sestrojené v závislosti
na kvalitě a rozsahu opakovaných nivelací. Všechny hodnota vektoru gradientu podle rovnice (3) náklon
elementu studované plochy v jednotkách 10-6• rok-I.
mapy tohoto typu vyjadřují vlastnosti svislých pohybů zemského povrchu a lze z nich odvodit poklesy Náklon lze vyjádřit rovněž v obloukové míře, vynásonebo výzdvihy určitých částí zobrazovaného území. bením pravé strany rovnice (3) (j". Ve své podstatě je
Nevýhodou tohoto způsobu zobrazení je, že právě tak rovnicí (3) charakterizován spád deformované plochy,
jako vrstevnice předpokládají i isočáry ročních rych- který obvykle v geodé~ii lze odhadnout z hustoty
lostí pohybů určitou vztažnou plochu, kterou bývá isočar.
zpravidla hladina moře. U vnitrozemských států,
K odvození křivosti K; = 1/R.; deformované plochy
jakým je i ČSSR, pak vzniká problém připojovacích vedou druhé derivace rovnice (1)
měření na mořské pobřeží, resp. výběr vhodného vztažného bodu, nebo systému bodů na vlastním území,
o kterém je' možno předpokládat, že rychlost jeho
pohybu V = O.Ze samotné podstaty studoVDnéhojevu
vyplývá, že tento předpoklad nemůže být nikdy doko- kt2rými lze c '1arakterizovat základní Gaussovské velinale splněn a že zobrazované svislé pohyby mají re~- , činy tak, že výsledn~ rovnice má tvar

ox '

+
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Při posunu souřadnicového systému do st ředu rastru
dospívá k jednoducllýmvztahům pro jednotlivé derivace výchozí funkce, které závisí jen na rychlostech
pohybuVi,interpolovaných
riabpdech rastru·)a na
souřadnicích těchto bodů v uvedene lokální' sou~tav~.
Thurmovu myšlenku zobecnil Kostelecký [6] a zpracoval v programu pro počítač EC 1040. Tento-program
dovoluje využívat ..•.
hodnot Vi interpolovaných v libovolných rastrech, jejichž vrcholy jsou např. dány zeměpisnými souřadnicemi apod. Výsledné hodnoty
vodorovných gradientů, resp. křivostí defórmované
plochy mohou být při tom přímo vykreslovány v mapě,
jako automatizovaný výstup počítače.' Programu je
s 'výhodou využíváno v Mezinárodním cen tru pro
recentní pohyby zemské kůry při zpracování registro\ aných údajů.

Obr. 1 Devítibodový rastr pro náhradu deformované
plochy polynomem druhého stupně. Hodnoty ročních
rychlostí svislých pohybů Vi se interpolují z mapy isočar
,
ve vrcholech pravoúhlých obrazců

kde i = 1,2 a Ri charakterizuje obě extrémní hodnoty
poloměru křivosti. Střední hodnota křivosti K je pak
dána vztahem
K = KI

+

K2 = _1_
RI

+ ~_
=
R

V"x

+

Vyy,

(7)

2

při tom platí
K > Oje-li plocha konkávní,
K < Oje-li plocha konvexní.
Směr 1p orientace hlavního řezu maximálního poloměru
křivosti je pak dán rovnicí
tglp

V

XY

= K _ V
1

.
yy

Pokud je V dosazeno v mm a hodnoty x, resp. y
v km má křivost rozměr 10-6• km-I. rok-I. Hodnoty K,
resp. 1p udávají charakteristiky velikosti hlavních
směrů deformace a jsou důležité při posuzování účinků
působení vnitřních sil.
Při praktickém odvozování hodnot vodorovných
gradientů a křivostí deformované plochy je otázkou
matematická formulace obecné rovnice (1). Vhodnou
metodu v tomto řešení volil Thurm [5], když v rozsahu devítibodového rastru (obr. 1.) nahradil studovanou plochu polynomem druhého stupně ve tvaru
f(x, y)

= aI

+ a2x + a y + a x2 + asy2 + a xy.
3

4

6

(9)

Důsledné aplikace Thurmova postupu [5] bylo využito
ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém
a kartografickém [7] k transformaci mapy svislých
pohybů zemské kůry v oblasti ČSR [3]. Hodnoty V i byly pro tyto účely interpolovány ve čtvercích 5 X 5 km
a k výpočtům bylo využito programovatelného kalkulátoru Texas Instruments typu 59. Výpočet hledaných
parametrů pro jeden rastr trval asi 3 min, takže jejich
určení pro celé studované území si vyžádalo více jak
deseti pracovních dnů. Výsledná mapa vodorovných
gradientů, využitá rovněž při rajonizaci území ČSR
z hlediska recentních pohybů [8] je uvedena na obr. 2.
Jí odpovídající mapa středních křivostí K deformované plochy je na obr. 3. Výsledky aplikace citovaného
výpočetního programu počítače EC 1040 na mapu
svislých pohybů území Rumunské socialistické republiky (RSR) jsou v podobě vodorovných gradientů
uvedeny na obr. 4. Je samozřejmé, že délka celého
výpočetního a vykreslovacího procesu se v tomto
případě měří, v závislosti na hustotě použité sítě
a rozsahu zobrazovaného území, pouze desítkami
minut.
Jak již bylo řečeno, charakterizují vodorovné gradienty svislého pohybu náklon deformované plochy.
Je proto zřejmé, že vyšší hodnoty vodorovných gradientů se budou akumulovat na aktivních zlomových
liniích nebo jiných rozhraních, oddělujících oblasti
s odlišným směrem svislého pohybu. Uvážíme-li
vlastnosti jednoduché tenké plochy, podrobené tlaku
ve směru k ní kolmém (obr. 5.), je možno vyvodit,
že vodorovný gradient je také informativní charakteristikou vodorovné deformace studované plochy.
Také obecněji, předpokládáme-li prostorové působení
tlakových sil, je vodorovný gradient orientační informací o směrech vodorovných pohybů, způsobených
však zejména tahovými deformacemi na povrchu.
V žádném případě však nemohou tyto údaje nahradit
výsledky opakovaných polohových měření, směřujících k odvození vodorovné složky pohybu.
V souvislosti s vodorovnými gradienty svislého
pohybu odvozovaného shora popsaným způsobem je
nutno se zmínit ještě o jednom způsobu jejich odvozování. Jde o vodorovné.gradienty určované z přímo měřených hodnot rozdílů opakované nivelace. V těchto
případech se používá grafického zobrazení takových
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rovných gradientů a křivostí, jako území s VYSSl
dynamickou aktivitou. Podrobnějšími rozbory se pak
vyvozují předpokládané směry vodorovných pohybů
a intensÍta sil vyvolávajících povrchové deformace.
Při tom je nutné, využívat i další údaje o stavbě zemské kůry a jejích fyzikálních vlastnostech. V seismicky
aktivních oblastech je např. důležité studovat vzájemné souvislosti mezi gradienty a křivostmi a rozložením epicenter zemětřesení. Vzrůst hodnot křivostí
v čase může být jedním z příznaků přípravy zemětře·
sení a pod .

i 1 ~ , ~ " ..._ ,

~"~""",,1\1j\~it~i'\~_

Obr. 4 Mapa vodorovných gradientl1 scislého pohybu
pro území R8R jako výstup zpracování na počítači
EC 1040

rozdílů podél nivelační linie a gradienty se odvozují
v rámci úsekil, vykazujících stejný smysl, tedy náklon
profilu. Tento postup nedává plošnou informaci
o rozložení vodorovných gradientil, avšak je s výhodou
využíván ke studiu svislých pohybů na význačných
zlomových liniích, přeťatých několika příčnými nivelačními pořady (obr. 6.). Pohybová aktivita takového
zlomu se pak projevuje soustředěním vodorovných
gradientů do míst, kde nivelovaný profil přetíná sledovaný zlom. Tohoto postupu bylo např. využito při
rozborech dynamiky zlomových linií v prostoru
hornoslezské uhelné pánve, oživené důlní činností [9].
Zatímco vodorovné gradienty určují velikost náklonu deformované plochy zemského povrchu, udávají
charakteristiky křivosti této plochy informace o veli.
kosti jejího ohybu. Při tom se využívá jak střední,
gaussovské křivosti K, tak i hodnot maximální křivosti K1, včetně odvození jejího směru. Kromě toho,
jestliže vodorovné gradienty udávají velikosti délkových změn vyvolaných tahovými silami na povrchu,
udávají hodnoty křivosti deformované plochy velikosti jejího ohybu. Elementární interpretací odvozených hodnot lze tedy vyčlenit oblasti zvýšených vodo-

Obr.5 Vznik vodorovných pohybů způsobených takovými
silami na vetknuté ploše, ovlivněné přibližně svislým
tlakem

Využití diskutovaných charakteristik deformované
plochy není ještě v současné interpretační pra:lti plně
doceněno. Jedním z důvodů tohoto stavu je i současný
nedostatek údajů, potřebných ke konstrukci '. map
svislých pohybů ve světě. Všeobecnější využívání
takových postupů je proto spojeno s dalším vzrůstem
objemu i kvality opakovaných geodetických měření
ve všech oblastech zemských pevnin. Je to proces
dlouhodobý, neboť v současnosti je využitelnými podklady pokryta jen část evropského kontinentu a oblast
Japonska. Dosud publikované údaje ze severoamerického kontinentu mají prozatím jen informativní charakter a zcela bílá místa nacházíme na území Afriky,
Asie, Austrálie a Latinské Ameriky.

Obr. 6 Příklad odvození vodorovných gradientů z gmlu
rozdílů opakovaných měření podél nivelačního pořadn

V předloženém pojednání jsou naznačeny možnm,ti
odvození charakteristik plochy zemského povrchu,
deformované ph působení vnitřních sil. Jsou uvedeny
základní postupy transformace hodnot svislých pohybů zemské kůry v pole vodorovných gradientů a křivostí deformované plochy. Tyto veličiny, odvozené
z původní mapy isočar ročních rychlostí svislých pohybů jsou doplňujícími údaji, sloužícími k podrobné
interpretaci pohybových tendencí a jejich vzájemných souvislostí s jinými geofyzikálními informacemi.
Kromě toho tyto údaje podstatně přispívají k vzájemnému porozumění při využívání různorodých informací ph meziodorové spolupráci na výzkum geodynamických jevů.
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Analýza presnosti tiažových meraní
gravimetrami Sharpe a Worden

Doc. Ing. Peter Marčák, CSc.
Geodézia, n. p., Prešov

Podfa známych zahraničných aj našich autorov
(napr. [2,3,5,6,14,18,19])
existuje medzi recentnými
tektonickými pohybmi zemskej kary a variáciami
tiažového pofa Zeme vzájomná súvislosť. Jeden
z týchto javov maže vyvolať druhý. Preto na správnu
analýzu a interpretáciu výsledkov opakovaných nivelácií je potrebné poznať kvantitatívne charakteristiky časových zmien tiažového zrýchlenia.
Zmeny prevýšení zistené z údajov opakovaných
nivelácií predstavujú totiž skutočné pohyby zemskej
kary len vtedy, keď sa v čase medzi opakovanými
niveláciami tiažové pole Zeme v záujmovej oblasti
nemení. V opačnom prípade, t. j. v prípade jeho variácií, budú zmeny prevýšení zistené z výsledkov
opakovaných nivelácií charakterizovať zmeny rozdielov tiažových potenciálov. Avšak bez údaj ov
o č~asových variáciách tiažového pofa Zeme nebude
možné spofahlivo zistiť, či ide o skutočné recentné
tektonické pohyby alebo inými slovami, či odhadnuté
pohyby sú skutočnými zmenami výškovej polohy
nivelačných bodov. Aby bolo možné predísť nesprávnym zá verom o súčasnej dynamike zemského povrchu,
odporúčajú citovaní aj iní autor i vykonávať súbežne
s opakovanými niveláciami aj opakované tiažové
merania.
V súlade s tým sa od r. 1974 do r. 1981 konali
v rámci komplexného výskumu súčasnej dynamiky
zemského povrchu na geodynamickom polygóne Bratislava opakované nivelačné a tiažové merania.1)
') Ni velačné merania začali o 3 roky skór (1971) ako
tiažwé. Preto časový interval oboch meraní nic je
t')tožný.

Výsledky týchto prác za obdobie do r. 1980 boli už
publikované [9, 10, 12]. Celkove bolo vykonaných
15 gravimetrických meraní. Pomeme reprezentatívny
empirický materiál, ktorý sa takto získal, využijeme
na pravdepodobnostno-štatistickú analýzu a na odhad
presnosti merania použitými gravimetrami.
Otázka odhadu presnosti tiažových meraní gravimetrami Sharpe a Worden je stále aktuálna (pozri
napr. [13] a bež referáty S. Olejníka, M. Picka a L.
Tragera v [15]). V súčasnosti je o to aktuálnejšia, že
na troch lokalitách vystavby jadrových elektrámí na
území Slovenska (Mochovce, Jaslovské Bohunice
a východné Slovensko) sa spolu s geodetickými meraniami zvislých a vodorovných pohybov uskutočňujú
i gravimetrické merania časových variácií tiažového
pofa Zeme. Pri nich bude možné aj užitočné poznatky
a skúsenosti z opakovaných tiažových meraní na
polygóne využiť.
2. Gravimetrické merauia a odh '1dtiažových rozdielov
Na geodynamickom polygóne Bratislava je vybudovaných 14 tiažových bodov (obr. 1). Jeden bod pripadá
v pricmere zhruba na 9km. V oblasti Malých Karpát
je však ich hustota vačšia. Tiažový polygón sleduje
trasu nivelačného polygónu. Gravimetrické merania
vykonávali pracovníci troch pracovísk pravidel ne
dvakrát ročne skupinou gravimetrov Sharpe a Worden,
a to Geodetický ústav (GÚ), n. p., Bratislava gravi.
metrami Sharpe CG-2 č. 280 G a Worden č. 978,
bývalý GÚ, n. p., Praha gravimetrami Sharpe
CG-2 č. 174 G a Worden č. 961 a Geofyzikálny ústav
(GfÚ) ČSAV gravimetrom Sharpe CG-2 č. 226 G.
Podfa schémy vypracovanej bývalým GÚ Praha
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súčasne všetkými gravimetrami. Nezavádzali sa niektoré opravy (napr. korekcie na vylúčenie tlakového
efektu a nelinearity stupnice, ktoré sa neskor zaviedli
dodatočne a i.). Neskor vďaka spolupráci špecialistov
zúčastnených pracovísk a Výskumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave sa metodika postupne
zdokonarovala a zjednocovala. Významný pokrok sa
dosiahol vypracovaním metodiky overovania stotin·
ných kremenných gravimetrov náklonom a technologického postupu pre gravimetrické merania na geodynamickom polygáne Bratislava (autor bývalý GÚ
Praha) [11], ktoré sa postupne začali realizovať od
jesene 1978 a od r. 1980 sa stali závaznými. V súčasnosti ich možno realizovať pri tiažových meraniach
na lokalitách jadrových elektrární (JE). Ako ukážeme
ďalej, vermi pozitívne ovplyvnili kvalitu meraní.

