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528.088:528.14
SILAR, F.
Hod,noceni výsledků měreni před vyrovnánim"a'po'vy,
.'Dvnání
Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, Č. 2, s.
27-31, lit. 6

Definice dvou hlav'nich vlastnosti' měřených a odvo-
zených veličin, a to přesnosti a spolehlivost!. Odvoze-
ni vzorců pro posuzováni přesnosti a spolehllvostl vý-
sledků měřeni, určených před a po vyrovnáni, a to
při působeni proměnlivých podminek měřeni.

519.854: [528.425.1:681.3.05]
KALAK, A. - KRCHO, j.
Struktúra bázy údajov komplexného digltálneho mode-
lu terénu a plno automatizované zostrojenie primárnej
trojúholnikovej siete
Geode'tlcký a kartografický obzor, 29, 1983, Č. 2, s..
31-40, 10 obr., 2 tab., lit. 11
Rozpracovianle struktúry bázy údajov komplexného jl-
gltálneho modelu terénu v podobe tzv. dvojstupňovej
tabulky pre optimalizované plnoautomatizované zostro-
jenie primárnych Isekundárnych sleti z diskrétneho
bodového pola výšok, bez nutnosti mnohonásobného
testovania primárneho diskrétneho bodového pola.
Ukážka praktického postupu podla navrhnutého algo-
ritmu.

528.486.3:624.21 (437.6-25 )
STANĚK, V. - KOPÁČIK, A.
Optimalizácia merania vytyčovacej siete mosta
Geode'tický a kartografický obzor, 29, 198'3, Č. 2, s.
41--46, 5 obr., 6 tab., lit. 6
Problémy a závery, ku ktorým sa dospelo pri apliká-
cli optimallzačných met6d na vytyčovacej sietl projek-
tovaného dialnlčného mosta cez Dunaj v Bratislave-
-Lafranconi. Zovšeobecnenie poznatkov a skúsenosti
prl aplikácli optimalizačných met6d v geodetickej pra-
xi pri budovaní a meraní účelových geodetických sie-
tí.

')20.626: 528.8.041.5
SNĚVAjS, j.
Polní filtrový spektrometr SDPZ
GeOdť;ticky a kartografický obzor, 29, 1983, Č. 2, s.
47-51, 7 obr., 2 tab., lit. 11

Princip a konstrukce přístroje pro měření spektrál-
ních činiteiů odrazu ve viditelné a blízké infračervené
části spektra. Použivá se pro pozemnl měřeni a pro
nalezení vhodných kombinací filtrů při snlmkovánl
jednotlivých jevů. Přesnost měření asi 10 % hodnoty
spektráiního činiteie odrazu.

528.088:528.14
llUlJIAP, <P.
OI\eHKa pe3YJII,TaToB H3MepeHHH nepen ypaBHHBaHHeM
H rroc~e ypaBHHBaHHH
feoJJ:EJ3ll'!eCKllll II KapTorpaq,llqeCKllll OS30p, 29, 1983,
No 2, CTp. 27-31, JIllT. 6
Ileq,uHlll.\llH JJ:BYXr JIaBHblX CBOllCTBll3MepeHHblX II Bb]'
BEJJJ:eHHblXEeJIll'IllH, II TO TOqHOCTllII HaJJ:elKHOCTll.Bbl-
EeJJ:eHllEJq,OPMYJI JJ:JIHOl.\eHKll TOqHOCTll II HaJJ:elKHocTll
pe3YJIbTaTOB ll3MepeHllll, onpeJJ:eJIeHHblX nepeJJ: II rrOCJIe
ypaBHllBaHllH, II TO rrpll JJ:EJllCTBllllrrepeMeHHblX YCJIOBllll
Ji3MepeHllll.

519.854: [528.425.1.681.3.05 J
KAJIAK, A. - KPXO, H.
CTpYKTypa 6a3LI .llaHHLIX KOMneKcHoH qHCJIOBOHMone-
JIH peJIl,e4>a MeCTHOCTHH aBT,oMaTH3HpoBaHHoe noc:rpoéc
HHe nepBHqHOH ceTH TpeyrOJILHHKOB
reoJJ:oollqecKllll H KapTOrpaq,HqecKHll' 0630p, 29, 1983,
No 2, CTp. 31-40, 10 pllC., 2 Ta6., JIUT. 11
Pa3pa6oTKa CTPYKTYPbl6a3bl naHHblX KOMrrJIeKCHOllqHC-
JIOBOll MOJJ:eJIHpeJIbeq,a MecTHOCTllB BllJJ:e TaK Ha3blBae-
MOll JJ:BYXCTerreHHellTa6JIlll.\bl JJ:Jr.HorrTllMll3llpOBaHHoro
aBTOMaTll3llpOBaHHoro rroCTpoeHllH rrepBn:qHblX n: BTO-
PllqHblX ceTell H3 oTJJ:eJIbHblXHllBeJIllpHblX rrYHKTOB,6e3
HYlKJJ:b1MHorOKpaTHOll npoBepKll rrepBn:qHOro nOJIH Hll'
BeJIllpHblX nYHKToB. IIpHMep rrpaKTn:qeCKOro rropHJJ:Kano
npeJJ:JIOlKeHHoMYaJIrOpllTMY.

528.486.3:624.21 (437.6-25)
CTAHEK, B. - KOI1AQHK, A.
OrrTHMH3aI\HJI H3MepeHHH pa36L1BOQHOHceTH MOCTa
feoJJ:e3HQecKn:ll n: KapTorpa4>llqecKllll 0630p, 29, 1983,
No 2, CTp. 41-46, 5 pHC., 6 Ta6., JIllT. 6
IIp06JIeMbl n: 3aKJIIOqeHllH nOJIyqeHHble npll npllMe:<eHllll
MerOJJ:OBonTllMll38l.\llH B CJIyqae pa36bIBOqHO:'1ceTll npo-
eKTn:poBaHHoro aBTOMarn:CTpaJIbHoro MOCTa qepoo peKY
,llYHall B EpaTn:CJIaBe-JIaq,paHKOHll. feHepaJIll3al.\llH no-
3HaHllll II orrblTa rrpll rrpllMeHeHllll MeTOJJ:OBorrTn:Mll3a-
l.\llll Ha reOJJ:e3llqecKoll rrpaKTn:Ke rrpll co3JJ:aHllll II U3-
MepeHllH crrel.\n:aJIbHblX reoJJ:e3n:qeCKllX cerell.

520.626:528.8.041.5
lllHEBAHC, H.
IIo~eBoH 4>HJIbTpOBaJILHLIHcrreKTpOMeTp IJ;eHTpa nH-
.CTaHI\HOHHOro 30HJJ:HpOBaHHH3eMJIH
fOOJJ:OOn:qecKllll II KapTorpa4>n:qecKull 0630P, 29, 1983,
No 2, CTp. 47-51, 7 pllC, 2 Ta6., JIllT. 11
I1pllHl.\llrr n: KOHCTPYKl.\llHrrpll60pa JJ:JIH ll3MepeHllJ!
crreKTpaJIbHLIX K034>4>lll.\ileHToBOTpalKeHllJ! B BllJJ:llMOllII
6J1n:3KOll llHq,paKpacHoll QaCTll cneKTpa. I1pn:60p llC-
rrOJIb3yeTcH JJ:JIHHa3eMHoro ll3MepeHllH II JJ:JIHorrpene-
JIeHllJ! YJJ:06HbIXKOM6llH8l.\llll q,llJIbTpOB rrpll CbeMKe OT-
JJ:eJIbHblXHBJIeHn:ll. TOqHOCTb ll3MepeHllH - rrpllSJIll3ll-
TeJIbHO 10 % 3HaqeHllH cneKTpaJIbHOrO K094>4>lll.\lleHTa
OTpalKeHllH.

528.088:528.14

ŠILAR, F.
Bewertung de'r Messungsergebn'sse vor und nach der
Ausgleichung
Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, Nr. 2, "S.
27-31, Lit. 6
Die I,)efinition zwel Haupteigenschaften der gemesse-
nen un\! abgeletteten Grtissen, und sogar der Genaulg-
keit und Zuve·rUi.ssigkelt. Die Formel-ableitung fiir die
Genauigkeit5- und Zuverlassigkeitsbet1rteilung, dJ,e vor
und nach der Ausgieichung wahrend der Wlrkung ver-
iinderJicller Bedingungen bestimmt werden.

519.854: [528.42_5.1:681.3.05 J

KALAK, A. - KRCHO, j.
Datenbasisstruktur vom komplexen digitalen GeHinde-
modelI ••nd vollautomatisierte Konstruktion des pr!-
miiren Dreiecksnetzes
Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, Nr. 2, S.
31-40, 10 Abb., 2 Tab., Lit 11
Bearbeitung der Datenbasisstruktur vom kom -lexen dl-
gltalen Gelandemodeli ln Form der sog. zweistuflgen
Tabelie fiir die optimaiisierte \lnd volla\ltomatisierte
Konstruktion der primaren und sekundaren Netzte aus
dem dlskreten Hohenpunktfeld ohne Dringlichkeit der
vielfachen Teste vom primaren diskreten Punktfeld.
Eln Beispiel des praktischen Verfahrens nach dem vor-
geschlagenen AIgorithmus.



528.486.3:624.21(437.6-25)
STANĚK, V. - KOPÁČIK, A.
Optimierung der Messung eines Briickeabsteckungsnet-
zes
Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, Nr. 2, S.
41-46, 5 Abb., 6 Tab., Lit. 6
Probleme und Schlussfolgerungen aus der Applikation
von Optimierungsmethoden auf dem Absteckungsnetz
der projektlerten Autobahnbriicke iiber Donau ln Bra-
tlslava-Lafranconl. Verallgemelnerung der Er.kennun-
gen und Erfahrungen bel der Appllkation der Optlmle-
rungsmethoden in der geodatlschen Praxls bel der
Herstellung und Messung geodatlscher Netze.

520.626:528.8.041.5
ŠNÉVAJS, J.
Feldfilterspektrometer SDPZ
Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, Nr. 2, S.
47-51, 7 Abb., 2 Tab., Lit. 11
Das Prlnzlp und dle Konstruktlon des Gera tes fiir
Messung der Spektralfaktoroo von Abprall im slcht-
baren und nahen lnfraroten Spektrumteil. Es wird fiir
dle terrestrlsche Messung und fiir das Finden geelg-
neter Fllter,kombinationen bel Aufnahmen elnzlger Er-
schelnungen angewendet. Dle Genaulgkelt d~:r Me&-
suugt betragt ungefahr 10% des Wertes von Abprall-
spektralfaktors.

528.088:528.14
ŠILAR, F.
The Estimation 01 Resu1ts 01 Measurement belore and
after Adjustment
Geodetický a karto-grafický obzor, 29, 1983, No. 2,
pp. Z7-31, 6 ref.
Deflnttlon of two ma ln propertles of measured and
derlved quantlties - the accuracy and rellabillty.
Derlvlng the formulae for the estlmatlon of accuracy
and rellablllty of results of measurements, determl-
ned before and after an adjustment ln casle when
measurements are carrled out under changeable con-
dltlons.

519.854:[528.425.1:681.3.05]
KALAK, A. - KRCHO, J.
Structure 01 tbe Data Base 01 tbe Complex Digital
Terrain Model and the Fully Automated Construction
01 the Triangular Net
Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, No. 2,
pp. 31-40, 10 flg, Z tab., 11 ref.
Elaboratlng the structure of the data base of the
complex digital terrain model ln the form of so cal-
led two-step table for the optlmized fu1Iy automated
constructlon of prlmary and secondary nets based on
dlscrete polnt fleld of helghts, without the necessity
of the multlple testlng the primary polnt fleld. An
example of the practlcal process accordlng to the
proposed algorlthm.

528.486.3:624.21(437.6-25)
S:rANĚK, V. - KOPÁČIK, A.
Optlmlzation 01 tbe Urban Laying-Out Network
Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, No. 2,
pp 41-46, 5 flg., 6 tab., 6 ref.
Problems and concluslons, followlng from the appli-
catlon of optlmizatlon methods to the layln-out net-
work of the projected speedway bridge crosslng the
Danube ln Bratlslava-Lafranconl. Generalizatlon of In-
formation and experience wlth applylng the optlmlza-
tion methods ln geodetlc practlce ln bulldlng-up and
measurlng srecial geodetlc networks.

520.626:528.8.041.5
ŠNÉVAjS, J.
Tbe Field FUter Spectrome,ter of SDPZ
Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, No•. 2,
pp. 47-51, 7 fig., 2 taQ., 11 reL
Prlnclple and constructlon of an Instrument for mea-
surlng the spectral coefflcient of refIectlon ln the
vlslble and near-to-Infrared parts of spectrum. lt Is
used for terrestrlal measurements and for flndlng
sultable comblnaUons of fllters whlle photographlng
lndlvldual phenomena. The accuracy of measurement
ls about 10% of the spectral coefflclent of refIectlolC.

528.088:528.14
ŠILAR, F.
Evaluation des résu1tats de mesurage avant la com-
pensatlon et apri!s celle-ci
Geodetický a ,kartogI'aflcký obzor, 29, 1983, No ~
pages 27-31, 6 bibliograp'hies
La déflnltlon de deux propriétés prlncipales des graa-
deurs mesurées et dérivées c'est a dlre la précislon
et la sílreté. Dérlvatlon des formules pour qualifler
la préclslon et Ia sílrerté des résultats du levé. déter-
mlnés avant et aprěs la compensatlon, et cela, pen-
dant I'actlon des condltlons varlables du levé.

519.854:[528.425.1:681.3.05]
KALAK, A. - KRCHO, j.
Structure de la base des données ďun modele digl-
tal complexe du terrain et construction entii!rement
automatisée ďun réseau de triangulation primaire
Geodetický a kartograflcký obzor, 29, 1983, No 2,
pages 31-40, 10 mustrations, 2 planches, 11 biblio-
graphles
Travaux effectués en vue de la structure de la base
des données ďun moděle dlgltal complexe du terrair.
sous forme de table a double rang pour l'optlmallsa-
tlon de la constructlon entlerement automatlsée de
réseaux prlmalres et secondalres ďun champ de poiní;
dlscret des hauteurs, sans nécessité ďapostllle·
ments multlples de celui-cl. Démonstratlon pratlque
du procédé algorithmique.

528.486.3:624.21(437.6-25)
STANĚK, V. - KOpAčIK, A.
Optimalisation du levé ďun réseau de jalonnemenl
ďun po nt
Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, No 2,
pag1es 41-46, 5 illustrations, 6 plancheos, 6 blbliogra-
phles
Problěmes et conclusions auxquels on est arrivé par
applicatlon de procédés optlmum sur réseau de ja-
lonnement ďun projet de pont sur le Danube a Bra-
tislava-Lafranconl. Généra1lsation des connalssances
acqulses et des expérlences pendant I'application des
méthodes ďoptima\isation dans la pratique géodésique
pendant l'édlfication et de levé de réseaux géodési·
ques appropriés.

520.626:528.8.041.5
SNEVAjS, J.
Le spectrometre li liltre SDPZ champíHre
Geodetický a Ikartograflctký -obzor, 2!1, 1983, No Z,
pages 47-51, 7 illustrations, 2 planches, 11 bibllog~a-
phleos
Pri-ncipe et constructlon de I'appareil pour mesurage
des facteurs spectraux de réflexlon dans la partie
visible et proche Infra-rouge du spectre. Celul-cl est
utilisé pour le mesurage terrestre et pour la décou-
verte de comblnalsons favorables des filtres pendant
la prls edes vues de phén'o'll1enes partlculiers. La
préclslon du mesurage est d'envlron 10 % de la valeur
du facteur spectral de réflexlon.
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Hodnocení výsledků měření
před vyrovnáním a po vyrovnání

Věnováno XVII. mezinárodnímu kongresu FIG, Sofia, 19.-28. 6. 1983

1. Úvod

Pod pojmem kvalita hodnot měřených nebo odvoze-
ných veličin rozumíme zde souhrn účelových vlastnos~í
těchto hodnot, zejména pak jejich přesnost, spolehlI-
vost aktuálnost (časovou lokalizaci), úplnost a uspo-
řáda~ost. Zde se budeme zabývat prvými dvěma
vlastnostmi, ti. přesností a spolehlivostí, které budeme
definovat za předpokladu, že měřický proces probíhá
za proměnlivých podmínek mě!ení. ? těc~to ,hlavní;h
kvalitativních vlastnostech vysledku merem se pre-
vážně rozhoduje již v etapě plánování měřického pro-
cesu, kdy již lze určit hlav:aí charakteristi~y p~~~nost~
a spolehlivosti při znalosti V'ztahů meZI vehcmamI
a jejich přibližných hodnot.
Působení proměnlivých podmínek měření dává

výsledkům měření dynamický charakter a.z ~oh~t~
hlediska jsou proto uved~ny :rzorce p~o vy~adr?,:~.lll
jejich přesnosti a spolehlIvostI, a to Jak ~red JeJIC~
vyrovnáním tak i po vyrovnání. JS?U v~brany, tako",e
charakteristiky přesnosti a spolehhvostI, ktere se vy-
hradně vztahují k základním souborům výsledků mě-
ření nebo prostorům těchto základních souborů, které
lze pak přiřadit apriori zvolenému měřickému procesu,
tj. zvolené technologii (metodice), použitému přístroji
a popř. i určitému měřiči. Základním souborem zde
budeme rozumět množinu všech možných hodnot
vícerozměrné veličiny (vektoru), pokud má apriori
stanovený rozsah, rozlišovací úroveň, rozdělení prav-
děpodobnosti (nebo aspoň mírn koncen~race k?le~
střední hodnoty) a střední hodnotu (tJ. lohhzaCl
množiny v příslušném vektorovém prostoru).

2. Proměnlivé podminky měřeni

Nechť mají být určeny hodnoty souboru dvojrozměr-
ných veličin Zi = (Xi' Yi) (j = I, 2, ... ,ml, vy jádře-
ných vektorem zr = (Xl' Yl, ... , Xm, Ym) v systému
OXY prostoru R (2 m, I), a to v měřickém procesu
s apriori stanovenou technologií, přístrojem a mčři-
čem. Bude nás zajímat kvalita výsledků

z;= (x;,yJ) (j= 1,2, ... ,m)

tohoto měřického procesu, uspořádaných do vektoru
Z*T - (x Y xy) v prostoru R (2m, I), tj. jak- l' 1'-·"' ,m, m
kvalitní je odhad Z*Tskutečných hodnot Z souboru
určovaných veličin.
Nechť nelze veličiny Z měřit přímo, je však možno

místo nich měřit množinu veličin Li (i = 1,2, ... , n)
(měřené veličiny), uspořádaných do vektoru

LT = (LI' L2, ••• , Ln) V prostoru R (n, I),

a to za předpokladu, že existuje množina veličin

Ing. František Šilar, CSc.,
Český úřad geodetický a kartografický

Z;; = (XAl' YAl, ••• , XAp, YAp) V prostoru R (2p, I),
a že existují zobrazení

Pomocí těchto zobrazení lze pak z hodnot li (i = 1, 2,
... , n) veličin L, uspořádaných do vektoru

IT= (lI' ... , ln) V prostoru R (n, I),

určit hodnoty Zj = (xi' Yi) (j = 1,2, ... , m) veličin Z,
uspořádané do vektoru

(odvozené veličiny) a naopak. Nedojde-Ii k vyrov-
nání, mohou být odvozené veličiny z přímo výsled-
nými veličinami z* = z.
Výsledkem měření veličin L jsou hodnoty I E R

(n, I). Množinu všech možných hodnot I E ff budeme
nazývat základním souborem ff za předpokladu,
že je předem dán rozsah, rozlišovací úroveň a roz.dělení
pravděpodobnosti této maožiny. Budeme ph tom
předpokládat, že pravděpodobnost je definována na
určitém pravděpodobnost ním poli, že je vhodně zvole-
na rozlišovací úroveň základního souboru*) ažerozdě-
lení pravděpodobnosti lze aproximovat normálním
rozdělením, tj.

kde p.(Z) je vektor středních hodnot a ~(Z) kovarianění
matice n-rozměrného základního souboru ff, ~(l) =F O.

Nechť při proměillivých podmínkách měření existu-
je neprázdná. množina -c, jejíž prvky -Ced E -c (c = .1,
... , q; d = I, ... ) jsou uspořádány do q podmnožm
TcCT. Jestliže existuje zobrazení

pak prvky -Ced E T pokládáme za zdroj elementárních
chyb COic, podmnožiny TeC-C pak nazýváme příčinami
chyb a množinu T prostorem příčin, při čemž vznik
příčiny pokládáme za elementární jev. Nechť dále
existuje neprázdná množina :T s prvky tk E:T (k 0= I,
... , 8) a jestliže pro ni phtí
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potom budeme, množinu T nnývat prostorem
podmínek měř.ení T a'RI'vky tkE T podmínkami
měř·ení*).

