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512.643:528.088.3
ŠILAR, F.
Matice přesnosti a jednotkovf standard přesnosti
Geodetický a kartografický obzor, 3D, 1984, Č. 8,
s. 175-180, lit. 14
Pro posuzovánI přesnosti veličin, které tvof! systém
a jsou společně zpracovávány, je navrženo používat
matici přesnosti a maticI extrémní přesnosti ve spo-
jení s dalšími dvěma maticemI. je vysvětlena úloha
jednotk,ového standardu ipřesnostl při plánování přes-
nosti a při vyrovnání. jlB ukázáno, že středn! jednot-
ková chyba a součet čtverců oprav nejsou vhodnými
charakteristikami vyrovnán!.

528.232.23
HOjOVEC, V. - BUCHAR, P.
K pojeti G:oussova zobrazeni poledn!kovfch pásfl ellp-
soidu
GeodetiCký a kartografický obzor, 30, 1984, Č. 8,
s. 181-182, 11t.l
"Přímé" Gaussovo zobrazen! poledníkových pásů ellp-
soidu do roviny je ekvivalentní "dvojitému" válcové-
mu zobrazení, tj. konformnímu zobrazení koule, na
kterou je e!ipsold napřed převeden.

528.681.3.07
VALIŠ, j.
Databankový systém v tvorbe AIS GaK
Geodetický a kartografický obzor, 30, 1984, Č. 8,
s. 183-188, lit. 3
Vlastnosti databankového systému. Tvorba bázy úda-
jov Automatizovaného informačného systému (AI:»
geodézie a kartogralie (GaK). Koceptuálna, logická a
fyzická štruktůra bázy ůdajov a vnútorné členenle.
Základné, aplikačně a komunlkačné programové vyba-
venle databankového systému a technická záklifldňa
AIS GaK. Základné úlohy správy bázy údaj ov AIS
GaK.

528.443:681.3.05
LANG, j.
Posouzení přesnosti kartometrickfch souřaólnlc podrob-
ných bodli pozemkových map
Geodetický a kartografický obzor, 30, 1984, Č. 8,
s. 188-191, 4 tab., Ht. 1
Porovnání souborů kartometrických souřadnic, získa-
ných snímáním na dlgltalizátoru Codlmat a analyticky
získaných souřadnic na třech lokalitách. Statistická
analýza sou])orů odchylek mezi oběma kategoriemi
souřadnic. Určeni přesnosti k,artom81trických souřad-
nic. Závěry pro praxi.

512.643:528.088.3
WV1nAP, <1>.
MaTpltl(a TO'lHOCTIt It e,llItHIt'lHbli1 CTaH,lIap,ll TO'l-
HOCTIt

reoAe31t'lecKIti1 It KapTorpaCl>lt'leCKIti1 0630p, 30,
1984, N° 8, CTp. 175-180, nltT. 14
,l\nsl o6cYJKAeHltll TOllHOCTIt BenltllltH, KOTopble C03-
AaBa~T CItCTeMY It KOTop~e COBMeCTHO o6pa6aT~'
Ba~T, npeAnaraeTcll npltMeHllTb MaTpltl(Y TOllHOCTIt
It MaTpltl(Y 3KcTpeManbHoi1 TOllHOCTIt COBMeCTHO
C APyrltMIt ABYMll MaTplt'-laMIt. 3HalleHlte eAItHltll-
Horo CTaHAapAa nplt nnaHltpOBaHlt1t TOllHOCTIt It nplt
ypaBHItBaHItIt. nOKa3aHO, LITOcpeAHllll KBaApaTIt'leC-
Kall OWlt6Ka B eAItHIt'-le Beca It CYMa KBaApaTOB
nonpaBOK He llBnll~TCll nOAXOAllUlItMIt xapaKTepltC-
TItKaMIt ypaBHItBaHltll.

528.232.23
rOIil05ElI, B. - 6YXAP, n.

K nOHltM8HItlt npOeKI(ltH r8YCC8 MepH,lIltaHH~X no-
llCOB 311ltnCOlt,lla

reoAe31t1lecKIti1 It KapTorpaCl>ltlleCKIti1 0630P, 30,
1984, N° 8, CTp. 181-182, nltT. 1
"npllMall" npOeKl(ltll raycca MepltAltaHHblX nOllCOB
311ltnCOltAa Ha nllOCKOCTIt llBnlleTCll 3KBItBaneHTHoi1
"ABOHHOH" '-lltnItHAPltlleCKOH npoeK'-lItIt, T. e. KOH-
Cl>OpMHOMY npeo6pa30BaHIt~ wapa, Ha KOTOpblH
HaAO 3nltnCOltA 3apaHee npeo6pa30BaTb.

528:681.3.07
BAnV1W, lil.

CltcTeM8 ,lIaHHblX nplt C03,l18HHH AIiIC

reOAe31t1leCKltH It KapTorpaCl>ltlleCKItH
1984, N° 8, CTp. 183-188, nltT. 3
XapaKTepltCTItKa CItCTeMbl AaHHbIX. C03AaHlte 6a3bl
AaHHblX ABTOMaTlt3ltpOBaHHoH ItHCl>OpMa'-lItOHHOH
CItCTeMbl (AV1C) reOAe31t1t It KapTorpaCl>1t1t (rItK).
KOH'-len'-lItOHHall, nOrltlleCKall It Cl>1t31t1leCKall CTPYK-
Typa 6a3bl AaHHblX It BHYTpeHee paclIneHeHlte.
OCHoBHble, npltMeHll~Ullte It KOMMYHItKa'-lItOHHble
nporpaMMbl CItCTeMbl It TeXHIt'leCKall 6a3a AV1C
rltK. OCHoBHble 3aAalllt ynpaBneHltll 6a3bl AaHHblX
AV1C rltK.

rltK

0630p, 30,

628.443:681.3.05
nAHr, lil.

Ol(eHK8 TO'lHOCTIt K8pTOMeTplt'leCKHX KoopAHHaT
nOAP06HblX nYHKToB 3eMellbHblX K8pT

reOAe31t1leCKltH It KapTorpaCl>ltlleCKItH 0630P, 30,
1984, N° 8, CTp. '188-191, 4 Ta6., nltT. 1
CpaBHeHlte KapTOMeTpltlleCKHX KOOPAItHaT, nony-
lIeHHblX C ItCnOnb30BaHlteM annapaTypbl KOAItMaT
It KOOPAItHaT nonYlleHHblx aHanltTltlleCKIt B Tpe_x
06nacTllx. CTaTItCTltlleCKItH aHanlt3 paCXOJKAeHItIt.
OnpeAeneHlte TOllHOCTIt KapTOMeTpltlleCKItX KOOPAIt-
HaT. 3aKn~lIeHlte Anll npaKTItKIt.

512.643:528.088.3
ŠILA.!'. F.
GenauigkeUsmatrizen und Einheltsgenauigkeitsstan-
dart
Geodetický a kartografický obzor, 30, 1984, Č. 8, Selte
175-180, lit. 14
ZUl' Beuerte'llung der Ge,nauigkelt von GroBen, dle le,ln
System blldeu und gemelnsam verarbeitet werden,
wird die Nutzung von lelner Genaulgkeltsmatrlze und
elne>r Matrlze der extremen Genaulgkeit in Verbindung
mlt weitmen zwe'i Matrizen vorgeschilagen. Er wlr1
dLe. Rol!e elnes Einheltsgenaulkgeltsst'andarts bel Ge-
naulgkeltsplanung und be1 Ausgleichung erklllrt. Es
wird gezeigt, daB de,r ElnheltsmltteHehler und dle
Summe von Quadraten der Verbesserungen elne unge-
elgnete Charakteristik de,r Ausglelchung darstellen.

528.23223
HOjOVEC, V. - BUCHAR, P.
ZUl' Auffassung Gauss'scher AbbiIdung der Meridian-
streifen des ElIipsoides
Geode'tlcký a kartografický obzor, 30, 1984, č. 8, Selte
181-182, lit. 1
Dlrekte Gauss'sche Abblldung der MerldianstreHen des
Ellipsoides in dle Ebene 1st equivale,nt einer zWI81I-
fachen Zylinderabblldung, das helBt e'iner konformen
Abblldung der Kugel, aul dle der El!lpsold abgeb1l1,et
wurde.
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528:681.3.07

VALlS, J.
Datenbanksystem ln der Bearbeltnng des automatisler-
ten geodiitlschen und kartographlschen Informations-
systems
Geodetický a kartografický obzor, 30, 1984, Č. 8, Selte
183-188, lit. 3
Eigenschaften des Datenbanksystems. Bearbeltung der
Datenbasis des automatisiertoo geodlltischen und kar-
tographischen lnformationssystems. Konzeptlon, logl-
sche und physlsche Strulrtur der Datenbasls und de>-
ren innere Gllederung. Grundausstattung, Apllkatlons-
und KommunikationsslchersteUung der Programme
dels Datenbaslssystems und die te,chnlsche Hasls des·
automatisierten geod1itlschen und kartographischen In-
formationssystems. Grundaufgab:en der Betreuung der
Datenbasis des automatlslerten geodlltlschen und kar-
tographlschen Informatlonssystems.

528.443:681.3.05

LANG, J.
Genaulgkeltsbeurtellung von kartometrlschen Koordl-
naten der DetalIpnllkte von Llegenschaftskarten
Geodetlcký a kartografický obzor, 30, 1984, Č. 8, Seljte
188-191, 4 táb., lit. 1
Verglleichung von kartometrischen Koordlnatenkomple-
xen, dle durch Dlgitalisierl\ng am Codlmat abgetestet
wurden und von analytischen Koordinaten ln drel Ge-
bleten. Statlstlsche Analysis von Komplexen der Ab-
wieichungen zwlschen beoiden Koordlnatenkategorlen.
Bestimmung der Genaulgkelt von kartametrlschen Ko-
ordlna ten. Schl uBfolgerungen fUr dle Praxls.

512.643:528.088.3
SlLAR, F.
The Accuracy M.trlx and the Unit Standard of Accn-
racy
Geode'tický a kartografický obzor, 30, 1984, No. 8,
pp. 175-180, 14 ref.
For estimatlng thie accuracy of quantitles that forrn
a system and are jolntly :elaborated it ls proposed
to use the matrlx of accuracy and the matrlx of ex-
treme accuracy in conne'ction with further two
ma trices. The role of th,e unit standard of accuracy
with planning accuracy and adjustment Is explalned.
It ls shown that the standjlrd error ,and the sum
of squares of correctlons are not suitable chara-
cterlstlcs of adjustment.

528.232.23

HOJOVEC, V. - BUCHAR, P.
To the Conceptlon of the Gauss's ProjlliCtion of El1Ip-
soldal Longltude Zunes
Geodetický a kartografický obzor, 30, 1984, No. 8,
pp. 181-182, 1 ref.
The "dlrect" Gauss's projectlon af elllpsoi1al longl-
tude zone's onto plane Is equivalent to thJe "double"
cylindrlcal pl'ojection. 1. SI. the conform projectlon
of a sphere to whlch Is the el1lpsold converted ln
advance.

528:681.3.07

VALlS, J.
The Data Bank System in Forming the AIS GaC
Geodetlcký a kartografický obzor, 30, 1984, No. 8,
pp. 183-188, 3 ref.
Prope,rtles of the Data bank system. Forming the
data base of the Automated Informatlon System
[AIS) of Geodesyand Cartography [GaC). Conce'pclo-
nal, logical, and physlcal structure of the data bank
and !ts Internal dlvlslon. Basic, appllcatlv'e, and
communlcatlonal programming equlpment of the Data
bank system an1 the technlcal base of the AIS GaC.
Baslc tasks of admlnlstratlon of the data base of
the AlS GaC.

5<:8.443:681.3.05

LANG, J.
Judgement of Accuracy 0(\ Cartometric Coordlnates
of Detalled P,olnts of the Real Estate Plana
Geodetický a kartografický obzor, 30, 1984, No. 8,
pp. 188~191, 4 tab., 1 ref.
Comparlson of sets of cartometrlc coo,rdllllates, ob-
talned by the Codimat dlgitlzer and analytlcally, ln
three 10calltles. Statlstlcal analysls of sets of de-
vlatlons ,between both categorlle5 lof coordlnates. De-
termlnlng accuracy (lf cartometrlc coordlnates. Con-
cluslons for Ipractlce.