Na štatistickú analýzu mámc 882-členný súbor nameraných údaj ov (množinu tiažových rozdielov
,1gijk) z 15 opakovaných gravimetrických meraní za
7-ročné obdobie (1974-1981). Súbor vznikol realizáciou m-tice náhodných veličín ,1G!>JG2, ••• , ,1Gi, ... ,
,1G,,, s odpovedajúcimi strednými hodnotami E(,1G1) =
____
1. deň
= a1, E(,1G2) = a2, ••• , E(,1G;) = ai, ••• , E(,1G",)= ((H'
......... 2.dd
a s (rovnakou) disperziou D(,1G;) = 0'2 pri každom
opakovanom meraní.
Obr. 1 Schéma merania geodynamického polygónu
Pred nesprávnymi závermi o presnosti merania sa
Brati81ava
možno zabezpečiť napr. tak, že charakteristiky presnosti odhadneme viacerými nezávislými spósohmi.
Raz napr. apriárnym odhadom výslednej chyby mc(obr. 1) bolo jedno meranie polygánu rozvrhnuté do rania na základe analýzy, odhadu a kompozície eleštyroch denných úsekov. Merania sa robili štvornámentárnych chf·b, druhýkrát odhadom parametrov
sobnou ťahovou metádou s medzibodmi A- ... -B- ... - presnosti podra výsledkov na tento účel špeciálne
-A- ... -B- ... -A.
plánovaných a realizovaných cxperimentálnych meZ tiažových rozdielov nameraných jednotlivými
raní, príp. tretíkrát (a to je náš prípad) podra vf-sledgravimetrami ,1giil: (tab. 1) sme pri každom meraní kov gravimetrických meraní. Keď sa pritom dosiahne
získali výsledok merania ako jednoduchý aritmetický
zhoda výsledkov, možno predpokladať" že odhadnuté
priemer ,1g:k:
parametre odpovedajú skutočnosti (dostatočne sa
zhodujú so skutočnými hodnotami parametrov).
Aby sme získali obraz o presnosti jednotlivých gravimetrov i jednotlivých meraní, odhadneme charakteristiky presnosti (parametre a) raz z rozdielov dvojíc
kde ,1g.ii/: je výsledok merania i-tého tiažového rozmeraní, druhýkrát z výberového súboru malých výdielu j-tým gravimetrom v k-tej etape
berov (z opráv v) o rozsahu 3-5 v)'sledkov meraní
(i = 1,2, ... , m,;,; j = 1,2, ... ,ri; k = 1,
tiažových rozdielov (zatiar predpokladanej) rovnakej
2, ... ,15).
presnosti (tab. 1). Pretože v obidvoch prípadoch je
Je zrejmé, že odhad tiažového rozdielu podra (1) je podkladovým materiálom jeden a ten istý súbor na·
správny, keď presnosť všetkých gravimetrov je rov- meraných údajov, odhadnuté parametre by sa mali
naká. V opačnom prípade by sa tiažový rozdiel mal navzájom zhodovať. V takom prípade ich možeme
porovnať s inými (nezávislými) výsledkami.
odhadnúť ako všeobecný aritmetický priemer.

--

V [10] sme sa dotkli aj problematiky referenčného
systému z aspektu skúmaných tiažových meraní. Na
účely tejto analýzy však nie je potrebné zapodievať
sa ňou. Uvádzame len, že z dovodov uvedených v [10]
sme za východislový zvolili tiažový bod č. 1 Bratislava-Lamač. Voči nemu sme určovali variácie tiažového zrýchlenia z priemerných hodnot tiažových rozdielov (1).
V prvých rokoch meraní používali zúčastnené pracoviská nie celkom jednotnú metodiku meračských
prác i spracovania nameraných údajov a nemeralo sa

3.1 Odhad charakteristík
lov dvojíc meraní

presnosti

z rozdle-

Odpovedajúce hodnoty rubovorných dvoch stípcov
v tab. 1 možeme združiť ako dvojice nezávislých mcraní2) (dvojice gravimetrov). Všeobecne to budú
2) Hoci
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,15), z ktorých určíme rozdiely dvojíc

Je známe, že stredná hodnota rozdielu dvojíc meraní, ktoré nie sú zaťažené systematickými vplyvm i,
sa rovná nule {E (dg,) = O}. Z toho a z viet o stredných
hodnotách vyplýva, že aj stredná hodnota priemerného rozdielu d* sa rovná nule:

Postupným združovaním výsledkov každého gra.
vimetra s výsledkami všetkých zostávajúcich (ri - 1)
gravimetrov do dvojíc meraní sme získali množinu
1601 rozdielov di!' (3). Z nich vytvoríme 10 výberových
súborov na odhad charakteristík a'J(J (7) a stredných
kvadratických rozdielov (J',[ podTa vzťahu (8)

Empirické charakteristiky (JJ(J a ich stredné chyby ma'
urč~né podfa (7) z výsledkov všetkých 15 meraní sú

a) Empirické
pl'esnosti
tJ)

Počet

charakteristiky
GdO'

~

rczdi(']ov
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di" (3)

Avšak empirická stredná hodnota (priemerná hodnota}
rozdielu
d* =

I;"

1

dik
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n

(5)

sa všeobccne nebude rovnať nule
Pre strednú hodnotu
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štvorca i-tého rozdielu platí

=

, a) 18 ± 0,9
18::':: lA 18
1,2
,I b) 186
79
1~_7 __

I

i~l

I

I a) 25 ± 1,4 ')1 --'-? 0 28 --'-I 9
lb) 162
~~_=-=-1107~'
1

8174-8226

---

' a) 25 ± 1,3 19 --'- I 41 30 ::'::2,2

3
(6)

I

---

_5_1

96 --

±

1,2 16 ± 1,4[ 24::,:: 1,9
66
[79

a) 24

± 1,4 19 = 2,21 26 = 1.8

---1-- --

---

8226-8280

I
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b)145

[ a) 20

4

Rozdiely dvojíc du; (3) majú charakter skutočnfrch
chýb v určení nuly so spoločným základným súborom.
Mažeme ich prcto použiť na odhad parametrov presnosti. Predpokladajme predbežne, že presnosť všetkých použitých gravimetrov je rovnaká. V takom
prípade rozdiely (3) budú lineárnymi funkciami dvoch
meraní rovnakej presnosti a empirickú strednú kvadratickú odchýlku (J~J tiažového rozdielu nameraného
jedným gravimetrom v jednej etape a jej strednú chybu,
ma' určíme podfa známeho vzťahu
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kde n je počet rozdielov dik pre danú dvojicu gravimetrov.
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Obr. 2 Grafické znázornenie empirických charakteristík
a~a a príslušných konfidenčných intervalov

zostavené v tab. 2 v stípci 3. Horné a dolné hranice
konfidenčných intervalov, v ktorých sa hodnoty parametrov ada nachádzajú s praktickou istotou (s vysokou pravdepodobnosťou 1 - (X = 0,95, t. j. (X = 0,05)
si čitatef fahko určí. Ďalej sú v nej počty rozdielov
dur (n) použitých na odhad charakteristík presnosti.
Gravimetre Sharpe a Worden sú označené písmenami
S a W a príslušným číslom.
Analýza presnosti jednotlivých meraní, k výsledkom ktorej sa vrátime v stati 3.4, ukázala, že hodnoty
a~a sú od jesene 1978 zretefne menšie ako hodnoty
z predchádzajúcich meraní, čo by mohlo nasvedčovať,
že skúmané súbory nie sú homogénne. Každý z nich
sme preto rozdelili na 2 podsúbory. Do prvého sme
zaradili výsledky z obdobia jeseň 1978 - jeseň 1981
(stípec 4 v tab. 2) do druhého z obdobia jeseň 1974 jar 1978 (stípec 5 v tab. 2). Napriek tomu, že takto
získané podsúbory majú značne menšie počty prvkov,
mažeme s ohfadom na malú hodnotu ma' < 0,1I očakávať, že empirické charakteristiky a~a (7) budú dostatočne spofahlivým odhadom skutočnej presnosti merania (0" r"", a). Hodnoty a~a z tab. 2 s príslušnými
konfidenčnými intervalmi sme pre viičšiu názornosť
znázornili aj graficky na obr. 2 v rovnakom poradí
ako sú v tabufke 2.
Na základe zbežného pohladu na tab. 2 a obr. 2
mažeme konštatovať, že
1. empirické charakteristiky presnosti aJa kolíšu:
- za celé obdobie meraní od 18 do 29. 10-2 [Lm.S-2.
Max. amplitúda je II. 10-2 [Lm.S-2;
- v období jeseň 1978 - jeseň 1981 od 13 do
21.10-2 [Lm.S-2. Max. amplit.úda je 8.10-2
[Lm.s-2;
- v období jeseň 1974 - jar 1978 od 18 do 32.10-2
[Lm.s·2• Max. amplitúda je 14.10-2 [Lm.s-2;
2. predpoklad o rovnakej presnosti všetkých gravimetrov sa nepotvrdil. Avšak max. amplitúda pri
meraniach od jesene 1978 klesla takmer na polovicu
max. amplitúdy z predchádzajúcich meraní;

3. presnosť meraní sa od jesene 1978 preukázatefne
zvýšila. Hodnoty a~a sa v priemere znížili o 10.10-2
[Lm.S-2, čO možno vysvetliť spomenutým zdokonalením a zjednotením metodiky.
3.20verenie
hypotézy
nameraných
údajov
tických
vplyvov

o normalite
a o pasobení

súboru
systema-

Testovaním hypotézy o normalite súboru chceme
overiť či skúmaný výberový súbor rozdielov dik (3)
pochádza zo základného súboru s normálnym rozdelením pravdepodobnosti. Je známe, že keď podfa
výsledkov jedného testu nemáme davod na zamietnutie hypotézy, neznamená to ešte prijatie hypotézy
I4, 7]. Zhodu medzi empirickým a hypotetickým rozdelením nemožno v tom prípade ešte považovať za
preukázanú. Otázka jej preukázania, prípadne preukázania, že testovaný rozdiel nemá náhodný charakter,
sa potom rieši pomocou ďalších testov. Preto normalitu
súborov overíme viacerými testami.
A) N ormalitu súborov rozdielov dik (3) posúdime
najprv podfa výsledku testovania hypotézy Bn =
= V2/7t [7], kde Bn je náhodná premenná (normovaná
priemerná absolútna odchýlka), realizáciou ktorej
vzniká hodnota bn

bn = vídl/ad'
kde Vídl je prvý absolútny moment
n

VídJ = ~
i=l

Idik\

:

n

a a~ je stredný kvadratický rozdiel (smerodajná odchýlka (8)). Testovanie spočíva v porovnaní hodnoty
testovacieho kritéria bn (9) s hodnotou Brt odpovedajúcou normalite súboru (Bn = V2/7t = 0,7979). Príslušné hodnoty určené podfa (8), (9) a (10) so zodpovedajúcimi hladinami významnosti <X sú zostavené
v tab. 3, v stípcoch 4-7. Hodnoty (X ukazujú, že hypotézu o normalite mažeme pri prvých podsúboroch
(jeseň 1978 - jeseň 1981) zamietnuť na hladine významnosti (X = 0,10 v jednom (riadok 5a) a pri podsúboroch z predchádzajúcich meraní v dvoch prípadoch (riadky 6b a 8b).
B) Paso benie systematických
vplyvov
na
rozdiely
dik overíme teraz pomocou testovania hypotézy o nulovej strednej hodnote rozdelenia. Empirické stredné hodnoty d* (5) a príslušné stredné chyby obsah uje stí pec 8 v tab. 3. V stípcoch 9 a 10 sú hodnoty
premennej tito< = d* : ad') a zodpovedajúce hladiny
významnosti (x. Výsledok testovania je nečakaný.
Ani v jedinom prípade, a to nielen v podsúboroch
z obdobia jeseň 1978 - jeseň 1981, ale ani z predchádzajúceho obdobia, niet davodu na zamietnutie
nulovej hypotézy. Konštatujeme preto, že pasobenie
systematických vplyvov na priemerné hodnoty d* nebolo preukázané. Navyše prekvapením sú aj vefmi
nepatrné, v šiestich prípadoch dokonca nulové, hodnoty d* (d;'ax = 0,5 ad')'
C) Ako tretí použijeme Kolmogorovov
,1- test
do bre j zhody [1, 4, 7, 8, 16]. Dáme mu prednosť
pred Pearsonovým X2 - testom, ktorý je citlivý na
vplyv okrajových málopočetných tried. Na testovanie
zhody medzi empirickým a hypotetickým rozdelením
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Testovanie hypotézy
o nulovej strednej hodnote
rozdelenia

Tcstovanie hypotézy
Bn ~ V2/7t

vídl

I

: d

krit

=

I

1

8174-8280

~_:__

a)

I

79

1

I b) 107,

2
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__

I, __
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__
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i
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__

I
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II
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±
±
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a)
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23
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22
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19
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a)
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a)

I
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b)

26

I'
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b)

II

I

a) obdobie jeseň 1978 b) obdobie jeseň 1974 -

19
30

0,8077
0,7857

I

=

0,805/V;:;:.