Jestliže určitá příčina Tcd je zdrojem 'určité elemen-
tární chyby w,c a jestliže slučováním elementárních
chyb se skutečnou hodnotou vzniká měřená hodnota
veličiny, pak lze zřejmě každé podmínce tk(k = 1, ... ,

s) přiřadit základní soubor!l'k měřených hodnot l;jtk
U = 1, ... , n), tj. podmíněných hodnot, daných vek-
torem

iT't;,. = (llltk, ... , lnltk) E!l'k v prostoru R (n, 1).

Potom základní soubor!l'k má podmíněné rozdělení
pravděpodobnosti, ve kterém předpokládáme aproxi-
maci

Jestliže jiné podmínce tj (tj =f:: tk) přísluší jiný základní
soubor!l'j měřených hodnot 'ltjE!l'j veličin L s pod-
míněným rozdělením pravděppdobnosti

Iltj EN[!L(lltj), E(lltj)], E(ljtj) =f:: O,

l)ak při proměnlivých podmínkách měření může platit

!L(lltj) =f:: !L(lltk) ,

E(lltj) =f:: E(lltk) ,

E(lltj) =E(lltk).

Phpad, kdy pro!l'j a!l'k neplatí ani (5) ani (6), poklá-
dáme za měření za stálých podmínek měření, kdy.ffi =
= !l'k' Jestliže platí (5) a (6) nebo (7), pak zřejmě
existuje analogie mezi měřickým procesem a náhod-
ným (stochastickým) procesem.
Jestliže je apriori dán rozsah a rozlišovací úroveň

prostoru podmínek .?T, lze pak na tento prostor po-
h1ížetjako na základní soubor prvků tk E.?T (k = 1, ... ,
s) se střední hodn9tou fl(t) a varianyí (]2(t), aniž je nutné
stanovit předpoklad určitého rozdělení pravděpodob-
nosti. Množina základních souborů!l'k (k = 1, ... , s)
mčl'cn)-ch hodnot veličin L pa!} tvoří prostor!l' zá-
kladních souborů !l'kC!l', který je podprostorem
prostoru R (2m, 1), a na nějž lze pohlížet jako na
fiktivní základní soubor, tj. Izem,1,1 přiřadit střední
hodnotu !J.(l) a kovarianční matici E(l), při čemž platí

Na měí'ené hodnoty 'ltkE!l'k' určené, za prolP~nlivých
podmínek měření, lze pak pohližet jako na prvky
lit" E!l'prostoru!l'. Jestliže existují zobrazení (1) a (2),
lze pak každému základnímu souboru !l'k přiřadit
základní soubor :!l'k odvozených veličin ziltk (j = I, ,
mj, uspořádaných do vektoru ZT{tk = (Xl/tk, Ylltk> ,
xmlt". y",/t,JE :!l' k V prostoru R (2m, I), a to s vektorem
středních hodnot !L(zltk) a kov'arianční maticí E (zltk).
Prostoru!l' lze pak přiřadit prostor':!l' základních sou-
ború ':!l'.(k = 1, ... , s) s vektorem středních hodnot

*) Podrobnější definice a vysvětlení zde použitých (13)
pO,;mú (n 2sah a rozlišovací úroveň základního souboru,
pmvděpodobnostní pole měřených veličin, prostor příčin, (14)
Frostor pcdmínek měření) obsahuje práce, která bude
publikována později. (15)

!L(z) a kovarianční maticí E(z), při čemž prostor !!Z je
podprostorem prostoru R (2m, 1). Naopak základnímu
souboru !!Zk lze přiřadit zikladní soubor!l'k a prostoru
:!l' prostor!l'.

Při měření veličin L přísluší apriori zvolenému měÍ'ic-
kému procesu a stálým podmínkám měření tk základní
soubor!l'" prvků 'it" E!l'" (k = konst.). Míru koncen-
trace prvků Iltk kolem vektoru středních hodnot
!L(llt;) nazýváme přesností hodnot Iltk veličin L,
popř. přesností základn.ího souboru!l', .. Jestliže existu-
je množina hodnot 'Itk (k = 1, ... s), určených za
proměnlivýc~ podmínek měření, pak jejich přesností
rozumíme míru koncentrace prvků 'it" E!l' buď kolem
střední hodnoty !L(l) prostoru!l' nebo kolem středních
hodnot !L(lltk)' jednotlivých základních souborů !l'k
(k = 1, ... , s), pokud se soubor výsledků měření roz-
dělí na dílčí soubory podle jednotlivých podmínek mě-
ření. Charakteristiky přesnosti pak vyplývají jedno-
značně z příslušné kovarianční matice.
Za základní charakteristiku přesnosti veličiny Ijtk>

Iltk E N[!L(lltk), E(lltk)],
budeme pokládat matici přesnosti (nazývanou též
matiéí vah při vyrovnání) P(lltk), danou vztahem

(9) P(lltk) = (]2E-I(lltk), E(lltk) E R(n, n),
P(lltk) E R(n, n),

kde E-I(llt,,) je inverzní, popř. pseudoinverzní matice,
(]2 je konstanta. Obdobně .můžeme stanovit matici
přesnosti P(l) pro prostor!l', P(zjt1clpro !!Zka P(z)pro!!Z.
Budeme říkat, že hodnota Ijt" je přesnější než jiná
hodnota liti> jestliže pro determinanty platí nerovnost

(10) I P(ljtk)! < I P(ljtj)!, t" =f:: ti'

Konstantu (]2 budeme nazývat normou jednotkové
přesnosti (]2 prostoru!l'.

Při proměnlivých podmínkách měření a při plat-
nosti vztahu (5), lze vektor středních hodnot !L(llt)
pokládat vůči prostoru Tza náhodnou veličinu se
se stí'ední hodnotou !L(l), danou vztahem (8), a kova-
rianční maticí E(fl(lft)). Stejně tak při platnosti vztahu
(6) lze prvky kovarianční matice E(llt) pokládat vůči
prostoru .?T za náhodnou veličin"!!.§estřední hodnotou
Et[E(llt)] a kovarianční maticí Et[E(ljt)] .

.Věta I: Jestliže při proměnlivých podmínkách měření
platí vztahy (5) a (6), pak přesnost hodnoty I E!l'
veličiny L je charakterizována maticí přesnosti P(l),
danon vztahem

(lI) P(l) = (]2E-I(l) ER(n, n),

(12) kde E(l) = Et[E(llt)] + E(fl(llt)) E R(n, n),
Et[E(llt)] =f:: O.

Důkaz: Nejprve dokážeme prvky hlavní diagonály
matice E(l).

Platí

E(fl(llt)] = fl(l) ,

(J2(llt,,) = E(l2Itk) - fl(ljt,,)2 =f:: O ,

(J2(fl(llt)) = E(fl2{ljt)) - (fl(l))2.
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Střední hodnota variance (14) má pak vúči prostoru
.r tvar
(16) Et[a2(Zjtk)] = Et[E(Z2jtk)] - Et[f-t(Zjtk)]2 #- O.

Vzhledem k (13) a (14) platí

(17) Et[E(Z2jtk)] = Et[Z2] = a2(Z) + (f-t(Z»2

a dle (15)

(18) Et(f-t(ljtk)]2 ;- a2(f-t(ljt» + (f-t(Z»2.

(19) a2(Z) = Et[a2(Zjtd] + a2(f-t(Zjt».

Nyní dokážeme nediagonální prvky matice :E(Z),(jjtk #-
#- Zjtb jjtk, Zjtk E.9"). Platí

(20) E[f-t(jjt) f-t(ljt)] = E(j .Z),

(21) cov (jjtb Zjtk) = E(jjtk.Zjtk) - f-t(jjtk) f-t(ljtk) ,

(22) cov (f-t(jjt), f-t(ljt» = E[f-t(jjt) .f-t(Zjt)] - f-t(j)f-t(l).

Střední hodnota kovariance (21) má pak vúči prostoru
.r tvar
(23) Et[cov(jjtko Zjt,J] =

= Et[E(jjtk .Zjtk)] - Et[f-t(jjtk) f-t(ljt ,,)].

Vzhledem k (20) a (21) platí

(24) Et[E(jjtk.ljtk)] =

= Et[j .Z]= cov(j, Z)+ f-t(j) f-t(Z)

a dle (22)

(25) Et[f-t(jjtk) f-t(ljtk)] =

= cov(f-t(jjt), f-t(Zjt» + f-t(j)f-t(l).

Po dosazení (23) a (24) do (22) dostaneme

(26) cov(j, Z) = Et[cov(jjtb Zjtk)] +
+ cov(f-t(jjt) f-t(ljt».

Z (19) a (26) vyplývá (12). c. b.d.

Veličinu, pro kterou v základním souboru .9""nebo
v prostoru.9" platí

(27)

(28) popř.

e(Zjtk) = p.(Zjtk) -L

e(Z) = p.(Z) -L,

nazýváme systematickou chybou (vychýlením)
základního souboru.9"k, popř. prostoru.9".

Charakteristiku y(.9") budeme nazývat mírou
spolehlivosti hodnoty I E.9" veličiny.9", popř.
mírou spolehlivosti prostoru .9".

Platí
1

y(.9") = 1--, O<y(.9") < 1,
r

kde r je počet použitých (realizovaných) základních
souborů .9"k' Např.: 8 základních souborů lze získat
z měření při 8 podmínkách měření a n základních sou-
borů ze zobrazení (1), pak r = 8 + n.
Sezvyšováním počtu základních souborů.9"" v prostoru
.9" roste zřejmě spolehlivost výsledkú měřiekého pro-

cesu, současně roste pravděpodobnost zmenšoyání
vlivu systematických chyb, zvláště jsou-li základní
soubory.9"" voleny vhodně tak, aby se pokud možno
vystřídaly protichůdně púsobící podmínky měření.

Zůstáváme nadále u vpředu formulované úlohy urc-ení
hodnot souboru veličin Z, při čemž tyto veličiny nelze
př'ímo měřit. Potom výsledkem měření jsou hodnoty
1= Ijt" E.9" veličiny L, určené Z:3, proměnlivých podmí-
nek měbní a nechť nejsou výsbdky rozděleny podle
jednotlivých podmínek. Úlohou je pak určit pE
pla-tnosti zobrazení (1) a (2) pomocí vyrovnání hodnoty
vektoru z* (vyrovnané hodnoty), které jsou
odhady skutečných hodnot veličin Z. Bude nás zají-
mat přesnost a spolehlivost odhadu z* E 1/'*, který
můžeme pokládat za prvek základního souboru
1/'*C1/', o jehož rozdělení pravděpodobnosti předpo-
kládáme

Jestliže zavedeme za předpokladu zanedbatelných
chyb z linearizace přibližné hodnoty '0, zO' pak
lze všechny hodnoty L, I ER (n, 1) vyjadřovat v sys-
tému

(O, z) kde O = (XOl' YOl'... , Xom, Yorn) = ZO'

Potom zřejmě platí vzhledem k (1) zobrazení

(30) L = AZ, I = Az, A ER(n, 2m), n> 2m,

kde matice A je Jacobiho maticí se známými prvky,
a je

I E.9", I EN[p.(Z),:E(Z)],ZE1/'.

Zobrazení (30) není zřejmě při daných podmínkách
vzájemně jednoznačné. Kdyby platilo n = 2m, IATAI
#- O, pak při existenci inverzního zobrazení

se zobrazení (30) stává vzájemně jednoznačným a jed-
nomu prostoru.9" je pak přiřazen jediný prostor fr se
střední hodnotou

(33) :E(z)= (A-l)'.r:E(Z)A-l,

kde pro :E(Z)platí (12).

Jestliže vzhledem k zadání naší úlohy platí n > 2m,
pak jednomu prostoru.9" lze přiřadit nekonečně mnoho
základních souborů 1/'k' V případě, že platí

[ATA[ #- O

a matice A má hodnost r(A) = r(ATA) = 2m, pak
lze zavést dalšípoclmínkll,;např.pomocí metody nej-
menších čtverců, kd~ se.>,}llini~alizuje kvadratická
forma .. ", ~
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Zobrazení (35) je již vzájemně jednoznačné a prostoru
ft' odpovídá jediný základní soubor ~*C~ vyrovna-
ných hodnot z* E~*. Potom z* je řešením rovnice (35)
a platí

(36)

(37)

(38)

z* = (ATPA)-lATP1 ,

J.L(z*)= J.L(z)

l':(z*) = (ATPA)-l.

Věta 2: Jestliže je IATAI =F O,n > 2m, pak základní
soubor ~* vyrovnaných hodnot z* E~*, daných
vztahem (36), má největší přesnost tehdy, je-li matice
P v (36) rovna matici ptesnosti P(l), dané vztahem
(11), tj.

a rovnice (36) a (38) mají pak tvar

(39) z* = (AT1:-1(1)A)-lAT1:-1(1)I,

(40) 1:(z*) = (AT1:-1(1)A)-1,

kde 1:(1) je dána vztahem (12).

Dúkaz: Nejprve dokážeme obecný vztah pro matice
G ER (k, n), HER (n, 2m), pro které při [GGT! =F O
platí

(41) HTH - (GH)T(GGT)-l(GH) > O.

Z vlastností pseudoinverzních matic totiž vyplývá,
že matice

je symetrická, idempotentní a pozitivně semidefinitní.
Pak je též pozitivně semidefinitní matice

HT(I·'--.-GT(GGT)-lG)H = HTH - (GHT(GGT)-l(GH)

a tedy platí (41). Důkaz věty 2 provedeme jednak pro
vyrovnanou hodnotu z* E~*, danou vztahem (39),
s kovariančaí maticí 1:(z*) dle (40), a jednak pro jinou
vyrov1?:anouhodnotu z*' E;?l'*',která je řešením rovnice
(35). a je dána vztahem

z*' = DI, DER(2m, n)

Aby hodnota z*' neměla systematickou chybu, musí
platit

(43) DA = IER(2m, 2m),

tj. aby vzhledem k (32) platilo

E(z) = E(z*') = E(DI) = D/L(l)= DA/L(z)= E(z).

Položíme G = AT~-1/2(1), H = 1:1/2(1)DT. Protože
~(1) je pozitivně semidefiniťní, existuje ~-1/2(1) a je
symetrická a regulární, je tedy hodnost,

r(~-1/2(1)A) = r(A) = 2m, r(AT~-l(l)A) = 2m

a tedy AT1:-1(1)Aje r{lgulární. Potom vzhledem k (41)
platí

~(Z*') - ~(z*) = D~(l) DT - (AT~-l(l) A)-l =
= (D~1/2(1)) (~1/2(l) DT)-

_ (AT~-1/2(1) ~1/2(1) DT)T(AT~-1/2(1) 1:-1/2(1) A)-l.
. (A~-1/2(l) ~1/2(1) DT) :::::O~

~ P(z*) - P(z*') c.b.d.

Jestliže [AAT[= O, tj. matice A je singulární, pak
zobrazení (30) není opět vzájemně jednoznačné. Zave-
dením další podmínky lze pak získat opět jediný zá-
kladní soubor!?r* vyrovnaných hodnot z* E!?r*, a to
např. zavedením podmínky

ZTZ= min.,

což odpovídá Helmertově transformaci. Výsledkem je
pak vyrovnaná hodnota z* E;?l'*,daná vztahem (36),
při čemž největší přesnosti dosahuje tato hodnota při

kde m'ltice přesnosti P(l) je dána vztahy (11) a (12).
Věta 3: Jestliže v prostoru ft' nemají hodnotylEft'
měřených veličin L systematické chyby, tj.E> (l/t) = O,
pak ani vyrovnané hodnotyz* E!?r*,dané vztahem (36),
nemají systematické chyby, tj. E>(z*) = o. V opačném
případě, kdy vektor systematických chyb E>(l/t) =F O,
pak při proměnlivých podmínkách měření je tento
vektor náhodnou veličinou (proměnlivou syste-
matickou chybou) se středníhodnotou/L(0(1/t) a ko-
varianční maticí1:«01/t)). Potom mají vyrovnané hod-
noty z* E;?l'* systematické chyby, dané vektorem
E>(z*) =F O, pro který platí

(45) E>(z*) = (ATPA)-lAP0(1/t).

Matice 1:(1), daná vztahem (12), má pak ve výrazech
(39) a (40) tvar

(46) 1:(1) = Et[~(l/t)] + 1:(E>(l/t)).

Důkaz: Pro střední hodnotu vyrovnané hodnoty z*,
dané vztahem (36), platí vzhledem k (32) při E>(l/t) = O

/L(z) = (ATPA)-l ATP/L(l)=
= (ATPA)-l ATPA/L(z)= /L(z).

Při E>(l/t) = /L(l/t) - L =F O, E>(z) = /L(z) - Z

platí E>(z) = /L(Z*) - Z = /L(Z) - Z = E>(z).

Vzhledem k (26) platí

Z + E>(z*) = (ATPA)'-l ATP(L + E>(l/t)) =
= (ATPA)-l ATPAZ + (ATPA)-l ATPE>(l/t)

E>(z*) = (ATPA)-l ATPE>(l/t),

1:(0(1/t)) = E[(E>(1/t)-/L(0(1/t)) (E>(l/t)-/L(E>(l/t)))T]=
= E[(/L(l/t) - L -/L(p(l/t)) + L) (/L(l/t) - L-

-/L(p(l/t)) + L)T] = 1:(p(l/t)).c.b.d.

Poznámka: Protože lze podmínkové vyrovnání i vyrov-
nání přímých měření převést na zprostředkující vy·
rovnání, platí uvedené vývody o přesnosti vyrovnaných
veličin pro všechna tato vyrovnání. O spolehlivo':lti
vyrovnaných veličin se rozhoduje ještě před vyrovná-
ním a vlastní vyrovnání nemá na ni již vliv. Spolehlivost
vyrovnaných hodnot veličin je vysoká tehdy, jestliže
je v prostoru !l' měřených veličin zahrnut co největší
počet základních souborů, určených např. pomocí jiných
měřených veličin při různých podmínkách měření nebo
pomocí dalších podmínek na základě existujících funkč-
ních vztahů mezi veličinami.
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V praxi je případ určování veličin za proměnlivých
podmínek měření velmi častý, protože málokdy se
podaří zaměřit všechny potřebné veličiny v krátkém
{asovém období. Opakované měření, při kterých se
vhodně vystřídají protichůdně působící podmínky,
nejen zvyšují přesnost výsledků, ale především zlep-
šují jejich spolehlivost. Při vyrovnání k tomu pak při-
spívá využívání výsledků měření všech dalších veličin,
Heré jsou s určovanými veličinami ve známém funkč-
ním vztahu.

V článku bylo ukázáno, že posuzování přesnosti
a spolehlivosti je vázáno na základní soubory hodnot
veličin nebo na prostory těchto základních souborů.
Používání různých odhadů z výběrových souborů je
sice v praxi velmi rozšířené, (lle při malých souborech
a proměnlivých podmínkách měření je velmi nejisté
a nespolehlivé. Výběrových souborů lze z kvalitativ-
ního hlediska používat především jen k testování
jPjich příslušnosti k určitým základním souborům
nebo jejich prostorům.
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Štruktúra bázy údajov komplex'ného
digitálneho modelu terénu
a plnoautomatizované zostrojenie
primárnej trojuholníkovej siete

L Úvod a náčrt problému

V práci načrtávame problematiku štruktúry bázy úda-
jov komplexného digitálneho modelu terénu (KDMT),
pre ktorú zavádzame tzv. dvojstupňovú taburku. To
na jednej strane umožňuje bez nutnosti mnohonásobne
opakovaného testovania bodov primárne diskretného
bodového poh (PDBP), resp. sekundárne diskretného
bodového pora (SDBP) úsporne vytvoriť primárnu
trojuholníkovú sieť (PTS) alebo sekundárnu trojuhol-
níkovú sieť (STS), na druhej strane to umožňuje,
v prípade už vytvorenej PTS, resp. STS, túto sieť uspo-
riadať z hradiska susediacich q-uholníkov vzhfadom na
Iubovolne zvolený q-uholník. Pre rozsiahlosť pro blema-
tiky načrtávame iba jej základné stránky s využitím
,'ýsledkov citovaných prác. V práci [5] bola načrtnutá
koncepcia KDMT. V prácach [1, 2, 3] bola podrobne
rozpracovaná problematika štrnktúry bázy údajov pre
KDMT, ktorá je dóležitá tak z hTadiska teoreticko-
-metodického, ako i z hTadiska širokej praktickej
interdisciplinárnej aplikácie. V prácach [4, 7] bolo
uvedené, že každý bod PDBP je vopred jednoznačne
určený svojimi súradnicami x, y, z a poradovým číslom
j = 1, 2, ... , kde j < m. PodTa týchto prác sú každé-
mu bodu Pi z PDBP ešte priradené kódy, ktoré cha-
rakterizujú zistené vlastnosti bodu Pi v danej oblasti

RN Dr. Amin Kalak, CSc.,
doc. RNDr. Jozef Krcho, CSc.,

Katedra fyzickej geografie PFUK, Bratislava

O'i, ako i index určujúci oblasť O'i, v ktorej sa daný bod
Pi nachádza. Pojem oblasť bol definovaný v prácach
[2, 5] a vyjadruje určitú;podmnožinu f!l'i = {Ae(xe,
y" ze)}, e = 1,2, ... , polohovo určených navzájorn
susediacich bodov PDBP, resp. k nim priadených bo-
dov SDBP, zobrazujúcich nejaký plošný areál O'i z cel-
kového uvažovaného areálu O' tvoreného množinou
bodov

f!l'i = {Ae(xe, y" ze)} C f!l' = {Am(xm, Ym, Z,rtn, (1.1)
i

f!l'1 U f!l'2 U ... U f!l'i = U f!l'i = f!l',
1

pncom pre podmnožiny r021hraničujúcich bodov (!}ab,
(!}ac, ... dvoch, troch, atď. susedných obhstí f!l' a, f!l'z> f!l'c
platí, že

(!}ab = f!l'a nf!l'b; (!}ac = f!l'a nf!l'c,
(!}abc = f!l'a n f!l'b n f!l'c (1.2)

čo je graficky vyjadrené na obr. 1.