512.643:528.008.3
ŠlLAR, F.
La matrice de préclslon et étalon de préclslon unltaire
Geodetlcký a kartografický obzor, 30, 1984, No. 8, pa-
ges 175-180, 14 blbllographLes
Pour la considératlon de la précislon des grande,urs,
constltuant un systeme e,t étant conjointement élabo-
rées, il est proposé d'employer la matrice de précl-
sion et la matrice de précislon extreme len llalson
avec deux matrlces auxllUalres. Le róle de l'étalon
de précislon unitaire ,pour la planlficatlon de la pré-
clslon et pour la compensatlon est :expllqué. li est
démontré que l'erreur moyenne lInltaire et la somme
des carrés des rectiflcatlons ne constltuent pas les
caractérlstiques comnenables de la compensatlon.

528.232.23
HOJOVEC, V. - BUCHAR, P.
A la conceptlon de projectlon de Gauss des fuseaux
mérldlelns de l'elllpsolde
Geodetlcký a kartografický obzor, 30, 1984, No. 8, pa-
ges 181-182, 1 bibllographle
La projectlon "dlrecte" de Gauss des fuseaux méri-
diens die l'elllpsolde doans la relprésentat10n plane est
équlvalente a la projectlon cyllndrlque "double",
c'est a dlre, a la projectlon conforme de la sphere,
sur laquelle est reporté d'abord l'lellipsolde.

528:681.3.07

VALIŠ, J.
Le systeme de la banque des dates dans la créatlon
de AIS CaR
Geodetický a kartografický obzor, 30, 1984, No. 8, pa-
ges 183-188, 3 blpllographies
Propriétés du systeme de la banque des datels. Elabo-
ration de la base des donnée,s 1u Systeme ďlnforma-
tlon Automatlsé [AIS) de la géodésL~ et cartographle
[GaK). Structure, logique et physlque et de, conceptlon
de la base des données eIÍ répartltlon interne. Assortl-
ment élémentalre, ď,applicatlon et de communicatlon
du systeme de Ila banque de,s dates et base techni-
que AlS GaK. Róles elémentalres de l'admlnistratlon
de la base des données AIS GaK.

528.443:681.3.05

LANG, J.
Examlnatlon de la précision des coordonnées carto-
métrlques de polnts détalllés des cartes fonclere~
Geodetický a kartografický obzor, 30, 1984, No. 8, pa-
ges 188-191, 4 planches, 1 bibliographie
Comparaison d'ensembles do coordonnées cartométrl-
ques, obtenus par explor'atlon sur digltalisateur Codl-
mat et de coordonnées obtenues analytlquement de
trols ilocalltés. Analyse statlstlque ďensembles de dé-
vlatlon lentre les deux catégories de coor10nnées. Dě-
termlna tlon de la préclslon des coůrdonnées carto"
métrlques. Concluslons en laveur do la pratlque.



Geodetickt akartografickt obzor
ročník 30/72, číslo 8/1984 175

Matice přesnosti a jednotkový
standard přesnosti

Vyjadřování přesnosti veličin je významnou součástí
posuzování kvality výsledků geodetických a karto-
grafických prací, a to jak v měřickém tak i ve zpra-
covatelském procesu. Nejvíce propracované a použí-
vané jsou charakteristiky přesnosti jednorozměrných
veličin. Přesnost vícerozměrných veličin popisuje
jednoznačně kovarianční matice, i když nepřímo.
Do praxe ale dosud tato matice pronikla jen částečně,
většinou se nahrazuje různými jednorozměrnými cha.
rakteristikami. Nejtypičtější je to u výsledků vyrov-
nání, jejichž přesnost se obvykle posuzuje pomocí
jednorozměrné veličiny, označované jako střední
chyba jednotkové váhy. Za vícerozměrnou veličinu
lze pokládat i soubor veličin, které jsou společně
zpracovávány a mezi nimiž existují určité vazby, tj.
které tvoří určitý systém. V tomto případě již nelze
vyjadřovat přesnost jednotlivých veličin odděleně.
Navíc je žádoucí, aby charakteristiky přesnosti byly
pokud možno jednotné. Pak lze snadno srovnávat
různé výsledky měření a zpracování a lze též zvýšit
účinnost kontrol a přejímek prací mezi dodavateli
a odběrateli.

V článku je uveden způsob vyjadřování přesnosti
pomocí tzv. matice přesnosti a je ukázáno, jak vhodně
vyjadřovat i extrémní přesnosti složek vícerozměrných
veličin, které mají v praxi značný význam. Přesnost
měřených a vyrovnaných veličin je důsledně vztaho-
vána k základním souborům těchto veličin, při čemž
jakékoliv výsledky měření a vyrovnání jsou chápány
jako výběry z těchto základních souborů. Má tedy
vyjadřování přesnosti apriorní charakter, což na
jedné straně znamená, že přesnost nejen lze stanovit
předem, ale zaručení potřebné kvality měření a vy·
rovnání, popř. i dalšího zpracování, vyžaduje na
druhé straně nutnost stanovení přesnosti předem ještě
před zahájením příslušného procesu. V této souvislosti
je pak plánování přesnosti nezbytnou součástí pří-
pravných prací před měřením a zpracováním výsledků.
Z uvedených hledisek je též posouzena úloha kvad-

rati cké formy VTpV při posuzování přesnosti výsledků
vy rovnáni, a to včetně charakteristik, odvozených
z této kvadratické formy.

2. Vyjadřováni přesnosti měřených veličin

Uspořádejme soubor veličin Ll, . " ., Ln do n-rozměr-
ného sloupcového vektoru L = (Ll, ••• , Ln)T, L E En,
a nechť v měřickém procesu je tomuto vektoru při-
řazen náhodný vektor 1 = (lI' ... , ln)T, 1E En. Pod
označením En zde rozumíme nerozměrný euklidovský
vektorový prostor, který je vyjádřen kartézským
součinem n prvků množiny R reálných čísel. Množinu
hodnot náhodného vektoru 1E En budeme pokládat
za základní soubor.ft'c En za předpokladu, že je
předem dán rozsah, rozlišovací úroveň a rozdělení

Ing. František Šilar, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický,
topografický a kartografický

pravděpodobnosti této množiny. Dále budeme před-
pokládat, že rozlišovací úroveň základního souboru
.ft' je volena tak, že lze jeho rozdělení:pravděpodobnosti
a proximovat normálním rozdělením a vektoru f bu-
deme říkat normální vektor, což budeme vyjadřovat ve
tvaru

kde lL(l) je vektor středních hodnot a E(l) =1= Oje ko-
varianční matice. Při tom vycházíme z toho, že toto
rozdělení pra vděpodo bnosti lze přiřadit předem k vek-
toru f, je-li známa metoda měření, měřící systém
(přístroj a popř. i měřič) a počáteční podmínky měření.
Přesnost měřených hodnot ll' ... , ln veličin Ll, " • ", Ln
lze vyjadřovat různými charakteristikami. Když ale
veličiny Ll, ••• , Ln tvoří systém a jsou složkami vek-
toru L E En, nebo když hodnoty ll' ... , ln jsou spo-
lečně zpracovávány a tvoří složky vektoru 1E En, pak
je účelné vyjadřovat přesnost vektoru 1 a jeho složek
pomocí takové charakteristiky, která je odvozena
z kovarianční matice E (l) vektoru I, tj. jednoho
z parametrů rozdělení pravděpodobnosti (1). K tomu
lze pak výhodně využít a zobecnit matici vah, použí-
vanou při vyrovnání. 1 li
Základní charakteristiky'" přesnosti nerozměrného

vektoru 1E En a jeho složek definujeme ve tvaru *):

def
P(l) = diag (Pl' ... , Pn),

0'2
Pi= -, (i= 1, ... ,n),ar

b) matice extrémní přesnosti 7t(l) ve tvaru

7t(l) :: 0'2 diag Ul .. ""' ln ) = a2A-l(l) (4)

a to se společně k nim přiřazenými maticemi:
maticí A(l) vlastních čísel a ortogonální maticí
K(l) typu (n, n), pro které platí

A(l) = diag (Al, ... , An),

K(l) = (kl, k2, ••• , kn),

K(l). KT(l) = I,
kde značí:
- Ai(i = 1, ... , n) vlastní čísla kovarianční matice

E(l),
- sloupce k;(i = 1, ... , n) matice K(l) vlastní vektory
kovarianění matice E(l), přiřazené k vlastním
číslům ~,

*) Návrh na používání charakteristiky přesnosti v uve-
deném tvaru předložil autor v rámci zasedání 5. komise
XVII. kongresu FIG, konaného v roce 1983 v Sofii.
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- (12 konstantu, kterou budeme nazývat jednotko-
vým standardem přesnosti (normou jednotkové
přesnosti) základního souboru !R, popř. určitého
prostoru základních souborů !Rk (k = I, ... ),

- (1t (i = 1, ... , n) variance složek vektoru I e E",
- I jednotkovou matici typu (n, n).

Poznámka 1: V případě, že složky vektoru I nejsou
vzájemně korelované, pak platí

Pel) = (12 E-l(l),

7t(l) = Pel), K(l) = I.

V případě, že složky vektoru I jsou vzájemně korelo-
vané, pak nediagonální prvky kovarianční matice
E(l) jsou nenulové, a inversní matice ke kovarianční
matici E(l) má tvar

~-ll _ 1 -1~ ()-W[(J';i], (i,j=I, ... ,n;i=j::.j), (9)

kde IRI je determinant korelační matice R [14], která
je přiřazena ke kovarianční matici E(l), di? je prvek
matice E-l(l) na i-tém řádku aj-tém sloupci, pro který
platí

kde IRi1i je minor, přidružený k prvku Bii korelační
matice R. Je tedy třeba uvážit, jestli by bylo v tomto
případě vhodné tvořit matici pel) podle vztahu (7)
a jaký smysl by měly její nediagonální prvky Pii(i,
j = 1, ... , n; i =j::. j). Mimoto mŮže být kovarianční
matice též singulární.

Poznámka 2: Při formulaci úlohy vyrovnání pomocí
metody nejmenších čtverců (Gauss-Markovův model)
se obvykle uvádí, že konstanta (12 je neznámý para-
metr, který je třeba určit z vyrovnání. To má. snad
své opodstatnění ve statistice různých jevů. V měřic-
kém a zpracovatelském procesu je ale jiná situace.
Hodnotu standardu (12 lze volit již v období plánování
přesnosti před zahájením měřického procesu, a to pro
celý soubor zpracovávaných veličin. Standard (12 má
důležitý význam zvláště v případě, kdy složky vektoru
I příslušejí různým fyzikálním veličinám, vyjádřeným
v různých mčrových jednotách (v různých rozměrech).
Potom standard (J'2 zprostředkovává (homogenizuje)
vyjadřování přesnosti mezi těmito veličinami následu-
jícím způsobem.
Nechť jednotkový standard přesnosti (12 je definován

na základě podmínky, že existují taková. reálná čísla
Pi > O, Pi > O, pro která platí

def
ppr=PPi (J'2 (i,j=I, ... ,n;ii=j). (11)

Potom budou čísla Pi, Pi vyjadřovat přesnost složek
li, lj vektoru I E!R C E" ve vztahu na přesnost celého
souboru veličin.
Z uvedené definice (11) vyplývá, že volbou hodnoty

standardu (J'2 volíme vztah mezi přesnostmi veličin
ll> ••• , l" uvažovaného tsouboru a volbou vhodné
měřické jednotky (rozměru) tento soubor homogenizu-
jeme tak, aby mohl být dále zpracováván. Jestliže
zvolíme Pi = 1, pak můžeme mluvit o j ednotkové
přesnosti složky li vektoru I, při čemž zřejmě platí

(12 (1?
(J'2= (1r => Pí = a? = (J'~ • (12)

1 1

Číslo Pi pak vyjadřuje přesnost j-té složky vektoru I
vůči přesnosti i-té složky tohoto vektoru. Jde pak
o relativní vyjádření přesnosti, zprostředkovávané
standardem (J'2.