0,6

0,441
0,68,

27

0,7037
0,7838

0,0061 +0,1 ± 4,4 1 0,02
0,49, +0,5 ± 3,51 0,14

0,7600
0,7500

0,11
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:~I \!
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II

0,26 0,79!, 0,061
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I

T~~I_o,1
0,27

22

0,7857
0,8000

0,72
0,93

1

I

0,11
0,76

I

I

0,099
0,97
0,091 0,84
I,

1

1

0,981
0,89

i

0,091
0,052

0'941' 0,035
1,00
0,069

0,131
0,076

0,91
0,93

0,091
0,99
0,083 I 0,76

II

0,28" -0,1 ± 4,0 0,02
0,09' +0,8 ± 4,8: 0,17

0,7600
0,7907

0,96
0,99

I,

::~!8:&g ::8Z I Z:Z~~ Z:Z~~ g:~~

0,7667
0,760~
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0,86

0,100
0,086

+ 1,3
+ 0,3

±
±

4,51 0,29
5,0 0,06

0,77 I 0,071
0,95, 0,058

+ 1,4
+ 2,5

±
±

2,8 0,50
4,8 0,52

0,62
0,60

I
'I

0,109
0,083

0,64
0,50

0,131 I 0,99
0,089 I 0,95

0,072
0,091
0,044 • 0,091

I~

0,99

jeseň 1981
jar 1978

sú v stÍpcoch 11 a 12 v tab. 3 porovnané hodnoty
testovacích kritérií dn = sup IFn (x) - F(x)1 [7,8] so
zodpovedajúcimi kritickými hodnotami do 10 (eX =
= 0,10). V stÍpci 13 sú príslušné hladiny významnosti
eX podÍa tab. VIII v [4]. Sachs poukazuje na to, že keď
pri testovaní zhody s normálnym rozdelením Kolmogorovovým Je - testom musíme strednú hodnotu
a varianciu odhadnúť z výberového súboru, pot:Jm
hodnoty nájdené v citovanej tab. VIII sú velmi
konzervatívne [16]. Pre n > 30 a eX = 0,10 udáva preto
ako exaktnú hranicu
dkrit

1-0,0
0,5 ± 2,8
± 2,5

0,98 I 0,086
0,87 I 0,071

b)

Poznámka:

0,93
0,63:

± 3,8 0,16

b)

I

~1~7586

I

±

_
9

22

0,8000
0,8077

'I--~.~--r--~!_-'
0,8205

I a)

8280-W961

'

1-

b) 107

~

8174-W961

II

I-~~i-

25
26,

I

20
21

~

do•1o

(II)

Kritická hranica pre eX = 0,10 podla citovanej tab.
VIII je daná vzťahom 1,22/Vn. Vidíme, že toto kritérium je ,o polovicu volnejšie ako (11). Preto aj hod.
noty eX (stIpec 13) treba považovať za vysoké. Ukazuje
sa, že Kolmogorovov test, keď sa na stanovenie kritických hraníc použije tab. VIII, má zníženú schopnosť
zamietnuť nulovú hypotézu. Porovnanie hodnat testovacích kritérií dn so zodpovedajúcimi kritickými
hodnotami do•1o ukazuje, že na danej hladine význam.
nosti (eX = 0,10) mažeme nulovú hypotézu zamietnuť
v jedinom prípade (riadok 8b). Až na tento prípad sú
tieto výsledky testovania zhodné s predchádzajúcimi
(bod B). S výnimkou dvoch prípadov (riadky 5a a 6b)
sa dosiahla zhoda aj s výsledkami prvého testu.

Celkový výsledok
testovania.
Zhodu výsledkov všetkých troch testov sme v podsúboroch z obdo·
bia jeseň 1978 - jeseň 1981 získali v 9 a z obdobia
jeseň 1974 - jar 1978 v 8 z 10 prípadov. V týchto
prípadoch (celkom 17) ani jeden test nezaregistroval
odchýlku od normality. V troch prípadoch (riadky 5a,
6b a 8b) výsledok jedného testu odporuje výsledkom
ďalších dvoch. Pri testovaní hypotéz sa však mažu aj
také prípady vyskytnúť, že razne testy nedajú zhodný
výsledok [8]. V prvých dvoch prípadoch (riadky 5a,
6b) prijmeme za správne výsledky 2. a 3. testu. V treťom prípade (riadok 8b) by sme nulovú hypotézu
nemohli zamietnuť na hladine významnosti eX = 0,05.
Na základe uvedeného mažeme konštatovať, že pasobenie systematických vplyvov nebol o preukázané.
Tomuto výsledku testovania neodporujú ani výsledky
separátnej analýzy jednotlivých meraní ani výsledok
variančnej analýzy. V danom prípade sú pravdepodobne systematické chyby nepatrné v porovnaní s náhodnými chybami.
3.3 Odhad charakteristík
presnosti
kona o sčítaní
variancií

podla

zá-

S prihliadnutím na získaný výsledok testovania nor·
mality skúmaných súborov mažeme podla zákona
o sčítaní variancií napísať pre štvorec stredného kva-
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Por.
čís.

Gravimeter

-1

I
2
3
4
5

2

SI74
S280
S226
W961
W978

obzor
2/1985

,

I
I

aAg ± ma'

i

[10-' v-m.s-'j

I

l

3

20
16
31
28
22

±
±
±
±
±

1,5
1,9
1,0
1,1
1,4

i

4

19
15
23
20
13

±
±
±
±
±

0,7
0,9
0,6
0,7
1,0

5

21
16
33
35
27

±
±
±
±
±

1,8
2,4
1,2
1,1
1,4

Tieto výsledky ukazujú, že z aspektu presnosti
mažeme skúmané gravimetre rozdeliť do dvoch skupín,
z ktorých každá sa vyznačuje inou presnosťou. Do
prvej zaradíme 2 prístroje: 8280 a W978 (O"jd ~
~ 14.10-2 fLm.s-2) a do druhej 3 prístroje: 8174,
8226 a W961 (O"Llu ~ 21.10-2 fLm.s-2). Získané charakteristiky bude možné teraz využívať na stanovenie
váh pri odhade tiažového rozdielu všeobecným aritmetickým priemerom, ako sme sa o tom zmienili v kapitole 2.
3.4 Odhad

kde a Agi' O"~g/ sú variancieporovnávaných gravimetrov.
Pre 5 skúmaných gravimetrov sme takto zostavili
10 lineárnych rovníc (11). 1ch riešením sme dostali
pre jednotlivé gravimetre vyrůVnané hodnoty a~g
zostavené v tab. 4. 8típec 3 obsahuje charakteristiky
určené z celého súboru nameraných údajov, stí pec 4
z podsúboru z obdobia jeseň 1978 - jeseň 1981
a stípec 5 z predchádzajúceho bbdobia (jeseň 1974 ~
jar 1978).
Z porovnania stípcov 4 a 5 vidno, že spomenutým
zdokonalením a zjednotením metodiky tiažových meraní sa presnosť gravimetrov Worden zvýšila výraz ne
(empirické stredné kvadratické odchýlky sa zmenšili
o 52 respektíve 43 %) a gravimetra 8226 značne
(30 %né zmenšenie strednej kvadratickej odchýlkyj. Naproti tomu pri gravimetroch 8174 a 8280
ostali empirické (vyrovnané) charakteristiky nezme_
nené (zmeny nevybočujú z hraníc daných presnosťou
ich určenia).
Výsledky v tab. 4 potvrdzujú náš výrok z konca
state 3.1, že predpoklad o rovnakej presnosti všetkých
skúmaných gravimetrov sa nepotvrdil. Tento výrok
spresníme teraz testovaním hypotézy o rovnosti variancií Ho (O"~gi = O"~g/) pomocou Fisherovho F-testu.
Hodnoty testovacích kritérií F ako aj kritické hodnoty
F ,,/2 sme zostavili do tab. 5. Výsledok testovania
(skúmame rovnosť variancií len zo stípca 4 v tab. 4)
možno podIa tab. 5 zhrnúť takto:
1. Rozdiely empirických varianeií gravimetrov porovnávaných v riadkoch 4, 5, 9 a 10 sú štatisticky významné už na hladine významnosti lX = 0,01. Preto
hypotézu o rovnosti variancií zamietame. 8 praktickou istotou (s rizikom lX = 0,01) mažeme tvrdiť,
že v týchto prípadoch rozdielne hodnoty O"~g sú
dasledkom rozdielnej presnosti porovnávaných prístrojov (O"~!lj #0"30/), Na hladine významnosti lX =
= 0,05 zamietneme nulovú hypotézu aj prc gravimetre v 1. a 6. riadku.

presnosti

z opráv

ViiI.

Doterajšou analýzou sme získali obraz o presnosti jednotlivých gravimetrov. Našou ďalšou úlohou bude
odhadnúť presnosť jednotlivých meraní. Na jej riešenie
využijeme n malých výberových súborov 3-5 tiažových rozdielov Llgi,k' ktoré boli merané v približne
rovnakom komplexe fyzikálnych podmienok. Mažeme
o nich predpokladať, že majú rovnakú disperziu 0"2.
Výhodou je, že počet prvkov Ti (počet gravimetrov)
nemusí byť rovnaký. Týmto spasobom odhadnutá
disperzia sa bude lepšie blížiť jej (neznámej) skutočnej
hodnote, ako jej odhad z meraní jednotlivých tiažových rozdielov.
Dá sa ukázať (pozri napr. [17]), že empirickú strednú
kvadratickú odchýlku O"~q možno v takom prípade
určiť z opráv VijI. podIa vzťahu

,
.ajg

kde:

±ma,=,

ViiI.

=

1/ ~ i

Llg{l. -

N

V-.2(N--I).-n) . (12)

vlil.

;=1 i~1
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(

I

±

Llgiil.,

I1g{l. je aritmetický priemer (I),

=

Jt.T

n

2: r;,
;~1
15 ?nI.

n

=

2: 2: i".

"=1 i~1

Empirické stredné kvadratické odchýlky a~g tiažového rozdielu nameraného jedným gravimetrom v jednej etape určené pre jednotlivé merania podIa (12)
a ich stredné chyby sú v stípci 3 tab. 6. V stípci 4 sú
z nich odvodené empirické charakteristiky aritmetického priemeru (I) a~g" Aj v stípcoch 5 a 6 sú odhady
parametra ajg určené podIa (12). Avšak hodnota
v 2. riadku v stípci 5 je odhadom presnosti prvých

I.'?r.
elS.

..··~I

I
I

i

-1-[

2. Naproti tomu hypotéza o rovnosti variancií nie je
v rozpore s výsledkami merania pri dvojieiach
gravimetrov v riadkoch 2,3,7 a 8 (riziko lX = 0,10).
V týchto prípadoch rozdiely výberových variancií
nie sú tak veIké, aby ich nebolo možné vysvetliť
náhodnosťou chýb, ak uvedená hypotéza platí.
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I
!

S174-S280
S174-S226
S174-W961
S 174-W978
S280·S226
S280-W961
S280-W978
S226-W961
S226-W978
W961·W978

1,60
1,47
1,11
2,14
2,35
1,78
1,33
1,32
3,13
2,37

I
!

Fo•01
po•o•
Fo,,,
Fo•oo1
Fo,005
Fo•005
Fo,o.
Fo,lo
Fo,0005
Fo,0005

= 1,69
= 1,56
= 1.11
= 2,17
= 2,35
= 1,79
= 1,43
= 1,41
= 3,00
= 2,11

Geodetický a kartografický obzor
ročník 31/73, číslo 2/1985 41

Por.
čís.

Tcrnlín

nlera nia

a~u

±

I
[10 z

-1

1
2
3
4

5
()

7
8
9
10
11
12
1:~
14
15

(1~!l

,

ma,1 aLlu·

2

jeseň 1974
jar 1975
jeseň 1975
jar 1976
jeseň 1976
jar 1977
jeseň 1977
jar 1978
jeseň 1978
jar 1979
jeseň 1979
jar 1980
jeseň 1980
jar 1981
jeseň 1981

3

19
22
36
28
29
28
28
29
21
17
17
12
17
20
20

I

± 2,5
± 2,4

±

3,4

±

2,6

± 2,6
± 2,7

± 2,6
± 2,7

±
±
±
±
±

2,0
1,6
1,6
1,3
1,9
± 2,3
± 2,8

4

11
11
16
13
13
13
13
13
9
8
8
6
9
10
12

od
jesene

I

1974

I

odjari
1978

IJ.lll.S-2]

I

5

19
21
29
28
29
28
28
29
28
27
26
25
25
25
24

i

6

21 ± 2,0
19 ± 1,3
19 ± 1,1
18 ± 0,9
17 ± 0,8
18 ± 0,8
18 ± 0,7

dvoch, hodnota v 3, riadku prvých troch meraní ako
celku atď, Rovnako v stípci 6 riadok 10 obsahuje
empirickú charakteristiku
pre 9. a 10. meranie ako
celok, II. riadok pre 9.-11. meranie atď.

a'~;

Z tab. 6 vidíme, že
I. v jednotlivých etapách sa nedosahovala rovnaká
presnosť tiažových meraní. Odhad presnosti z opráv
Vijk
potvrdzuje záver zo state 3.1, že presnosť meraní
sa od jesene 1978 preukázaterne zvýšila;
2. z podsúboru opráv Viji. z obdobia jeseň 1978 jeseň 1981 sme dostali empirickú strednú kvadratickú
odchýlku a'~g = 18.10-2 fl.m.S-2 a z predchádzajúceho
obdobia a'~g = 29.10-2 fl.m.s-2. Keď uvážime dvojsigmový interval, můžeme konštatovať, že a'Llg neprekročí v prvom prípade hranicu 20.10-2 fl.m.S-2 a v drnhom prípade 30. 10-2 flm. S-2. Tento výsledok je zhodný
s odhad mi parametra (tLI'! z rozdielov dvojíc meraní; ~8
3. sa dosiahla dobrá zhoda s výsledkom experimentu M. Picka [15]. Za skutočnú presnosť skúmaných gravimetrov mažeme prijať 20.10-2 fl.m.s-2,
čo sa zhoduje s dolnou hranic ou citovaného autora.