Všeobecne teda pod oblasťou rozumieme tak singu-
lárne oblasti jednotlivých singulárnych bodovizolo-
vaných pozitívnych, ako i určité plošné podcelky z cel-
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kovej spracovávanej plochy tvorené vždy hk velkou
podmnožinou bodov {Pe}, ktoré je možné počítačom
z hhdiska kapacity jeho operačnej pamate spracovať
na jeden raz. Jedna a tá istá oblasť maže teda z hfadis-
ka spracovania obsahovať buď body z PDBP a súčasne
SDBP, alebo iba body z PDBP.

pJdla práce [6] v závislosti od charakteru rozloženia
bodov PDBP je možné vytvárať pravidelné alebo ne·
pravidelné primárne q-uholníkové siete (PQS)-q = 3,
4,5,6, .... Tieto sú s priradenými skalármi vo vrcho-
loch siete jednak podkladom na výpočet primárnych
izočiarových polí (napr. vrstevníc) a jednak na výpočet
skalárov SDBP a ich sekundárnych sietí.

Pritom sa často stretávame s požiadavkou zistiť
informácie o jednotlivých q-uholníkoch. Konkrétne sa
táto požiadavka vyskytuje pri výpočte podrobného
priebehu jednotlivých izočiar Iubovolného izočiarové-
ho pola, počítaného zo súboru bodov interpolovaných
pre každú izočiaru na stranách q-uholníkovej (q = 3)
siete. Pri ňom je totiž potrebné pre každú izočiaru
vypočítané body na stranách siete najprv zoradiť
podh poradia tak, ako tieto n'tsledujú postupl'le za se-
bou vo zvolenom smere (podrobne pozri prácu [9]).

Sposob autom'1tizovaného zistenia informácie o su-
sediacich q-uholníkoch 130 zvoleným testovaným q- uhol-
níkom uvádzaný v dostupných prácach svetovej lite"
ratúry, vyhduje vysoké nároky na strojový čas, a to
v da3ledku nutnosti opakovaného vyhladávania jed-
notlivých q-uholníkov. Avšak na základe existujúcej
vstupnej informácie obsiahnutej už v geometrickej
sieti (PQS, PTS alebo sekundárna q.uholníková sieť -
SQS, SrS), resp. v údajoch o bodoch PDBP, resp.
SDBP, je možné toto opakované vyhhdávanie jedno-
tlivých q-uholníkov vylúčiť, a to vytvoren.ím tzv.
usporiadanej q-uholníkovej siete. Vopred však pozna.
menajme, že vytvorenie takejto usporiadanej q-uhol-
níkovej siete má aj širší význam. Umožní jednak
efektívnejšiu realizáciu zostavenia algoritmov jed-
notlivých blokov KDMT uvedených vo vývojových
diagramoch v prácach [5, 8] a jednak nám umožní
súčasné spracovanie viacerých oblastí PDBP, resp.
SDBP, napr. navzájom nespojitých.

Z hhdiska, ktoré sme uviedli je potrebné PQS, resp'.
SQS reprezentovať údajovou štruktúrou D,' ktol'á
splňuje nasledujúce podmienky:

- pamaťovo rozsiahle informácie o každom vrchole S,l

v pamati udržujú iba raz,
- umožňuje jednoduchý prechod z jedného q-uh Jlní-

ka ku všetkým ostatným.
V tejto práci predpokladáme Iubovolnú q-uholníko.

vú sieť (q = 3, 4, ... ) s konštantným počtom vrcho·
lov, t. j. q = 3, q = 4, pričom výsledne prejdeme
z PQS a SQS na PTS, STS (q = 3). Poznamenajme
VŠlk, že tento prístup umožňuje automatizovaným
sposobom spracovať Iubovolnú q-uholníkovú sieť s ne-
konštantným počtom vrcholov jej jednotlivých q-Il-
holníkov (q = 3, 4, 5, ... ).

Úd.l,jová štruktúra D vyžaduje pre PQS, resp. SQS
dvojstupňovú tabulku graficky vyjadrenú na obr.
2a, 2b. Pritom na obr. 2a sú vyjadrené tabufky úda-
jovej štruktúry PDBP pozostávajúceho z m bodov.
ako i tabulky jeho q.uholníkovej siete a na obr. 2b sú
vyjadrené tabulky údajovej štruktúry SDBP a jeho
q-uholníkovej siete. Poznamenajme VŠ'lk, že taburka
TV-SDBP na obr. 2b nepredstavuje nové opakované
uchovanie údajov TV-PDBP z obr. 2a, ale jej opera-
tívne rozšírenie. To znamená, že prvá hbulka 'I'V-
-PDBP (tab. 1. 2'1)z obr. 2a obsahuje informácie o všet-
kých bodoch PDBP tvoriacich vrcholy PQS, pričom
celkový počet bodov je m, zatiaI čo prvá tabulka
TV-SDBP (tab. 1.2.b) z obr. 2b je vlast ne rozšírenie
tabulky 1.2a TV-PDBP z obr. 2a, a to o i.nformácie
n-počtu bodov tvoriacich ťažiská jednotlivých pri-
márnych q-uholníkov a tiež o informácie u-počtu bodov
tvoriacich rozhranie medzi jednotlivými susediacimi
singulárnymi oblasťami, takže jej celkový počet bodov
je m + n + u.

Druhá tabulka TQ-PS (tab. 2.2a) z obr. 2a obsahuje
v jednotlivých riadkoch všetky údaje o jednotlivých
príslušných q-uholníkoch vytvorenej PQS. Každý
riadok t:1bulky TQ.PS reprezentujúci jeden primárny
q-uholník predstavuje tedy usporiadanú n-ticu úd(l.-
jov, ktorá má pre i-tý riadok (t. j. pre i.tý q.uholník)
tvar

V nej veličiny A1, A2, , •• Aq vyjadrujú poradové čísla
za sebou susediacich vrcholov zvoleného i-teho q-uhol.
níka, ukazujúce zároveň požadovaný smer na prislušné
poradové číslo bodu (1, 2, ... m) v tabulke TV-PDBP.
Veličiny Ml> M2, ,. " Mq vyjadrujú poradové čísla
jednotlivých susediacich q-uholníkov s i.tym zvole·
ným q.uholníkom, ukazujúce zároveň požadovaný smer
na príslušné poradové číslo q-uhulníka v príslušnoffi
riadku tej samej tabulky TQ·PS. Teda jednotlivé stra-
ny zvoleného i·teho q.uholaíka sú určené jednotlivými
dvojicami z veličín A1, A2, • , ., Aq v (2.1), t. j.

čo je graficky vyjadrené na obr. 3.

Analógiou k tabulke TQ-PS z obr. 2a je tabulka
TQ-SS z obr. 2b, ktorá v jednotlivých riadkoch obsa-
huje všetky údaje o jednotlivých príslušných q-uhol-

1983/32



Geodetický a kartografický obzor
ročník 29/71, číslo 2/1983 33

INN1. i.: KOD4 KOD2 X Y Z 14 ---. In
f ---.

2 ---+

I ; . I I I I , I ,
I I I I I I I --'-+ I

" .I. I I I ~ I , I • I• • • 'L • • •
I

J,
! I I I I I : I ,

I I I I I I , I

i I , I I I I
I I

,
I I , , I ,

II m --- •.

to.!>. "
(~.2a.)

TY - PbBP - falJul1a vrclt%v PbBP a Knim fJriradtn#
IfIotjomtlricKvclt a inVdt in/ormácli'

1,2, ..j, ...!!I - fJOradovt c7s/a vrdJo/OY '-/Ú1o/níkoy P/)BP

f

2

, , I I I
I , I I I I ,

I ,
I , I I I , I I I

•• • • • • • • • •
j ---.
, I , , : , I
I I I I , , ,
I I : I : I ,
I I I I

,
I ,

m --- ..
m.4
:

:

;.

:

"'''·U - ---

-'-----. ~--'----- V

f, 2, "', m - poradopť cís/a vrcholov jJÓvodnlho PDBP
"" .~, 'TI.}.",., m.n - pqradOtll cis/a lá.lísk PS

m~,,-{, :;'-"-2, !'7H,-U - poradOtlt"ci'sla Dodov
na rozhranľ jednal/ivlÍcl! J'inq.ob/asi,'

I

A., Az A} A9- M., Mz 1'13 1'1,

lah.2
(2.20.)

A~ Az AJ - - A,. M~ MI. /13 - - !'1ty

I
I

"------ •.........••... 1..---L.---L---"'-----'- L-----

1,2, ''', ť, ... r - poradope' cis/a '1-""o/n/l-oy
stkunaarn~c6 s,~h' (SS)

1983/33



Geodetický a kartografický ohzor
34 ročník 29/71, číslo 2/1983

A, - I

Az - :15

A] - 7

Ac - a
As - IS

A6-,li

{AI, 'zl - 11,:151

(Az ,AJ) - {:I5,71

(A] ,Ac)- f7.lzl

(Ac,ASI-ID,UI

lAs."l- ps, li)
(A6. AJ! - (li. I)

níkoch vytvorenej SQS, ktorých počet je v(v> n)
a ktoré sú vyjadrené v tvare (2.1). V nej Všlk veličiny
A!, A2 •••. , Aq ukazujú požadovaný smer na príslušné
y:orEdovéčíslo bodu 1, 2, ... , m, m + 1, ... ,m + n+
+ 11 v bburke TV-SDBP z obr. 2b.
Prejdimc tcraz z PQS, resp. SQS na PTS, resp. STS

Pee trojuholníkovú siEť (q = 3) bude mať vzťah (2.1)
tvar

kde veličiny A!, A2, A3 predstavujú poradové čísla
e, t, g < m vrcholových bodov i-t.eho trojuholníka,
veličiny 1111' 1112, 1113 vyjadrujú poradové čísla r, 8,

t < n susedných trojuholníkov s i-tým uvažovaným
trojuholníkom, t. j. 1111= r, 1112 = 8, Ma =t. Veličina
i vyjadruje poradové(identifikačné) číslo uvažovaného
(i-teho) trojuholníka. Pritom veličinám AJ' A2, A3 ?
sú priradené poradové čísla e, t, g Em vrcholov každého
trojuholníka v takom poradí, aby

V prípade, že spracovávaná oblasť je tak veTká, že
konfigurácia použitého počítača neumožňuje obsiah-
nuť v centrálnej pamati tabuTku TT, je možné údajovú
štruktúru D, konkrétne každú i-tu šesticu v tabuTke
TT prekódovať do trojice

11 = AI1/! + ~~:f1' a2 = A210 + M2, a3 = A310 + 1113,
(2.4')

pričom 10 je TubovoTnáprvočíselná konštanta vačšia ako
najvačšie poradové (identifikačné) číslo trojuholníka Ti

v trojuholníkovej sieti, t. j. 10 > n. Dekódovanie 8a
realizuje operáciou číselného deleni'l (DIV), resp.
(MOD).
Ako sme už v úvode uviedli, dvojstupňová tabuTka

umožňuje dve varieiltné riešenia, čo je vyjadrené na
obr. 5.
Prvý variant: existuje PDBP, neexistuje PTS,

ktorú je potrebné vytvoriť a zároveň podTa vzťahu
(2.2), resp. (2.2') vytvoriť informácie o každom troj-
uholníku z hradiska určenia jeho susedov. Táto proble-
mf1tika je predmetom tejto práce.
Druhý variant: existuje PDBP a z neho vytvo-

rená PTS, ktorá však ešte nie je usporiadaná pOdr'l
vyššie uvedeného, pričom je potrebné túto PTS plno-
automatizovane usporiadať. To zname;lá, programoyo
zabezpečiť transformáciu informácie o jednotlivých
trojuholníkoch PTS do požadovanej štruktúry vzťa-
hov (2.2), resp. (2.2'). Táto problematika bola rozpra-
covaná v prácach [1, 2, 3].
Pre úplnosť poznamenajme, že vývojový diagram

na obr. 5 vyj'tdruje i vytvorenie STS a jej usporiada-
nie, čo je však už predmetom samostatnej práce.
Pretože z teoretického hTadiska v PDBP predpokladá-

T T [i]

T T [1]

- < A 1 ' A2 , A3 I MlI M2, M3 >
- < S , 8 , 12 8, 10 , 14 >

Ml -r-8 (A1A2)"(5,8)

M2 • s-10 (AI A3) • (5,12)

M3 & 1-14 (A2A3) -(8,12)

Al-e-S

A2-la8

A3 - 9 • 12
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srs A JEJ

USPORIADAHIE

Z HrAD. SUSEDOV

me všetky varianty výskytu druh ov bodov s prirade-
nými kódmi charakterizujúcimi vlastnosti terénu,
predpokladáme súčasne aj výskyt takých oblastí (1.2),
ktoré majú navzájom nespojitý prechod v (LI), t. j.
oblasti na'vzájom oddelené terénnymi hranami. Za
takéto oblasti móžeme z technickoprojekčného hladis-
ka súčasne považov'1ť i navzájom izolované oblasti
nadchádzajúce sa vo vnútri PDBP, ktoré nechceme
z nejakého dóvodu spracovať. Takéto komplexné po-
ňatie PDBP si však z hIadiska optimalizovaného
plnoautomatického výpočtu vyžaduje špecifický prí-
stup pri označení poradových čísiel trojuholníkov PTS
v (1.2). Teraz predbežne iba uveďme, že číslovanie
trojuholníkov PTS, ktoré je podla práce [4] jednotné
pre celú spracovanú oblasť (LI), bude z hladiska
usporiadanej sedmice (2.2') modifikované tak, že
k poradovým číslam trojuholníkov z (1.2) budú v (2.2')
priradené záporné znamienka.

3. Spracovanie PDBP do údajovej štruktúry D bez vo-
pred zadanej nepravidelnej PTS

V tejto časti práce navrhneme algoritmus, ktorý pl'i
využití m'1tematického aparátu podla prác [4, 5] umož-
ní plnoautomatizovane zostrojiť nielen nepravidelnú
PTS, ale súčasne umožní túto vytvorenú sieť uspo-
riadať podla vzťahu (2.2), resp. (2.2') do údajovej
štruktúry D v tabulkovej forme TT.

Vopred uveďme, že pri plnoautomatizovanom vy-
tváraní tabulky TT nastávajú často prípady, kedy
pre i-ty trojuholník v danom kroku spracovania pred-
bežne neexistuje žiadna informácia Mi (j = 1, 2, 3)
o niektorom z jeho susedných trojuholníkov, lebo
táto sa v priebehu automatizovaného výpočtu spr'1cu-
je až v neskorších krokoch. Pre každý takýto prípad
za príslušnú veličinu Mi dosadíme v danom kroku
spracovania lubovolne zvolené konštantné číslo, roz-
dielne od všetkých iných vyskytujúcich sa čísiel, napr.
(-1).

Aby 8me problém náležite osvetlili, ukážeme celkový
postup výpočtu podla prác [4, 5] s daným prvým
trojuholníkom, pričom nech sú vrcholy tohoto troi-
uholníka dané dvoma ohraničujúcimi bodmi Po
Pi a jedným regulárnym bodom Pf' kde poradové
čísla e, f, g = 1, 2, ... < m, ktoré sú usporiadané
podIa vzhhu (2.3). Potom prvý daný trojuholník bude
podla vzťahu (2.2') a vyššie uvedenej poznámky o za-
vedení čísla (-1) určený sedmic ou čísiel

vktorej číslo (-1) znamená, že nemáme informáciu
o susedných trojuholníkoch daného (v našom prípade
prvého) trojuholníka. Podh práce [4] prvý daný tT'Oj-
uholník bude súčasne prvým testovaným trojuholní-
kom. Uvažujme podfa práce [4] k danému testované-
mu trojuholníku ďalšie dva vhodné body Ph, Pl

Z existujúceho PDBP, ležiace v testovanej oblasti
príslušnej strany spracovávaného trojuholníka, ako
vrcholové body na zostrojenie susedných trojuholní-
kov. Pritom bod Ph nech sa nachádza v testovanej
oblasti strany PePf a bod Pl nech sa nachádza v testo-
vanej oblasti strany PfPg daného testovaného troj-
uholníka (3.1).

Opísaná situácia je pre prvý testovaný trojuholník
graficky vyjadrená na obr. 69-a pre fubovofný ďalší
i-ty testovaný trojuholník na obr. 6b.

Podla uvedeného majú byť teda k prvéIllu testova-
nému trojuholníku (3.1) zostrojené ďalšie dva susedné
trojuholníky, z ktorých jeden bude určený vrcholový-
mi bodmi Pe> Pf' Ph a druhý bude určený bodmi
Pg, Pf' Pl· Tieto trojuholníky budú pomocou porado-
vých čísiel e, f, g, h, 1 vyjadrené v tvare (3.1), v kto-
rom poradie ich vrcholových bodov bude uspOl'iadané
podla podmienky (2.3). Predpokladajme, že

Potom nasledujúee dva susedné trojuholníky budú
vyjadrené v tvare
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kde číslo i = 2,3 na siedmom mieste vyjadruje poradie
vytvorených trojuholníkov. Proces vytvorenia troj-
uholníkov (3.2) k danému testovanému trojuholníku
(3.1) tvorí podla práce [4] základný cyklus konštl.'ukcie
nepravidelnej PTS.
Podla všeobecných vzťahov (2.2), (2.2') a opísaného

základného cyklu vytvárania trojuholníkov vyjadre-
ných vzťahmi (3.1), (3.2) opíšeme teraz na príklade
vhodne zvoleného PDBP vyjadreného na obr. 7 algo-

13
~ 18e

(;)
1!1

23 2}
1~+

12
27 19
+ (;)

17

6
36

(;)

~+
11

+ ~
3
(!)

31+
34

21 +
(;) 33

+ 4
Q

a)

1- 6(U/1j /ditUt na Itrinntj Immt

ritmus vytvárania údajovej štruktúry D. Uvažujme
pri tom pre úplnosť podla práce [4] body regulárne,
body na terénnych hranách, ako i ohraničujúce body.
Opísaný postup sa takto stane názorne konkrétnym.
Jednotlivé kroky tohto algoritmu si ukážeme podla
obr. 7a. Prvý testovaný trojuholník je vyjadrený
v tvare

t. j. o jeho susedoch nemáme žiadne informácie
(Ml = -1, M2 = -1, M3 = -1).V ďalšom postupu-
jeme podla poradia veličín Ml' M2, M3• Pretože
Ml = -1, vytvárame susedný trojuholník na prvej
strane testovaného trojuholníka. Nasleduje postup
podla kroku 2, t. j. testovanie prvej strany podla
priradených kódov k jej vrcholom 7, 8. Pretože oba
body 7, 8ležia na obr. 7 na strane výmola, nebudeme
predbežne tvoriť testovaciu oblasť. Tento fakt vyjad-
ríme číslom O, t. j. v (3.3) položíme Ml = O, takže
dostaneme

(7,8,10,O,-1, -1,1). (3.4)

V ďalšom ukážeme bližší postup na doplnenie informá-
cií v štvrtom, piatom a v šiestom člene sw:1mice(3.4)
už na základe poradových čísiel jednotlivých členov
sedmice. Keďže vrcholy AI = e = 7, A2 = t = 8 sú
v sedmici (3.2) v poradí ako prvé dva, pracovne ucho-
váme indexy 1, 2 čo má tú výhodu, že pri neskoršom
vy tvá raní trojuholníkov vo výmole možeme hneď do
usporiadanej sedmice (3.4) na miesto doterajšieho
Ml = O obsiahnuť konkrétne poradové číslo vytvore-
ného trojuholníka vo výmole, ktorý je susedný k strane
7, 8. l'reto na operačný účel zostavme pre tento prípad
štvoricu
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v ktorej b. = i = 1 oZllačuje poradové číslo spracová-
vaného trojuholníka (i je siedmy prvok v usporiadanej
sedmici (3.4)),b2, b3 = 1, 2, 3, pričom b2 < b3, b4 =
= 4, 5, 6. Teda na operačný účel zachovávame infor-
máúiu o poradovom bísle testovaného trojuholníka
(bl = i), o poradí vrcholov danej strany (b2, b3 = 1, 2,
3) a o poradových číslach 4, 5, 6 = b4 označujúcich
poradie Ml> M2, .M3 v usporiadanej sedmici, ktoré
vyjadrujú konkrétne poradové čísla trojuholníkov
susedných k trojuholníku bl = i. Teda uvedený po-
stup je teoreticky úplný. Z metodického hladiska je
však doležité poznamenať, že prakticky namiesto celej
štvorice bl>b2, b3, b4 stačí uchovať informácie o b1, b4.