Protože kovarianční matice E(l) je symetrická, platí
mezi uvedenými maticemi vztahy [U, kap. lc.3]

A(l) = KT(l) E(l) K(l),

E(l) = K(l) A(l) KT(l), E-l(l) =
= K(l) A -l(l) KT(l),

" "Sp E(l) = 2: (J'r = 2: Ai = Sp A(l),
;=1 ;=1

Jaké výhody má tedy uvedený návrh používání
matic přesnosti ve tvaru (2) a (4) a jak nejvhodněji
postupovat v praxi při určování matic A(l) a K(l) 1
Jestliže složky vektoru I E E" chápeme jako souřad-
nice, vyjádřené v určitém kartézském souřadnicovém
systému prostoru E" a stejně tak i složky vektoru
chyb € = I -1L(l) E Em pak lze provést pootočení
souřadnicové soustavy vektoru € do soustavy, vy-
jádřené vektorem chyb €M = 1111-1L(l) E En, aby
variance složek vektoru 'M a složek vektoru €M měly
extrémní hodnoty. A těmito extrémními variancemi
jsou právě hodnoty vlastních čísel Ai (i = 1, ... , n)
kovarianční matice E(l).
Ortogonální matice K(l) má pak úlohu matice rotace

při transformaci vektoru E do vektoru EM ve tvaru

Vzhledem k (6) jde o ortonormální transformaci.

Prvky Ai (i = 1, ... , n) matice A(l) lze určit někte-
rou ze známých metod určení vlastních čísel, tj. řeše-
ním rovnice

IE(l) -AII = O, 1 je typu (n, n). (19)

Hodnoty vlastních vektorů ki (i = 1, ... , n) odpoví-
dajících vlastním číslům Ai a tvořících sloupce matice
K(l) lze určit z rovnic [2]

(E(l) -A;I) ki = O, (i = 1, ... , n), (20)

krk;= 1. (21)

K určení prvků ortogonální matice K(l) lze též
využít skutečnosti, že kovarianční matice má vlast-
nosti tenzoru druhého stupně, jak to dokázal E. GRA-
FAREND [4] a využít vlastnosti transformace tohoto
tenzoru. Při numerickém řešení lze použít některé
z iteračních metod výpočtu vlastních čísel a vlastních
vektorů, založených na ortogonální transformaci sy-
metrické matice, např. Jacobiho metody diagonalizace
[10]. Matice K(l) se u této metody sestrojuje postupně
pomocí posloupnosti ortogonálních matic Kj)q(cx) ve
tvaru [8]
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I .
.... c .... -s .... p

. I

I .
.... s .... c .... q

. I

kde c = cos (X,8 = sin (x, K~~«(X)= K~D(-(X).Matice
K~D«(X)se liší od jednotkové matice pouze v prvcích
(p, p), (p, q), (q, q), (q, p). Protože u diagonální matice
požadujeme, aby prvky na diagonále tvořily extrémní
variance, je tedy třeba vybrat úhel (Xtak, aby byl
nulovým prvek ap« = a«p matice

Jestliže v kovarianční matici E(l) označíme prvky
stručně: 0'2(lp) = O'~, 0'2(lq) = 0';, cov (lp, lq) = O'pq, pak
uvedený požadavek zní

a~« = (~-~) c.S + 0'1J«(c2- S2) = 0, (24)

z čehož vyplývá

Odtud můžeme určit
I 0'2 - (12

c2= cos2(X= 2+- p 2b «;

• 2 I (1~-0';s2=sln/X=- - ---
2 2b

8.c=sin(X.cos(X= 0';«; b2=(0'~-0';)2+4~«,

(26)

prI cemž pro znaménka platí: sign cos (X= sign 0'1J«'
Matici K(l) pak stanovíme jako součin matic K~««(X).
Konvergenci lze urychlit, jestliže výběr indexů p, q
provádíme tak, že se nuluje vždy nediagonální prvek
s největší absolutní hodnotou.
Vlastní vektory, které tvoří sloupce matice K(l),

současně vyjadřují směry hlavních poloos středního
elipsoidu (elipsy) chyb, při čemž délky těchto poloos
udávají prvky odmocninové matice

Matice AI/2(l) lze použít již v etapě plánování přes-
nosti ke kvalitativnímu posouzení podmíněnosti ko-
varianční matice E(l), a to např. pomocí čísla podmí-
něnosti O

O V IAilma>: (' I= !Admln' ~ = , ...,n) ,

kde IAilmax, IAilmln jsou maximální a minimální absolut-
ní hodnota vlastních čísel matice E(l).

Pro některé praktické úlohy, kdy není třeba znát
extrémní hodnoty variancí a tím i extrémní přesnosti
jednotlivých' složek vektoru I, lze použít takových
charakteristik, které umožňují globální posouzení
přesnosti hodnoty vektoru I. K tomu lze využít in-
variantů kovarianční matice, a to zejména její stopy
Sp E(l) a jejího determinantu IE(l)l, které jsou dány
vztahy (15) a (16). Např. pro vektor 1 = (lI' l2)T lze
stopu psát ve tvaru

mp = VSp(l) = V~ = VAl + A2 =
= VE(I - fL(l»T (I - fL(l»

(nazývané střední polohovou chybou), nebo ve
tvaru

VI 2 2 VI, , g
mw = 2,.,(0'1 + 0'2) = 2 (1\1 + 1\2) -

(nazývané střední souřadnicovou chybou). Po-
kud lze některé z těchto středních chyb použít v praxi
k nepřímému posuzování globální přesnosti, pak je
lépe dávat přednost m",'J před mp v těch případech, kdy
koeficient korelace složek lI' l2 se blíží nule a pravdě-
podobnost výskytu vektoru 1 v kruhové oblasti o po-
loměru mw je velmi blízká pravděpodobnosti jeho
výskytu v oblasti, dané střední elipsou chyb [12].

1. 0'2 = I,

(
2,92 -1,67 -1,67)

E(l) = -1,67 4,50 1,67,
-1,67 1.67 2,44

(
0,59 0,09 0,34)

E-I(l) = 0,09 0,31 -0,15 ,
0,34 -0,15 0,75

P(l) = diag (0,34; 0,22; 0,41),
7t(l) = diag (0,48;0,15; 1,02),
A(l) = diag (2,09; 6,79; 0,98),

(

0,60975 -0,51276 0,60439)
K(l) = 0,69118 0,71721 -0,08882 .

-0,38793 0,47190 0,79172

0= V6,79 = 2 63
0,98 '

Hlavní poloosy středního elipsoidu chy~- VAl =
= 1,45; VA2 = 2,61; V.ilat= 0,99 leží ve směrech
vlastních vektorů:

~= ( 0,61; 0,69; -0,39),
1] = (-0,51; 0,71; -0,47),
C = ( 0,60; -0,09; 0,79).

2.0'2 = I,

(
3,9 -1,2) ~ 1 l (0,33 0,23)

E(l) = -1,2 1,7' "'- ( )= 0,23 0,75 '

P(l) = diag (0,26;0,59),
7t(l) = diag (0,23;0,85),
A(l) = diag (4,43; 1,17),

(
0,91535 0,40266)

K(l) = -0,40266 0,91535 '
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o = V 4,43 = 1,95'.
1,17

Hlavní poloosy střední elipsy chyb: VAl = 2,10;
VA.2 = 1,08l6Ží ve směrech vlastních vektorů (s úhlem
lX od osy x):

E = (0,92; -0,40),
'YJ = (0,40; 0,92),
lX = -26,38311r•

3. Matice přesnosti vyrovnaných veliěin

Nechť mají být určeny vyrovnané hodnoty z* sou-
boru veličin Zi (j= 1, ... ,ml, při čemž se jedná
o veličiny Zi =Xj nebo Zi = (Xi' Yi) nebo Zj =
= (Xi> Yi, Bi). Vyjádříme tento soubor veličin sloup-
covým vektorem Z ve tvaru

v kartézském souřadnicovém systému euklidovského
vektorového prostoru Em. Nechť nelze veličiny Z
měřit přímo, ale místo nich lze měřit hodnoty veličin
L E Em vyjádřené náhodným vektorem 16~(kap. 2).
Jestliže mezi neznámými veličinami Z a veličinami L
existuje zobrazení a jestliže lze toto zobrazení pře-
vést na lineární tvar za předpokladu, že jsou zanedba-
telné chyby z linearizace a jsou zavedeny přibližné
hodnoty '0, Zo veličin L, Z, pak zobrazení má. tvar
(Gauss-Markovův model)

kde A je Jacobiho matice typu (n, n), z,....,N[!J.(z),
1:(z)].
Jestliže je n >:m, pak toto zobrazení nazývá.me

vyrovnáním. Protože se chceme zabývat některým i
kvalitativními souvislostmi při vyrovnání, které
nejsou závislé na existenci inverzních matic, potřeb-
ných k řešení příslušných odhadů, nepoužijeme obec-
ného modelu. Jestliže předpokládáme regularitu Gauss-
Markovova modelu, tj. pro hodnosti matic předpoklá-
dáme r(A) = m < n, r(E(l» = n, pak vyrovnané
hodnoty veličin z* E Em, 1* E En jsou dány nevychý-
lenými odhady [5]

z* = (ATPA)-1 ATPI,

1* = A(ATPA)-1 ATPI, (33)

kde P je váhová matice typu (n, n). Odhady z*,I*
jsou normálními vektory

z* ,....,N[!J.(z*), E(z*)], 1*,...., N[!J.(l*),

1:(l*)], (34)

při čemž o nejlepší (sdruženě efektivní) odhad jde
tehdy [5], jestliže P = E-1(l).
Vysvětleme si blíže úlohu váhové matice v metodě

nejmenších čtverců, kdy je minimalizována kvadra-
tická forma

(I - !J.(l»T P(I - !J.(l» = ETPE, (35)

kde E = 1- !J.(l) .

Kvalitativní smysl této minimalizace je patrný
z následující věty.

Věta 1: Pro kvadratickou formu (35) platí

ETPE= (I - !J.(l»T P(I- !J.(l» >
> (1- AZ*)T P(I - Az*) = VTpV = R~, (36)

kde R~ je tzv. reziduální součet čtverců, při čemž
rovnosti v (36)může být dosaženo tehdy a jen tehdy,
je-li

Az* = 1* = !J.(l). (37)

Důkaz: Pro vektor z, daný vztahem (33), platí

ATP(I - Az*) = ATPI_
- ATPA(ATPA)-1 ATPI = o.

Potom s použitím (32) můžeme psát

(I - !J.(l)T P(I - !J.(l» = (I - AfL(z»T P(I - A!J.(z» =
= (1- Az* + Az* - A!J.(Z»T P(I- Az* +
+ Az* - AfL(z» = (I - AZ*)T P(I- Az*) +

+ (z - !J.(Z)TATPA(z* - !J.(z» +
+ (z* - fL(Z»T ATP(I- Az*) +
+ (1- AZ*)T PA(z* - !J.(z» =
= (I - Az*)T P(I- Az*) + (z* -

- fL(Z)T ATPA(z* - !J.(z».

Z toho pak vyplývá nerovnost (36), která přechází
v ro"Vnostpro z* = !J.(z) o.b.d.

Důsledek: Z věty 1 je patrný cíl metody nejmenších
čtverců: najít takové opravy v, aby se VTpV přibližo-
valo k ETPE. Nejde tedy o hledání minimálních hodnot
oprav, jak je to často nesprávně interpretováno, ale
ideálním cílem je: v ~ - E. Prakticky to znamená, že
větší hodnoty oprav nemusí vždy signalizovat špatné
hodnoty měřených veličin, jak to ještě bude vysvět-
leno v další kapitole.
Dříve než přejdeme k přesnosti vyrovnaných hod-

not, musíme si nejdříve vyjasnit úlohu matice vah.
Místo kvadratické formy (35) je též možné při použití
metody nejmenších čtverců minimalizovat kvadratic-
kou formu

kde I je jednotková matice typu (n, n). Přechod od
kvadratických forem ETIE, vTlv ke kvadratickým for-
mám ETPE, VTpV představuje změnu skalárních sou-
činů (E, E) ~ (E, Pe), (v, v) ~ (v, Pv) v euklidovském
vektorovém prostoru En• což má své přednosti ze dvou
důvodů.