1-4
1"'2

Hlavné poznatky z predloženej pravdepodobnostno-štatistickej analýzy súboru nameraných údajov z opa- O
kovaných tiažov,<-ch meraní na geodynamickom polygóne Bratislava možno zhrnúť takto:
-2
1. Predpoklad o rovnakej presnosti všetkých 5 gravimctrov, s ktorými sa meralo, sa nepotvrdil. Za rov- -4
nako presné prístroje možno považovať gravimetre
Sharpe C~.
280 a Worden č. 978. Ich presnosť charakterizuje stredná kvadratická odchýlka a'c1{/ ~ 14.10-2-6
fl.m.S-2. Naproti tomu za parameter presnosti trojice
rovnako presných gravimetrov Sharpe č. 174, Sharpe-8
Co. 226 a Worden Co. 961 možno prijať hodnotu a'Llg ~
~ 21.10-2 fl.m.,,-2. Tieto charakteristiky bude možné
teraz využívať na stanovenie váh pri meraní uvedený- Obr. 3 Časové (ročné) zmeny tiažového pola Zeme na
vybraných bodoch polygónu
mi gravimetrami na lokalitách jadrových elektrární
a výsledné tiažové rozdiely určovať všeobecným aritmetickým priemerom.

/
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2. Priemernú presnosť tiažových meraní (všetkými
piatimi gravimetrami) na polygóne za obdobie jeseň
1978 - jeseň 1981 charakterizuje stredná kvadratická
odchýlka O"j; R:! 18.10-2 [Lm.S-2 (za predchádzajúce
obdobie je O"jg R:! 29.10-2 [Lm.S-2). Keď vezmeme do
úvahy dvojsigmový interval, móžeme konštatovať,
že O"dg neprekročí hranicu 20.10-2 [Lm.S-2 a smerodajná
odchýlka aritmetického priemeru O"dg' S, 9.10-2 /-lm. S-2
Z toho vyplýva, že skupinou piatich skúmaných gravimetrov móžeme s praktickou istotou (s rizikom
(X = 0,05) preukázať
zmeny tiažového pofa Zeme
vačšie ako 18. 10-2 [Lm.S-2. Taká presnosť dá va nádej
na úspech porovnávania zmien výšok nivelačných
bodov zistených opakovanými niveláciami s variáciami
tiažového pofa Zeme zistenými opakovanými tiažovými meraniami.
Tieto hodnoty charakteristík
presnosti móžeme
považovať za parametre základného súboru a využiť
ich na testovanie empirických charakteristík presnosti
(12), a tiež pri interpretácii časových variácií tiažového
pofa Zeme pri tiažových meraniach na lokalitách jadrových elektrární (pochopitefne za predpokladu, že sa
použije rovnaká metodika a technológia ako na polygóne). Ich porovnanie s (úplne nezávislými) výsledkami experimentu M. Picka [15] ukazuje, že sa dosiahla
dobrá zhoda.
3. Rovnako charakteristiky
presnosti v tab. 4.
stípec 4 móžeme prijať za parametre základného súboru a využiť ich pri interpretácii časových zmien
tiažového pofa Zeme podfa výsledkov jednotlivých
gra vimetrov.
4. V kruhoch špecialistov na problematiku tiažových
meraní sa vefká váha kladie na štúdium a odhaIovanie
systematických chýb gravimetrov Sharpe a Worden
(pozri napr. [15]). Preto za jednu z hlavných úloh sme
stanovili získanie obrazu o pósobení systematických
vplyvov na meranie uvedenými gravimetrami. A práve
v tomto smere sme získali najprekvapujúcejší výsledok.
Pósobenie systematických vplyvov na rozdiely
d;J.; (3) sme overili testovaním hypotézy o normalite
súborov nameraných údajov troma testami (tab. 3).
V 18 z 20 prípadov ani jeden test nezaregistroval odchýlku od normality. Testovanie ukázalo veImi dobrú
zhodu empirického rozdelenia našich výberových
súborov s hypotetickým rozdelením základných súborov. Dospeli sme preto k záveru, že pósobenie systematických vplyvov nebolo preukázané. Na tomto
konštatovaní nič nemení ani skutočnosť, že v dvoch
prípadoch výsledok jedného testu odporuje výsledkom
ďalších dvoch testov. Prekvapujúco malé, v šiestich
prípadoch dokonca nulové, sú empirické stredné hodnoty d* (5) (d~ax = 0,5 O"d')'
5. Presnosť tiažových meraní nebola ani v jednotlivých etapách rovnaká (stípec 3 tab. 6). Ako ukazuje
tab. 6, od jesene 1978 sa presnosť tiažových meraní
preukázatefne zvýšila, čo možno vysvetliť zdokonalením a zjednotením metodiky tiažových meraní.
Z porovnania 4 a 5 stípca v tab. 4 vidno, že nejvýrazgejšia zvýšenie bolo zaregistrované pri obidvoch
nravimetroch Worden a značné pri gravimetri Sharpe
226. Presnosť gravimetrov Sharpe 174 a 280 sa preukázatefne nezvýšila. Príčinu týchto rozdielov v zvýšení presnosti zatiaI nevieme vysvetliť.

6. Využitie výsledkov tejto analýzy umožnilo revidovať póvodný záver v [10] o súvislostiach medzi
recentnými zvislými pohybmi zemského povrchu na
geodynamickom polygóne Bratislava a variáciami
tiažového poIa Zeme. Ukázalo sa totiž, že ročné
variácie tiažového pofa nevybočujú z hraníc jednonásobku O" a hranicu 20" neprekračujú ani v jednom
prípade (obr. 3). Meraním tecla skutočné zmeny tiažového zrýchlenia na bratislavskom polygóne neboli
preukázané.
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Poruchy v dráze umělé družice Země
způsobené gravitačním účinkem
Měsíce a Slunce

Doc. Ing. Josef Kabeláč, CSc.,
Ing. Jiří Bekr,
katedra vyšší geodézie
fSv ČVUT v Praze

o významu družicové geodézie při řešení úloh vyšší
geodézie není jistě již žádných pochybností. To, co
řešila klasická geodézie po staletí, vyřešila družicová
geodézie během 20-ti let s přesností o několik řádů
vyšší. Např. velikost a tvar Země, vnější tíhové pole
Země O, obecný elipsoid atd. Pomocí družicové geodézie byly však vyřešeny i takové úkoly, které klasická
geodézie nebyla vůbec schopna řešit. Např. propojení
kontinentů, spojení referenčních souřadných systémů.
Pomocí družic jsou ale řešeny i další úkoly:
kolísání pólů, pohyby bloků litosféry, stavba atmosféry
atd. Družicová geodézie se tak stala prvořadou disciplínou nejen při řešení vědeckých úkolů vyšší geodézie,
ale i při určování poloh nerostných ložisek, např. pomoci dopplerovských aparatur. S úkoly geodézie při
užiti umělé družice Země (UDZ) nejúžeji souvisí tzv.
dálkový průzkum Země (DPZ). Užití DPZ pro celosvětové hospodářství je v současné době již nepostradatelné. V budoucnu lze očekávat přenos DPZ z celosvětového měřítka na užití celostátní, které v budoucnu pokročí jistě i do měřítek okresních.
Pro správnou interpretaci multispektrálních snimků
DPZ je žádoucí a nutná znalost polohy UDZ v prostoru
vůči snímkovanému území. Touto problematikou se
zabývá tzv. astrodynamika. Jejím úkolem je pro
kterýkoliv okamžik a pro kteroukoliv družici udávat
tzv. drahové elementy, pomocí nichž je možno tuto
polohu vypočítat. Drahové elementy jsou
Q

i
w

a
e
.Jfo ...

rektascenze výstupního uzlu,
sklon dráhy k rovině rovníku,
argument perigea A,
velká poloosa elipsy dráhy,
numerická výstřednost dráhy,
střední anomalie pro čas to; Mo
průchodu UDZ perigeem A,

~.. ..t;
/J•••• ".,..:.

r . r'r

Obr. 1 Druhové elementy
(poruchového zrychlení)

a složky poruchové síly
S, T, Wa Fx, Fy, Fz

/,

/,
I

= O pro čas i

/

I

(

I

I

viz obr. 1. Uvedené drahové elementy bývají často
nahrazovány jínými. Tak např. pro dráhy blízké
kružnice (e ~ O) je vhodné zavádět nové elementy h
a k, které s klasickými souvisí vztahy h = e sin 7t
a k = e cos 7t, kde 7t = Q + w. Pro dráhy blízké rovině
nebeského rovníku (i ~ O) je vhodné volit nové
elementy p* a q, které s klasickými souvisí vztahy
p* = tg i sin Q a q = tg i cos Q.BliŽŠí vysvětlení je
v [1]. Na obr. 2 je zakreslena elipsou eo dráha, kterou
by UDZ opisovala jen tehdy, jestliže by nepůsobily
žádné vnější a vnitřní rušící vlivy. Takovýto pohyb
nazýváme pohybem keplerovským a je zúplna popsán
konečnými vztahy, plynoucími ze tří keplerovských
zákonů. Tento teoretický případ ovšem není v přírodě
nikdy uskutečněn. Skutečná dráha se od eliptické dráhy keplerovského pohybu liší o odchylky o, které jsou
způsobeny tzv. rušícími vlivy. Matematicko-fyzikál-

/

Obr. 2 Oskulační
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jednoduché zjištění a především zvýšení homogenity
celé úlohy. Nedostatkem zvětšení nároků na číselné
výpočty GPR, které pro elementy Q, i, co, a, e, Mo zní
zploštění Země
tíhové anomálie Země
gravitační účinek Měsíce
gravitační účinek Slunce
tlak slunečního záření
odpor atmosféry
ostatní

1
10-3

10-'
10-' až 10-5
10-6
10-7
< 10-8

i' = r(tJ.p)lf2 cos u. W,

ním podchycením těchto vlivú se zabývá právě astrodynamika [1]. Skutečná dráha je na obr. 2 zakreslena
čarou er• Střední dráha čárkovanou čarou ť.,. Ta odpovídá středním příbližným hodnotám drahových elementÍl. Eliptickou dráhu eo na obr. 2 je možno interpretovat ještě takto: UDZ se pohybuje ve skutečnosti
po dráze er• Jestliže by např. v bodě A této dráhy
př'estaly púsobit poruchové síly, potom by UDZ pokračovala právě po eliptické dráze eo, která je vůči
dráze er oskulační právě v bodě A.
Podchycením rušících vlivú se zabývá astrodynamika [1]. Poruchy, tj. poruchové (vnější) síly působící
na UDZ, se projevují poruchovým zrychlením UDZ.
Di',líme je do dvou skupin.

(*t

z

w'

=

-~- cos v. S

[-

+ e1 srn. v ( 1 + pr)T - pr.
a'

e'

=

= (:

2 (l!-)lf2
(~sin v.S
tJ.
t P
Vl-

-

e2

e

(r

+~
r

L

+ p)

viz např'. [1]. V rov. (2)Q'*)

[(p.cos V -

w]

,

TJ,

+ (cos v + cos E)

[sin v.S

M~ = (tJ.p)-l/z-----

.

srn u cotg

2a

r"

+

T],

2er) 8-

sin v.T],

(2)

= :~ představuje časo-

vou změnu rektascenze výstupního uzlu Q, podobně
u dalších elementú. tJ. = k2(M (; + ml, kdek2 je Newtonova gravitační konstanta, M /; a m hmotnost Země
a družice, takže pro m = Oje tJ. geocentrická gravitační
konstanta, p je parametr eliptické dráhy, u = OJ + v
a r, v, 'E jsou prúvodič, pravá a excentrická anomalie
UDZ. Podobné rovnice múžeme sestavit i pro další
elementy, nahrazující elementy výše uvedené. Rušený
pohyb družice můžeme však také podchytit pohybo.
vými rovnicemi

1. Konzervativní síly:
a) gravitační účinek Zemi'"
b) gravitační účinek Měsíce a Slunce,
c) slapové účinky,
d) magnetické vlivy.
2. Nekonzervativní síly:
a) tlak slunečního zář'ení,
li) tlak záření Země,
c) odpor atmosféry.
Konzervativní síly jsou př'edevším síly gravitační,
které se dají vyjádřit (konzervovat) pomocí (gravitačního) potenciálu. U vlivů nekonzervativních tomu
tak není. Tabulka 1 uvádí řádové velikosti jednotlivých poruch. Úkolem této publikace je prostudování
a podchycení gravitačního
poruchového působení
Měsíce a Slunce na dráhu UDZ. V publikacích [2] a [3],
ktcré budou následovat, bude popsán vliv tlaku slunečního zář'ení a vliv odporu atmosféry na dráhu
UDZ. Tyto práce vznikly v rámci studentského vědeckého kroužku při katedř-e vyšší geodézie FSv [4].
Výsledkú bude plni'- použito při řešení státního úkolu
1I-I.4j04 "Dynamické a geometrické vlastnosti Zemi'-", ktcrý je na této katedře řešen.