Po testovaní Ml prejdeme k testovaniu M2 v sedmici
(3.4). Pretože v (3.4)M2 = -1, vytvárame sused.ný
trojuholník na druhej strane testovaného trojuholllíka,
tvorený vrcholmi 7, 10. To znaemná, že podra kroku 2
testujeme kódy vrcholov druhej strany spracovávané-
ho trojuholníka, t. j. vrcholy s poradovým číslom 7, 10
(obr. 7a). Pretože každý z vrcholov7, 10 má navzájom
rozny kód (t. j. oba sÚČ3,sneneležia na hrane ani nie sú
súčasne obvodové), vytvoríme k tejto strane testova-
ciu oblasť na nájdenie vhodného bodu z PDBP ako
tretieho vrcholového bodu susedného trojuholníka
k strane 7, 10. Nech týmto bodom je podfa obr. 7
bod č. 9. V našom prípade dostávame teda v poradí
druhý vytvorený trojuholník určený usporiadanou
sedmicou

Pretože pre M2 zo sedmice (3.4) bol zostrojený susedný
trojuholník ako v poradí druhý vytvorený trojuholník,
nahradíme v (3.4)povodné M2 = -1 novou hodnotou
M2 = 2, t. j. poradovým číslom druhého vytvoreného
trojuholníka. Prvý testovaný trojuholník bude teda
po tomto kroku namiesto (3.4) vyjadrený sedmicou

Keďže však druhý vytvorený trojuholník (3.5) susedí
B prvým testovaným trojuholníkom (3.6), t. j. máme
súčasne informáciu o susedovi k trojuholníku (3.5),
nahradime jedno (zatiaI však nevieme ktoré) z .MI=
= -1, M2 = -1, M3 = -1 v (3.5)poradovým čís-
lom i suseda k (3.5), t. j. i = 1. Pretože však zatiaI
nevieme, že ktoré z Ml> M2, M3 v (3.5) to bude, ukáže-
me postup na jeho určenie najprv vo všeobecnej rovine.

Všeobecne. pre vyjadrenic;l príslušného Ml' .2~12'M3

r-tého vytvoreného trojuholníka bude platiť:

a) ak jeho nájdený tretí vrchol bude z hradiska jeho
poradového čísla v usporiadanej sedmici prvý v pora-
dí, t. j. bude AI podra (2.2'), poradové číslo testova-
ného trojuholníka uložíme do M3 usporiadanej sedmice
r-tého vytvoreného trojuhólníka,

\

b) ak je nájdený třetí vrchol vytvoreného trojuhol-
níka z hradiska jeho p~radového čísla druhý v poradí
(t. j. bude A2 podra (2.2')), poradové číslo testovaného
trojuh')lníka ako jeho suseda uložíme do M2 usporia-
danej sedmice r-tého vytvoreného trojuholníka,

c) ak je nájdený vrchol vytvoreného trojuholníka
tretí v poradí (t. j. bude A3 podra (2.2')), potom pora-'

dové číslo testovaného trojuhohlika ako suseda k "y-
tvorenému trojuholníku uložíme do Ml usporiadanej
sedmice r-tého vytvoreného trojuholníka.

Uvedené je všeobecne, pre i-tý testovaný a r-tý vy-
tvorený trojuholník graficky vyjadrené na obr. 8.
podra uvedeného, základom postupu teda bude

určenie poradia nájdeného vrchoh v r-tom, v našom
prípade v druhom vytvorenom trojuholníku. Keďže
pre poradové číslo 9 nájdeného vrchola druhého vy-
tvoreného trojuholníka platí, že

7<9<10,

t. j. nájdený vrchol je v (3.5) druhý v poradí, dosadíme
podra bodu b) uvedených pravidiel na miesto M2 = -1
v sedmici (3.5) novú hodnotu M2 = i = 1, takže na-
miesto sedmice (3.5) dostávame sedmicu

V ďalšom nám zostáva doplniť v sedmici (3.6) novú
informáciu do M3 namiesto doterajšej M3 = -1.
Pretože M3 = -1 sa vzťahuje k tretej strane testo-
vaného trojuholníka, určenej vrcholmi s poradovými
číslami 8, 10, je potrebné zostrojiť k nej susedný troj-
uholník. Preto podra práce [4] vytvoríme pre ňu tes-
tovaciu oblasť a výpočtom nájdeme na nej vhodný bod,
ako tretí vrchol tohoto susedného trojuholníka. Podfa
obr. 7a to bude bod s poradovým číslom 11. Teda
v tomto prípade dostávame v'poradí tretí vytvorený
trojuholník, susedný k (3.6), určený usporiadanou
sedmicou

(8,10, II, -1, -1, -1, 3). (3.8)

Pretože však trojuholník (3.8) je tretí vytvorený troj-
uholník, a to na tretej strane trojuholníka (3.6),
v usporiadanej sedmici (3.6) dosadíme za doterajšie
M3 = -1 novú hodnotu M3 = 3.Namiesto sedmice
(3.6) dostaneme už úplne určenú sedmicn

((AV"3) <((~l,·'5)<((A3),.2t)
(M')"-I • IM]i, --,,lM3)'-;

(ť A,), '15) < ((A2)' '17)<f(4", '11)

(Mj)" -I, (M2)' - i • (M3)' •. 1)

<15.17'lt.-l,i,~ ,')

(A2)' ~(M2)' •..........i

((A,), "51< (IA2),'2,)«(A)', '3;
(M,),.;, (M2I,. -', (M3' --,

i - IISIOYII.Y (sprlCOYlln;) lrojwhohlík

r - prjYI vyl.."ny troj.holní•.
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s úplnými informáciami Ml = 0, M2 = 2, M3 = 3
o susediacich trojuholníkoch.

Pretože VŠ'1ktretí vytvorený trojuholník (3.8) su-
sedí s prvým (testovaným) trojuholníkom určeným až
teraz usporiadanou sedmicou (3.9), možeme súčasne
podra už uvedeného postupu o poradí nájdeného
vrcholu VAl' A2, A3 za jednu z doterajších hodnot
Ml = -1, M2 = -1, M3 = -1 sedmice (3.8) do-
plniť informáciu o jeho susedovi (ktorým je testovaný
trojuhloník (3.9)). V (3.8) nájdeným vrcholom je
A3 = lI, t. j. je tretí v poradí. Preto podra bodu c)
uvedených pravidiel nahradíme doterajšiu hodnotu
Ml = -1 v usporiadanej sedmici (3.8) hodnotou
Ml = 1, takže namiesto usporiadanej sedmice (3.8)
dostaneme usporiadanú sedmicu

Tým je doplnenie informácií pre druhý a tretí vytvo-
rený trojuholník vyjadrený usporiadanou sedmicou
(3.7) a (3.10) vzhradom na prvý testovaný trojuholník
(3.9) vyčerpané. Informáciu pre druhý a tretí vytvo-
rený trojuholník doplníme tým istým postupom ako
sme ukázali, a to tak, že postupne tento druhý a tretí
trojuholník považujeme za testovaný, ku ktorému
vytvánme susedné trojuholníky.

Všeobecne teda platí, že pre r-tú rubovolnú sedmicu
vyjadrujúcu r-tý vytvorený trojuholník, doplníme za
jej ..elfl = -1, M2 = -1, M3 = -1, konkrétne hod-
noty poradových čísiel jej susedov, ak považujeme
tento ,·-tý trojuholník za testovaný.

Predpokladajme, že sme už na základe opísaného
algoritmu vytvorili v prvej testovacej oblasti usporia-
danú trojuholníkovú sieť v tvare údajovej štruktúry
D, ktorá ilustratívne podra obr. 7b pozostáva zo
siedmych trojuholníkov, pričom sme podra (3.4) sú-
č'lsne uchovali najsledujúce štvorice

13
+20 -la

'14
+33 +25

+27 ·19
'17

-" '5

'2
ClI3

+31

Znamienko I
Znamienko

pri pri
poradovom poradovom Priebeh izočiar

čisle čisle jeho Tvorba z jedněho
spraCOVH,M suscdněho trojuholníka STS I trojuholníka

něho trojuholnika na druhý
trojuholníka v (2.2')

(2.2')

+ I + prípustná spojitý
- I - prípustná spojitý
- + neprípustná nespojitý
+ I - neprípustná nespojitý

!

1 1 2 4,

4 1 3 5,

5 3 1 5.

Prejdeme teda na ďcllšiu, v poradí druhú testovanú
oblasť PDBP. Opísaný algoritmus pre postup bude
ten istý ako uvedený, avšak navyše bude doplnený
o ďalšie pravidlá vzhradom na to, že podra už uvede-
ného budú k poradovým číslam vytvorených trojuhol-
níkov priradené záporné znamienka. To urých!uje
jednak plnoautomatizovanú tvorbu STS a jednak
výpočet všetkých druhov izočiarových polí z hradiska
ich priebehu cez oblasti nespojitosti (napr. výmole,
kameňolomy a iné oblasti ohraničené terénnymi hra-
nami) bez nutnosti opatovného testovania PTS, a to
podla tabulky 1 a obr. 9.

Poznamen'J,jme, že po skončení výpočtu a tvorby
PTS v prvej testovanej oblasti zadávame v nasledu·
júcej druhej oblasti opať prvý lubovolný trojuholník,
avšak z praktických dovodov najlepšie taký, ktorý
má jednu spoločnú stranu s niektorým trojuholníkom
z prvej testovanej oblasti. Jeho poradové číslo bude
však nadvazovať na poradové číslo posledného troj
uholníka predošlej testovacej oblasti. V našom prí
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pade podIa obr. 9a bude mať teda tento prvý daný
trojuholník poradové číslo -8 a bude vyjadrený
lIsporiadanou sedmicou

ĎJlší postup bude založený na tom istom algoritme
ako v predošlej oblasti, t. j. začne S'l. testovaním
.Ml = -1 v (3.11). Pretože Ml = -1 prejdeme na
druhý krok sp~menutého algoritmu, v ktorom testu-
jeme kódy vrcholových bodov strany pri Ml' t. j.
vrcholov 7, 8. Algoritmus v druhom kroku bude Všlk
v tejto oblasti vzhIadom na zavedeilé záporné zna-
mienka odlišny" od algoritmu druhého kroku v prvej
oblasti.
Ak oba vrcholy 7, 8ležia na hrane výmoIa, budeme

testova ť štvorice čísiel (3.11), ináč je algoritmus rov-
naký. Teda odlišnosť algoritmu v kroku dva medzi
druhou a prvou testovanou oblasťou spočíva v testo-
vaní uchovany'ch štvoríc (3.4'), t. j. v :1ašomkonkrét-
nom prípade štvoríc (3.11). Teraz budeme teda testo-
vať, či niektorý z trojuholníkov 1, 4, 5 má vrcholy

s poradovými číslami 7,8. Ak áno, vykonáme výmenu
informácií medzi trojuholníkmi. V našom prípade
vrcholy s poradovými číslami 7, 8 má prvý testovaný
trojuholník (3.9), ktorému odpovedá štvorica 1, 1,2,4.
Táto štvorica znamená, že na 4. mieste prvého troj-
uholníka doplníme informáciu o jeho susednom troj-
uholníku vzhfadom na jeho prvú stranu. To znamená,
že (3.9) sa zmení na

Súčasne prebieha výmena informácií aj v šiestom
trojuholl1íku, kde (3.12) sa zmení na

Ďllej prejdeme na testovanie ...7112 = -1, .J.113 = -1
sedmice (3.14) podIa algoritmu pre prvú oblasť, podIa
ktorého doplníme sedmicu (3.14). Analogickým postu-
pom zistíme konečnú usporiad\lnú množinu nepravi-
delnej PTS v druhej testovanej oblasti (pozri obr. 9b).
Algoritmus, ktorý sme uviedli v tejto práci bol v po-

dobe programu spracovaný v [2, 9], pričom jeho
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koncepčná správnosť bola sucasne verifikovaná na
skúšobnom testovacom PDBP z výskumnej práce
[8]. Tento algoritmus je zároveň súčasťou budovaného
programového vybavenia KDMT na DOPRA VO-
PROJEKTE (Štátnom ústave pro projektovanie do-
pravných stavieb) Bratislava, ako i časti programové-
ho vybavenia KDMT na Slovenskom hydrometeoro-
logickom ústave, pobočka Malý Javorník (Bratisla-
va-Rača).
podra tohoto algoritmu bola z PDBP spomenutej

výskumnej práce [8] v rámci jeho verifikácievypočíta-
ná a zároveň plnoautdmatizavane na KINGMA-
TICU DOPRAVOPROJEKTU Bratislava vykre"llená
PTS na obr. 10. Preto na úplnu ilustráciu problému
uvádzame na taburkách 2 pre vybrané body PDBP
a trojuholníky PTS z obr. 10 konkrétny numerický
tvar tabuliek' TV-PDBP a TQ-PS (kde v našom
prípade Q = T) vyjadrených vo všeobecnej forme na
obr. 2a. Pripojené taburky .sú tedy konkretizáciou
tabuliek z obr. 2a realizovanou na testovacom PDBP
z výskumnej práce [8], ktorého PTS je na obr. 10.
Na záver ešte poznamenajme, že algoritmus bol testo-
vaný i pre STS tachymetricky nieranej lokality Dolná
Krupá pozostávajúcej z 1280 bodov PDBP v mierke
1 : 1000. O tomto probléme však pojednávame v sa-
mostatnej práci.

Berúc do úvahy logický a matematický,aparát pre
vytvorenie nepravidelnej trojuholníkovej siete uvede-
ný v práci [4], navrhli sme algoritmus, ~torý zabez-
pečuje tvorbu štruktúry údaj ov D padra vzťahu (1.2).
Výhodnosť navrhovanej štruktúry spočíva v tom, že.
nie je jednoúčelavá,ale pomáha pri efektívnejšej
realizácii všetkých(1lgoritmov.

LITERATÚRA:

[I] KALAK, A.: Vytvorenie štruktúry dát pre kom-
plexný digitálny model reliéfu a plnoautomatizova-
ná tvorba sietí. [Rigorázna práca.] Bratislava 1980.
- UK Prírodovedecká fakulta.

[2] KALAK, A.: Komplexný digitálny model terénu
a štruktúra jeho databázy z hfadiska samočinných
počítačov. [Kand. diz. práca]. Bratislava 1980. -
UK Prírodovedecká fakulta.

[3] KRCHO, J. - KALAK, A.: Štruktúra databázy
komplexného digitálneho modelu reliéfu. Geo-
graphica, 1982, Nr. 23.

[4] KRCHO, J.: Automatizácia zostrojenia trojuhoJ-
níkovej siete z diskrétneho bodového pol'a ako
súčasť plnoautomatizovanej tvorby máp. Geodet.
a kartograf. obzor, 21/63, 1977, č. 12.

[5] KRCHO, J. a kol.: Digitálny model terénu na pritl-
cípe automatizovanej tvorby trojuholníkovej siete
a kresleni') vrstevníc. [Štátna výskumná úloha
P-04-521-293-11.] Bratislava, DOPRAVOPRO-
JEKT. 1975.

[6] KRCHO, J.: Teoretická koncepcia komplexného
digitálneho modelu reliéfu. Geographicl'l., 1981.
Nr. 23.

[7] KRCHO, J.: Digitálny model terénu z hl'adiska
morfometrickej analýzy. Geodet. a kartograf. ob-
zor, 23/65, 1977, č. 2.

[8] KRCHO, J.: Automatizácia projektovania vo v.ý-
stavbe a stavebníctve. - Komplexný digitáln.r
model terénu. [Záverečná správa štátnej výskumnej
úlohy P-04-521-293] Bratislava, DOPRAVOPRO-
JEKT 1979.

[9] HUSÁR, K.: Využitie komplexného digitálneho
modelu reliéfu na automatizovanú tvorbu izočiar.
[Dipl. práca.] Bratislava 1981. - UK Prírodove-
decká fakulta.

[10] TONDL, L. - EISLER, J.: Automatizace inter-
polačních metod při zpracování výškopisu. Geodet.
a kartograf. obzor, 25/67, 1979, č. 4.

[11] TONDL, L. a kol.: Lokalizační informační systém
pro projektové účely. [~ávěrečná zpráva RVT
R-12-380-052.] Praha, PUDIS 1980.

Do redakcie došlo: 23. 3. 1982

Lektoroval:
RNDr. Luděk Jokl,

Katedra mapování a kartografie,
FSv ČVUT v Praze

Vermessungstechnik, Č. 1/82
Deumlich, F.: Výsledky práce Vědeckotechnické spole{~-
nosti pro geodézii, fotogrammetri\, a kartografii v ro-
ce 1981 a následující úkoly, s. 1-4.

Hoffmeister,H.:Podmínky pro systematizaci geodetické
měřicí techniky pro panelové stavební série \VBS 70,
s.4-7.

Lupke, R. - Bartsch, W.: Inženýrsko geodetické prácp
při stavbě rotačních pecí v cementárně, s. 8-10.

Stichler, S.: Výzkum metod pro eliminaci "efektů roz-
mazu" při analýze pevných polohových bodů v ma-
lých sítích, zaměřených délkově nebo úhlově a délkově
s. 10-12.

Kruger, W.: Protínání vpřed s volným výběrem stano-
viska, s. 12. e,

Hoffmann, F.: .Hlavní tendence rozvoje kartografip
v mezinárodnifu měřítku ~ yybrané výsledky X. kon-
ference IKV, s. 13-14. . '.

Arnold, K.: Kritéria pro splnění Marussiho podmínky.
s. 15-17.

Wehmann, W.: Výzkum určování pozemních vzdálenosti
z laserových měření vzdáleností na UDZ, s. 18-20.

Pross, E.: Střední kvadratická chyba určování bodi'l
na družicových snímcích, s. 20-21.

1983/40



Geodetický a kartografický obzor
ročník 29/71, číslo 2/1983 41

Optimalizácia merania
vytyčovacej siete mosta

Vo všetkých sférach národného hospodárstva je snaha
zvýšit efektívnost výrobného procesu, zracionalizovať
výrobné postupy, vyrábať kvalitne s minimálnymi
nákladmi. V oblasti geodézie jednou z možností je
uplatnenie matematických metód optimalizácie, kon-
krétne v oblasti inžinierskej geodézie pri budovaní
a meraní vytyčovacích sietí stavebných objektov.

Poznatky získané pri aplikácii optim'lJizačných
procedúr na sieti vybudovanej pre sledovanie posunov
vodného diela Ružín, resp. vytyčovacej sieti diarnič-
no-železničného mosta cez Dunaj v Bratislave, boli
publikované v [5], resp. v [6]. Pre zovšeobecnenie
poznatkov optimalizačných procedúr v geodetickej
praxi je potrebné získať ďalšie poznatky a skúsenosti,
a to čo možno z najvačšieho množstva konkrétnych
aplikácií. V predkladanom článku sú zhrnuté poznat-
ky, ktoré sa získali pri aplikácii optimalizačných me-
tód na projektovanej vytyčovacej sieti diarničného
mosta cez Dunaj v Bratislave-Lafranconi, mosta
ktorý preklenie Dunaj a umožní prepojenie diarnice
D-2 smerom od Brna na diarnično-železničný most
a diarnicu D-61 smerom na Trnavu, resp. na medzi-
národnú cestnú sieť smerujúcu do Maďarska prípadne
Rtkúska.