1. důvod: Vedle (fyzikální) homogenizace prvků l,
(i = 1, ... , n) základního souboru ~ pomocí stan·
dardu (J'2 je výhodná ještě další homogenizace (norma-
lizace) prvků li' při které se vektor 1 a jeho vektor
chyb E transformují tak, aby variance (J'; jejich složek
byly jednotkové a jednotlivé složky "Vzájemněneko-
relované. To vyplývá z následující věty.

Věta 2: Jestliže označíme vektor měřených hod-
. not I' a jeho vektor chyb E' za předpokladu apro-
ximace

I' ("oJ N[!J., E], E' ("oJ N[O, E],

pak pro transformované vektory

1= 1:-1/21', e = E-1/2e'
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E{I) = E-l/21L, E{E) = 0,

E{l) = E{B) = I.
Důkaz: Vztah pro střední hodnotu je triviální. Vzhle·
dem k symetričnosti kovarianční matice platí

E{l) = {E-l/2)T E E-l/2 = E-l/2 E-l/2 = 1
c.b.d.

Ve větě 2 jde vlastně o transformaci z vektorového
prostoru En se skalárním součinem (E, E) do vektoro-
vého prostoru En se skalárním součinem (E, PE).
Matice El/2{l) se obvykle nazývá odmocninová matice
a je definována ve tvaru

El/2(l) = K{l) Al/2{l) KT{l);

E(l) = El/2{l) El/2{l),

kde Al/2{l) = diag (At'2, ... , A;/2), AI' ... , An jsou ne·
záporná vlastní čísla kovarianční matice E{l), K{l) je
ortogonální matice dle (5) a (6), která je vzhledem
k (6) regulární. Jestliže je E(l) pozitivně definitní, pak
můžeme psát

{El/2(l)-1 = (E-l{l))1/2 = E-l/2(l)

E-l/2{l) = E-l/2 = K{l). Al/2{l) .KT{l).

2. důvod: V [13, věta 2] je dokázáno, že nejbližšího
přiblížení vyrovnané hodnoty z* ke střední hodnotě
lL{z) se dosáhne tehdy, jestliže při IATAI =1= Omatice P
ve vztahu (33) se rovná inverzi E:-l{l) kovarianční
matice vektoru I. Potom vyrovnané hodnoty z*,I*
mají největší přesnost, kterou lze vyjádřit pomocí
matic přesnosti P(z*), P(l*) a matic extrémní přes.
nosti 7t{z), 7t{l), které lze spolu s maticemi A{z*),
A{l*), K{z*), K{l*) vyjádřit z kovariančních matic
E{z*), E{l*) ve smyslu definic ve výrazech (2) až (6).

Matice přesnosti P{z*), P{l*) a matice extrémní
přesnosti 7t(z*), 7t{l*) vyjadřují jednoznačně přes
nost vyrovnaných hodnot, a to ve vztahu na přes-
nost měřených hodnot I veličin L, vyjádřených
maticí přesnosti P(l) a maticí extrémní přesnosti
7t{l) dle (2) a (4).

K posouzení vztahu přesnosti vyrovnaných hodnot
1* k přesnosti měřených hodnot I veličin L poslouží
následující věta.

Věta 3: Mezi kovariančními maticemi E{l) a E{l*)
platí vztah

kde E{v) je kovarianční matice reziduí (oprav),
a pro korelaci vektorů reziduí v a vyrovnaných
hodnot 1* platí

cov (v, 1*) = E[(I - 1*) (I* -1L{l))T] = O.

Důkaz: Nejprve dokážeme (43). Jestliže má platit
(43), pak zřejmě též musí platit

P cov (v, 1*) = O, kde P je pozitivně definitní typu
(n, n). Z předchozího je známo, že platí

E{v) = E{I - Az*) = O; lL{l*) = lL{l) ,

pak tedy lze psát

P .cov (v, 1*) = P .E[(I - 1*) (I* -1L{l))T] =
= P .E[{I - Az*) (Az* -1L{l))T] =

= E[Z*TATP{I- Az*)] - P .E[I- Az*] ILT{l) =
= E[Z*T{ATPI - ATPA{ATPA) + ATPI)] =

= O~ cov (v, 1*) = O.

Kovarianční matici E(l) lze vzhledem k (43) přepsat
do tvaru

E{l) = E[{I -1L{l)) (I -1L{l))T] = E[(I -
- 1* + 1* -1L(l)) (I- 1* + 1* -1L{l))T] =
= E[{I- 1*) (I - I*)T] + E[{I* -1L(l)) (1* -

-1L(l))T] + E[(I - 1*) (I* -1L(l))T] +
+ E[{I* -1L{l)) (I - I*)T] = E{v) +

+ E(l*) c.b.d.

Důsledek věty 3:

1. Protože kovarianční matice E(l), E{l*) mají apriorní
charakter, má tento charakter i kovarianční matice
E{v) a lze ji určit apriori z (42).
2. Jestliže variance oprav jsou malé, pak se obecně
usuzuje na to, že přesnost vyrovnaných hodnot je
vysoká (říká se "vyrovnaná hodnota se dobře přimyká
k měřené"). Ale vztah (42) svědčí o pravém opaku!
Pro variance (J2(lt) vyrovnaných veličin z tohoto
vztahu vyplývá

(J2{li) = (J2{l;) - (J2(V;), (i = 1, ... , n). (44)

Při konstantnosti variancí (J2(l;) měřených hodnot,
vstupujících do vyrovnání, a při malých variancích
(J2{V;)oprav se pak variance (J2(li) vyrovnaných hod.
not příliš neliší od měřených, tj. vyrovnání přispělo
jen nepatrně ke zvýšení přesnosti měření.

Poznámka: Problém vyjadřování přesnosti vyrovna-
ných hodnot z*, 1* má ještě numerickou stránku.
Jestliže matice N = ATE-l{l) A není stabilní, je pak
soubor normálních rovnic špatně podmíněn a výsledek
nemusí odpovídat apriorní přesnosti, dané maticemi
přesnosti P{z*), P(l*). To lze rozeznat přímo ze spekter
vlastních čísel kovariančních matic E(l), E{l*), E(z*),
při čemž tato vlastní čísla jsou prvky matic A(l), A{l*),
A{z*). Z nich lze pak přímo vizuelně odhadnout špat-
nou numerickou stabilitu kovariančních matic a pro-
vést již v procesu plánování přesnosti příslušná opatře-
ní. K tomu lze též s výhodou využít čísla podmíně-
nosti O dle (28).

4. Úloha kvadratické formy vTpv.

V literatuře a v současné praxi je rozšířeno posuzování
přesnosti vyrovnání pomocí jednorozměrné veličiny
mo, nazývané obvykle střední chybou jednotkové
váhy a vyjadřované ve tvaru

m~ = ~VTPV = ~~p;v;v; = ~ R~, (45)
':V :v <=1 v

kde :v = n - m je počet stupňů volnosti (nadbyteč.
nosti) řešení soustavy normálních rovnic (při hod·

1984/179



Geodetický a kartografický obzor
180 roěník 30/72, ěíslo 8/1981

nosti r(A) = m matice A). Jestliže matice P má plnou
hodnost, pak nutnou a postačující podmínkou pro to,
aby jednorozměrná veličina R~ měla ,,2 - rozdělení
s n stupni volnosti, tj. s ohledem na (36) ve tvaru

R~= (1- Az*) P(I- AZ*)T = yTpy,...., ",2(n),

kde ~ = ~(l) je kovarianční matice vektoru I. Jestliže
P nemá plnou hodnost, pak podmínka (47) má tvar

Pro střední hodnoty veličin R~, m~ platí vztah
[11, kap. 4a.5]

E(R~) = E(yTPy) = (n - m) (12;

E(m~) = (12, (49)

kde (12 je jednotkový standard přesnosti vektorového
prostoru Ew Extrémní hodnoty kvadratické formy R~
se určí ze vztahu [11, kap. lf.2]

1 1- yTy < R20< - yTyAo - - AM '

1 . (1 1)Ao =mm A1'···'k.'

Vpředu jsme uvedli, že hodnota standardu (12 musí
být známa ještě před zahájením měřického procesu,
tedy též i před vyrovnáním, a že přesnost vyrovnaných
hodnot jednoznačně a dostatečně je vyjádřena maticí
přesnosti, maticí extrémní přesnosti a k nim přiřaze-
nými příslušnými maticemi dle (5). Z (49) vyplývá, že
veličina m~ je nevychýleným odhadem standardu (12.

Ale standard (12 není žádnou charakteristikou přes.
nosti vyrovnaných hodnot a jeho úloha je zcela jiná,
jak to bylo uvedeno vpředu.

Veličiny m~ (resp. mo), R~ nejsou proto vhodnými
charakteristikami přesnosti vyrovnaných hodnot.

Přesto ale lze veličin m~,R~ využít ke globálnímu
aposteriornímu testu a kontrole empirických hodnot
vektoru I, které vstoupily do vyrovnání, a to zda byla
dodržena jejich plánovaná přesnost a zda v nich ne·
působí systematické nebo hrubé chyby.

Na základě uvedených teoretických poznatků lze
uvést pro praxi následující závěry:

1. Pro vyjádření přesnosti vícerozměrných veličin
(např. souřadnic) nebo souboru několika společně
zpracovávaných veličin (např. směrníků, úhlů a dé-
lek) je výhodné používat matici přesnosti dle (2),
matici extrémní přesnosti dle (4) a k nim přiřazených
matic dle (5). Pro některé účely lze vyjadřovat glo-
bální přesnost jediným parametrem, který je invarian-
tem kovarianční matice. Může to být buď stopa (15)
kovarianční matice, vyjádřená ve tvaru tzv. střední
polohové chyby dle (29), popř. tzv. střední souřadni-
cové chyby dle (30), nebo determinant kovarianční
matice dle (16).

2. Přesnost vyrovnaných hodnot z* určovaných
neznámých veličin Z a přesnost vyrovnaných hodnot
1* měřených veličin L vyjadřují jednoznačně a dosta-
tečně matice přesnosti P(z*), P(l*), matice extrémní
přesnosti 1t(z*), 1t(l*) a k nim přiřazené matice dle
(5), které mají apriorní charakter.

3. Kvadratická forma R~= VTpV ani tzv. střední
chyba jednotkové váhy mo• daná (45), nedávají infor-
maci o přesnosti vyrovnaných hodnot. (Na tuto sku-
tečnost upozornil též M. HAMPACHER v Geodetic-
kém a kartografickém obzoru č. 3/1983).
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K pojetí Gaussova zobrazení
poledníkových pásů elipsoidu

Prof. Ing. Vladislav Hojovec, DrSc.,
Ing. Petr Buchar, CSc.,

katedra mapování a kartografie
FSv ČVUT v Praze

V matematické kartografii jsou někdy vedeny diskuse
týkající se správnosti zařazení Gaussova zobrazení
poledníkových pásů elipsoidu do zobrazení válcových.
Je též uváděn názor, že zobrazení nemůže patřit
k válcovým, protože vztah mezi souřadnicemi v rovině
a na referenční ploše je charakterizován vlastností
zobrazení obecných, kde každá z rovinných souřadnic
je funkcí obou souřadnic zeměpisných. V článku sou-
středíme blíže pozornost na naznačenou problematiku.

Jádro problému zřejmě spočívá v metodě vyvození
rovinných souřadnic zobrazení lišící se od nejčastěj-
šího způsobu, kdy zobrazení pro geodetické účely je
koncipováno jako "dvojité", tj. elipsoid je zobrazen
na referenční plochu kulovou, na níž je obvykle pro-
vedena transformace souřadnic zeměpisných na karto-
grafické a poté je užito tzv. jednoduchého zobrazení
kuželového, válcového či azimutálního. Takovým pří-
padem je např. Křovákovo zobrazení, u něhož nazna-
čený postup vyvození je příčinou závislosti každé
z rovinných souřadnic na obou zeměpisných souřad-
nicích elipsoidických. Za kuželové je považováno
z důvodů užití jednoduchého zobrazení kuželového
Gaussovo zobrazení poledníkových pásů elipsoidu
je zobrazením "přímým", kdy elipsoid zobrazujeme
do roviny bez zprostředkující referenční plochy kulové
na základě vztahu používaného pro konformní zobra-
zení

kde znaCl x, y pravoúhlé rovinné souřadnice (izo-
metrické v rovině), q, A pak souřadnice izometrické na
elipsoidu. Vztah (1) je pro jednoznačnost formulace
úlohy doplněn vhodnou podmínkou, aby střední po-
ledník byl zobrazen nezkresleně. Ukážeme dále, že
i při vyvození Gaussova zobrazení poledníkových pásů
elipsoidu je možno postupovat tradičním "dvojitým"
způsobem.