Púsobením rušivých sil dozná dráha UDZ jistých
poruch. Tím s al,' mění i její drahové elementy.
Zrněny drahovS'ch demenUl s časem udávají Lagrangeovy planetární rovnice (LPR) nebo Gaussovy planetární rovnice (GPR), kterých budeme zásadně používat v dalším textu, jakož i v publikacích [2] a [3],
které budou následovat. Dúvodem je naše snaha
o vy já dření všech poruchových sil pomocí jejich složek
8, T a W - význam viz dále. Kladem je jejich

x"

=

x
-tJ. :I + F x,
r

kde x, y, z jsou pravoúhlé souřadnice UDZ v rovníkovém systému, obr. 1 a 2, definice je dále. V rov. (3)
x"

=

d~ "-' y", z" pre
vd' stavuJe zryc hl'enl vose
-d-~
2

t

x,

"-' y, z. Hodnoty S, T, W vystupující v GPR (2)
jsou složky poruchového zrychlení F rozložené do
směru prúvodiče, do směru kolmého na něj a do směru
binormály dráhy UDZ, obr. 1. Hodnoty Fx, F}., F"
které vystupují v pohybových rovnicích (3), jsou složky téhož zrychlení rozloženého však do směru souř-adných os, obr. 1. Jejich vzájemná transformace je dána
vztahem

," znaCl (CVIVaCl
1 .
,d.Q
1
*) '~
dt' Z tec h'niC'k"~cn (lIV,
v,

uvádět obvykln užívaný synb:JI b.
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a")

a,
R =

(

f3,

f3"

y,

y"

je rotační matice. Její prvky jsou dány okamžitou
polohou UDZ a zní
a

= cos Q cos u

f3

=

sin Q cos

Y

=

sin u sin i,

a'

= -

y'

=

a"

= sin i sin Q,

f3"

= -

y"

=

sin Q sin

-

u

který představuje
diferenciální rovnici druhého
řádu. Hodnoty složek rychlosti a souřadnic v čase tUH
udávají rovnice

cos i,

+ cos Q sin u cos i,

li

cos Q sin

li -

sin Q cos u cos i,

xn+I

=

xn

1

+ 6- (OIX + 202x + 203x + (j4X)

(6)

......,YnH' znH'

a.

,

cos u sin i,

sin i cos D,

cos i,

Řešení pohybov)'ch rovnic

3.1 Numerická

integrace

Kumerická integrace GPR (2) a případně pohybových
rovnic (3) je těžištěm celého úkolu. Je proto žádoucí
věnovat jí zvýšenou pozornost, zvláště pak odhadům
chyb z numerické integrace. Po nezbytných ověřovacích výpočtech byly sestaveny vzorce pro numerickou
integraci GPR metodou Runge-Kutta; jde zde o integraci systému šesti obyčejných diferenciálních rovnic
1. řádu. Můžeme ji vyjádřit vztahem
In+lI

Si

_

-

ln)

Si

,

T

1 (k 1.1T
(3
I

2k 2.i + 2k 3.i T'k)

4.i,

04X

= h. (x~

+ 03X'),

......,04Y' 04Z.

Rov. (5) resp. (6) vyžadují znalost počátečních podmínek, kterými jsou hodnoty to, xo, Yo, Zo resp. x~, y~, z~
ah = tn+I - tu'
V počátku našich výpočtů jsme používali dvojí
integrace pomocí lichoběžníkového pravidla jen pro
hrubé ověření správnosti našich úvah. Přesnost je
ovšem nevyhovující.

Inl - ',__k .-_. ,-6.),
I

•• "'

C6

2

K zvýšení přesnosti metody numerické integrace
jsme zavedli dvě úpravy.
1. Numerická integrace s různými intervaly a s extrapolací na nulový interval.
2. Zpětná integrace.

Ad 1. Z obr. 3 pro i-tý element Ci je zřejmé, že na
kde i = 1, ... ,6, sin) je i-tý element, viz (1), v čase tn,
svislé ose máme vyneseny výsledky integrace s různýlI
u
ci + je i-tý element v čase tUH = tn + h, h je integračmi integračními intervaly h, které jsou vyneseny na
ní interval a ku je j-tý krok elementu Si pro j = 1, ... ,
ose vodorovné. Řešením polynomu 2. stupně získáme
4. Symbol li značí funkční vztah na pravé straně 'i-té
výsledek integrace v integračním intervalu h = o.
GPR (2) .
Ad 2. Myšlenka zpětné integrace pozůstává v pí'ed.Jisté novum v řešené problematice je numerická
integrace přímo složek F x, Fy, F z pohybových rovnic pokladu, že při integraci "tam" je nepřesností výpo(3), která ovšem vyžaduje dvojí po sobě následující četního procesu způsobena stejná chyba, jako při invýpočetní proces. Zde jde totiž o integraci systému tegraei "zpět". Jsou-li na obr. 4 So výchozí drahové
tří obyčejných rovnic diferenciálních 2. ř'ádu. A i když elementy v čase to a s' konečné drahové elementy v čase
jich nebude užito v dalším textu a ani v publikacích [2] tn, tj. po integraci "tam", jsou po integraci "zpět",
a [3], uvedeme z důvodu úplnosti výpočetní postup. tj. po př'evodu z času tn na čas to, rovny s~. Rozdíl
Př'edpokládejme, že poruchové složky jsou obecně So - s~ = 2.1 představuje dvojnásobek chyby z nufunkcí času t, souřadnic x, y,z a i složek rychlosti x', y', z' merického integrování. Předpokládá se, že na správné
~~.~
~
~~
~ii.:ID'j!~)'J)..)BoD 'pDJJlc.bové iI.liffl§'NV.whhw~f'4-tf4~'
«.;tií~"'i'<~m.nn [litre.;,"
složkyF x, Fy, F pouze funkcí času t a souřadnic x, y, z. jestliže bychom za výchozí zavedli So
.1. Kontrolně

+

l
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z({
pravoúhlé souřadnice Měsíce v rovníkovém
systému. Tento systém je definován tak, že jeho počátek O, viz obr. 1, je v těžišti Země, osa x směřuje
do středního jarního bodu, osa y má rektascenzi 6 h
a osa z deklinaci 90°. Tvoří pravoúhlý pravotočivý
systém. Dále platí

y({,

2m".">,,,

--_._~

Lhl:ervOl

r

lhte']rqCe;.

ra
(}2

= (xer -

+ y~ + za,
X)2 + (Yer - y)2 + (z({ = x~

2)2 ,

(8)

kde x = x(t), ~ y, z pro UDZ a xer = xer(t), ~ Y(i, zer
pro Měsíc. Nezávislým parametrem je čas t.

\

\

\
Obr. 3 Numerická

integrace
interval,

extrapolací

8

h

=

M

•

.v
tg'2

=

na nulový

+

integrace

'

n(t-1'),

+e

sinE,

VT+e
l-e tg

E

2,

p = a(1-e2),

X)
( Yz

~FYl

FZl

=

r

(COSQcos (w
s~n ~os (w
sm ~ sm (w

f!

+ e cos v

'

i)

+ v) - sinQ sin (w + v) cos
+ v) + cos Q sin (w + v) cos i
+ v)

.

,

(9)

kde n je střední pohyb UDZ a M střední anomálie
UDZ. Časy ti l' jsou dosazovány v Juliánských dnech
JD. Čas l' je čas průchodu perigeem A, obr. 1.
Výpočet xer, Yer, zer Měsíce jsme provedli podle následujících vzorců. Pro ekliptikální délku Ler a šířku Ber
a pro sinus paralaxy sin TCer Měsíce platí vztahy

Pro vyjádření složek poruchového zrychlení je použito
vztahů
X~],

p

=

1

Poloanalytická integrace GPR pozůstává v tom, že
v GPR (2) považujeme za konstantní složky S, T, W
v časovém intervalu LIt a koeficienty při nich integrujeme v tomto intervalu LIt jako funkce excentrické
anomálie E. Tento postup je přibližně asi lOkrát
rychlejší než numerická integrace a nám posloužil
k ověření a kontrole pozdějších výpočtů. Jiný, častěji
užívaný postup pozůstává v tom, že GPR případně
pohybové rovnice rozložíme do mocninných, Fourierových nebo jiných řad a teprve tyto integrujeme.
Nedostatkem tohoto postupu je neznalost zbytků.

rer

=

a3

O

r

Fx = GMer[Xer 3 x _ (}

V

E = M

byly proto provedeny nové výpočty s výchozími
elementy B~ = Bo
2L1 a tyto integrovány na B",
viz obr. 4, a zpětně integrovány na (BO)' Má pak platit
Bo = (Bo)' I když není možno očekávat od zpětné
integrace naprosto správný výsledek, mohou rozdíly
2L1 posloužit k odhadu chyb z numerické integrace.
Problematika spojená s řešením vlivu poruchových
sil na dráhu UDZ je v současnosti orientována především na numerickou integraci. Spolehlivost výsledků
je proto závislá na vhodné volbě metody numerické
integrace.
3.2 Poloanalytická

GM__ ,t

n=

(7)

kde G*) je Newtonova gravitační konstanta, dříve
označena symbolem k2, Mer*) hmotnost Měsíce, xer,
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L.n., Ai
Obr.5a

Krátkoperiodické

([ = 270°26'02",99
-

T

=

změny drahových elementů UDZ během jedné otočky, způsobené gravitačním
účinkem Měsíce. Interval numerické integrace je 1 min

+ 481 267°52'59",
+ 0",0068. T3.

4",08. T2

(JD -

2 415 020,0) : 36525,

32. T(11)

(12)

kde JD je okamžik, pro který počítáme polohu Měsíce. Koeficienty ai> bil Ci jsou amplitudy v: rušeném
pohybu Měsíce, bližší viz [5]. My jsme však použili
pouze prvých šesti členů v rozvojích (10), bližší viz [4].
Ekliptikální souřadnice L<f., B<f. převedeme na rovníkové lX<f., 15<f., viz [4], a tyto na pravoúhlé, takže
x<f. = r<f. cos lX<f. cos 15<f.,
y<f.

=

r<f. sin lX<f. cos b<f.,

z<f. = r<f. sin 15<f.,
r<f. = ao cosec

Nyní již můžeme vyčíslit složky Fx, Fy, Fz z rov.
(7) a z rov. (4) složky S, T, W, které vstupují jako
proměnné do pohybových rovnic (3) a GPR (2).
Numerická integrace následuje.

(13)

7t([,

a ao = 6378245 m je poloměr rovníku Krasovského
elipsoidu.

Složky poruchového zrychlení jsou opět dány rov.
(7), v kterých ovšem index ([ zaměníme indexem 0*).
Obdobně platí i rov. (8). Výpočet pravoúhlých souřadnic x, y, z UDZ je popsán v odst. 4, rov. (9). Odlišný
je pouze výpočet pravoúhlých souřadnic xo, Yo, Zo
Slunce. Navíc se spokojíme s přibližnými vzorci, neboť
gravitační účinek Slunce, viz tab. 1, je poměrně malý.
Ekliptikální šířku budeme považovat za nulovou, takže
Bo = O. Ekliptikální délku Lo vyjádříme vztahem
Lo = 279°41'48",04
129602768", 13.T
1",089. T2,
(14)

+

+

+

kde T je dáno rov. (12). Střední hodnota průvodiče 1'0
Země-Slunce je rovna výrazu l' = 1,00000030 [AJ],
.149,599.109 m [6], Pravoúhlé geocentrické souřadnice
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Obr. Sb Krátkoperiodické

Xo, Yo,

změny drahových elementů UDZ během jedné otočky, způsobené gravitačním
účinkem Slunce. Interval numerické integrace je 1min

Zo Slunce v rovníkovém

systému udávají

Q

Xo

=

ro cos Lo,

Yo

=

ro sin Lo cos c,

Zo = 1'0 sin Lo sin c,

(15)

kde c = 23°26'29" je sklon ekliptiky k rovníku pro
rok 1984.
Nyní již můžeme přistoupit k vyčíslení složek Fx, Fy,
Fz, rov. (7), a pomocí rov. (4) složek S, T, W. Numerická integrace GPR (2) případně pohybových rovnic (3)
následuje.

=
=
=
=

45°,
45°,
w
45°,
a
7 400 000 rn,
e
= 0,1,
1110 = 0° pro (čas průchodu perigeem)

vztahy

Gravitační konstanta geocentrícká:
GM(j = 398603.109 m3s-2,
Grav;tační konstant.a s(']pnocent.rická:
GM~ = 4902,7.109 m3s-2,

Numerickou aplikaci jsme provedli pro simulovaný
příklad, splňující podmínky skutečných poměrů v prostoru mezi Zemí, družicí, Měsícem a Sluncem.
Vstupní hodnoty.

Gravitační konstanta heliocentrická:
GM o = 1,327124 30.102°m3r2•
Poloměr rovníku Země Krasovského elipsoidu:
a(j = 6378 245m.

Drahové elementy UDZ:
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Tab. 2 Změny drahových elementů UDZ za jednu otočku, způsobené gravitačním
účinkem Měsíce
a Slunce. Interval numerické integrace je I min.
způsobená

Změna
dráhového
elementu
za 1 otočku
Ll.Q

~1i

Měsícem

I -0",026

Llw

,1a
Lle

A2l1o

I

I
I

-0",016
O" ,497
-0,004
m
-2,17.10-·
-0",585

Sluncem

Odhad
zbytků
pro úěínek
Měsíce

-0",008
O" ,029
-0",047
0,001 m
7,04.10-·
0",028

0",001
0",001
0",003
0,01 m
3.10-·
0",001

Krátkoperiodické změny drahových elementů, tj.
změny během jedné otočky, jsou znázorněny na obr.
5a a 5b. Změny drahových elementů za 1 otočku byly
získány interpolací pro čas T = 1h 45min 35", 15
(doba jedné otočky) a uvádí je tab. 2. Gravitační
účinek Měsíce byl proveden rovněž v integračním
intervalu 5 a 10 min. Pro všech šest elementů byla
uskutečněna extrapolace na nulový krok, viz obr. 3,
a podle ní proveden odhad zbytků plynoucí z I'epí'esnosti. Je uveden ve čtvrtém sloupci tab. 2. Výsledky
souhlasí s výsledky jiných autorů. Bližší je uvedeno
v [7].