Vytyčovacia siet hlavného mostného objektu je tvore-
ná dvoma štvoruholníkmi a jedným paťuholníkom
(obr. 1). Body číslo 7, 8 a 9 sú určené na kontrolu
stability bodov 1 a 2. Stabilizácia siete pevných bodov
musí sprňať požiadavky vyplývajúce z ich ď'llšieho
využitia. Projekt vytyčovacej siete navrhuje preto
pre body 1, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 použiť osvedčený spósob
stabilizácie, ktorý bol použitý pri budovaní siete pev-
ných bodov di'lJnično-železničného mosta cez Dunaj
v Bratislave (obr. 2). Stabilizácia je vykonaná paže-
nými vrtmi o priemere 0,53 m osadenými tak, aby
spodná časť pažnice bola minimálne 0,5 m pod hladi-
nou podzemnej vody. Stabilizácia bodov 2 a 9 bude
re'llizovaná vybudovaním betónových pilierov na stre-
che študenského domova VOlJranconi, resp. Družba.
Presné centrovanie prístroja a terč ov je zabezpečené
závislou centráciou s presnostou Q,0002m. Tento druh
stabilizácie a centrácie si okrem iných faktorov vyžia-
dala projektom stanovená presnosť v určení polohy
bodu siete mx,v = 0,01 m.

Predpokladá sa, že sieť bude meraná len držkovo
elektronickým diarkomerom s presnosťou charakteri-
zovanou smerodajnou odchýlkou raz meranej držky
0'0 ~ 0,005 m. Pre priame vytyčovacie práce a etapové
merania počas výstavby, resp. prevádzky hlavného
mostnéhoobjektu sú navrhované body 1, 2,3, 4, 5'16.
Vypracovanie\optimálneho postupu merania sa vzťa-

Doc. Ing. Vlastimil Staněk, CSc.,
Katedra geodézie Svf SVŠT, Bratislava,

Ing. Alojz Kopáčik, Duslo, n.p., Šal'a

huje preto len na uvedené body. Vzhradom na požia-
davkya potreby ďalšieho riešenia úlohy sa zvolila v da-
nej sieti lokálna pravouhlá súradnicova sústava, ktorej
počiatok je v bode 1 a kladný smer osi ,.x" prechádza
bodom 2 (obr. 3).

Teória výpočtu optimálnych štruktúr je publikovaná
podrobne a v širokom rozsahu v odbornej literatúre
[1], [3]. Z tohoto dovodu sú v príspevku uvedené len
najnutnejšie teoretické vzťahy.

Teória optimálnych štruktúr definuje viacero typov
kritérií optimality:

D - optimálne kritérium,
A - optimálne kritérium,

minimaxné kriterium a pod.

,
I DUli", J..-.....--

I
3 4
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Je možno dokázať ekvivalentnosť mioimaxného kri-
téria s kritériom D-optimality a tým jeho využitie na
kontrolu výpočtu D-optimálneho kritéria [2]. V kon-
krétnej sieti sme použili D, re'lp. A-optimálne krité-
rium. D-optimálne kritérium minimalizuje objem
elipsoidu strednej chyby, kým A-optimálne kritérium
minimalizuje súčet štvorcov poloosí elipsoidu strednej
chyby. Práve uvedené vlastnosti spomínaných kritérií
sú velmi vhodné z hradiska ich ďalšieho využitia
v geodézii.

Základom a východiskom výpočtu optimálnych štruk-
túr je matic a plánu F, charakterizujúca konfiguráciu
siete. Je tvorená riadkovými vektormi f'

kde jednotlivé členy v zátvorke sú parciálne derivácie
funkčnej závislosti vektorového parametra 8 od
meraných veličín, podla jednotlivých komponentov 8i.

(8° - vektor približných súradníc, 1(8°) - funkčná
závislosť vektora približných súradníc od meraných
veličín).
ĎaJším krokom je výpočet informačnej matice M defi-
novanej vzťahom

·n
M = :EO.-2(Xi)f(Xi) ('(Xi) P(Xi) ,

;=1
a
kovariančnej matice O, ktorá charakterizuje pres-

nosť odhadu parametrov

n
Y = :E a-2(xi) f(x;) YiP(Xi) ,

i~1

kde Yi je nameraný údaj v uzle Xi a p(x.;) je relatívna
početnosť v uzle Xi'

Je možaé dokázať, že platí

Pri:1cip iteračného procesu, ktorý je základom nu-
merického riešenia optimálnych štruktúr bol publiko-
vaný v [2], [3]. Skonče.'1ievýpočtu je závislé na hod-
note stop-kritéria "o", ktoré nám charakterizuje
mieru priblíženia vypočítaného plánu "e" k mateme.-
ticky optimálnemu plánu ,,10*". VoTbahodnoty "b" je
závislá hlavne na konfigurácii siete ako i na presnosti
merania v sieti. Pfi D-optimálnom kritériu je výhodné
použiť podielové kritérium, pričom hodnota b --+ 1,
kým priebeh výpočtu podh A-optimálneho kritéria
lepšie vystihuje rozdielové kritérium, pričom hodnota
b --+ o.
Po výpočte optimálnych plánov nasleduje ich modi-

fikácia (úprava) na účely geodetického využitia. Po-
jem geodetickej modifikácie vypočítaných optimál-
nych plánov je popísaný vo viacerých publikáciách,
avšak doteraz neexistuje jeho jednoznačné definovanie.
Ide o zohIadnenie nasledujúcich hradísk.
Vypočítaná optimálna štruktúra nebude vždy vyho-

vovať v plnej miere požiadavkám praxe. Dóležitú
úlohu zohrávajú v tomto smere fyzikálne faktory
(konfigurácia siete, vplyv prostredia na meračské
úkony a pod.), požiadavky odborno-geodetické (do-
statočný počet kontrolných, nadbytočných meraní,
ďalšie spracovanie a využitie údajov) a požiadavky
ekonomické (časové a finančné náklady na vÝFočet,
zmeranie siete a pod.). Potom geodetickou modifiká-
ciou budeme rozumieť také prispósobenie vypočítar:é-
ho optimálneho plánu špecifickým požiadavkám prak-
tickej geodéz.ie, aby sa podla možnosti nenarušila
matematická optimalita plánu. Po vykonanej modifi-
kácii - prispósobenie absolútnych početností uzloy,
vynechanie uzlov s malými početnosť'1mi - zostaví sa

Obr. 3. Vytyčovacia sier s označením' ~ '[XJIta.-

metrov a meraných veličin - uzlov
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Tab. 1. Štartovacie plány s absolutnymi početnosťami
v jednotlivých uzlech

IStart.
Abaolútne početnosti '9 uzloch

, plány Uzly 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 1 O O 1 1 O O O 1 1 1 1 O 1

1 1 1 O O O 1 O O 1 1 1 1 1 O

3 2 O O 2 2 O O O 2 O 1 1 1 1 1

4 4 2 2 O 4 O 2 4 4 2 O O O O 4

štartovací plán, prvkami ktorého sú uzly optimábeho
plánu s modifikovanými početnosť3.mi. S týmito
vstupnými údaj mi S3, vypočíh informačrá a kovarianč·
ná matica ako aj kritérium št'lTtovacieho plánu. Takto
získané hodnoty S'l. porovnájú s hodnotami na konci
iteračného procesu. Ak nebola modifikáciou plánu na·
rušená jeho optimalita, budú obidve kritériá zhodllé.

V konkrétnom prípade vytyčovacej siete mosta cez
Dunaj v Bratislave-L"franconi sa všetky výpočty
vykonali na počítači Siemens 4004/150, pričom sa
využili algoritmy vypracované kolektívom pracovní.
kov pod vedením RNDr. Ing. L. Kubáčka, DrSc. Pri
výpočte sa uvažovali štyri šhrtovacie plány, ktoré boli
zostavené podIa nasledujúcich kritérií:
Plán Č. 1- rovnaké váhy pre merané uzly, kombiná-

cia dlhších strán s krátkymi prieč'iJymi,
základný obdížnik tvorený z bodov 1, 2,
5,6.

Plán Č. 2 - rovllaké váhJ pre merané uzly, kombiná-
cia kratších strán s uhlopriečkami, zá-
kladný obdížnik tvorený z bodov 1, 2, 3, 4,
resp. 3, 4, 5, 6.

Plán Č. 3 - pre dlhé strany sa uvažujy s dvojnásobne
zvačšenou hodnotou váhy, základný ob-
džfnik tvorený z bodov 1, 2, 5, 6, resp.
3,4,5,6.

Plán Č. 4 - dvojnásobné zvačšenie váh pre dlhé stra-
ny, kombinácia dlhých strán s dlhými
uhlopriečkami, základllý obdfžnik tvo,re.
ný z bodov 1, 2, 5, 6, resp. 1, 2, 3, 4.

Uzly jednotlivých štartovacích plánov s početnosťami
sú uvedené v tab. 1. Výpočet sa vykoaal súbežne pre
všetky štyri uvedené štartovacie plány tak, aby sa
dosiahli projektom vyžadované hodnoty. Vypočítané
optimálne štruktúry vychádzajúce z jednotlivých
št;utovacích plánov sa líšia len vefmi málo, a to najma
preto, že navrhovaná sieť má malý počet uzlov, pravi-
delnú konfiguráciu a vlastné mera.nie siete sa predpo-
kladá len dížkovo pomocou elektronických diarkome-
rov. Uvedené skutočnosti sú vopred známe, spolu
s požiadavkami projektu vstupujú do výpočtu opti-
malizácie a v plnej miere ovplyvnia dosiahnuté vý-
sledky. Z uvedeného vyplýva, že už pri vorbe štarto-
vacieho plánu je potrebné tieto skutočnosti zvážiť.
Ď.llšie rozpracovanie problem'l,tiky s príslušnými
výpoětami sa. preto,v3Ckonaliuž len·,pre optimálnu
štruktúru, ktorú sme získali zo štartovacieho plánu
č.2.

Geodetická modifikácia vypočítaných optimálnych
plánov zákonite so sebou 'lesie v určitej miere nanI·
šen.ie optimality vypočítaného plánu v dosledku čoho
sa ',la jednotlivých bodoch siete zvačšia ko[fide;r;čné
elipsy. Z tohto dovodu S3, stop-kritérium pri výpočte
povodného optimálneho plánu znížilo, čo dáva mož-
nosť úspebe vykonať modifikáciu, bez prekročenia
projektom stanovenej hranice presnosti v polohovom
určení bodov siete. Poloosi kOllfidenčných elíps, zod·
povedajúce elipsám stredných chýb, vypočítané pre
matem:lticky optimálnu štruktúru podh druhého
štartovacieho plánu sú pre D.optimalitu uvedené
v tab. 2 a pre A.optimalitu v tab. 3. K vypočítaným
konfidenč:lým elipsám treba poznamem;ť, že sú rela.
tivizované na počiatok súradnicovej sústavy z čoho
sÚČlsne vyplýva, že hodnoty poloosí AI, BI a B2
sú rovné nule.

Optimálne plány sa v ďalšom podrobili geodetickej
modifikácii, operácii ktorá si na jednej strane vyžaduje
dobré skúsenosti v oblasti projektovania, budovania
a merania geodetických sietí a na strane druhej v ob·
lasti optimalizácie. Je preto vefmi doležité už v zadaní
úlohy vytvoriť všetky predpoklady pre správnu

Tab. 2. P0loosi konfidenčnýJh 311p:pé'3D· )ptmlln'l
štruktúru z druhého štartovacieho plánu

Matematicky optimá1na ětruktúra
!jis10 D - optimálne kritérium • • 123
bodu A B Pootočenie

1-.1 1-.1 Ir.!

1 0,0 0,0 0,00
2 1,3 0,0 0,00
3 2,6 1,2 185,83
4 2,7 1,2 19,29
5 3,8 1,1 192,86
ti 4,1 1,2 16,76

Tab. 3. Poloosi konfidenčných elíps pre A.optimálnu
štruktúru z druhého štartovacieho plánu

Matematicky optimá1na ětruktúra
~is10 A - optimá1ne kritérium N = 68
bodu A B Pootočenie

ImmI ImmI IgI
1 0,0 0,0 0,00
2 2,1 0,0 0,00
3 3,2 1,8 191,02
4 3,2 1,4 17,98
5 4,2 1,4 191,94
ti 4,5 1,1 18,31
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Tab. 4. D-optimalita - štartovacie plány alternatív 1
až 6 a parametre konfidenčných elips

UalT Abaol\1t._ poe.tlloati •• ran1 Y jednotliyteh uzloch

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 13 7 • 8 4 9 6 5 9 11 7 8 10 6 12

! 2 5 3 3 3 2 3 2 2 3 4 3 3 4 2 5
•• o

3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 21'=•...• 4 9 5 6 Cf 3 6 4 3 6 o o 6 o 4 8•....
5 9 5 6 6 3 6 4 3 6 o o o o o o..•

4
6 9 5 6 6 63 4 3 6 7 5 6 7 4 8

Altor •••tift e.l II • 123 AlterDllt!va ě.2 •• 47

Bod A B Pootoe.ni. Bo<I A B pootoeeni.la I-J 18/ I-J I-J 18/

2 1.3 0.0 0,00 2 2,2 0,0 0,00
3 2,6 1,2 185,83 3 4,2 2,0 188,27
4 2,7 1,2 19,29 4 4,5 2,0 20,63
5 3,8 1,1 192,86 5 6,1 1.8 193,20
Cf 4,1 1,2 16,76 6 6,7 1,9 18.40

A.lternatí •• č.) II = 18 Alternat'Ín. č.4 N = 66

Bod A B Pootoč.nle Bod A B Pootoč.ni.
Imm/ lma/ 19! I"'; IrIIO/ 18/

2 3,4 0,0 0,00 2 1,6 0,0 0,00
3 6,8 3,4 188,10 3 3,8 1,6 187 ,90
4 7,2 3,1 18,01 4 5,9 1,5 20,29
5 9,9 3,0 191,48 5 5,2 1,7 195,49
6 10,8 3,0 19,21 6 5,5 1,5 16,26

Utornath. e.5 •• 48 Ut ••••• Uft e.6 Il • 85

Bod A B Pootol'ea1. - A B Pootoeenie
I-J 1.-/ Ia! I-J Io:a/ 18/

2 1,6 0,0 O,~ 2 1,6 0,0 0,00
3 5,4 1,6 183,69 3 3,1 1,5 188,27
4 6,2 1,7 23,40 4 3,3 1,5 20,63
5 8,7 1,7 195,03 5 4,6 1,4 193,20
6 9,5 1,7 14,28 6 4,9 1,4 18,40

modifikáciu sledovanej štruktúry, presnou fOl'muláciou
účelu a využitia siete, resp. dodaním úplných a správ-
nych podkladov. Nakolko neexistuje žiaden predpis,
podla ktorého treba postupovať, vykon'l.la sa geode-
tická modifikácia s prihliadnutím na tieto skutočnosti:
- presnosť výsledkov získaných meraním podla mo-

difikovanej štruktúry musí sphlať stanovené po-
žiadavky,

- znížením počtu meraní v jednotlivých uzloch treba
vytvoriť štruktúru siete s výhodnými ekonomický-
mi parametrami,

- nesmie sa v podshtnej miere narušiť optim'llita
vypočítanej štruktúry,

- modifikovaná štruktúra musí poskytovať dostatoč-
né množstvo údaj ov pre určenie všetkých para-
metrov, pre vyrovnanie a ďalšie využitie siete.

Požiadavku dodržania stanovenej presnosti určova-
ných parametrov siete je možno velmi účelne kontro-,
lovať výpočtom konfidenčných elíps pre každú 'llter-
natívu modifikovaných štruktúr. Z'1 výslednú sa po-
važuje tá alternatíva , ktorá najlenšie spÍňa horeuve-'
dené požiadavky. V tab. 4, resp. 5 sú uvedené absolút-
ne početnosti meraní a parametre konfidenčných elips,
vyrátané pre alternatívy 1 až 6 modifikovaných
štruktúr D, resp. A-optimálneho kritéria,pričom jed-
notlivé alternatívy sa zostavili podla nasledujúcich
kritérií.
Alternatíva č. 1- matem'1ticky optimálnf!' štruktúra.
Alternatíva Č. 2 - rovnomerné zníženie absolútnych

početností "q".tak, aby qmax = 5.

Alternativa Č. 3 - rovnomerné zmzenie absolútnych
početností "q" tak, aby qmu = 2.

Alternatíva Č. 4 - z výslednej alteraa tivy č. 6 s~ pre
meranie vybrali len také dlžky,
aby nebolo potreb.né stavať p:rí-
stroj na bodoch 3, 4, 5, resp. 3, 4, 6.

Alternatíva č. 5 - ako alternatíva č. 4 s požiadavkou
nestavať prístroj na bodoch 3,4,5,
6.

Alternativa Č. 6 - výsledná alternativa, ktorá zoh-
la<l.ňujepoži'ldavky projektu, ako
aj geodetickej modifikácie, uvede-
né v predchádzajúcom texte.

Pod pojmom zniženia absolútnych početností treba
rozumieť tento postup

- nájdeme koeficient k =L ,kde qO je najv!ičšia
qmx

absolútna početnosť po matematickej optimalizácii
a qmax je vopred stanovená absolútna početnosť,
ktorú chceme ziskať po modifikácii,

- vypočitame podiely qi: k, kde i = 1, ... , n, ktoré
zaokrúh1ime na celé čislo.

Jednotlivé alternativy charakterizuje potom čislo "K",
definované podIa, vzťahu

"N=~qi'
i~l

Tab. 5. A-optimalita - štartovacie plány alternatív
1až 6 a parametre konfidenčných elips

Uzly Abeoll1tne poč.tno.ti •• raní v jednotllvjeh uzloch
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14 15

1 5 4 6 6 9 4 6 5 9 3 1 3 3 1 J•~ 2 J 2 3 3 5 2 3 3 5 2 1 2 2 1 2
•• o

3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 o 1 1 o 1l!'=:~4 4 3 5 5 7 3 5 4 7 o o 2 o 1 2..• 5 4 3 5 5 7 3 5 4 7 o o o o o o..
6 4 3 5 5 7 3 5 74 2 1 2 2 1 2

Alternat1ft č.l II' 6B Alternet1n č.2 II • 39

Bod A 8 Pootočenie Bod A B Pootočeni.I-J IMI 18/ I-J /.-/ 18/

2 2,1 0,0 0,00 2 2,7 0,0 0,00
3 3,2 1,8 191,02 3 4,2 2,4 192,19
4 3,2 1,4 17,98 4 4,3 1,9 17,39
5 4,2 1,4 191,94 5 5,7 1,9 191,09
6 4,5 1,1 18,31 6 6,0 1,5 18,19

UternaUft e.3 Il • 15 A1ternat,h'. č.4 Il • 48- A B Pootoč.ni. Bod A 8 Pootočenie
1.-/ I-J IsI I-J lamI 18/

2 4,7 0,0 0,00 2 2,5 0,0 0,00
3 6,6 3,8 190,33 3 ,.,. 2,0 191,00
4 7,0 3,5 18,01 4 5,9 1,6 18,49
5 9,2 3,5 189,83· 5 5,'5 1,8 194,99
6 9,6 2,5 18,52 6 5,5 1,3 17,38

Uternat1Y. e.5 Il • 43 Ut.rnat1ft e.6' Il • 5~

Bod A' B rootočente Bo<I A B Pootoč'-lii.
lamI I-J 18/ I"'; I"'; Is{:

2 2,6 0,0 0,00 2 2,5 0,0 0.00
3 6,9 2,0 184,69 3 3,6 1,9 191,33
4 6,0 " 1,7 19,54 4 3,7 1,6 17,91
5 9,2',:, 1 •.8 194,64 5 4,8 1,7 192,77
6 ·7,5 '1,3 16,70 , '6·· 5,0 1,3 18',24,.'j: -
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Obr. 4. D-optimalita - porovnanie konfidenčných elíps
a absolútnych početností meraní alternatívy 1 a 6

Vytvorením modifikovaných štruktúr v alternatí-
vach 2 a 3 sa uviedla do procesu modifikácie určitá
matematická zákonitosť. Je možné touto cestou do-
siahnuť štruktúry spÍňajúce niektoré zo stanovených
požiadaviek ako napríklad nenarušenie optimality
štruktúr, rovnomerné zmenšenie počtu meraní a pod.,
avšak pre ďalší výber je nevyhnutná účasť geodeta,
ktorý pri modifikácii musí zohradniť konfiguráciu
siete, technické a prístrojové možnosti, ako aj ďalšie
požiadavky geodetickej praxe.

V alternatívach 4 a 5 sa vytvorili štruktúry použi"
terné síce pre prípady menej presných meraní (pred-
bežné vytýčenie budov, určenie súradníc bodov s niž
šou presnosťou a pod.), ale s vysokou ekonomikou prác
v teréne. Ide o špeciálne požiadavky vyplývajúce
z charakteru a ďalšieho využitia sledovanej siete.

Štruktúra vypočítaná v alternatíve Č. 6 je vytvorená
v súlade so všetkými už vopred stanovenými požia-
davkami projektu merania vytyčovacej siete, ako
i v súlade so zásadami vykonávania geodetických mo-
difikácií matematicky optimalnych štruktúr.