3. Gaussovo zobrazení poledníkových pásů elipsoidu
jako zobrazení "dvojité"

Při metodice "dvojitého" způsobu zobrazení je nutno
dodržet při obou etapách (elipsoid -+ koule a koule -+
-+ rovina) obě vlastnosti zobrazení (nutné a postaču-
jící podmínky formulace), tj. konformitu a nezkreslený
střední poledník pásu. Zatímco tedy ve druhé etapě
(koule -+ rovina) při ploše válce v rovníkové, příčné
poloze je možno užít klasického Gaussova zobrazení
koule, je třeba pro první část (elipsoid -+ koule) vy-
vodit zobrazovací rovnice, neboť Gaussovo zobrazení
elipsoidu na kouli užívané např. v Křovákově zobra-

zení je sice konformní, avšak pro náš případ nepouži-
telné, neboť neskýtá možnost (tři volné konstanty)
nezkresleného poledníku.

4. Vyvození konformního zobrazení elipsoidu na kouli
při podmínce nezkresleného středního poledníku

Pro konformitu uvedeného zobrazení je možno užít
vztah

kde značí Q,V izometrické souřadnice sférické.

Pokládáme-li A,V za délky redukované ke střednímu
poledníku, je vhodné vztah (2) psát ve tvaru

Q+iV=j(q)+f'(q)iA+f"(q) (~)2 +
+ f'''(q) (iAt + '" . (3)3.

Q = j(q) - f"(q) ~ + .

V =f'(q)A-f'''(q) A
3 + .
6

Pozn.: Rov. (4) značí obecně konformní zobrazení elip-
soidu na kouli. Jeho specifikací je možno získat známé
Gaussovo zobrazení při položení podmínky na dosud
volnou funkcij(q), aby se rovnoběžky elipsoidu zobrazily
jako rovnoběžky na. kouli (a tím u konformního zobra-
zení poledniky jako poledníky). Podle (4) v takovém
případě musí platit nutná a postačující podmínka, že
f"(q) = O. Pak

j'(q) = IX,f(q) = IXq + p,
kde IX, p značí vhodně volitelné konstanty. Je pak

Dostáváme tedy zobrazovací rovnice známého Gausso-
va konformního zobrazení elipsoidu na kouli, v němž se
zeměpisná síť zobrazí opět jako síť zeměpisná.

Z rov. (4) vyplývá, že střední poledník elipsoidu (A= O)
se zobrazí jako střední poledník na kouli (V = O)
a platí .

rp

elipsoidu, tedy B = f M dep.
o
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Q = ln tg (~ + :) (8)

a rov. (7) pak vyplývá, že pro funkcif(q) v rov. (6)

f(q) = ln tg (~ + :). (9)

Do rov. (4) je pak třeba získat derivaci

f'(q) = df(q) • dlp = F (10)
dlp dq cos(~)'

dlp Ncoslp S b lF- Ncoslp
dq= M . ymo - R

Podobně

I"() df'(q) dlp f'( )(Ft (B) . )q =--.-= q g - -Sllllp
dlp dq R

(11)

f"'(q) = f"2(q) + f'(q) F ( F
f'(q) cos2(~)

-""~tg(~) - ; eos~).
Derivace vyšších řádů jsou z hlediska požadované
přesnosti v zeměpisných souřadnicích (10-4 vteřiny)
zanedbatelné. Dosud volnou konstantu R určíme
z podmínky nezkresleného kvadrantu poledníku.
tedy

2 90·

R=- f Mdlp.
:no

Z rov. (4) je zřejmé, že vyvozené konformní zobra-
zení elipsoidu na kouli s nezkresleným středním poled-
níkem není možno řadit ke zobrazením jednoduchým,
protože zeměpisná. síť není zobrazena jako síť země-
pisná.

ó. Algoritmus, číselný příklad a srovnání

Algoritmus dvojitého zobrazení spočívá ve vyčíslení
rov. (13), dále (9) až (12), nakonec pak (4). Z rov. (8)
je možno určit zeměpisnou šířku U. Zeměpisné sou-
řadnice U, V se pak transformují na kartografickou
šířku S a délku D podle známých rovnic

sin S = cos U cosLlV,

sin LI V cos U
sinD=-----

cos S

Výsledné pravoúhlé rovinné souřadnice x, y se počí-
tají podle známých rovnic jednoduchého (Gaussova)
válcového konformního zobrazení s koule v transver-
zální poloze

Y=R(D-;),
x = R ln tg (: + :).

Pro ověření možného postupu zvolíme jako příklad
zobrazení bodu při Ip = 50°, A= 2°. Je podle (13) pro
Krasovského elipsoid R = 6 367 558, 498 m, dále
podle (9) až (12) f(q) = 1,006828964, f'(q) =
= 1,000695474, f"(q) = -1066.10-6, f"'(q) = 10.
.10-4.
Podle (4) a (8) určíme U = 49°51'28",3215, V =

= 2°00'05", 0059, podle (14) a dále (15) pak x =
= 5542861,933 m, Y = 143388,866 m.
Shodný výsledek získáme přímým způsobem (s eli-

psoidu přímo do roviny), např. podle [I].

Vyvozením konformního zobrazení elipsoidu na kouli
při nezkresleném středním poledníku bylo ukázáno, že
Gaussovo zobrazení poledníkových pásů elipsoidu je
možno koncipovat jako zobrazení dvojité, kde v druhé
části zobrazení je užito Gaussova jednoduchého
konformního válcového zobrazení referenční koule
v transverzální poloze. Postup je tedy analogický
Křovákovu zobrazení, ovšem prvá část zobrazení
(elipsoid _ koule) nepatří do zobrazení jednoduchých.
V tomto smyslu je možno uvažované zobrazení po-
važovat za zobrazení válcové.
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Databankový systém v tvorbe
Ats GaK

Východiskovým predpokladom skúmaIŮa komponen-
tov databankového systému je definovaIŮe pojmov
banka údaj ov, databázový systém a databankový
systém.

Banka údajov predstavuje komplex zahrňujúci
bázu údajov, ako ogaIŮzovanú množinu prvkov úda-
jov a systém riadeIŮa bázy údajov (SRBÚ), ako pro-
gramový systém na manipuláciu s týmito prvkami
úda,jov. Báza údaj ov, definovaná svojim obsahom,
predstavuje sémantickú stránku banky údajov [1, 3],
zatiar čO SRBÚ, ktorý zohradňuje druh a sposob
uložeIŮa, štruktúrovaIŮa a vzájomných vazieb prvkov
údajov v báze údaj ov, predstavuje syntaktickú strán-
ku banky údajov. Banka údajov je teda jednotou bázy
údaj ov a SRBÚ.
Databázový systém je programové vybavenie na

prácu s bázou údaj ov, ktoré zahrňuje SRBÚ, obslužné
a pomocné programy na manipuláciu s bázou údaj ov
a špecifické funkcie operačného systému, ktoré sa
využívajú pri práci s bázou údajov.

Databankový systém definujeme ako organizovaný
súhrn komponentov s ich vlastnosťami a vzťahmi,
ktorý umožňuje centralizované riadeIŮe údaj ov a ich
integráciu do bázy údaj ov s využívaním funkcií
SRBÚ a uspokojovaním vopred definovaných, ale aj
nepredvídaných požiadaviek používaterov interaktív-
nym spósobom. Vo všeobecnosti databankový systém
charakterizujú tieto vlastnosti:

- komplexnosť spracovaIŮa geodetických a kartogra-
fických údajov a možnosť výberu údaj ov viacerý-
mi používat,ermi,

- schopnosť výberového poskytovania informácií,
- včasnosť poskytovaIŮa informácií,
- flexibilnosť a prispósobivosť novým podmienkam,
- minimalizácia redundancie uložených údajov,
- nezávislosť aplikačných programov na údajoch,
- ochrana proti neoprávnenému použitiu údaj ov,
- centrálne riadenie údajov,
- zapájaIŮe finálneho používatera do aktívnej komu-

IŮkácie s bázou údajov,
- existencia konverzačných jazykov s vlastnosťami

umožňujúcimi spontánnu pomoc finálnemu použí-
vaterovi v procese komunikácie,

- poskytovaIŮe informácií o komponentoch databan-
kového systému.

Vermi dóležitou otázkou pri rozhodovaní o tvorbe
databankového systému je jeho efektívnosť. V rámci
výskumu, štúdia a analýzy Automatizovaného infor-
mačného systému (AlS) geodézie a kartografie (GaK)
v rezorte Slovenského úradu geodézie a kartografie
(SÚGK) [2], sme sa zamerali na očakávané prínosy
databankového systému a zvážili sme všetky očaká-
vané problémy spojené s jeho budovaním. Pozitívne

Ing. Juraj Valíš, CSc.,
Výskumný ústav geodézie a kartografie

v Bratislave

vlastnosti databankového systému i jeho základné
funkcie a prínosy vyplývajúce z analýzy, je možné
všeobecne VÍdieťnajma v týchto aspektoch:
a) Správne navrhnutá banka údaj Ov AlS GaK pred-

stavuje z určitého hradiska model činnosti zobraze-
ného objektu formou údaj ov a vzťahov medzi
IŮmi. Týmto spósobom možno získať neporovna-
teme objektívnější, rýchlejší a mnohostrannejší
prehrad o stave a činnosti zobrazovanej reality,
ako pri doterajších konvenčných spósoboch spra-
covania údajov. ~) I!l\

b) PoužívaIŮe banky údaj ov v AlB GaK znamená
centrálne riadeIŮe údajov v danej organizačnej
jednotke a má priazIŮvý v-plyv na spósob správy
údaj ov mimo banky údajov a mimo automatizácie
vóbec. Duplicitné a redundantné uloženie údaj ov
je účelne obmedzené a všetky údaje sú spravované
v súlade so zavedenými pravidlami.

c) Jednotné riadeIŮe databankového systému je za-
bezpečené špeciálnym útvarom, - správou bázy
údaj ov, ktorý je zodpovedný za' vytvoreIŮe a pre-
vádzku databankového systému.

d) UIŮverzálnosť databankového systému poskytuje
vačšiu vornosť používaterom, ktorí boli obmedzení
pevnou štruktúrou viet v konvenčných súboroch
údaj ov, s ktorými pracovali jednotlivé konvenčné
aplikačné programy. ~~,,'

e) Existencia banky údaj ov AlS GaK má priaznivý
vplyv na postup riešeIŮa aplikačných programov,
ktoré využívajú fond údajov. Príprava aplikačných
programov je rahšia a rýchlejšia, nakorko aplikačný
programátor nemusí nešiť problémy maIŮpulácie
s údajmi (ukladaIŮe, aktualizácia, vyhradávanie).

f) Práca s bázou údaj ov AlS GaK, ktorá tvorí jadro
databankového systému, je overa pružnejšia ako
konvenčné spracovaIŮe údaj ov. Umožňuje využí-
vať fond údaj ov AlB GaK aj na účely, ktoré sa ne-
brali do úvahy v čase, keď sa obsah bázy údajov
AlS GaK formuloval.

g) Možnosť priamej i sprostredkovanej komunikácie
používaterov s AlS GaK pomocou vhodného pro-
gramového aparátu.

Medzi negatívne vlastnosti databankového systému
možno zaradiť:

- zvýšenie nárokov na potrebu kapacity vnútornej
pamati a strojového času použitého výpočtového
systému,

- zvýšeIŮe nárokov na kapacitu vonkajších pamatí
s priamym prístupom (disky),

- zvýšeIŮe nákladov na odbornú prípravu pracovní.
kov,

- zvýšeIŮe požiadaviek na plánovanie, projektovanie
a najma na prevádzku databankového systému,

- náročnú realizáciu bázy údaj ov ,
- náročnú organizáciu práce pri centrálnom riadení

tvorby a prevádzky databankového systému,
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- zmenu spósobu práce používateTov s databanko-
vým systémom,

- nezastupiteTnosť databankového režimu v prípade
havarijného stavu výpočtového systému.