I

LITERATURA:

Střední hodnota průvodiče Země-Slunce:
1'0 = 1,00000030
[AJ] .149,599 .109 m.
Interval numerické integrace h

=

1 min.

Dále bylo použito údajů z rov. (11) a (14). Pro výpočet
poloh UDZ bylo použito rov. (9), pro výpočet poloh
Měsíce rov. (12), (11), (10) a (13) a pro výpočet poloh
Slunce rov. (12), (14) a (15), viz též [7]. Dále bylo
použito rov. (8) pro Měsíc a analogických rovnic pro
Slunce a rov. (7) pro výpočet složek Fx, Fy, Fz poruchového zrychlení způsobené gravitačním účinkem
Měsíce a analogických rovnic pro působení Slunce.
K výpočtu složek 8, T, W bylo použito rov. (4). Dále
byly určeny pomocí rov. (9) veličiny potí'ebné v GPR
(2) a přistoupeno k numerické integraci těchto rovnic
metodou Runge-Kutta,
rov. (5), v průběhu 1 otočky
UDZ kolem Země. Jelikož interval integrace h činil
1 min a doba jedné otočky T

= .~~=

n

1" 45min 35
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15, n viz 1. rov. (9), bylo použito 107 poloh UDZ.

.Fotografische }'ernerkundung der Erde. (Fotografický
dálkový průzkum Země.) Vedoucí autorského kolektivu:
I. Kutuzov, C. Grote. Vydalo v Berlíně nakladatelství
Akademie-Verlag, 1983, 220 stran, 82 fotografií, 40 kartografických
zobrazení, formát
:30 x 22 cm, cena
35 DM. Text knihy je v německém a ruském jazyce.

prostředí. V třetí a nejobsáhlejší kapitole jsou ukázány
příklady experimentú. Kniha je určena nejen specialistům, ale i studentúm a dalším zájemcúm k širšímu
seznámení s problematikou dálkového prúzkumu Země
z fotografických snímkú.
Ing. T'la8timil HarlZl,
katedra geodézie VUT v Emě

(n48)528.8.041

V monografii jsou předloženy výsledky experimentú
z období letu kosmonauta NDR S. Jahna a jeho sovětsk~'ch kolegů na orbitální laboratoři Saljut - 6. Knihu je
rozdělena do tří kapitol. V úvodní je podtržen význam
spolupráce socialistických zemí v programech Interkosmos. V druhé kapitole je pojednáno o letu stanice
Saljut 6, jsou zde popsány jednotlivé etapy letu.
Stručně jsou uvedeny technické parametry snímacích
zařízení - kamer MKF - 6, KATE - 140, dále jsou
popsány experimenty S. Jahna s amatérsk}'mi fotografickými pi'ístroji Pentacon - six 6M a Praktica EE 2.
Experimenty
byly uskutečněny
v rámci programu
"Biosféra", jehož základní úkoly se týkají čtyř oblastí-"
geologie, meteorologie, oceánologie a ochrany životního

('SN 73 6;}15. ~áZYosloví hydrotechniky.
a zdrže. 1984.

Vodní nádrže

S účinností od I, ledna 1985 byla vydána nová čs. státní
norma, která určuje základní termíny a jejich definice
v hydrotechnice, na úseku vodních nádrží (prostor vytvořený vzdouvací stavbou na vodním toku, využitím
přírodní nebo umělé prohlubně na zemském povrchu
nebo ohrázováním části území určený k akumulaci vody
a k řízení odtoku) a zdrží (úsek přirozeného nebo umč-
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lého toku, na kterém se vzdouvá vodní hladina pro dosažení požadovaného spádu nebo hloubky vody; na rozdíl od vodní nádrže nedochází u zdrže k jejímu plnění
ve vodných obdobích a k prázdnění v suchých obdobích
- řízení odtoku je možné jen v mimořádných případech
a v nepatrném rozsahu). V normě je zapracována mezinárodní norma RVHP ST SEV 2261-80 Vodní hospodář'ství. Hydrotechnika, Vodní nádrže a zdrže. Termíny
a definice.
Více než 160 termínú je řazeno podle věcné přísluš.
nosti a jsou rozděleny do sedmi částí: I. Všeobecné pojmy, II. Typy a druhy nádrží a zdrží, III. Prostory
v nádržích, IV. Hladiny v nádržích, V. Hladiny ve zdr·
žích, VI. Řřízení odtoku, hladina spádu a VII. Provoz
nádrží a zdrží. K českým termímJ.m se uvádějí i termíny
slovenské.
Zpracovatelem 36 stránkové normy, nahrazující ON
73 6515 z roku 1985, je Hydroprojekt, odštěpný závod
Brno.
Ing. Dr. Bohumil Tesařík,
Kaznějov

a funkcie jednotlivých
ekonomických
v chozrasčotných vzťahoch.
-

Ing. Juraj Maňko: "Poznatky a skúscnosti zo zavádzania vnútropodnikového
chozrasčotu v n. p.
Geodézia". V referáte uviedol praktické poznatky
a skúsenosti zo zavádzania chozrasčotu v podnikoch
Geodézia, analyzoval niektoré nedostatky na tomto
úseku a ich príčiny z hl'adiska širších súvislostí v podnikovej praxi a naznačil spósob ich odstránenia.

-

Ing. Štefan Nemec: "Analýza úrovne a aktuálnc
problémy uplatňovania vnútropodnikového riadenia
v podmienkach n. p. Slovenská kartografia (SK)
Bratislava".
Referujúci sa vo svojom príspevku
zaoberal s problémami vyplývajúcimi z uplatňovania
chozrasčotných vzťahov v SK a s niektorými špecific!,:ými odlišnosťami od ostatných podnikov rezortu
SUGK. Upozornil najma na problémy stanovenia
právomoci a zodpovednosti a výstižnej transformácic
zvoleného ukazovatel'a na razne úrovne vnútropodnikových útvarov.

-

Ing. Ladislav Bábíček
Ing. Miloš Zimány:
"Poznatky
a skúsenosti zo zavádzania pravidiel
vnútropodnikového
riadenia".
Autori referátu sa
zaoberali rozborom súčasného stavu a úrovne zavádzania pravidiel vnútropodnikového
riadenia na
úrovni hospodárskych stredísk z hfadiska Geodetického ústavu, n. p., Bratislava.

-

RNDr. Antonín Cibulka:
"Automatizácia vnútropodnikového riadenia v rezorte SÚGK". ObsahOln
referátu bola problematika zavádzania automatizácie
do procesu vnútropodnikového riadenia. Referujúci
objasnil príčiny. a súvislosti, ktoré viedli k rozhodnutiu vytvorenia automatizovaného systému riadenia
podnikov
(ASRP) postupným
automatizovaním
jednotlivých
ekonomických agend. Zhodnotil súčasnú úroveň ich spracovania a nač!"tol perspektívy
ďalšieho rozvoj a ASRP v rezorte SUGK.

Seminár "Poznatky a skúsenosti zo zavádzania vnútoropodnikového
riadenia v podnikoch rezortu S ÚGK"

-Rozvoj riadenia v.rezorte Slovenského úradu geodézíe
a kartografie (SUGK) sa v súčasnosti uskutočňuje,
i v ďalšom období bude uskutočňovať, prehlbovaním
zásad podnikového a vnútropodnikového
chozrasčotu
ako metódy, ktorá zabezpečuje sústavné zvyšovanie
efektívnosti a kvality vykonávanej práce.
V záujme raalizácie a prehlbovania zásad chozrasčotu,
ako aj realizácie zásad Súboru opatrení na zdokonal'ovanie sústavy plánovitého riadenia národného hQspodárstva po roku 1980 v podmienkach rezortu SUGK,
usporiadala dňa 13. septembra 1984 Odborná skupina
(OS) 1707 pre ekonomiku a riadenie pri Slovenskom
výbore ~ (SV) Geodeticko-kartografickej
§poločnosti
(G.KS) CSVTS v spolupráci s Pobočkou CSVTS. pri
SUGK repllblikm-ý seminár "POZNATKY A SKUSENOSTI ZO ZAVÁDZANIA VNÚTROPODNIKOVÉHO RIADENIA V PODNIKOCH REZORTU SÚGK".
~ Seminára, ktorý sa uskutočnil v zasadacej miestnosti
CSVTS na KC)cel'ovej ulici v Bratislave, ;'la zúčastnilo
vyše 70 riadiacich pracovníkov rezortu SUGK, pracovIJíci Slovemk<Jj vysokej školy technickej Bratislava,
Ceskéh0 vysokého učení technického Praha a Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického Zdiby.
Seminár otvoril vedúci OS 1707 Ing. Michal Nazad.
Rokovanic seminára a diskusiu viedol odborný garant
seminára Ing. Marián Hýrošš.
Xa seminári boli prednesené nasledujúce referáty:
-- Ing. Daniel Lenko: "Podnikový a vnútropodnikový
chozrasčot". V referáte stručne charakterizoval niektoré pojmy z oblasti vnútropodnikového riadenia
a chozrasčotu a analyzoval ich z hfadiska problémov
pr0trvávajúcich
v niektorých
podnikoch rezortu
SUGK. Ďalej sa dotkol otázok noriem, plánovania
na jednotlivých úrovniach riadenia, vnútropodnikovej ceny a osobnej hmotnej zainteresovanosti.
-

Ing . .František Mrva: "Úlohy a ciele pri uplatňování
chozrasčotu vo ynútropodnikovom riadcní v podnikoch rezortu SUGK". Referujúci sa zaoberal metodickým zabezpečením uplatňovania chozrasčotu vo
vnútropodnikovom
riadení a objasnil pósobenie

nástrojm-

Prednesené referáty dali podnet k neformálnej diskusii, v ktorej vystúpilo 10 diskutujúcich. Z diskusie
vyplynulo, že najpálčivejším
problém'}m v oblasti
vnútropodnikového
riadenia z hfadiska zahczpegenia
chozrasčotných vzťahov v podnikoch rezortu SUGK,
sa javia vzťahy stanovenia meratcfných úloh jednotlivým organizačným stupňom v podniku v nadvaznosti
na stanovcnie zodpovednosti a zainteresovanosti na
ich plnení (t.j. problém noriem, kalkulácií, vnútropodni kovej ceny atď). Z príspevkov diskutujúcich jednoznačne vyplynulo, že seminár sa svojím obsahom dotkol
aktuálnych problémov a bol prínosom k hfadanin cicst
na ich riešenie. Na záver účastníci seminára vyslovili
želanie organizovať v budúcnosti seminárc s uvedenou
tematikou za účelom výmeny skúseností. S81nináre
s touto problem'1tikou organizova~ tiež na úrovni podni kov v rámci činnosti pobočiek CSVTS.
Na záver seminára sa prijaIi nasledujúce odporúčania:
1. Krajským výborom a pobočkám ČSVTS sa odporúča,
aby problematiku uplatřlOvania a prehlbovania zásad
podnikového a vnútropodnikového chozrasčotu, ~torý
m'1 svoje miesto aj v podnikoch rezortu SUGK,
pojali do svojich plánov činnosti a na svojej úrovni
aspoň 1-2-krát ročne poriadali odborné akcie s touto
tem:ttikou s cierom - podporiť rca!izáciu rozvoj a
riadenia a automatizácie v rezorte SUGK.
2. Odporúč'!:. sa OS 1707 pre ckonomiku a l'iadenie pri
SV GKS CSVTS pl'cbraté otázky z referátov ft diskusie
pr81nietnuť do plánov svojej činnosti na ďalšie obdobia. Najm'lnej do 2-3 rokov usporiadať podobný
seminár so zámerorn, sledovania pokroku a ďalších
skúseností v otázkach riadenia, plánovania a ekonomiky geodetických a kartografických prác, ako aj
v otázkach aut~matizácie vnútropodniko"ého
riadcnia v rezorte SUGK.
Zo seminára bol vydaný
dostali všetci účastníci.
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Celostátni konference" Úkoly rozvoje
vědy a techniky geodézie a kartografie
v 8. pětiletém plánu"