Grafické znázornenie konfidenčných elips a absolút-
nych početností meraní v sledovanej sieti podIl, alter-
natívy č. 1, resp. č. 6 je pre D-optimálne kritérium ,na
obr. 4 a pre A-optimálne kritérium na obr. 5. Pri
zásahu do matematicky optimálnej štruktúry dojde
takmer vždy k určitému ;narušeniu jej optimality.
Preto každú štruktúru vznikajúcu v procese modifi-
kácie možno charakterizovať ako určitý kompromis
medzi teoretickými výsledkami li, icb aplikáciou v pra-
xi.

Na záver možno získané poznatky pri riešení optimali-
začných procedúr na konkrétnej vytyčovacej sieti
diarničného mosta cez Dunaj v Bratislave-Ldranconi
zhrnúť do nasledujúcich bodov.
1. D-optimálna štruktúra

- uprednostňuje meranie kratších dížok situova-
ných v smere kratšieho rozmeru siete,

- absolútne početnosti v jednotlivých uzloch na-
dobúdajú vačšie hodnoty ako je tomu u A-opti-
málnych štruktúr .

A-optimálna štruktúra
- uprednostňuje meranie dlhších strán a uhlo-

priečok,
- kladie vačšiu váhu uzlom, ktoré sú priamo viaza-

né na počiatok lokálnej súradnicovej sústavy,
- vyskytujú sa uzly s nulovou absolútnou počet-

nosťou, resp. s početnosťou blízkou nule.
2. Z hradiska ekonomiky výpočtu je výhodnejšie po-

užitie A-optimálneho kritéria. Konkrétne v prípade
sledovanej vytyčovacej siete je iteračná procedúra
kratšia cca o 30 krokov oproti použitiu D-optimál.
neho kritéria pri rovnakých podmienkach i po-
žiadavkách.

Vlastnosti uvedené v bode 1, ako aj spomínané vý.
hody A-optimálneho kritéria nemajú iba matematický
povod, sú však ovplyvnené aj viacerými faktormi
charakteru fyzikálneho, resp. geodetického, na ktoré
bolo už poukázané (pravidelná konfigurácia siete, spo-
sob merania, požiadavka presnosti merania a pod.).

AlTERlJATM čt

O .••.'c••••lM ••

Obr. 5. A -optimalita - porovnanie konfidenčných elíps
a absolútnych početností meraní alternatívy 1 a 6

1983/45



Goodetický a kartografický obzor
46 ročnik 29/71, číslo 211983

Pri zovšeobecnení výsledkov je preto potrebné zohrad-
niť posobenie spomínaných skutočností a snažiť sa ich
správne interpretovať v praxi.
3. Exentricita konfidenčných elips je u D-optimálnych
štruktúr vačšia ako u A-optimálnych. Uvedená sku-
točnosť vyplýva z matematickej podshty použitých
optimalizačných kritérií.

4. Ako sa konštatovalo, vypočítané konfidenčné elipsy
zodpovedajú elipsám stredných chýb. Konfidenčné
elipsy sú počítané z globálnej kovariančnej matice,
vypočítanej po poslednej iterácii, resp. po geodetic-
kej modifikácii štruktúry (bližšie [2], [4]). Je možné
dokázať, že tvorba globálnej kovariančnej matice je
priamo závislá na definovaní lokálnej súradnicovej
sústavy [4]. Potom počiatok lokálnej súradnicovej
sústavy sa stáva vzhžným bodom na výpočet kOll-
fidenčných elips, čo sposobuje nehomogénne rozlo-
ženie hodnot Amax, Bmax v štruktúre a ich hromade-
nie na bodoch aajviac vzdialených od počiatku
súradnicovej sústavy. Výpočet konfidenčných elíps
k referenč.nému systému vytvorenému zo všetkých
bodov siete by prinieslo rovnomernejšie rozdelenie
hodnot A,nax, B.llax V štruktúre a súčasne ich zmen-
šenie.

5. Pri mC'raní siete trilateráciou musí byť splnená
podmienka (jo ;::;; m" c== my. Ak uvedená podmie"aka
nie je splnená, \'ýsledk)m optimalizačného procesu
je nereálna v praxi hžko realizovaterná optimálna
Štruktúra. Pre zvýšenie efektívnosti optim'1lizácie
sa treba snažiť vytvoriť podmienku

m" = my R::i (5 až 10)0"0'

Na základe dosiahnutých výsledkov navrhuje sa pre
meranie geodetickej siete diarničného mosta cez Dunaj
v Bratislave-Vtfranconi použiť modifikovanú optimál-
nu štruktúru vypočítanú v alternatíve č. 6, použitím
A-optimálneho kritéria. Počet meraní jednotlivých
dížok ako aj očakávané verkosti konfidenčných elíps
sú vyznačené plnou čiarou na obr. 5.

Tab. 6. Ekonomické ukazovatele výpočtu optimaliza-
čnej štruktúry

Poě.t Hodnota Preenost' P1neněná
1teraěných test. meraných "ma" e•• ě1Bstka

krokoT kr1Ur1B dr!ok výpoěb výpoětu
Imm/ Imm/ Isl IKčsl

18 0,03 5 10,0 37,0 100,95
35 0,01 5 6.6 38,7 180,20
49 0,001 5 5,3 79,8 190,30
68 0,0005 5 4,5 101,8 429,65
336 0,0001 5 2,0 408,4 769,85

V priebehu výpočtov sa sledovah aj finančná ná-
ročnosť, resp. závislosť finančnej čiastky výpočtu od
jeho dížky a od dosiahnutej presnosti. Hodnoty pre
A-optimálne kritérium sú zostavené v tab. 6. Uvedený
čas výpočtu treba chápať ako "čistý", potrebný na
výpočet, teda bez prekladania programu do strojového
jazyka. Celkový strojový čas potrebaý na riešenie

týchto úloh sa pohybuje v intervale od 500 do 1800
sekúnd, pričom vačšinu zaberá práve preklad progra-
mu a komunikácia so vstupnými médiami. Podstatné
skrátenie času potrebného na výpočet prináša nahranie
programu na disk, resp. magnetickú pásku. Táto alter-
natíva súčasne umožňuje pomerne rahké, efektívne
~ bezchybné prenášanie programu na iný počítač.
Casová náročnosť riešenej úlohy je predovšetkým zá-
vislá na verkosti sledovanej štruktúry.
Výskum a práce vykonané v oblasti optimalizácie

možno považovať za vermi aktuálne, nakorko sledujú
zefektívnenie a racionalizáciu prác, rozvoj automati-
zácie a jej zavádza.nie do praxe. Výskum a vývoj
v tejto oblasti nemožno považovať Z'l skončený. Vefké
možnosti poskytuje neustály rozvoj výpočtovej tech-
nikya meraeej elektroniky. Spojením týchto možností
s metódami optimalizáeie získame prostriedky ako
riešiť úlohy progresívne a vysoko efektívne.
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Pro potř'eby výzkumných i provozních prací ve Stře-
disku dálkového průzkumu Země byl v období 1980
až 1982 vyvinut polní filtrový spektrometr. Tento
přístroj je určen k pozemnímu měření spektrál.lích
činitelů odrazu ve viditelné a blízké infračervené ob-
lasti spektr'1.

Účelem měření spektrálních činitelů odrazu je ze-
jména mlezení vhodných intervalů vlnových délek
dle vypovídací schopnosti pro výběr optimálních filtrů
leteckého multispektrálního snímkování [10] a získání
spektráhích ch'trakteristik snímaných objel,tli pro
autonmtizovanou klasifikaci snímků.

Spektrální činitel odrazu je definován jako poměr
odraženého zářivého toku k dopadajícímu toku v da-
ném intervalu vlnových délek. Tento poměr se nej-
č<1stějizískává ze dvou měření jedním spektromet-
rem, př'ičemž dopadající zářivý tok se měří pomocí
odrazného standardu (Vl.mbertova) [5], nebo pomocí
dvou vzájemně kalibrovaných spektrometrů. První
spektrometr je v nadirové poloze a měří dopad'ljící
zářivý tok v prostorovém úhlu blížícím se 2n a v cosi-
nové závislosti detekce, druhý spektrometr měří od-
ražený zářivý tok v identickém intervalu vlnových
délek. Obě měření by měla teoreticky prohěhnout
v témže časovém okamžiku [3].
Při měření jedním přístrojem je spektrální činitel

odrazu měřeného objektu [8]

L],i(Dr)RL1,i = RsL1,i -'--- , (I)
L'L1,i

RL1,i je spektrální činitel odrazu měř'eného objektu
v daném intervalu vlnových délek ,1},

L!L1(Qr) je odražený zářivý tok od měřeného objektu
zprůměrovaný přes horizontální projekci
pevného úhlu Qr v daném intervalu vlnových
délek ,1A

LsL1,i je odražený zářivý tok od odrazného standardu
v daném intervalu vlnových délek ,1A

RsL1,i je laboratorně určený spektrální činitel odrazu
standardu v daném intervalu vlnových dé-
lek ,1A "

Při měření dvěma přístroji je spektrální činitel od-
razu měřeného objektu [3, 8]

RNDr. Jindřich Šnévajs,
Geodetický ústav, n. p., Praha,

Středisko dálkového průzkumu Země

L~,iQ je dopadající zářivý tok zprůměrovaný přes ho-
rizontální projekci pevného úhlu Q (blížící se
2n) v daném intervalu vlnových délek ,1},

GL1,i je kalibrační činitel mezi dvěma spektrometry
v daném intervalu vlnových délek ,1}, (je
funkčně závislý na výšce Slunce a stavu
oblačnosti) .

Přístroj navržený ve Středisku DPZ ?' realizo,-aný
Oborovým vývojovým střediskem ve YUGTK, Zdihy
(obr. 1) je založen na kombinaci obou výše uvedenf'ch
možností měření spektráhlích činitelů odrazu. Pomocí
dvou objektivů a otočného zrcátka lze u jednoho pří-
stroje dosáhnout prakticky "současného" odečtcnÍ
dopadajícího i odraženého zářivého toku.
Pro prvou variantu měření spektrálních činitclú od-

razu se využívá spodní objektiv (I) 1,5/85 mm s úhlem
zorného pole do 10°, který lze odklonit až o 300 od
vertikály.
Při druhé variantě měření spektrálních činitelú od-

razu se využívá obou objektivli, přičemž horní objek-
tiv (2) je tvořen čočkou o stejné ohniskové vzdálenosti
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jako spodní objektiv (1), která zobrazuje rozptylnou
destičku. Měří se pouze V nadirové poloze (obr. 2).
Přístroj je kalibrován pomocí výklopného bílého

odrazového standardu, jehož plocha je opatřena nátě-
rem Ba 804 [2]. Tento nátěr je laborlttorně komparován
se standardem přístroje TRILAC LERE8 (obr. 3).

R(~o)

100

o
400 500

Obr. 3: Spektl'ální křivky činitelů odrazu naměřené pří-
strojem TRILAC LERES, VÚZORT

1- standard přístroje TRILAC LERES
2 - standard polního filtrového spektrometr-u SDPZ
3 až 6 - testovací šedá tabulka 1958, VÚZORT

č. filtru I pásma propustnosti (nm)

47B 395 až 470
58 495 až 580
29 610 až cca 700
87 760 až cca 1050
45 445 až 515
8 475 až cca 700
15 515 až cca 700
22 555 až cca 700
25 590 až cca 700
70 660 až cca 700

Pozn.: Hodnota vlnové délky je brána na úrovni 10%
propustnosti filtru a ve viditelné části spektra
ohraničena na úrovni cca 700 nm studeným
zrcadlem a spektrální citlivostí selenového člán-
ku

Tab. 1. - pokr.: Dielektrické filtry (Astronomický ústav
ČSAV,Turnov)

maximum I pološiřka (nm) I propustnost (%)
propustnosti (nm) i

560 12 35
623 10 48
673 15 30
726 10 23
749 6 43
778 10 43
786 10 41
863 16 30
883

I
9 38

911 11 43

č. filtru optická hustota D

1 0,15
2 0,30
3 0,50

I

4 0,70
5 1,0
6 1,5
7 2,0

Polní filtrový spektrometr 8DPZ je OS8 zen deseti
želatinovými filtry Kodak - Wratten a deseti dielek-
trickými filtry. Pro rozšíření rozsahu měření má pří-
stroj sedm neutrálních filtrů. Parametry všech použi-
tých filtrů uvádí ta bulka 1.

Jako detektory slouží selenový článek pro viditelnou
oblast záření a křemíková fotodioda 1 pp 75 pro blíz-
kou infračervenou oblast záření [6]. Na jednotlivé
detektory rozděluje zářivý tok studené zrcadlo (obr. 4)
[4].

Vzorce 1, 2 a 3 lze přepsat do tvaru [3, 11]

U1- UOl
RA), = RsA), U, _ U

2 02
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Obr. 4: Relativní spektrální citlivosti selenového článku,
křemíkové fotodiody a křivka propustnosti studeného

zrcadla (As Ú ČSA V - Turnov)

kde
Ul je napětí na výstupu při měření odraženého zál'i-

vého toku od daného objektu [V]
U2 je napětí na výstupu při měření odraženého záři-

vého toku od odrazného standardu [V]
U3 je napětí na výstupu při měření dopadajícího toku

(rozptylná destička) [V]
UO]' U02' U03 jsou napětí na výstupu způsobená proudy

za temna pro odpovídající měření [V].

4. Ověřeni funkce polniho mtrového spekt rometru
SDPZ

Funkce přístroje byla overována merením testovací
šedé tabulky (1958, VÚZORT) a barevné tabulky
(Agfa F<trbentafel). Vzhledem k menším rozměrům
šedých i barevných ploch byla vzdálenost měřená
plocha - objektiv přístroje jen asi 0,3 m.
Hodnoty spektrálních činitelů odrazu, ?:ískané při

polním měření filtrovým spektrometrem, byly srovná-
ny s laboratorními hodnotami získanými u šedých ploch
pomocí spektrometru TRILAC LERES a speciální
optickou lavicí (denzitometrem) VÚZORT, u b~'lfev-
ných ploch odrazným denzitometrem Macbeth RD 219
(obr. 3, tabulka 2).
Diference mezi laboratorními a terénními činiteli

odrazu šedých a barevných ploch (viz tabulku 2)
mohou být způsobeny rozdílnou geometrií měření,
typem měření (rozdílná šířka vlp.ového pásma detekce)
a v neposlední řadě i barvou dopadajícího světla
[7,9].
Ze spektrálních křivek barevných ploch, získaných

polním filtrovým spektrometrem SDPZ (viz obr. 5),

Tab. 2. Še?é plochy - testovací šedá tabulka (1958,
VUZORT)

PIOChal
Dcnzito-

I
Polni filtrový spektrometr R (%)

metr
R(%) filtry 47B I 58 ! 29 I 87

I 63 I 61,1 62,6 I 60,1 58,9
2 25

I
24,3 22,9 I 19,2 18,4

3 10 8,0 7,6 I 6,4 7,2
4 4

I
3,6 3,4 3.1 4,1

Macbeth RD-219 Polni filtrov;í-
R (%) spektrometr R (%)

I I
'>, : I.,., .,., >=

filtr '" >= o

I
i

'"'"

I
o I> P1 IS 'O '"i o •... xo C> •...

I >= '" >0
..,. ':"': I ""

xo

plocha I I
!

modrá 48 8,5 4,9 45,3\10,5 7,1 61,1
zelená 3,7 24,5 6,3 5,3 23,3 7,7 78,4
červená II ,5 5,1 164 Ill,8 6,9 66,4 79.2

vyplývá, že některé dielektrické filtry jsou nedokonale
hr'l.zené na infračervené záření (zvláště filtry 726, 749'
a 778 nm).

Pro výpočty přesnosti měření byly vybrány neJVlCe
užívané želatinové filtry Kodak-Wratteil Č. 47B, 58.
29 a 87, a s nimi opakovaně proměřovány šedé testo-
vací plochy.
Z deseti opakovaných měření byl vypočten aritme-

tický průměr R*, směrodatná odchylka s a variační
koeficient V pro každý filtr a každou šedou plochu.
Měření se uskutečnila ve dvou dnech s různými testo-
vacími šedými tabulkami. Dále byla opakovaná měření
jednotlivých šedých ploch podrobena analýze rozptylu,
kde třídícím znakem byl typ filtru. Jednotlivé třídy
byly vzájemně porovnány na základě aplikace Tukeyo-
vy metody [1, 10]:

._. modr •

. .. zel.ná

..._-č.rvená

Obr. 5: Spektrální křivky činitelů odrazu testovací šedé
tabulky 1958, VÚZORT a barevné tabulky Agfa Far-
bentafel naměřené polním filtrovým spektrometrem SDPZ
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0,5
0,4

Obr. 6: Závislost kalibračního činitele C na výšce Slunce
(cosinu zenitové vzdálenosti Slunce), měřeno ve dnech

12. 8., 23. 8. a 30. 8. 1982

Ve všech testovaných případech, na hladině význam-
nosti 95 %, byht zamítnuta nulová hypotéza o rovnos ti
aritmetických průměrů, a to i při vzájemném porovnání
jednotlivých tříd. To znamená, že testovací šedé ta-
bulky 1958 jsou spektrálně závislé, což odpovídá mě-
ření spcktrometrem TRILAC LERES.
Celková ch v-ba měř'ení se skládá z chyb daných

kO'1strukcí piístroje (určení C, rozdílná vzdálenost
měřený objekt - standard, nedokonalost filtrů aj.),
chyb způsobených změn'1mi v osvětlení (změn'lmi
v oblačném pokryvu - rychlé změny) a lze ji odhad-
nout na cca 10 ~.~měřené hodnoty.

6. Ukázky měření a VýpOČtfl

P.rop.raktická měření budou nejčastěji použity želati-
nové filtry Kodak-Wratten č. 47B, 58, 29 a 87, který-
mi je osazena multispektrální komora 4 X Hasselblad
500EL užívaná pro letecké snímkování. Měří se v na-
(lirové poloze přístroje s využitím obou objektivů.
Těmto podmínkám měření odpovídají vzorce (5) a (6).
Závislost kalibračního činitele C na výšce Slunce

(cosinu zenitové vzdálenosti) se zjišťuje měřením od-
razného bílého standardu. Bylo zjištěno, že vzrůstá
s rostoucí vlnovou délkou detekovaného záření. Je to
způsobeno tím, že směrem k modré oblasti spektra se
zvyšuje podíl záření oblohy. Větší rozptyl absolutních
hodnot kalibrač.ních činitelů C směrem k modré oblasti
spektra je zpúsoben změnami v oblačném pohyvu,
eventuálně zákalem. K této závislosti se připojuje
i vyšší průchodnost infračerveného záření zákalem
(obr. 6).

COSillUSzenitové vzdálenosti Slunce se vypočte ze
známého času měření a zeměpisné polohy bodu mčření
podle vzorce [3]

cos z = sin (/J sin O + cos (/J cos O cos .

.(3:;)l(TH + ~) - (SLN+ SL6~M)l

(7)

kde
z je zenitová vzdálenost Slunce
(/J je zeměpisná šířka
O je sluneční deklinace
TH, TM je čas měř'ení [h, min]
SLN, SLNM je sluneční poledne [h, min].

výpočty R, C a cos z se provádějí na kapesním
kalkulátoru TI 58/59.
Ukázka polních spektrometrických měření pochází

z lokality Mikulov, kde měřeným objektem byla cuk-
rová řepa. Jednalo se o zdravý porost a o porost ovliv-
něný residui herbicidů obsažených v půdě (obr. 7).
Ukazuje se, že spektrální činitel odrazu poškozených

rostlin ve viditelné části roste a naopak klesá v infra-
červené části spektra.
Rozlišení zdravých a poškozených jedinců bude zde

nejvýraznější při použití želatinových filtrů Kodak-
Wratten č. 29 a 87.

Polnífiltrový spcktrometr SDPZ byl vyvinut pro účely
experimentálního ověření způso bů měření spektráLTJÍch
činitelů odrazu. Na jeho konstrukci by měl navázat
dokonalejší přístroj s automatizovanou kalibrací a zá-
pisem výstupních údajů.
Stávající přístroj pro experimentální měření je pře-

nosný a lehce ovladatelný (hmotnost cca 15 kg).
Měření se čtyřmi filtry na jednom bodě trvá cca 5 mi:a.
To dovoluje provést několik měření na každém typu
pokryvu a posoudit variabilitu spektrálních činitelů
odr2zu.
Jistou nevýhodou je omezená výška měření, daná

výškou používaného stativu.
Přístroj bude sloužit zejména k řešení některých

částí úkolu SPTR P-16-346-452 a pro potřeby spolu-
pracujících organizací v oboru zemědělství, geologie,
hydr<?logie I} kontroly životního prostředí.

zdravá cukrovka

cukrovka ovlivněná
herbicidy

I
--~:::=::=.=.=={1---

Obr. 7: Spektrální křivky činiteUl odrazu cukrové řepy
na lokalitě Mikulov ze dne 13. 9. 1982

1983/50



Geodetický a kartografický obzor
ročník 29,'71, číslo 2/1983 S1

LITERATURA:

[1] ANDĚL, J.: Matematická statistika. SNTL(ALFA,
praha 1978.