Orientácia a rozhodnutie ísť cestou budovania data-
bankového systému má za následok podstatné zmeny
v celom AIS GaK. Tieto zmeny sa týkajú programo-
vého vybavenia, pracovných metód, technického vy-
bavenia, personálnej oblasti, organizácie výpočtového
strediska a pod. Budovanie databankového systému
vyžaduje zvýšené nároky na zber, korekciu a údržbu
údajov, prezentovanie informácií a rad dalších.
Z toho je zrejmé, že rozhodnutie budovať databanko-
vý systém, ktorý mení celkovú architektúru AIS
GaK, sa musí dobre premyslieť a pripraviť. Doterajšie
skúsenosti nám ukazujú, že vývoj AIS GaK s bankou
údajov predpokladá dostatočnú úroveň automatizácie
v danej oblasti, čiže existenciu určitej základne, na
ktorej možno budovať taký perspektívny a efektívny
systém, akým databankový systém je.

t Štruktúra databankového systému zahrňuje tieto
komponenty:

- báza údaj ov,

- programové vybavenie databankového systému,

- technické vybavenie databankového systému,

- správa bázy údajov.

2. Tvorba bázy údajov AIS GaK

Báza údaj ov je základným komponentom databanko-
vého systému. Možno ju definovať ako komplex
prvkov údaj ov, medzi ktorými existujú vztahy a ktoré
sú prístupné pomocou štandardného SRBÚ. Prvkami
bázy údaj ov sú organizačné jednotky štruktúry úda-
jov, zahrňujúce logické súbory, segmenty údaj ov,
logické vety, skupiny údaj ov a položky uložené na
vhodných počítačových médiách a organizované tak,
aby z nich bolo možné efektívne získať používateTom
požadované údaje v aktuálnom stave.

Z hradiska vlastností báza údaj ov AIS GaK musí
sp1ňat tieto základné kritériá:
a) neredundantnosť údaj ov, t. j. redukovanie alebo

eliminovanie neúčelnej redundancie a duplicity prv-
kov údaj ov,

b) viacnásobná využiteTnosť údaj ov, t. j. umožnenie
prístupu do bázy údaj ov a práce s jej prvkami pre
každého oprávneného používate!a,

c) integrita údaj ov, t. j. zabezpečenie, aby prvky
údaj ov tvoriace bázu údaj ov predstavovali integro-
vaný celok,

d) nezávislosť údajov, t.j. umožnenie zmien štruktúry
údaj ov bez vyvolania zmien v aplikačných progra-
moch a naopak.

Z hfadiska štruktúry bázy údaj ov možno vymedziť
nasledujúce úrovne:

- konceptuálnu štruktúru,

- logickú štruktúru,

- fyzickú štruktúru.

Predstavuje určitú abstrakciu reálneho sveta, je syn-
tézou používateTského pohfadu a systémového zámeru.
Pri jej vytváraní sa používajú pravidlá a jazykový
aparát blízky používateTom, prostredníctvom ktorého
možno reálny svet pochopiť, popísať a analyzovať.
Tieto pravidlá pomáhajú konštruovať štruktúru
"reálneho sveta" a dostať jednoznačný pohTad na tú
časť objektívnej reality, ktorá je z hTadiska používa-
tefov zaujímavá.

Najdóležitejšou kategóriou je entita. Možno ju
definovať ako konkrétny hmotný alebo nehmotný
objekt, respektíve abstraktný pojem, ktorý je zo sé-
mantického hTadiska vymedzený ako podstatný.
Každá entita je jednoznačne identifikovaná na rozlí.
šenie každého jej výskytu. Názorné zobrazenie entít,
atribútov entít a vzťahov medzi entitami vedie k vy-
tvoreniu konceptuálneho modelu údajov. Tento pred-
stavuje v konečnom dósledku zmapovanie tej časti
objektívnej reality, ktorú má báza údaj ov AIS GaK
zobrazovať. Z hTadiska technológie tvorby banky
údaj ov je výsledkom prvej etapy projektovania data-
bankového systému.

2.2 Logická štruktúra

Vzniká ako výsledok transformácie konceptuálneho
modelu do logického modelu bázy údajov. Podstatou
návrhu logickej štruktúry bázy údaj ov je:

a) definovanie vlastností údaj ov zahrnutých do bázy
údaj ov, a to na úrovni jednotlivých organizačných
jednotiek štruktúry údajov,

b) vyjadrenie vzťahov medzi organizačnými jednot-
kami štruktúry údaj ov.

Logická štruktúra bázy údaj ov rieši:
- deklaráciu identifikátora názvu pre určitú organi-

začnú jednotku štruktúry údajov,
- deklaráciu typu položky, rozsahu položky a pod.,
- výber položiek do logických viet,
- určenie vzťahov medzi vybranými položkami,
- určenie vzťahov medzi navrhnutými logickými ve-

tami.

Na základe vlastností položiek zaradených do logickej
vety možno zoskupovať položky do skupín položiek,
označených spoločným identifikátorom, alebo špe-
cifikovať vzťahy nadradenosti, podradenosti a rov-
nosti medzi nimi. Vyjadrenie logických vzťahov medzi
vetami znamená určenie ich kritériá usporiadania, t. j.
kTÚčov.KTúče, ktoré móžu byť primárne a sekundárne,
slúžia ako kritérium usporiadania pre potreby výberu
a aktualizácie.

2.3 Fyzická štruktúra

Je transformácia logickej štruktúry bázy údajov do
štruktúry uloženia. Je to realizácia štruktúry bázy
údajov na pamatiach výpočtového systému, pričom
jej forma závisí od použitého SRBÚ a v ňom implemen-
tovaného modelu údaj ov. Štruktúra uloženia teda
predstavuje vnútornú reprezentáciu údaj ov a vzťahov
medzi nimi a je fyzickým odrazom definovanej štruk·
túry bázy údajov. Vofba štruktúry uloženia je pod.
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mienená použitým SRBÚ, ktorý pri vytváraní bázy
údajov na základe definície údajov automaticky trans-
formuje štruktúru údajov do štruktúry uloženia.

V báze údaj ov AIS GaK sú uchované údaje pred-
stavujúce súčasný stav územnej reality a ohladom na
časové oneskorenie sposobené nutným časom potreb-
ným na zber, spracovanie a vstup aktualizačných
údaj ov, alebo s ohradom na predpokladaný cyklus
obnovy. Súčasťou bázy údaj ov nie sú geodeticko-
-kartografické údaje,ktorévyjadrujú budúci, projekto-
vaný stav reality. Báza údaj ov je štrukturalizovanou
množinou údajov, delenou na informačné súbory
jednotlivých záujmových oblastí. Informačné súbory
majú jednotnú štruktúru, obsahujúcu v prvom rade
identifikátory prvkov, usporiadanú množinu para-
metrov prvkov a vzťahy k ostatným prvkom. Všetky
vzťahy medzi údajmi sú registrované pomocou jed-
notných integračných klúčov, odkazov a ostatných
prostriedkov SRBÚ, čím sa vylúči duplicita uchová-
vaných údaj ov a zabezpečí sa jednotnosť výstupných
informácií pre používaterov. Analogické vzťahy inte-
grácie sa budujú smerom k vonkajším integračným
fondom. Vnútorné členenie údajov v AIS GaK, vyplý-
vajúce z výsledkov doterajšieho výskumu, je podrobne
popísané v [1, 2].

3. Programové vybavenie databankového systému

Programové vybavenie databankového systému čle-
níme na:
- základné programové vybavenie,
- aplikačné programové vybavenie,
- komunikačné programové vybavenie.

3.1 Základné programové vybavenie

Tvorí štandardný SRBÚ, obslužné programy a po-
mocné programy. Štandardný SRBU je všeobecný
programový systém, ktorý umožňuje používatelovi
vykonávať pružnú a mnohostrannú manipuláciu
s údaj mi. Uskutočňuje celý komplex operácií spoje-
ných s tvorbou a údržbou bázy údajov a s výberom
údaj ov na základe požiadaviek používatelov. Využíva
súbory údaj ov s roznym obsahom a štruktúrou a je
vybavený kontrolnými a riadiacimi funkciami, ktoré
umožňujú vykonávať kontrolu prípustnosti používa-
telmi požadovaných operácií a riadiť postupnosť vy-
konávania jednotlivých činností.

Pri výbere SRBÚ je doležité, aby boli známe vlast-
nosti dostupných SRBÚ, ktoré by dokázali pokryť
základné požiadavky používatelov. Pri rozhodovaní
sa zvažuje možnosť vytvorenia SRBÚ vlastnými pro-
gramátorskými kapacitami, alebo získania SRBÚ
kúpou, či prenájmom hotového systému. Vzhladom
nato, že implementácia SRBÚ vlastnými prostried-
kami je kapacitne aj časovo náročný proces, v rezorte
SÚGK je pri tvorbe AIS GaK využívaný štandardný
SRBÚ Integrated Database Management System
(IDMS) [2].

Zoznam vlastností SRBÚ, ktoré boli pri výbere po-
važované za základné, rozdelujeme na:
a) Režim práce systému

- systémy s dávkovým režimom spracovania,
- systémy so spriahnutým režimom,
- kombinovaný režim.

b) Implementovaná štruktúra údaj ov
-lineárna,
- stromová,
- sieťová,
- relačná,
- kombinovaná.

c) Implementovaná štruktúra uloženia
- klúčovo-sekvenčná,
- indexovo-sekvenčná,
- rozptýlená priama,
- rozptýlená transformovaná,
-listová.

d) Komunikačné možnosti
- v hostitelskom jazyku,
- v sebestačnom jazyku,
- kombinovaný typ komunikácie.

e) Požiadavky na pamať
- do 512 Kbyte
- viac ako 512 Kbyte

f) Výber údajov
- jednoduché výberové kritérium,
- zložité výberové kritérh;.m,
- preddefinovaný výber.

g) Generovanie výstupných zostáv
- generovanie tabuliek,
- generovanie záhlavia v tabulkách.

h) Úroveň utajovania
- položka,
- vybrané hodnoty položky,
- skupina položiek,
-veta,
-súbor.

i) Otvorenosť systému
- otvorené s možnosťou pridávania ďalších funkcií,
- zatvorené,
- systémy umožňujúce napojenie všeobecných

programových produktov.
j }Dodá vatal systému

- výrob com počítača,
- nezávislým dodávatelom programového vyba-

venia.

Porovnanie požiadaviek používatelov s vlastnosťami
SRBÚ boli uskutočnené na základe zostavenia úplného
zoznamu vlastností SRBÚ a výberu tých vlastností
zoznamu, ktoré sú relevantné cieIom budovanej banky
údaj ov , t. j. určenie vlastností SRBÚ preferovaných
používatelmi. Výsledok porovnania pctiadaviek po-
užívateIov na banku údajov s vlastnosťami disponi-
bHných SRBÚ, slúžH ako podklad na výber adekvát-
neho SRBÚ, špecifikáciu technického vybavenia
banky údajov, vypracovanie funkčných a programo-
vých špecifikácií a na modifikáciu SRBÚ.

Obslužné programy slúžia na dennú údržbu, ochra-
nu a používanie bázy údaj ov AIS GaK. V závislosti
na použitom SRBÚ umožňujú vo všeobecnosti správe
bázy údajov:
- robiť záložné kópie (back-up) a obnovu bázy úda-

jov v prípade zlyhania systému - napr. poruchy
technického vybavenia počítača, zlyhania operač-
ného systému, abnormálneho ukončenia programu
a pod.,

- kopírovať bázu údaj ov pre archívne účely,
- obnovit bázu údaj ov z archívneho súboru,
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- reštrukturalizovať ~obsah bázy údaj ov zmenením
formátu viet, .ifJ;4 i

- robiť výpis o stave, obsahu a využití bázy údajov.
~ .~

Pomocné programy a procedúry zabezpečujú kom.
primovanie alebo dekomprimovanie položiek údajov
a viet, overenie správnosti položiek údaj ov s cielom
zvýšenia integrity údajov, kódovanie (dekódovanie)
položiek údaj ov a viet S cielom fyzickej ochrany úda.
jov, vytváranie a prezentovanie súhrnných štatistík
o činnosti databankového systému, výpočet para.
metrov pre optimálne uloženie bázy údaj ov a pod.