Konference "Úkoly RVT geodézie a kartografie v 8.
PLP" se konalay Praze ve dnech 8. a 9. listopadu 1984.
Pořadateli byli Ceský výbor Společnosti geodézie a kartografie a S!ovenský výb:>r G:lOdeticko-kartografickej
spoločnosti CSVTS spolu s Domem techniky ČSVTS
Pr,aha. Zúčastnilo se jí 133 pracovníků z resortů ČÚGK,
SUGK, FMNO, FMD, dále zástupci vědeckých pracovišť ČSAV a vysokých škol.
Jednání konference proběhlo jednak v plénu, jednak
v 6 odborných sekcích odpovídajících jednotlivým programům RVT odvětví. Celkem bylo předneseno 43 referátů.
Plenární

zasedání

.J. Kukitéa: Plhodobý výhrad rozvoj a vedy a techniky
v rezorte SUGK
lJ., Delong: Úkoly XII. konference GSSS v resortu
CUGK
L. Kebísek: Směry dalšího vědeckotechnického rozvoje
geodézie a kartografie v resortu Federálního ministerstva národní 9brany
P. Kmeťko: Ulohy rozvoja vedy a techniky v rámci
GSSŠ v oblas~i kartografie a inžinierskej geodézie
8. Kádner: Ukoly geodézie a kartografie v dopravě
a jejich zabezpečení rozvojem vědy a techniky v 8. pětiletce
V. Vahala: vývoj tematické kartografie_a dálkového
průzkumu Země v Geografickém ústavu CSAV
P. Kúdela, M. Hájek: Účasť SVŠT na rozvoji vedy
a techniky v odvetví geodézie a kartografie
Z. Nevosád: K problémům odborné a vědecké výchovy
P. Kmetko: Základné úlohy RVT geodézie a kartografie
v 8. 5 RP za Spoločnosť geodézie a kartografie ČSVTS
Sekce
1. "Ekonomika
a řízení
geodetických
a kartografických
prací",
odborný garant Ing.
Jaroslav Kouba, CSc.
J. Kouba: Výzkum ekonomiky, automatizace a řízení
geodetických a kartografických prací v 8. pětiletce
F. Šilar: Výzkum parametrů
jakosti geodetických
a kartografických prací
P. 1\.iikloŠík: Přístupy k hodnocení kvality a užitné
hodnoty mapového díla
A. Cibulka: Perspektívy
vývoj a automatizovaného
spracovania údaj ov vnútropodnikového riadenia
Sekace 2. "Mapování
a evidonce
nelnovitostí",
odborný garant Ing. Juraj Kadlic, CSc.
J. Kadlic: Súčasný stav a perspektivy rozvoja evidencic
nehnutel'ností a mapovania vo vel'kých micrkach
J. Vališ: Stav a perspektívy budovania AIS GaK
v SSR
Z. 8ouček: Automatizované vedení a využívání údajů
evidence nemovitostí
J. Barca, Š. Karpiš, J. klarek: Problémy tvorby a vy~lžívanie ?igitálnych máp verkých mierok a perspektíva
!ChrozvoJa
V. Štastn1í: Modernizace autOluatizovaného zpracování
mapy velkého měřítka
J. Pražák: Využití fotogrammetrického bodového pole
k racionalizaci mapování ve velkém měřítku
Sekce 3. "Kartografie",
Karas, CSc.

odborný garant Ing. Zdeněk

D. HmlSiar: Úlohy medzinárodnej vedeckotechnickej
spolupráce geodetických služieb socialistických štátov
v odbore kartografie

Z. Karas7 Rozvoj funkcí, obsah).! a forem kartografických informací
D. Moravec: Technické a progra mové vybavení pro
automatizované
zpracování kartografických informací
O. Roubík: Úkoly kartografického výzkumu v 8. pětiletce
v resortu geodézie a kartografie
E. Vrábel: Materiálové zabezpečení kartografické výroby
v 8. pětiletce
J. Kánský: Potřeby a předpoklady racionalizace tvorby
a obnovy map středních měřítek
Sekce 4. "Geodetické
Ing. Ján Kukuča, DrSc.

základy",

odborný

garant

J. Kukuéa: Súčasný stav a perspektívy budovania
geodetických základov
Z. Nevosád, M. Cjmbálník: K současné problematice
polohových sítí v CSSR
J. Vanko, A. Hrabě, J. Abelovič: Úlohy nivelačnej siete
pre potreby národného hospodárstva v 8. piiťrcčnici
S. Olejník. Z. Šimon, L. Triiger: Perspektivy čs. gravimetrických základů
Š. Priam, P. Vyskočil: Problémy geodynamiky v souvislosti s potřebami národního hospodářství
G. Karský: Možnosti naší astrononJ.Ícké geodézie
Sekce 5. "Inženýrská
geodézie",
Ing. Miroslav Herda, CSc.

odborný garant

.y: Herda:

Úkoly RVT v inženýrské geodézii v resortu
CUGK v 8. pětiletce
J. Šíma: Diskusní příspěvek k úvoc'nímu referátu M.
Herdy
R. Hlav,atý: Zámery VTR v inžinierskej geodézii v rezorte SUGK
V. Šanda: Další rozvoj ,metrologie v další pětiletce
O. Vosika. Z. N01!.ák: Učast katedry speciální geodézie
stavební fakulty CVUT na výzkumu v období 8. rětiletky
M .. Veselý, Z. Maršík, J. Vitásek: VS-zkum katedry
geodézie VUT Brno v příští pětiletce
Sekce
garant

6. "Dálkový
průzkum
Ing. Jan Neumann, CSc.

Zcmě",

odborný

J. Neumann: Vědeckotechnický rozvoj dálkového prúzkumu v čs. geodézii
B. Delong: Zák~adní podmínky rozvoje dálkového prúzkumu Země v CSSR
M. Petrovié: Diarkový prieskUlU Zeme v rezorte Slovenského úradu geodézie a kartografie
M. Stoklasa: Digitální zpracování obrazových dat jako
nosná inovace dálkového prúzkumu
Z. Maršík: Úlohy výchovy specialistú v rozvoji dálkového prúzkumu Země
Jednání konference bylo velmi intemdvní. Lze je
charakterizovat
vysokou aktivitou
všech účastníků
a snahou o spolupráci ve všech rozhodujících směrech
rozvoje odvětví. Zejména byla zdúrazňována naléhavost vybavení geodetických a kartografických pracovišť progresivní
jednotnou
přístrojovou
technikou,
sjednocení používaných
tochnologií a vytvářených
informačních systémú pro jejich víceúčelové využití
a soustavná automatizace geocletiek:)'ch a kartografických prací. Za významný společný úkol pokládá konference též soustavné prohlubování odborné úrovně
kádrú v oblasti geodézie a kartografie postgraduálním
studiem. vědeckou výchovou a dalšími formami vzdělávání. Ve všech šesti sekcích byly vypr~covány podrobné závěry a doporučení pro orgány CSVTS, které
též budou dány k využití všem příslušným státním
orgánúm a organizacím.
Konference
přispěla
ke zvysení informovanosti
o úkolech a problémech rozvoje vědy ft. te::hniky odvětví
a ke zvýšení aktivity všech členú CSVTS při řešení
těchto úkolů a yyužívání jejich výsledkú, při zlepšovatelském hnutí, v komplexních raci01lHlizačních brigádách a ve všech f()rmách socialistického soutěžení.
Sborník konfer~nce bude vydán začátkem r. 1985.
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konalo u příležitosti výstavy stejnojmenné sympozimn,
pořádané Univerzitou Karlovou v Praze, Jagellonskou
univerzitou v Krakově, Polským informačním a _kulturním střediskem v Praze a Státní knihovnou CSR.

Podnětná spolupráce ČSVTS a SPŠZ
v Praze

Již delší dobu se setkáváme na seminářích a 'konfercn"
cích pořádanS-ch ČSVTS - geodézie a kartografie se
stud.:mty pražské střední prúmyslové školy zeměměřické
(SPSZ) i s jejich profesory. Ča§to byl chválen tento zájem mladých technikú o akce CSVTS. Málokdo v§ak ví,
že je to vÝilledek cílevědomého úsilí pobočky CSVTS
při G)odetické a kartografické správě pro Středočeský
kraj a hl. In. Prahu.
Tato pobočka uzavíni již třetí rok, po dobrých zkušenostech z uplynulých let, s pobočkouČSVTS
SPŠ Z
v Praze vzájemnou
"Dohodu o zabe~pečení účasti
proť.es'Jrú a žákú na _odborných akcích
a další
sp'llupráci poboček CSVTS".

csvrs

Snahou dohody je co nejvíce zpřístupnit profesorům
a žákům školy nové poznatky z rozv_oje vědy a techniky předávané prostřednictvím akcí CSVTS. O~sahem
do~ody je průběžné
informwání
pobClčky CSVTS
SPSZ o konaných akcích a o programu a náplní odbornS'cJl akcí Oborového střediska vzdělávání pracujících
(VUGTK). Dále pak dohoda obsahuje jmenovitý VýČ3t
akcí, seminářú a celostátních
konferencí, na které
nebude ČSVTS požadovat vložné ani úhradu Sborníkú,
případně na které Pobočka sam1, pCltřebné !2bnosy
nhradí. Neméně podnětná je nabídka pOQočky CSVTS
GKS, Ž3 Zetjistí na požádání pobočce CSVTS SPŠZ
exkurze, konzultace, či jiné formy odborného styku a
informací. Plnění Dohody je vždy kontrolováno
na
členských schúzích poboček závěrem školního roku.
Je třeba pochválit a velrui kladně hodnotit takové
konkrétní naplnění poslání CSVTS, jak je uskutečňuje
pobočka při GKS pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu.
Pozornost věnovaná naší budoucí mladé technické
generaci přinpsp jistě své kladné výsledky.

Program zahájila první přednáška České atlasy světa
doc. RNDr. Ludvíka Muchy, CSc., který velmi zasvě·
ceně pohovořil o nejstarší české atlasové tvorbě s již
téměř stopadesátiletou
tradicí. Věnoval se především
živo.tu a dílu V. Merklase, V. Zeleného a B. Kozenna
a podrobl,H~rozebral jednotlivá vydání českých atlasú
světa včetně jejich vzniku a dalších osudú. Mgr.
Edward Schnayder
se zabýval vývojem kartografie
zemí historického Polska do roku 1918. Zmínil se o nejstarším kartografickém
zpracování území Polska na
rukopisných.mapách "Sarmatia" a "Germania" v Ptolemaiově Geografii a ve velmi hutném faktografickém
výčtu pokračoval přes zakladatele polské kartografie
B. Wapowského (cca 1475~1535) přes mapy M. Strubicze (16. st.), J. Naronowicze-Narowského
(17. st.),
K. de Perthéese (18. sL) až k složitému vývoji ve Rtoletí
19. Zdúraznil význam polské kartografie po získání
nezávislosti v roce 1918 a v souvislosti s tím s činností
E. Rom9ra, nejlepšího polského geografa 1. pol. 20. stol.
RNDr. Richard Čapek, CSc., se v přednášce Československé topografické metpy zaměřil na pět etap historie
vzniku těchto kartografických děl po roce 1918: přepracování
III. vojenského
mapování,
nedokončené
lllapové soubory z let 1923--1949, dočasné topografické mapy z 50. let 20. století, topografické mapy generálního štábu českos~ovenské lidové armády po roce
1952, základní mapy CSSR. V rámci každé etapy podal
výklad o vzniku a vývoji jednotlivých kartografických
děl. Dr. Kazimierz Trafas v závěrečné přednášce Mapy
a atlasy přírodního prostředí v lidovém Polsku hovořil
o historii vydávání geologických map po druhé světové
válce. Velmi poutavě seznámil přitolllné se současnými
tematickými mapami a atlasy -- geologickými, klimatickými, geobotanickými, znečištění ovzduší a řek apod
Závěrem nezbývá než vyslovit přání většiny účastníkú sympozia, aby přednesené referáty byly brzy zpřístupněny tiskem.
PhDr. Et'a Semotanová,
Ústav čs. a světových dějin, ČSA V, Praha

Ing. Ondřej Jeřábek, CSc., Praha

Výstava a sympózium "Historie
nost polské kartografie"

a současCelostátní aktiv komplexních
začních brigád

14. listopadu 1984 byla v pražském Klementinu zahájena "S'stava Historie a současnost polské kartografie
ze sbírck Jagellonské unive!zity v Krakově, kterou
uspořádala Státní knihovna CSR ve spolupráci s PolRkÝm. informetčním a kulturním střediskem v Praze.
Exponáty dokumentovaly vývoj polské kartografie od
první tištěné mapy Polska z roku 1526 až po současnost,
reprezentovanou
především řadou tematických
map,
plány Krakova a atlasy. Značnému zájmu veřejnosti
se těšil např-o plán solných dolů ve Věličce Marcina
Germana, ručně kolorovaný plán Krakova z 2. pol.
19. století, z no\·é kartografické tvorby pak mapa bojú
s hitlerovskS-mi útočníky, plastická mapa Tater, klimatický atlas PolRka aj.
S)tkání s polskou kartografií pokračovalo 15. listopaůu 1984 v zasedací síni Státní knihovny,
kde se

racionali-

Celostátního aktivu komplexních racionalizačních brigád vybraných resortú a organizací, který 5. prosince
1984 uspořádal v Brně Odborový Rvaz pracovníkú
státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu,
Rezúčastnily: také delegace složené z pracovníkú resortu
ČÚGK a SÚGK. Významnou část tohoto jednání tvořila diskuse, ve které vystoupilo celkem 19 řečníkú.
Se svými zkušenostmi a s výsledky činnosti KRB se
za resort geodézie a kartografie s ostatními účastníky
aktivu podělili ing. Kavan (Geodézie Opava), ing.
Volný (Geodézie Brno), ing. LOfelmann (Geodézie
f'ardubice), ing. Laudová (Geodézie Bratislava), ing.
Skácha (Geodézie Liberec), ing. Marek (Geodetický
ústav Bratislava).