[2] BÁHR, H. P.: Design of large Lambert-type
reflection ~tandard and full-frame calibration of
a camem lens. ISP + IUFRO Symposium, Frei-
burg 1978, Vol. I, str. 591-600.

[3] DUGGIN, M. J.: The field measurement of re-
flectance factors. Photogrammetric Engineering
and Remote Sensing, 46, 1980, Č. 5, str. 643-647.

'[4] EMORI, Y. - YASUDA, Y.: Data acquisiton and
data base of spectral signature in Japan. ISP +
+ IUFRO Symposium, Freiburg 1978, Vol. I,
str. 543-566.

[5] HORÁK, Z. - KRUPKA, F.: Fyzika, SNTL(AL-
FA, Praha 1976.

[6J HYAN, J. T. - KELLNER, L.: Elektronika ve
fotografii. Polytechnická knižnice, Praha 1974.

[7] KREIBEL, K. T.: Reflection terminology for
remote sensing applications. ISP + IUFRO Sym-
posium, Freiburg 1978, Vol. I, str. 539-541.

[8] MARACCI, G.: Spectral signature me'1surement
techniques employed at the J. R. C.: Major problems
and basic considerations. ISP + IUFRO Sympo-
sium, Freiburg 1978, Vol. I, str. 567-575.

[9] POLÁŠEK, J. a kol.: Spektrální tabul~y VÚZORT
1972. Závěrečná zpráva č. 29(1972, VUZORT.

[10] RAINES, G. L. - LEE, K.: In situ rock reflect'1n-
ce. Photogrammetric Engineering and Remote
Sensing, 41, 1975, č. 2, str. 189-198.

[11] ŠURINA, T.: Polovodičová elelrtronika. SNTL,
Praha 1968.

Do redakce došlo: 29. 10. 1982
L~ktoroval :

Doc. Ing. Josef Š",idrkal, CSc.,
FSv ČVUT v Praze

IX. geodetická a kartografická
konference ČSVTS

Na den 6. listopadu 1982 byla svolána IX. ,!lárodní kon-
ference společnosti g!:odé~ie a kartografie CSVTS. Tato
se konala v areálu CR CSVTS - velkém sále Klubu
techniků na Novotného lávce 5, v Praze.
Konference se zúčastnilo 55 delegátů s hlasem rozho-

dujícím (z celkového počtu 60 pozvaných - tj. 92 %),
16 delegátů s hlase!Jl p~oradním' a 15 hostů - mimo
oficiálních deleg~tů CR CSVTS. Mezi hosty byli zástup-
ci resortů - ČUGK, FMNO, FMD, vysokých škol -
ČVUT, VUT, VAAZ; dále ČSAV, středních průmyslo-
v\'ch škol a další .
. Konference zhodnotila práci společnosti geodézie

a kartografie za uplynulé volební období a vytyčila další
program úkolú a zaměření ve spolupráci se stranickými,
- státními, hospodářskými a dalšími společenskými orgá-
ny a organizacemi, které púsobí v odvětví geodézie
a kartografie.
Hlavní referát - "Zpráva o činnosti a dalších úlohách

ČÚV společností geodézie a kartografie ČSVTS po
XVI. sjezdu KSČ" se zabýval, mj. současným postave-
ním a funkcí geodézie a kartografie (z tohoto materiálu
vyjímám):

Konkrétní cíle, úkoly i omezení vycházející ze sou-
časné vnějŘí i vnitřní situace má i naše geodézie a karto-
grafie. Svým konkrétním podílem, prostředky a meto-
dami přispívá k řešení mnohých otázek rozvoje i pro-
blémú národohospodářského charakteru, zejména
- využití základního výrobního prostředku - půdy

ke zvýšení soběstačnosti ve výrobě potravin,
- zabezpečení prací pro potřeby rozvoje palivoenerge-

tické základny,
-- geodetické a kartografické práce pro potřeby rozvoje

a správy měst,
-' geodetické a kartografické zabezpečení geofyzikál-

ních a geologických prací,
,-- využití dálkového prúzkumu Země pro potřeby ná-

rodního hospodáí'ství,
-- podíl na ochraně životního prostředí, čistoty' ovzduší,

vod a škodlivých vlivů na vegetaci aj.,

Ing. Jiří Vaingát,
tajemník ČÚV ČSVTS·GK

- vědeckotechnický rozvoj geodetické a kartografické
výroby a jeho přínos pro národní hospodářství,

- mezinárodní vědeckotechnická spolupráce a púmoc
rozvojovým zemím aj.

Současně se však podstatně mění i podmínky pro
práci geodézie a kartografie, především
a) končí období extenzívního vývoje, kdy poptáv~a po
geodetických a kartografických pracích značně pře-
vyšovala nabídku, kdy rostla lineárně produktivita
práce a současně rychleji rostly investiční náklady aj.,

b) zpřísňují se požadavky na vstupy všeho druhu -
materiální, energetické, pracovní síly, investiční aj.,

c) rozhodující pro každé odvětví a organizaci je hospo-
dárnost, určená vztahem k národnímu dúchodu kon-
kretizovaným do plánových ukazatelů, z nichž stále
větší význam má ukazatel zisku,

d) roste význam dodavatelsko-odběratelských a choz-
rasčotních vztahů, spočívajících na vysoké hospodár-
nosti a efektivnosti vynakládání neinvestičních pro-
středků,

e) nižší tempa růstu národního hospodářství a zejména
některých hlavních odběratelských odvětví působí
na rozsah a strukturu geodetických a kartografických
prací,

f) zvyšují se nároky na investičně podmíněný i technic-
ko-organizační rozvoj při podstatně nižších možnos-
tech dovozu strojních investic a materiálů z KS,

g) je třeba účelně a efektivně využít a zajistit rozvoj
nastupující generace - absolventů středních a vy-
sokých odborných škol aj.

Tyto otázky se týkají celé geodézie a kartografie ve
všech odvětvích našeho národního hospodářství, kde
pracují geodeti a kartografové. Protože řešení současné
situace geodézie a kartografie vyžaduje vysoké morálně
politické, odborné a ekonomické předpoklady, má zde
i ČSVTS své významné rostoucí a nezastupitelné místo,
které je východiskem pro obsahoVé zaměření činnosti
naší společnosti na další období.
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Vlastní §.onferenci předcházely výroční členské schúze
poboček CSVTS, které proběhly v I. čtvrtletí 1982.
Na nich byla zhodnocena práce v uplynulém funkčním
období, byly zvoleny nové výbory a pi"ijaty hodnotné
závazky. Prokázaly správnou orientaci široké členské
základny (která !;Jeproti minulému_období opět zyýšila)
na hlavní úkoly CSVTS i odvětví. Rada poboček CSVTS
má uzavřeny dohody o spolupráci s vedením podniků,
zaměřené především na hledání nových zdrojů a zabez-
pečení růstu produktivity práce. Nově byly uzavřeny
i dohody o spolupráci mezi jednotlivými pobočkami.
Členové poboček ČSVTS se aktivně účastní plnění úkolů
v oblasti KSR, vynálezectví a zlepšovatelství, zavádění
technických inovací, zabývající se publicistickou čin-
ností, přípravou odborných přednášek, referátú při po-
hídání politickoodborných akcí (POA), besed a působí
jako lektoři v závodních školách práce, školících středis-
kách a kursech při politickoodborné přípravě kádrů.
Tvůrčí vědeckotechnická činnost kolektivů i jednotliv-
cú se zaměřuje na technické inovace, řešení tematických
úkolů a účast v KRB.
Ve II. čtvrtletí 1982 pře<!cházely naší konferenci

městská a krajské konference CSVTS - GK, které pro-
vedly vyhodnocení nejen činnosti poboček ČSVTS, ale
i vlastní práce (podrobnější informace z jejich konání
byly již publikovány v GaKO).
Charakterizujeme-li uplynulé období z hlediska vlast-

ní politickoodborné a organizátorské činnosti, můžemc
konstatovat, že společnost geodézie a kartografie reago-
vala na hlavní úkoly odyětví a průběžně zajišťovala pro-
střednic~vím poboček CSVTS, městského $t ,krajských
výborů CSVTS - GK, odborných skupin i CUV a usku-
tečněných politickoodborných akcí (POA) informova-
nost a spoluúčast členské Základny na zásadních tech-
nických inovacích. Podařilo se přenést hlavní těžiště
činnosti do práce poboček ČSVTS, docílit vysokou akti·
vizaci celé členské základny a podnítit iniciativu členů
pro řešení hlavních úkolů technického rozvoje, KSR,
pro práci v KRB apod.
_ .Bylanovelizována dohoda o vzáj~~né spolupráci mezi
CUV ČSVTS - GK a resortem CUGK, prohloubena
spolupráce s dalšími resorty, v nichž pracují geodeti
a kartografové, zejména s FMD.
Řada našich poboček ČSVTS i jejich členů odvedla

dobrou politickoodbornou a organizátorskou práci a je-
jich činnost byla kladně hodnocena jak hospodářskými
organizacemi, tak i orgány ČSVTS. O tom svědčí uděle-
ná členská vyznamenání a umístění v soutěžích.
Přes úspěchy, kterých bylo v minulém období dosaže-

no, je však třeba kriticky hodnotit i některé nedostatky
a vycházet z jejich analýzy při usměrnění naší činnosti
pro další funkční období. Zejména bude třeba, se ještě
důsledněji zaměřit na koordinaci termínů konání POA,
jejich odborné náplně, sledovat jejich časovou návaz-
nost apod. Dále je třeba zajistit, aby celostátní (zejmé-
na pak s mezinárodní účastí) a republikové POA byly
konány v co největší míře mimo pracovní dobu.

V průběhu jednání konference - k bodu.5 (rozprava)
- si delegáti i další účastníci připravili celkem 18 dis-
kusních příspěvků - orientovaných nejen k pi'ednese-
ným zprávám, ale i k

- výsledkům činnosti a obsahovému zaměření politic-
koodborné činnosti odborných skupin

- činnosti ~rajských výborů
- činnosti Cs. národních komitétů (ČSNK)
- přípravě kongresu FJG
- práci stud. skupin v CSNK při mezinárodních nevlád-

ních organizacích
- připrayovaných POA v následujícím období
-- úloze CSVTS v dalším rozvoji geodézie a kartografie
- exportu geodetických prací
- práci poboček ČSVTS s mládeží

pod.

Zaměření další činnosti společnosti geodézie a karto,
grafie je zahrnuto ve schváleném usnesení a programo-
vém prohlášení naší konference, které jsou předkládány
jako jeho základní dokumenty pro příští funkční období
(jsou uvedeny v další části tohoto materiálu).

Konference rovněž zvolila nový český ústřední v\'hor
ČSVTS - GK, revizní komisi ČÚV ČSVTS - GK ,; ná-
hradníky (viz dále).

Složení nově zvoleného ČÚV ČSVTS - GK:
Předseda - Ing. Jaroslav Kouba
Tajemník - Ing. Jiří Vaingát
Místopředseda - Doc. Ing. Zdeněk Novák, CSc.
Vědecký tajemník - Prof. Ing. Zdeněk Nevosád, DrSc.
Hospodář - Ing. Slavoj Kádner, CSc.

Dalšími členy předsednictva jsou:
Ing. Milan Klimeš (za gSNK pro FIG)
Prof. Ing. Zbyněk Maršík, DrSc. (za QSNK pro ISP)
Ing. Miroslav Mikšovský, CSc. (za CSNK pro ICA)
Ing. Zdeňka Šulcová
Ing. Arnošt Nemeškal

Členové pléna jsou:
Ing. Jaroslav Kunssberger
Ing. Zdeněk Sobotka

Ing. Pavel Theiner

Ing. Zdeněk Tyti

Ing. Zbyněk Žižka

Ing. Jaroslav Bačkovský

Ing. Zdeněk Haša

za MV ČSVTS-GK Praha
za KV ČSVTS-GK Středo-
českého_kraj e
za KV CSVTS-GK Jihočes-
kého kr~je
za KV CSVTS-GK Západo-
českého kraje
za KV ČSVTS-GK Severo-
českého kraje
za Koordinační výbor V$'-
chodočeského kraje
za KV ČSVTS-GK Severo-
moravského kraje
za KV ČSVTS-GK Jiho-
moravského kraje

Revizní komise ČÚV ČSVTS-GK:
Ing. Jaroslav Hlubuček - předseda
Ing. Eva Nekolová
Ing. Stanislava Marková

Náhradníci ČÚV ČSVTS-GK
Ing. Miroslav Jarolím
Ing. Miroslav Pouč.

Usnesení konference ČÚV ČSVTS -
společnosti geodézie a kartografie

ze dne 6. listopadu 1982

Konference českého ústředního výboru ČSVTS - spo-
lečnosti geodézie a kartografie se konala v období vý-
znamného svátku celého pokrokového lidstva - 65. vý-
ročí Velké říjnové socialistické revoluce a v předvečer
35. výročí Únorového vítězství československého pra-
cujícího lidu.

Konference českého ústředního výboru ČSVTS -
společnosti geodézie a kartografie:

1. Projednala
a) Zprávu o činnosti a dalších úlohách ČÚV ČSTVS
- společnosti geodézie a kartografie po XVI. sjez-
du KSČ,

b) zprávu revizní komise ČÚV ČSVTS - společnosti
geodézie a kartografie za období 1977 až 1.-III. Q.
1982,

c) programové prohlášení

2. Schvaluje
a) Zprávu o činnosti a dalších úlohách ČÚV ČSVTS
společnosti geodéziea kartografie po XVI. sjezdu
KSČ,

b) zprávu revizní komise ČÚV ČSVTS - společnosti
geodézie a kartografie za období 1977 až 1.-III. Q.
1982,

c) programové prohlášení

3. Zvolila
18-ti členné plénum českého ústředního výboru
ČSVTS - společnosti geodézie a kartografie, g-člen-
nou revizní komisi a 1 delegáta na český sjezd CSVTS
v ČSR.
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4. Ukládá českému ústřednímu výboru ČSVTS-GK
a) rozpracovat "Programové prohlášení" a úlohy,

vyplývající ze závěrů konference do plánu čin-
nosti a vytvái'et příznivé podmínky pro jeho plnění,

b) vyhodnotit diskusi a všechny podnětnénávrhy roz-
pra90vat do plánu práce českého ústředního výbo-
ru CSVTS - společnosti geodézie a kartografie

5.Děkuje
odstupujícím členům českého ústředního výboru
(:SVTS - společnosti geodézie a kartografie za aktiv·
ní, obětavou a úspěšnou práci, kterou v uplynulém
funkčním období vykonali pro rozvoj geodézie a kar-
tografie.

Delegáti české konference společnosti geodézie a kar-
tografie ČSVTS jsou přesvědčeni, že soustavnou prací
se podaří nadále zvyšovat odborJlou úroveň členů spo-
lečnosti gcodézie a kartografie CSVTS a tím vytvářet
podmínky pro úspěšný rozvoj vědeckotechnické revo!u-
ce a pro splnění úloh vytyčených XVI. sjezdem KSC.

Programové prohlášení
IX. konference Č ÚV ('SVTS -

společnosti geodézie a kartografie

pI}e 6. listopadu 1982 se konala v Praze !X. konf~rence
CUV společnosti geodézie a kartografie CSVTS. Učast-
níci konference zhódnotili práci všech orgáriů společ-
nosti za období od VIII. konference, konané v roce 1977
a projednala hlavní směry a obsahové zaměření dal~í
činnosti s cílem realizovat ~ávěry XVI. sjezdu KSC,
vlády, české a ústřední rady CSVTS v podmínkách geo-
dézie a kartografie.

Rozvoj odvětví geodézie a kartografie je neoodělitel-
ně spojen s vývojem národního hospodářství. Proto se
jej výrazně dotýká současný přechod k intenzifikaci
a strukturální změny národního hospodářství. Při ře-
šení všech současných otázek, především však těch,
které se týkají rozvoj§ techniky a technologie, má své
nezastupitelné místo CSVTS. Proto společnost geodézie
a kartografie zaměří v dalším období svoji činnost ze-
jména na tyto otázky:
1. Vyšší interdisciplinární pojetí geodetických a karto-
grafických prací a výrobků v národním hospodář-
ství.

2. Hledání nových aplikací geodetických a kartogra-
fických metod a prostředků v dalších odvětvích,
napi·. v zemědělství, těžbě paliv, energetice, staveb-
nictví, dopravě, strojírenství, ve velkých městech
při ochraně životního prostředí aj.

3. Ekonomicky efektivní možnosti automatizace geo-
detických a kartografických prací a konkrétní účast
na její realizaci ve výrobě.

4. Zkvalitňování výchovy geodetů a kartografů na
středních a vysokých školách; růst jejich poiliticko-
odborné kvalifikace a podpora jejího vyššího využí-
vání.

5. Zdokonalování procesu řízení geodetických a karto-
grafických prací, vedoucího ke snížení jeho adminis-
trativní náročnosti.

6. Komplexní zvyšování jakosti geodetických a karto-
grafických prací, včetně normalizační činnosti, stan-
dardizace a metro'ogie.

7. Zvýšení přínosu ČSVTS v rozvoji VZH, zejména
účast na řešení tematických úkolů.

8. Vyšší využití informací dálkového průzkumu Země
pro potřeby zemědělství, ochrany životního prostře-
dí, lesního a vodního hospodářství, geologie aj.
a rozvoj jeho metod.

9. Zvýšit podíl geodézie a kartografie na rozvoji infor-
mačních systémů a prohlo~bit jejich integrační roli.

10. Racionalizace technologie'tematického mapování ve
velkých a středních měřítkách pro uspokojování
potřeb národního hospodářství.

11. Zvýšení a zkvalitnění tvorby a vydá vání map a atla-
sů pro školy a veřejnost.

12. Podmínky a předpoklady ke zvýšení exportu geo-
detických a kartografických prací a výrobků.
Základním posláním'l"!-aší společnosti je, aby její

členové pod vedením KSC se plně zapojili svou odbor-
nou a zájmovou činností, technickou tvořivostí do ře-
šení problematiky dalšího intenzívního rozvoje čs. ná-
rodního hospodářství.

~ Pro činnost společnosti stanoví konference ČÚV
CSVTS-GK tyto hlavní úkoly:

I. V oblasti politickoodborné činnosti
- cílevědom~ vytvářet a upevňovat socialistický

profil všech členů s vysokou úrovní odborných
znalostí a aktivním přístupem k řešení úkolů inten-
zívního rozvoje národního hospodářství,

- prohlubovat politicko-výchovnou činnost s cílem
urychlit realizaci vědeckotechnického rozvoje
v geodézii a kartografii,

- rozšiřovat nejnovější poznatky vědy a techniky
a využívat je pro zvýšení úrovně geodézie a karto-
grafie,

- všemi dostupnými formami působit k doplňování
školního a podnikového vzdělávání s cílem zajistit,
aby geodeti a kartografové byli připraveni na úko-
ly související se zaváděním nové techniky do vý-
roby,

- účastnit se na přípravě a realizaci plánů rozvoje
vědy a techniky, na řešení úkolů KSR, činnosti
KRB a v socialistické soutěži; věnovat větší péči
vyhodnocování ekgnomické efektivno~ti činnosti
v rámci poboček CSVTS KV (MV) CSVTS-GK
a společnosti,

- pomáhat zlepšovatelům a vynálezcům při uplat-
ňování jejich návrhů a vytvářet podmínky pro
jejich vyšší účast na řešení tematických úkolú,

- zaměřit se na získávání ~Iadých dělníků a techni-
niků do aktivní práce v CSVTS,

- zveřejňovat výsledky činnosti ČSVTS-GK a po-
řádaných vědeckotechnických akcí v odborných
časopisech, v denním tisku, rozhlasu a televizi,

- vyhodnocovat plnění závěrů a doporučení z poli.
tickoodborných akcí.

2. Pro.\J.lubovat spolupráci s hospodářskými orgány
a organizacemi realizací dvoustra,nných dohod o spolu-
práci.

. V oblasti zahraničních stykll
- rozvíjet spolupráci se sesterskými vědeckotechnic-

kými epolečnostmi geodéziea kartografie socialis-
tických zemí a získané poznatky využít k urych-
lení 'realizace vědeckotechnického rozvoje,

-~ zvyšovat kvalitu a efektivnost zahraničního styku,
soustavně zlepšovat využívání všech forem zkuše-
ností a poznatků zísIsaných z odborných akcí se
zahraniční účastí v CSSR a z cest do zahraničí
ve prospěch rozvoje geodézie a kartografie.