3.2 Aplikačné programové vybavenie

Je vytvorené na realizáciu hlavných funkcií SRBÚ
pre konkrétne aplikácie. Vypracovaním definičných
programov užívatel definuje štruktúru údaj ov, ktoré
ukladá do bázy údajov. Týmto sposobom poskytuje
štandardný SRBÚ všetky základné informácie o úda-
joch a programy na ukladanie údaj ov zabezpečujú
tieto funkcie:-= snímanie údajov zo vstupných médií (dierne štítky,

dierna páska, magnetická páska, atď.),
- ukladanie údajov na pamaťové médiá, najčastejšie

na pamaťové médiá s priamym prístupom,
- vytváranie prístupového mechanizmu.
Programami na údržbu údajov používatel rozširuje

alebo zužuje bázu údaj ov, pridáva respektíve vynechá.
va údaje zo súborov bázy údajov a pod. Programy na
údržbu sa možu týkať aktualizácie súborov bázy úda-
jov, reštrukturalizácie súborov bázy údajov a reorgani.
zácie súborov bázy údaj ov.
Programy na výber údaj ov z bázy údajov zabezpe.

čujú selekciu a extrakciu údaj ov z bázy údajov, a to
tých, ktoré uspokojujú výberové kritérium, špecifi-
kované používatelom. Programy možu zabezpečovať,
aby vybrané údaje boli prezentované vo forme tabu-
liek, zostáv, diagramov a pod. Vybrané údaje mOžu
slúžiť aj ako vstup do iných aplikačných programov.

3.3 Komunikačné programové vybavenie

Umožňuje prevádzku databankového systému v spria.
hnutom režime a pri využívaní dialkového prenosu
údaj ov. Komunikačné programové vybavenie posky-
tuje dodávater lDMS prostredníctvom komunikačných
prostriedkov. Pod komunikačnými prostriedkami ro-
zumieme používatelské jazyky, určené ako nástroj pre
styk používaterov s databankovým systémom. Patria
sem: .j '·.l
i) Ja~yk-na definova:me údajov v báze údaj~v: t.'"j:
súbor deklarácií ktoré slúžia na priradenie atribútov
uložených údaj ov a na definovanie štruktúry úda·
jov v báze údajov. Výsledkou je schéma lDMS
bázy údajov, ktorá obsahuje všetky informácie
o údajoch v báze údaj ov. Tieto informácie potom
využívajú všetky ďalšie komponenty lDMS a apli-
kačné programy. Jazyk na definovanie údajov je
určený predovšetkým pre správu bázy údajov,
ktorá zodpovedá za aktuálnosť a integritu bázy úda-
jov. Jeho základnou funkciou je podporovať a reali.
zovať zásadu nezávislosti údajov na programoch
a používateToch databankového systému, umožniť
podrobný popis štruktúry údajov v báze údaj ov

a umožniť oddelenú definíciu obsahu bázy údaj ov
ako celku od definície tej časti obsahu, ktorá pri-
náleží jednému používatelskému programu.

b} Jazyk na manipuláciu s údaj mi, t. j. súbor deklará.
cií, ktoré obsahujú príkazy určené na manipuláciu
s údajmi definovanými a uloženými v báze údajov.
SÚto príkazy ochrany údajov, príkazy na vyberanie
a ukladanie viet a príkazy na aktualizáciu. Jazyk
na manipuláciu s údaj mi používa správca bázy
údajov a používatel. Z hradiska foriem styku použí-
vatela s bankou údajov, členíme ho na jazyk mani-
pulácie s údajmi v báze údajov využívajúci princíp
hostitelského jazyka a samostatný jazyk na mani-
puláciu s údaj mi (sebestačný), špeciálne vytvorený
pre lDMS.

c}Dotazové jazyky tvorí vačšina používatelských ja-
zykov pracujúcich systémom otázka - odpoveď.
Pritom však neumožňujú obojstranné nadviazanie
dialógu. Konverzačný používateT formuluje otázku
v používatelskom jazyku a systém iba odpovedá.
Použitie dotazového jazyka predpokladá u používa-
teTa znalosť sposobu zadávania otázok, respektíve
výberového kritéria, na ktoré systém iba odpovedá.
Dotazový jazyk nemusí byť určený iba pre terminá.
lové zariadenie, ale dá sa pužiť aj pri spracovaní
v dávkach.

d} Dialógové jazyky podobne ako dotazové jazyky
používajú konverzační používatelia na komunikáciu
s bankou údajov. Dialógové jazyky umožňujú oboj-
stranné nadviazanie dialógu, kedy systém nielen
odpovedá na otázky používatela, ale sám je schopný
tieto používaterovi klásť a viesť ho takto k postup-
nému spresňovaniu jeho požiadavky na banku
údaj ov AlS GaK. Tento typ jazyka je viazaný iba
na terminálové zariadenia.

Princípom riešenia jazykov na manipuláciu s údaj-
mi v báze údajov realizovaných v rámci hostitelských
jazykov (PLfl, COBOL, FORTRAN a pod.) je roz-
šírenie syntaxe hostiteTského jazyka o syntaktické
jednotky, ktoré programu v hostiteTskom jazyku
umožňujú prácu s údaj mi v báze údajov. Sebestačné
jazyky sú charakteristické tým, že realizujú manipu-
láciu s údajmi pomocou vlastného jazykového aparátu
a na zabezpečenie komunikácie s používatelom ne-
potrebujú nijaký procedurálny programovací jazyk.

Efektívne rozvíjanie procesu tvorby, údržby, doku-
mentácie a využívania jednotlivých informačných
súborov AlS GaK, nie je možné na izolovaných hard·
wareových prostriedkoch. Na technické zabezpečenie
je potrebné využívať operatívne spojenie (on-line)
riadiaceho počítača, minipočítačov a programovatel-
ných kalkulátorov (perspektívne inteligentných ter·
minálov), terminálov a iných periferných zariadení
vrátane digitalizátorov, automatických kresIiacich
stolov, súradnicových zapisovačova obrazovkových
terminálov, čitatelných výstupov (hard-copies) a pod.
Pretože v oblasti počítačovo zabezpečovaných geode-
ticko.kartografických prácach majú stále vačší vý-
znam interaktívne formy práce, rozvoj automatizova-
ného odpovedania otázok a obrazovkové terminály,
je potrebné vybudovať vhodný a kompatibilný počí-
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tačový systém, ktorý umožní spolahlivé pripojenie
jednotlivých častí AIS GaK, ako aj unifikované využi-
tie príslušných pamaťových médií a informačných
súborov.

Technickou základňou AIS GaK je jednotná prí-
strojová technika počítačov radu EC so štandardnými
perifériami, špecifickým prisposobením vstupu a vý-
stupu, minipočítačov systému malých elektronických
počítačov (SMEP) a programovateIných kalkulátorov.
C.elý hardware je tvorený zásadne zo sortimentu
Jednotného systému elektronických počítačov (JSEP).
Technické vybavenie, niekedy nazývané aj ako tech·
nický systém je tvorené tromi zložkami:
- počítačovou technikou,
- komunikačnou technikou,
- spojovou technikou.

Vyhovujúca počítačová technika je limitujúcou
podmienkou realizácie databankového systému. Na
základe doterajších praktických poznatkov možno
formulovať na túto zložku tieto základné požiadavky:
- centrálna jednotka počítača s vnútornou pamaťou

v rozsahu od 512 Kbyte, respektíve s obdobným
rozsahom pri slovnej orientácii, ktorá umožňuje
multiprogramovanie a súčasný prístup viacerých
používatelov k počítaču tak interaktívnym, ako
aj dávkovým spasobom,

- magnetické médiá na uloženie bázy údajov, predo-
všetkým velkokapacitné s priamym prístupom.

Druhou zložkou technického vybavenia databanko-
vého systému je komunikačná technika. Komunikačnú
techniku tvoria razne koncové zariadenia počítača
ako sú displeje, dialnopisy, razne druhy terminálov
a podobné jednotky, ktorých vybavenosť je daná špe-
cifickosťou úloh konkrétnych používatelov.

Tretiu zložku technického vybavenia databanko-
vého systému tvorí spojová technika, ktorá sa často
zaraďuje do komunikačnej techniky. Spojovú techniku
tvoria telefónne linky, modemy, telegrafné linky,
multiplexory, koncentrátory, modemové adaptéry,
jednotky na automatickú volbu a odpoveď a pod.

Pri koncipovaní hlavných smerov ďalšieho rozvoja
technického vybavenia systému a zavádzania vý-
počtovej techniky do geodeticko-kartografickej praxe,
je potrebné sledovať nové trendy vo vývoji teoretickej
a technickej kybernetiky z hradiska možných aplikácií.
Je to predovšetkým oblasť interaktívnej grafiky
a diarkového spracovania údaj ov, ktoré umožnia
inžinierskotechnickým pracovníkom priamu a bez-
prostrednú komunikáciu s výpočtovým systémom,
možnosť okamžitých úprava ich jednoduché vykona-
nic, vačšiu modifikáciu výsledkov a pod.

Koncentrácia údaj ov v banke údaj ov AIS GaK a ich
využívanie viacerými používatermi má vplyv aj na
organizačnú stránku jej prevádzky. Komunikácia
používaterov s bázou údaj ov vedie k problémom
s dodržaním logickej a fyzickej konzistentnosti údajov
a so zabezpečením vnútorných integračných vazieb.
Tieto problémy narastajú najma zvačšovaním roz-
sahu bázy údaj ov, rastom počtu používaterov a zvy-
šovaním frekvencie využívania bázy údajov.

Riešenie týchto problémov vyžaduje vytvoriť sku-
pinu zameranú na prácu s bázou údaj ov. Medzi jej
základné úlohy patrí vypracovanie a dodržiavanie
pravidiel spracovavania banky údaj ov, ktoré majú
zVÝrazniť práva a povinnosti správy bázy údajov
a používatelov, pričom sa zohradňujú nasledujúce
aspekty:

- sposob a metódy spolupráce správy bázy údajov
s používatelom pri navrhovaní bázy údaj ov,

- povinnosti správy bázy údajov a používatera pri
definovaní, udržiavaní a výbere údaj ov z bázy
údaj ov,

- sposob utajovania údaj ov,
- zodpovednosť za logickú a fyzickú konzistentnosť

bázy údajov.

Správa bázy údaj ov AIS GaK je riadiaca zložka
v technológii databázového spracovania. Jej základ·
nými úlohami sú:

- metodický riadiť realizáciu zakladania bázy údaj ov
AIS GaK podra schválených výsledkov výskumu,
prípadne podra smerníc a technologických postu-
pov vypracovaných pre AIS GaK,

- zabezpečovať sústreďovanie vstupných údajov na
ukladanie do bázy údajov od organizácií rezortu,
prípadne od organizácií iných rezortov,

- ()verovať kvalitu vstupných údajov a v prípade
potreby zabezpečuje ich úpravu, doplnenie a ove-
renie,

- odborne ukladať, udržc>vať a postupne doplňovať
(aktualizovať) dokumentáciu bázy údaj ov, poprí.
pade zabezpečovať jej odborné uloženie u organizá-
cií rezortu, respektíve u organizácií iných rezortov
podla vydaných smerníc a pokynov,

- zabezpečovať jednotné spracovanie údajov AIS
GaK na úrovni danej výpočtovej a zobrazovacej
techniky a zabezpečovať maximálne využívanie
údajov AIS GaK oprávnenými záujemcami, podla
potrieb spoločnosti a dbať pritom na dodržiavania
platných predpisov o utajovaní,

- zabezpečovať na základe schválených zásad jed.
notné spracovanie informačných súborov AIS GaK,
používanie kompatibilnej výpočtovej a zobrazova-
cej techniky a trvale udržovať prehrad o stave
a rozsahu jednotlivých informačných súborov
a o miestach uloženia ich dokumentácie,

- ukladať databázový software na dostačujúce hard-
wareové prostriedky a vytvárať vhodné prepojenia
medzi SRBÚ IDMS a aplikačnými programovými
systémami,

- zabezpečovať programové prepojenie bázy údajov
a diarkového prenosu údajov a vyvíjať postupy
na utajenie a ochranu databázových zdrojov pred
ich zneužitím alebo porušením vinou nesprávneho
použitia alebo nedbalosti,

- vyvíjať podla potreby špeciálne pomocné programy
a databázové procedúry.