1985/52

AA~_~kf

a kartografický

.mi!BIk· .31/73,

DIPLOMOVÉ

PRÁCE

~~znam diplomových prací ,
.
obhájených·absolventy studia oboru
geodézie a kartografie fakulty stavební
čvůT vPraie'v'roce 1984
Katedra geodézie a pozemkových úprav
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Novotný
Luděk
Měření azimutu. gyroteodolitem
H\id ••,'"
Šilar Jan
.
..
Určení přesnosti elektFonick~ho docílov;mí ,pot1;l'tiB
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Što chl Karel
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,.1,<
,
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pro projektování
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digitalizací

Katedra vyšší geodézie
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Bartík
Tomáš
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území
surovin

ohznr
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Ďoubal Jan
Aplikace metod kolokace v astrodynamice
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Farhat
Houssein
Studie o geodetických aplikacích dopplerovsk)-ch systémů

korekcí

na výslednou

pi'esnost

Hronková
Drahomíra
Projekt hlavní polní cesty

Forej t Martin
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VÚGTK 10011000 Observatoře astronomie a geofyziky
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Prognóza pohybu stavby

Jankovský
Petr
Projekt pracovního letiště se zpevněnou VPD
J ánská Marcela
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Jura Petr
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Marcela
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sítě zaměřené triangulací ze

sítě
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Petr
Určeni geodetických zeměpisných souřadnic bodu

Kuneš Václav
Polohové vyrovnání sítě v Ziarské dolině

Radilová
Renata
Prognóza pohybu stavby

Le beda Jaroslav
Porovnání variant prostorového řešení sítě

Šubert Petr
Výpočet koval'iancí a vyrovnání korelovaných mčí'cní

v

Lebedová
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Porovnání výsledků rovinného a prostorového
nání sítě

vyrov-

Lžíčařová
Naděžda
Metoda blokové tachymctrie aplikovaná pro budování
účelových sítí a její modelová řešení
Matysová
Zdeňka
Příspěvek k problematice tvorby
v projektech pozemkových úprav

bloků

orné půdy

pro budování

Tesárková
Hana
Přenášení chyb v nivelační síti
Vaněček Milan
Poruchové působení slunečního záření na UDZ

Katedra mallování a kartografie
Bauer Petr
Srovnávací studie automatizované
mapy velkého měřítka

Mička Jiří
Přesnost nitkového planimetru
Neumannová
Alena
Využití blokové tachymetrie
sítí

Taraba
Pavel
Kalibrace frekvencí dálkoměru ME 3000

účelových

Broia
Marek
Možnosti využití
účely
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Iva
Problematika využívání technické mapym.'ěsta
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."
Projekt geod~~h'
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Calda Vladimír
Vyhodnocení vodorovných posunů' pozorovaných bodů
hráze Slapy,. určených trigonometrickou metodou

Základní

Chvála Patr
FotogrammJtrické
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Problematika pí?vzetí
pro účely EN

po-

,
výměr z operátů THM (ZMVM)

Králík
Dlniel
P,)rovnání efektivity rt'tzných výpoče,tních principú
kapesních ka lkulátorech
Kramárová
Daniela
Algoritmizace generování
s p:JVinnými hranami
Mi kula Radim
Vynžit.í firmwarových

na

,I

rovinné

trojúhelníkové

prvkt't přístrojů

Patočka
Jan
M')žn.:>st.ivyužití multispektrálních
hosp:>dáhké účely
,

sítě

TI v geodézii

snhnků

pro vodo-

Pešk ová Ivana
Trd'lS form lC3 skenerového záznamu dá geodetického
syst.ém'.! bJZ použití vlícovacích bodů
Pojeta
B Jbk
Zk'Juška m'ířického post.upu určování geom3trických
impClrfekcí stěn ocebvých
nosníki'l metodou blízké
sterao fotogramm Jt ric
Pokorná
Jitka
Účebvá m1pa pro orientační běh

Černá Jana
Vytyčování polární~etodou
ěovacím ramenem

se zjednodušeným

Havránek
Jaroslav
Měření délek v lehké atletice
technikou

nejmodernější

měřickou

Havrda
Pavel
Vytyčování pomocí gyrotheodolitu
Holý Stanislav
Určení vodorovných a svislých posunů skalního masivu
Kunětická hora
Jochová
Ivanka
Vytyčování polární metodou s vytyč ovacím ramenem
Kep rta Pavel
Rnbor přesnosti polygonových pořadů
Kostečka
Milan
Polární vytyčJvání s vytyč ovacím ramenem
Kostelecký
Michal
Záměrná přímka s využitím
nýrské geodézii

laserového záření v inže-

Košťálová
Pavla
Stanovení čar stejné přesnosti pro určení přechodných
stanovisek
Legner
Ladislav
Sledování svislých posunů opěrné zdi nábřeží K. Marxe
v Praze-Podolí
Li ndovs ký Ivo
Vyhodnocení vodorovných posunů opěrné zdi měřených
trigonometrickou metodou v časově odlehlých etapách
Lžíčař
Petr
Nejvhodnější

metoda vytyčení

panelových objektů

Poláčko vá Zdeňka
,
A'It.:>mltizace kresby ekvideformát pří měření geom3trických im;:>erfekcí stěn ocelových nosníků mCltodou
blízké stereofotogrammetrie

Novák Milan
Projekt hlavní polní cesty P 6/40 k propojení
Nešetice se silnicí Krasejovice - Sedlec

Rothe
Patr
Hist.orický vývoj

Pechová
Alena
LaserO\:-á metoda měření průhybů

výstavby

Řéhák
Pavel
Zprdcwání tem'ltické

areálu

Tr0jského

zámku

Sád ovský Petr
RéJzt.ažnost. fólií z umělých hmot
Sankot
Jiří
Taorie matern1tického méJdelování diagram:>vých znač;:)kv p'Jdmínkách autom'Ltizované tvorby tem:ltických
ml,p

ná-

Šťástková
Jana
Fot Jgramm) trické určJVání svislých a vodorovných
posunů hra dících těles na vodníqh tocích
'
údajú m3ťodou numeric-

Švejda
A"lt:mín
Betlém3ká kaple v Praze a okolní zástavba -- historický
stave bní vývoj
. ,
I

Tarab ová Ivana
U rč ení "np,rovnoměrnosti dělení" bubínku
mikrom3tru tllE'odJlitu WILD T 3

komorových mastú

Řepka
Zdeněk
Hodnocení metod a prostředků
světelného svazku laseru

pro

Skalický
Martin
Geodetické metody pro sledování
stroje kontilití oceli

určení

středu

technologické

osy

Smutková
Jaroslava
Určování deformací přesným měřením úhlů

zobraz:mí

Šiko vá Ludmila,
SteraofotogrammJtrické
zaměřaní ,části přahradní
drŽJ "Pilská" a ..JosefÚv dúl"

Šubrto vá Ro,náta
Zjišbvání antropom3trických
ké s tara J fotéJgramm 3tric

obec

Rataj
R'Jman
ZjišťéJvání vodorovných posunů opěrné zdi

mlpy pro,9rient~čn~ běh

Satrap ová Dana
K obecné teorii ekvivalentních

vyty-

optického

Strolená
Irena
Vliv prostřildí na průchod laserového svazku
Šikl LubéJmír
Vliv frekvenční nestability
paprsku

laseru na stanovení středu

Šubrt
Jiří
Vyrovnání zkušJbní strojírenské
Uhrová
Přesnost
laseru

Eliška
upravené

metody

mikrosítě

dlouhých

tětiv

s užitím

Vejvoda
Vladimír
Příspěvek k měření mikrosítí
Veselý Josef
Vytyčení osy liniové stavby

Vodňanský
Petr
Probleml,tika převzetí výměr z operátů THM (ZMVM)
pro účClly EN
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Rudolph, R.: Požadavky na digitální topografická data
z hlediska železnic, s. 123-125.
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Benčič, D. -

Šimičič, K.: Výzkum vlivu atmosféry na
paralaxu mřížky, s. 126---127.
Heinig, J.: Výpočet ploch podle Herona ještě dnes?
s. 128.
Meier, S.: Prostředky pro filtraci (posouzení) geo·
metrické nivelace, část 1., s. 129-133.
Zimmermann, B.: 125let od úmrtí Alexandra von Hum·
doldta, s. 135-137.
Jacob, G.: O určení optimálního objemu měření, s. 138.

Seminář "Elektronizace
kartografii"

v geodézii a

ČSVTS - Český ústi'ední výbor Společnosti geodézie a
kartografie,
Odborná skupina automatizace
geodézie a
kartogl'a[je a Dům techniky ČSVTS Ostí nad Labem ve
spolupráci s pobočkami ČSVTS VOGTK Zdiby, Geodézie,
n. p., Opava a podniky resortu elektrotechnického
průml,slu uspořádá ve dnech 3. il 4. června 1985 v Mostě
celostátní seminář se zahraniční účastí na téma:
E I ~ k t r o n i z a ce

v g e o d é z i i a k a r t o g r a f i i.

Cílem semináře je podání informací o současných a perspektivních možnostech využívání elektronizace v geodézil a kartografii,
zejména velkých a malých počítačů,
registrátorů,
elektronických
planimetrů, zobrazovacích
zařízení, interaktivní grafiky atd.
Součástí semináře bude vS'stavka domácích a zahraničních výrobcll elektronických zařízení pro geodézií a kartografií.

Geodezija, kartografija i zemeustrojstvo, č. 3/84

V boji za vysokou kvalitu - vědeckotechnické kádry
Informace o připravované akci potlá: Ing. Petra Kupšovs rozhodující odpovědností, s. 3--4.
ská, Dum techniky ČSVTS, Ústí nad Labem, Veleslavínova
Djankov, Iv.: Odhad vlivu reliefu v bezprostředním
ul. č. 14, 400 21 OsU nad Labem, telefon 422 47.
okolí bodu, ve kterém se určuje tmová anomálie, B. 5
Ing. Fáclav SLABOCH, CSc.,
Ing. František SIL AR, CSc.,
až 7.
předseda OS automatizace
odborný garant akce
Malinov, L.: Některé vúodní podmínky k novým mate.
geodézie a kartografie
matickým a kibernetickým interpretacím
geodetic.
kých dat, s. 8-11.
Bakalov, P.: Vyrovnání úhlově.délkových sítí za před.
pokladu existence systematických
chyb v délkách
měřených světelnými dálkoměry, s. 12-15.
Lazarov. V.: Základní geodetické práce pro stavbu la.
nových drah "Simeonovo-Aleko" a "Rezena" v pohoří Vitoša, s. 15-18.
Desov, M.: Sofijská triangulace a stavba tunelů na území
hlavního města, s. 19-21.
Phan Van Chuen: Určení dopustné odchylky geodetických prací při montované výstavbě jako funkce
stavebních odchylek, s. 21-22.
•
Pavlova, L.: Přímá, neinteraktivní orientace fotogram.
metrických snímků, s. 23-26.
K osev, A.: Letecké snímkování prostřednictvím ne..•~~
standardních létajících přístrojů (letadel), s. 26---28.
Katranuškova, Chr.: Automatizovaná tvorba lokalizovaných diagramů a kartodiagramů,
s. 28-31.
Stanev, Iv. - Delijeva, A.: Komplexní projekty pro boj
s erozí, s. 31-36.

NSKO,

.~

Podtl oboru geodézie a kartografie
na socialtstické
výstavbě naší vlasti při plnění závěrů XVI. sjezdu
Komunistické
strany Československa je vyjádřen na
československé
poštovní známce, vydané čs. správou spojů v rámci emise Úspěchy socialistřcké
výstavby v ČSSR. Ve známkovém poli je symbolicky
zobrazen geodet s teodoUem při práci v investični
výstavbě

Vyhlášení

konkursu

V přípravě

Děkan fakulty stavební ČVCT Praha vypisuje konkurs na
obsazení místa odborného asistenta na katedře vyšší geodézle pro obor vyšší geodézie a specializace příbuzné
(geod. astronomie, geofyzika, kosmická geodézie). Požadavky: VŠ vzdělání geodetického směru, praxe v oboru
a kádrové předpoklady. Informace podá vedoucí katedry.
Přihlášky s dotazníkem a podrobným životopisem zašlete do 30. 4. 1985 KPO fakulty stavebni ČVUT, 166 29 Praha 6, Thákurova 7.
Děkantít

fakulty

stavební ČVUT v Praze

pro příští GaKO jsou:

DANIELOVÁ, E.: Príspevok k charakteristikám
etapovite budovaných geodetických sietí
VJAČKA, A. - MAXA, J. - DĚCKÝ, M.: Mikroelektronika pro střediska geodézie
PAP, P.: Přesnost zjišťování objemů odtěžených
skrývek
SEDLÁČEK, S.: Aplikace grafových struktur v geodézii
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Opravuje
teodolity,

nivelační přístroje, refraktometry,

triedry,

puškohledy, mikroskopy

.•.,.

prlJem oprav
Praha 1, Myslíkova 5
Bratislava, Mehringova 14
Li berec, uI. 5. května 17
Plzeň, Veleslavínova
25
Ostrava, Miličova 4
České Budějovice, Česká 27

Olomouc, tř. Osvobození 27
Prešov, SRR 103
Hradec Králové, Resslova 600
Banská Bystrica, nám. V. I. Lenina
Dům služeb

EVIDENCE A ROIBORY
NÁllADŮ V INfORMAČNíM
SYSIÉMU PODNIKU
Knížka komplexně postihuje problematiku evidence a rozboru nákladů a jejího včlenění do automatizovaného informačního systému v podniku. Uvádí jednotlivé metody
zkoumání nákladů (účetní, statistické, ekonometrické, simulační) spolu s hodnocením jejich pracnosti a použitelnosti v praxi.
Hospodářským pracovníkům podniků i nadpodnikových
orgánů a studujícím škol ekonomického směru.
Překlad z polštiny.
22 Kčs

184 stran, 53 obrázků, 26 tabulek, váz.

MANIPUlACE S MAIERI.ÁIEM
Zabývá se technicko-ekonomickými
problémy dopravy,
skladování, vážení a balení hmotných prostředků ve výrobních závodech. Věnuje pozornost rozboru stavu mani·
pulace s materiálem, zvyšování technicko ekonomické
úrovně manipulace s materiálem a problémům prostorového rozmístění v závodech. Probírá zařízení pro manipulaci
s materiálem, jejich charakteristiky
a zásady konstrukce,
seznamuje s organizací práce a s evidencí výkonů a nákladů na manipulaci.
Posluchačům vysokých škol ekonomického a technického
směru, pracovníkům ve výrobních a obchodních oblastech.
3. vydání. 232 stran, 105 obrázků, 4 tabulky, váz. 20 Kčs!

Zde odstřihněte

a pošlete

na adresu

SNTL - Nakladatelství
Spálená 51, Praha 1

technické

Uteratury,

. výt. Jarugowa: Evidence a rozbory nákladů
podniku
" výt. Jílek a kol.: Manipulace s materiálem

odbytové

oddělení,

v informačním

systému