4. V oblasti organizační činnosti

- rozšiřovat členskou základnu zejména na okres-
ních pracovištích a věnovat pozornost zvláště
mládeži, absolventům středních a vysokých odbor-
ných škol, kteří přicházejí do praxe, zlepšovatelům
a předním dělníkům a ženám pracujícím v geodézii
a kartografii.

Tvúrčí aktivitou svých č!enů pnspeJe ČÚV společ-
nosti geodézie a kartografie CSVTS k realizaci uvedené-
ho obsahového zaměření své činnosti a tím i k vytče-
ným cíly.m a úkolům vyplývajícím ze záv~rů XVI. sjez-
du KSC a direktiv české a ústřední rady CSVTS.

1983/53



Geodetický a kartografioký obzor
54 ročník 29/71, číslo 2/1983

THIERBACH, H.: Hydrostatiscbe Messysteme. (Hyd-
rotsatické měřící systémy.) Sammlung Wichmann, Neue
Folge, Bd. 12. H. Wichman Verlag, Karlsruhe 1979. 183
s., 109 obr., formát 16,5 X 23 cm~ DM 45.-

Hydrostatická nivelace zaznamenává ve světě v posled-
ních desetiletích stále širší rozvoj. Souvisí to pravděpo-
dobně s rozsáhlou výstavbou objektů, vyžadujících
kontrolní měření stability např. elektráren a přehrad.
Uvedená metoda je podle autora této publikace velice
vhodná ke kontinuálnímu sledování svislých posunů
objektů a to i v nepříznivých teplotních poměrech. Au-
tor Helmut Thierbach Je známý odborník a také úspěšný
konstruktér hydrostatické nivelační soupravy Elwaa.g
(Elektronische Waage), která je zdokonalenou modifika-
cí seriově vyráběného Meisserova přístroje a dobře se
osvědčuje např. v jaderných elektrárnách. V knize se
nezabývá problematikou hydrostatické nivelace v celé
šířce, ale soustřeďuje pozornost na hydrostatické měřicí
systémy (soupravy). Podává dosud nejucelenější přehled
o současných měřických aparaturách pro hydrostatic-
kou nivelaci ve světě.

Po krátkém úvodu, ve kterém jsou zdůrazněny před-
nosti metody, následuje stať, zabývající se historickým
vývojem. Je zde také několik informací o výškovém
navázání ostrovů s pevninou. Ve třetí kapitole jsou
stručně uvedeny fyzikální základy metody.

Stěžejní částí knihy je kapitola čtvrtá, ve které autor
popisuje nejužívanější hydrostatické nivelační přístroje.
Nejprve uvádí systémy s pouhým odečítáním svislé
výškoměrné stupnice a tzv. přepadové systémy. V dal-
ších odstavcích jsou popsány přístroje s mechanickým
dotykem hrotu, dále přístroje s optickým snímáním
polohy hladiny, přístroje vybavené sensory, pak násle-
dují systémy s elektrickým dotykem, pJ'ístroje vybavené

plovákovými i ultrazvukovými snímači, systémy založe-
né na měření hydrostatického tlaku i řada jiných.
Náležitá pozornost je věnována digitálnímu hydrostlt-
tickému výškoměru SAV Bratislava, dále sovětským
automatizovaným systémům hydrostatickým i hydro-
dynamickým. Nechybí ani zmínka o automatizovaném
hydrostatickém systému Galetto-Marconi, který vznikl
úpravou Meisserova prístroje. Za jedno z nejlepších
dO'lavadních řešení označuje autor soupravu Elwaag,
u níž je měřický proces včetně vyhodnocení automati-
zován. Pátá kapitola knihy je věnovaná zdrojům chyb
a jejich eliminaci. Nebezpečné chybě z rozdílných teplot
na stanovištích je podle autora možno předejít, jestliže
je vodTlísloupec snížen na několik cm a měřický proces
vykonán urychleně aby nedošlo k přizpůsobení teploty
vody v přístrojích ve druhé poloze. Tyto podmínky
splňuje podle autorova sdělení souprava Elwaag, která
má spojovací hadici umístěnou dole s boku a je vybavena
pouzdry k tepelné izolaci přístrojů. Automatizace za-
ručuje rychlý výkon měřického procesu. V šesté kapitole
jsou probrány příklady z praxe včetně sledování stabili-
ty velkých přehrad, věží, jaderných elektráren a to
převážně za použití stacionárních automatizovaných
systémů.
Text je vhodně doplněn fotografiemi a schematy.

Od takového výběru a uspořádání látky možno očeká-
vat, že splní cíl, o kterém se autor zmiňuje v závěru,
tj. poskytnout lepší obraz o možnostech a hranicích této,
často neprávém opomíjené metody a přispět k vytvoření
širší základny pro Její využívání v geodetické praxi.
Nutno říci, že i u Tlás nenašla hydrostatická nivelace
patřičné uplatnění.

O důkladné přípravě autora svědčí přiložený obsáhlý
se~nam literatury (více než 200 pramenů). Např.
z CSSR Je citována většina prací našich odborníků.

, Kni.ha je p.~ obsaho~~ str,ánce zpracována na vysoké
UrOVlll.Lze JI doporuClt predevším geodetům ve sta-
vebnictví k podrobnějšímu seznámení se světovými
informacemi o přístrojové technice v této oblasti
a hlavně s informacemi o možnostech využití moderní
met~~y. hy?-rostatické nivelace při kontrolním měření
stablhty objektů.

Ing. Jiří Pažourek, OSe.,
FAST VUT Brno

Předseda Vědeckotechnické společnosti geodézie, foto-
grammetrie a kartografie Německé demokratické re-
publiky, prof. Dr. sc. techn. Dr. - Ing. h. c. Fritz
Deumlich se dožil 22. ledna 1983 šedesátin.

Syn kovosoustružníka ve Zhořelci začal své povolá-;í
jako měřickýtechnik, vr. 1952 absolvoval střední odbor-
nou zeměměřickou školu v Drážďanech, pokračoval pak
ve studiu na Technické universitě v Drážďanech. Sou-
časně pracoval na Hlavní správě geodézie a kartografie
ministerstva vnitra jako referent pro vzdělávání a do-
školování. V r. 1956 dokončil studium a pracoval až do
r. 1963 jako asistent na katedře geodézie u prof. Peschla.
V r. 1965 dosáhl titul Dr. - Ing. Předtím byl od září
1963 jmenován ředitelem výzkumného střediska geodé-
zie a kartografie v Lipsku. Současně od r. 1960 přednášel
geodézii na Technické universitě v Drážďanech, v r. 1970
byl zde jmenován mimořádným a v r. 1974 řádným
profesorem jako nástupce prof. Zilla. V období 1978-
1981 byl pověřen funkcí 1. prorektora. Současně prof.
Deumlich vyvíjí rozsáhlou vědeckou a společenskou
činnost. Jeho známá publikace "Nauka o geodetických
přístrojích" vyšla v r. 1970 v ruštině, v r. 1981 vanglič-
tině a v současné době dosáhla již 7. vydání. Prof.
Deumlich je dále autorem více než 130 odborných člán-
ků a 900 recensí v časopise Vermessungstechnik. Přeložil
5odborných knižních publikací sovětských autorů a zpra-
coval 10 sešitů "Vybraných překladů cizojazyčné lite-
ratury" na Technické universitě v Drážďanech.

Prof. Deumlich pracuje také ve společenských funk-
cích. Od r. 1948 je členem Jednotné socialistické strany
Německa, od r. 1949 členem Vědeckotechnické společ-
nosti NDR, pracuje v odborové organizaci a jako in-
struktor v rocích stranického školení, je funkcionářem
Vědeckotechnické společnosti a po dobu 25 let členem
redakční rady časopisu Vermessungstechnik. Je dále
členem Národního komitétu pro geodézii a geofyziku při
Akademii věd NDR, vědecké rady Technické university
v Drážďanech a od r. 1974 předsedou Vědeckotechnické
společnosti geodézie, fotogrammetrie a kartografie NDR.

Pracovní zásluhy prof. Deumlicha byly oceněny
mnoha vyznamenáními, zejména zlatou záslužnou me-
daJí NDR, čestným stříbrným a zlatým odznakem
Vědeckotechnické společnosti NDR; prof. Deumlich je
čestným členem Maďarského svazu geodetů a karto-
grafů a v r. 1979 byl mu Moskevským institutem inže·
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nýrů geodézie, fotogrammetrie a kartografie udělen
čestný doktorát u příležitosti výročí 200 let promočního
práva.
Blahopřejeme prof. Deumlichovi k jeho šedesátinám

a přejeme mu mnoho zdraví, dostatek dalších tvůrčích
sil a další úspěchy v jeho vědecké a organizátorské práci
v NDR i v mezinárodním měřítku.

Dne 12. února 1983se v plném zdraví a pracovní svěžest,·
dožívá 60 let s. Ing. Yladimír Vahala, DrSc., ředite-
Geografického ústavu CSAV.
Ph příležitosti tohoto významného životního jubilea

chceme na stručném životopise ukázat příklad činnosti
mimořádně pracovitého a obětavého pracovníka.
Narodil se v Jičině, okres Nový Jičín, jako poslední

ze šesti sourozenců. Po skončení středoškolských studií
v roce 1940 na reálce v Příbrami nastoupil zaměstnání
u Triangulační kanceláře ministerstva financí, později
v Zeměměřickém úřadě v Praze, postupně jako dělník,
figurant, počtář a technický úředník. V letech 1943-45
absolvoval abiturientský kurs pro zeměměřiče při Vyšší
průmyslové škole v Praze.
V roce 1947 nastoupil vojenskou základní službu,

v níž absolvoval školu důstojníků v záloze. V roce 1949
zůstal v další činné službě ve Vojenském zeměpisném
ústavu v Praze a byl téhož roku přijat stranickým ná-
borem za důstojníka z povoláni. Do roku 1953 pracoval
jako geodet a později jako vedoucí evidence geodetic-
kých podkladů. V této době se zúčastnil i prací na pře-
vodu Jednotné trigonometrické sítě katastrální do sou-
řadnicového systému 1952.
V letech 1953 -58 absolvoval Vojenskou akademii

Antonína Zápotockého, obor geodetický v Brně; stu-
dium ukončil jako absolutní výtečník a je zapsán na
Desce cti ve VAAZ.
V letech 1960-78 pracoval v topografickém oddělení

ministerstva národní obrany, v roce 19§9 byl ustaven do
funkce náčelníka topografické služby CSLA v hodnosti
plukovníka. Po odchodu z činné vojenské služby byl
s. Vahala jmenován v roce 1978ředitelem Geografického
ústavu ČSAV.
Vědeckovýzkumnou činností se začal s. Vahala zabý-

vat po ukončení vysokoškolského studia v roce 1958.
V roce 1971 úspěšně obhájil svou kandidátskou dis~r~~č-
ní práci na téma "Geodetické sítě malého rozsahu, JeJwh
transformace a transformace světových referenčních
geodetických systémů". V dalších letech pokračoval ve
studiu této tematiky, které také věnoval většinu svých
publikovaných praci. V roce 1981 obhájil doktorskou
disertační práci "Určení parametrů celozemského geode-
tického systému" a získal hodnost doktora technických
věd.
Bohatá je jeho činnost i v kartografickém oboru. Ve

funkci odpovědného redaktora se zabýval tvorbou Vo-
jenského zeměpisného atlasu v české a slovenské verzi
z roku 1975,později se aktivně účastnil na vývoji prvého
československého kartografického systému DIGIKART.
S. Vahala je členem Kolegia geologie a geografie

ČSAV,místopředsedou československé pracovní skupiny
pro dálkový průzkum Země programu INTERKOS-
MOS, členem Nárgdního komitétu geografického,
ústředního výboru Cs. geografické společno;;ti, alternu-
jícím předsedou komise pro obhajobu kandidátských
disertačních prací z oboru kartografie, řadu let byl

členem Československého národního komitétu geode-
tického a geofyzikálního, předsedou redakční rady ča-
sopisu Vojenský topografický obzor, dále externě před-
nášel na Vojenské akademii Antonína Zápotockého
a Přírodovědecké fakultě UK.
Za sv~ stranické a pracovní zásluhy v ČSLA mu byl

udělen Rád rudé hvězdy (1969), vyznamenání Za upev-
ňování přátelství ve zbrani II. stupně (1972) a medaile
Za zásluhy o obranu vlasti (1957) a Za službu vlasti
(1955). V civilní práci mu byla udělena medaile Za obě-
tavou práci pro socialismus (1978) a tři stranická vy-
znamenáni.
Při příležitosti životního jubilea - šedesátin, přejeme

s. Ing. Vladimíru Vahalovi, DrSc., do dalších let pevné
•zdraví a nové úspěchy v jeho odpovědné práci.

50 let Ing. Zbyňka Žižky

Dne 2. 2. 1983 oslavil životní jubileum 50ti let Ing.
Zbyněk Žižka, výrobní náměstek ředitele Geodézie,
n. p., Liberec.
Narodil se v dělnické rodině v obci Bílá Třemešná,

okres Trutnov.
Po absolvgvání gymnázia ve Dvoře Králové n. L.

studoval na Ceském vysokém učení technickém v Praze
a v roce 1956 studium úspěšně ukončil. Svou praktickou
odbornou činnost začal u Oblastního ústavu geodézie
a kartografie. Ve výrobní praxi získal bohaté zkušenosti
v širokém okruhu geodetických a kartografických prací
a vynikl svými organizátorskými schopnostmi.
S jeho jménem je spojeno budování mapového díla

1 : 10000, tvorba map velkých měřítek, rozvoj foto-
grammetrie a automatizace a vybudování racionálního
systému evidence nemovitosti. Velké úsilí věnoval
i rozvoji geodetických a kartografických prací pro
výstavbu energetických a průmyslových děl. Svou řídící
a organizátorskou prací má velké zásluhy na rozvoji
geodézie a kartográfie, na vybudování velmi dobré tech-
nické i kádrové základny podniku, na uspokojování
náročných požadavků dynamického hospodářského roz-
voje Severočeskéhq kraje.
Příkladná je jeho svědomito;;t a píle při plnění odpo-

vědné funkce výrobního náměstka ředitele podniku.
Plně se angažuje za prosazování a realizaci politiky Ko-
munistické strany Československa. Svůj volný čas vě-
nuje veřejně prospěšné práci. Pracuje jako lektor Ve-
černí univerzity marxismu-leninismu piJ OV KSČ
v Liberci a jako aktivista Měst. yýboru KSC. Dlouhodo-
bá je jeho činnost v orgánech CSVTS, kde působí jako
předsedft KV ČSVTS - geodézie a kartografie a člen
'úV ČSVTS. Své sportovní zanícení dosvědčuje aktivní
účastí na sportovních podnikových akcích a aktivním
členstvím ve výboru ligového oddílu odbíjené ČSTV.
Za příkladnou pracovní angažovanost a veřejně pro-

spěšnou práci získal čestná uznání a vyznamenáni. Je
nositelem stříbrného odznaku Brigády socialistické prá-
ce, nositelem resortního vyznamenání "Nejlepší pra-
covník resortu ČÚGK" , za činorodou práci v ČSVTS
získal čestná uznání krajských i úsyedních orgánů
a Pamětní medaili k 25. výročí vzniku CSVTS. Za práci
v Městském národním výboru získal "Medaili MěNV
v Liberci za veřejně prospěšnou práci".
Blahopřejemes. Ing. Zbyňkovi ŽižkCJvik jeho život-

-nímu jubileu, kterého se dožívá v plné síle a svěžesti a
přejeme mu hodně úspě:ohů v práci, pevné zdraví, vese-
lou mysl a spokojenost v osobním a rodinném životě.
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Vermessungstechnik, Č. 2/82

Goghler, H.: Charakter technologie v geodetických a kar-
tografických výrobních procesech, s. 37-40.

Driesel, G.: Rozvoj odpovědnosti v boji za vysokou kva-
litu výrobkú a práce, s. 40-42.

"~ldser, K.: Transformace souřadnic do banky dat digi.
tálníhq modelu terénu, s. 43-44.

.N estler, B. -- 8chwurack, H.: Použití elektronických
ft světelných přístrojú v evidenci nemovitostí,
s.45-46.

Krahn, .1.: Provádění kontrolních měř'ení mnohopodlaž.
ních panelových budov, s. 47-48.

Klein, K. H.: Motorizovaná trigonometrická nivelace
pomocí EOT 2000 v inženýrské geodézii, s. 48-50.

Lacher, G.: Hodnocení přesnosti polygonových pořadú,
s. 50--51.

Bahnert, G.: Určení pozemní refrakce z disperze světla,
s.52-55.

~V1eier, 8.: Stochastický model refrakce záměrn)'ch pa·
parsků v trojrozměrném Euklidovském pros~oru,
s.55-57.

Ouske, W. - Kluge, W.: O použití snímků pořízených
kamerou MKF-6 v kartografii, s. 57-58.

Koch, W. G.: Tištěné učební pomúcky pro výuku karto·
grafie na Technické universitě v Drážďanech, s. 58-
62.

Heinig, .1.: Je efektivní kontrola cestou sumarizace
v geodetickém formuláři - o kontrole měření sffiěrú,
s.62-64.

Vermessungstechnik, Č. 3/82

Deumlich, F.: 30 let elektronického měření vzdáleností,
s.73-76.

Pauli, W.: Vzorec pro chybu světelných dálkoměrů
demonstrovanou na příkladě RECOTA, s. 76-78 .

Kowanda, W.: Použití zařízení pro výpočet náklonů při
fotogrammetrickém vyhodnocení snímků, s. 78-79.

lllarckwardt, W. - Riedel, H . .1.: Výpočet hlavních dat
pro diferenciální transformaci pomocí programu
BEST na minipočítači, s. 79-80.

8ellner, R. - Marek, K. H. - Weichelt, H. - Wirth, H.:
Popis rozpoznávacího procesu v dálkovém prúzkumu
Země, s. 81-85.

Arnold, H. - 8choep8, D.: Gravitační potenciál součas-
ných pohybů zemské kůry - modelové V)'počty,
s.85-86;

Menz, .1.: Výzkum přesnosti fotogrammetrického ma·
pování zlomů, s. 87-88.

Meier, 8.: Stochastický model refrakce záměrných pa·
prsků v rovině rovnoběžné se zemským povrchem,
s.89-91.

Rodig, K. H. - Teichmann, Gisela: Soubor souřadnic
oblasti Barwalde, s. 92-94.

Heyne, K. H.: O přesnosti měření akustickým hloubko·
měrem, s. 94-98.
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Soutěž GEOFOTO '79
Autor: Ing. Jiří Pecháček,

Geodé7-ie, n. p., Opava
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VZORKOVANI PRIRODN!C.HVOO
Probírá různé metody a techniku vzorkování přírodních vod - sráž-
kových, povrchových a podzemních - na základě nejnovějších po-
znatků a zkušeností. Zabývá se i otázkami terénního určování obsa-
hu některých labilních složek a vlastností a postupy doprovodných
měření.

Pracovníkům, kteří přicházejí do styku Sl přírodními vodami, a studu-
jícím odborných a vysokých škol vodohospodářského, geologického,
stavebního, zdravotnického, chemického a zemědělského zaměření.

TUHÉ ODPA.DY
(Knižnice Ochrana životního prostředí)

Zabývá se problematikou shromažďování a přepravy tuhých odpadů
z měst, průmyslu a zemědělství a způsoby jejich využívání a zne-
škodňování. Podává ucelený přehled o současném stavu teorie a
praxe v tomto oboru, který je spolu s čistotou ovzduší, hluQností a
ochranou vody nejdůležitějším problémem životního prostře'j:lí.

Pracovníkům technických služeb, vodohospodářům a energetikům
v průmyslu a zemědělství, hygienikům, pracovníkům národních vý-
borů a studujícím středních a vys'okých škol.

Váz. asi 46 Kčs. (V tisku)

Josef Fexa - Karel Široký

MĚŘENí VLI-IKOSTI
(Techn ický průvodce)

Soubor moderních metod pro měření vlhkosti v plynech, kapalinách
a tuhých látkách. U každé metody je stručně uveden její princip,
výhody a nedostatky, obor použití a vhodné přístroje a pomocná za-
řízení. Pojednává i o cejchování a použití přístrojú v laboratorní a
technické praxi.

Pracovn.íkúm v chemickém a potravinářském prúmyslu ..a v přidru-
žených odvětvích, projektantúm, technologúm, pracovníkúm výzkum-
ných ústavú a laboratoří a studujícím odborných škol chemického
zaměření.

Zde odstřihněte a pošlete na adresu SNTL - Nakladatelství technické literatury, odbytové odděleni,
Spálená 51, 113 02 Praha 1
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