Na plnenie úloh vyplývajúcich zo správcovstva je
správa bázy údaj ov AIS GaK oprávnená vyžadovat
od zainteresovaných organizácií dodávanie vstupných
údajov v predpísanej úprave s predpísanou presnosťou
a v stanovených termínoch.
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V súčasnom období je realizované modelové overenie
databankového systému v tvorbe AIS GaK v súlade
s výsledkami [2] pre vybranú záujmovú oblasť hlav-
ného mesta SSR Bratislavy. Realizácia je zameraná
najma na tvorbu bázy údajov písomného operátu
evidencie nehnuterností (EN) s pripojením údajov
meračského operátu EN a lokalizačných údajov.

Základným cierom experimentálneho overenía je
zhodnotiť efektívnosť navrhnutej konceptuálnej, 10-
gickej a fyzickej štruktúry, základného programového
vybavenia a dopracovanie aplikačného programového
vybavenía v súlade s požiadavkami a techníckými
možnosťami v rezorte SÚGK. V priebehu realizácie
sú overované základné funkčné požiadavky na činnosť
správy bázy údaj ov AIS GaK.

Značným prínosom efektívnosti SRBÚ IDMS v pre.
vádzke je doplnenie komunikačného programového
vybavenia štandardnými komponentmi, ktoré tvorí
integrovaný slovník údaj ov Integrated Data Diction-
ary (IDD) zameraný na riadenie a dokumentáciu bázy
údajov, jazyk konverzačného typu On Line Query
(OLQ) umožňujúci používaterovi sprístupniť a zobra-
ziť obsah bázy údaj ov na obrazovke terminálu a tele·
komunikačný monitor IDMS-DC určený na zabezpe.
čenie diarkového prenosu údajov a funkcií terminálo.
vej siete. Implementácia týchto komponentov si
vyžiadala rozšírenie operačnej pamate rezortného vý-
počtového systému EC 1033.

Doterajšie skúsenosti z experimentálnej realizácie
databankového systému v tvorbe AIS GaK potvrdili
účelnosť a efektívnosť navrhovanej technológie auto-

matizovaného spracovania geodetických a kartogra-
fických údajov. Tvorbu metodiky realizácie je potreb.
né považovať za dynamický proces, ktorého jednotlivé
činnosti, metódy a techniky je potrebné postupne
detailne rozpracovať a optimalizovať v závislosti na
podmienkach realizácie.

Predložený článok je treba pokladať za východisko-
vé postupy návrhu, v ktorom je zdoraznená predo-
všetkým všeobecnosť a štrukturalizácia procesu data-
bázového spracovania údajov AIS GaK, stručná
charakteristika etáp a postupnosť činností v jednotli-
vých etapách. Jednotlivé závery a postupy vyplýva-
júce z doterajšieho výskumného riešenia, je potrebné
prisposobiť konkrétnym požiadavkám na funkciu
a poslanie tvoreného AIS GaK s bankou údaj ov, ako
aj konkrétnym možnostiam, potrebám a stavu auto-
matizácie procesov geodetickej a kartografickej vý-
roby.
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Posouzení přesnosti kartometrických
souřadnic podrobných bodů
pozemkových map

Při převodu pozemkových map na plastické folie do.
cházelo v některých případech k odvození kartometric-
kých souřadnic podrobných bodů. Protože ve stejné
době probíhaly práce na rekonstrukci bodových polí
(převod pevných bodů bodového pole na technické
objekty), bylo využito těchto výsledků pro porovnání
přesnosti kartometrických souřadnic podro bných bodů.
Od určitého počtu podrobných bodů byly totiž získány
souřadnice dvakrát:
- jednak kartometrickou digitalizací
- jednak geodetickým měřením (třída přesnosti I až 2

podle ČSN 73 0415)

Ing. Josef Lang
Geodézie, n. p., Plzeň

V tomto článku jsou uvedeny výsledky těchto porov-
nání, které byly provedeny u třech lokalit (Plzeň,
Karlovy Vary, Rokycany).

2. Pozemková mapa Plzně I : 1000

Pozemková mapa Velké Plzně byla zaměřena v létech
1944-53 v souřadnicovém systému S-JTSK. Karto-
grafické originály byly vyhotoveny na hliníkových
fóliích. V rámci převodu pozemkových map na plas-
tické fólie bylo 21 mapových listů z centrální oblasti
Plzně kartometricky digitalizováno. Odsun karto-
metrických souřadnic podrobných bodů byl proveden
v Geodetickém ústavu na Codimatu.
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V roce 1978 byla provedena obnova polygonové sítě
na území Plzně. Obnova probíhala tak, že byly vyhle.
dány všechny stávající polygonové body z původního
mapování a jejich poloha byla znovu určena polygo.
novými pořady měřenými elektrooptickými dálko.
měry s přesností 2 podle ČSN 73 0415. Za výchozí body
polygonových pořadů sloužilo jen ověřené základní
bodové pole. Navíc byly v rámci obnovy pevných
bodů bodového pole zaměřeny pevné body na rozích
technických objektů a to krátkými rajóny z nově mě·
řené polygonové sítě.

Tak byly u 234 podrobných bodů pozemkové mapy
Plzně získány polohové souřadnice dvakrát:
a) přesné geodetické, analyticky určené, které ozna-
číme YG,XG

b) kartometrické, které označíme YK, XK

Tyto souřadnice byly porovnány a výsledek uvádím
dále.
Rozdíly LJ Y = YG- YK a LJX = XG- XK můžeme
prakticky považovat za chyby kartometrických sou-
řadnic. O četnosti jejich výskytu dávají přehled ná·
sledující tabulky doplněné histogramy (tab. 1).
Dobré rozložení kladných a záporných odchylek LJ Y,
LJX dokumentují jejich aritmetické průměry y* =

[LJ Y] [LJX]
=-- = -2,87 cm resp. x* = -- =--0,71 cm,

n n
kde n = 234. Střední chyby tohoto souboru mají
hodnoty m.1Y = 21,8 cm, m.1X = 23,3 cm.

Rovněž výskyt odchylek d = VLJY2 + LJX2 dává
obraz o rozložení odchylek, které ukazuje názorně,
jak dalece se třídní četnosti přiblížily rozdělení dvou.
rozměrných chyb s parametry mJY, mJX' Odchylky
LJ Y sice vykazují systematickou chybu (LJ y* =
= -2,9 cm > mJY : Vn = 1,4 cm), která je takto'
statisticky prokázaná, ale geodeticky bezvýznamná.
Vyhlazení histogramů dá špičatou křivku (proti gaus-
sovské), což svědčí o kolísání přesnosti (digitalizace)
viz tab. 2.

Původní mapování katastrálního území Karlovy Vary
v měřítku 1 : 1000 probíhalo v létech 1909-11. Po-
užité zobrazení: Cassini-Soldnerovo (souřadnicový
systém Gusterberg). Pozemkové mapy byly vedeny
na litografickém otisku z roku 1912 až do roku 1952,
kdy pro značné množství změn byly pořízeny kyano-
typické kopie ze stávající pozemkové mapy, na kte-
rých bylo pokračováno ve vedení pozemkové mapy.
Při obnově bodového pole v katastrálním území

Karlovy Vary byly nově zvolené pevné body bodo-
vého pole na rozích technických objektů identifikovány
na pozemkové mapě a byly vybrány ty objekty, je.
jichž zaměření bylo provedeno již při původním mapo.
vání v létech 1909-11. U těchto bodů v pozemkových
mapách byly odměřeny jejich "modelové" souřadnice
na pravoúhlém koordinátografu Zeiss s registrací na
Coordimetru. Takto získané "modelové" kartometric.
ké souřadnice byly transformovány do souřadnicového
systému S-JTSK. Jako identické body pro transfor-
maci byly voleny rohy mapových listů původních
pozemkových map, jejichž souřadnice v obou sousta·
vách (Gusterberg, S-JTSK) dodal Geodetický a karto-
grafický podnik, np., v Praze.
Tak byly získány od 49 podrobných bodů pozemko-

vé mapy jednak přesné souřadnice (1. třída přesnosti
podle ČSN 730415), jednak kartometrické souřad-
nice. Porovnáním obou druhů souřadnic lze posoudit
současný stav přesnosti kresby pozemkové mapy,
která byla vyhotovena před cca 70 lety a až do ne-
dávné doby permanentně udržována na nezajištěném
papíru.
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Porovnání je provedeno obdobně jako u lokality
Plzeň; počet porovnávaných bodů je však podstatně
nižší: 49 oproti 234. Větší počet bodů určených dvo-
jím způsobem nebylo možno stanovit s ohledem na
hustotu nově volených pevných bodů bodového pole.

Zachováme-li stejné značení pro souřadnice a je-
jich rozdíly (chyby kartometrických souřadnic) jako
v odstavci 2, pak v souboru 49 bodů jsme dospěli
k těmto hodnotám:

LIy* = 0,554 m a LlX* = 0,375 m,

kde LIy* = [LIY] resp. LlX* = [LlX] .
n n

Z číselných hodnot LIY*, LlX* je zřejmé, že jde o syste-
matickou chybu. Pravděpodobně se při transformaci
rohových listů uplatnily výraznější chyby staré trian-
gulace (Gusterberg). Pro posouzení variace těchto
chyb byly vypočteny opravy k jejich aritmetickým
průměrům

Vy = LIy* -LI Y resp. Vx = LlX* -LlX

Střední opravy mvy, mvx charakterizují variaci karto-
metrických chyb a nabývají těchto hodnot:
mvY = 0,21 m, mvx = 0,20 m, které již odpovídají roz-
borům přesnosti provedených v předešlém odstavci
(Plzeň).

Pro názornost uvádíme hodnoty d = Vv} + vi
s rozdělením do tříd s intervalem 10 cm včetně gra-
fického vyjádření (tab. 3).

Zr.měření katastrálního území v dekadickém měřítku
1 : 1000 proběhlo v létech 1923-26. Mapování bylo
provr.děno ortogonální metodou. Použité zobrazení
je stejl'é jako v případě Karlových Varů : Cassini-Sold-
nerovo.

Původl'j mapování bylo dvakrátreambulováno, a to
v létech H1i0-1 a v roce 1967. Při 1. reambulaci byla
původní kat<tstrální mapa převedena z nezajištěného

papíru na hliníkové fólie. Na těchto hliníkových fóliích
byla provedena 2. reambulace.

Obdobně jako v Karlových Varech byly v rámci
obnovy bodového pole voleny pevné body polohového
pole na rozích technických objektů. Tyto body byly
identifikovány na pozemkové mapě a byly odsunuty
jejich karto metrické souřadnice Yx, Xx. Přesné geo-
detické souřadnice, zaměřené ve třídě přesnosti 2 dle
ČSN 73 0415, označíme YG, XG. Tímto způsobem byly
porovnány souřadnice 44 podrobných bodů s následu-
jícími výsledky: Označíme-li obdobně jako v odstavci
3:

LIy* = [LIY] resp. LlX* = [LIX] ,
n n

kde n = 44, pak

LIy* = +0,138 m

Stejně jako v odstavci 3 byly pro posouzení variace
chyb kartometrických souřadnic vypočteny opravy
k jejich aritmetickým průměrům:

Vy = LIy* - LIY resp. Vx = LlX* - LlX

a z nich určeny střední opravy, které dosáhly těchto
hodnot:

mvY = 0,22 m muK = 0,28 m

Pro názornost opět uvádíme hodnoty d = Vv} + vi
s rozdělením do tříd s intervalem 10 cm včetně gra-
fického vyjádření (tab. 4).

5. Rozbor přesnosti

Porovnáním přesných geodetických souřadnic podrob.
ných bodů a jejich kartometrických souřadnic lze
posoudit kvalitu polohopisné kresby pozemkové mapy.
Když uvážíme, že přesnost geodetických souřadnic
je několikanásobně vyšší (cca 5krát) než přesnost
kartometrických souřadnic, můžeme považovat roz-
díly souřadnic YG - Yx resp. X G - Xx za skutečné
chyby podrobných bodů pozemkové mapy.
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Potom střední chyby mÁy, mÁx event. střední opravy
mvy, mvx možno považovat za výběrové střední chyby
kartometrických souřadnic YK, XK• Z nich můžeme
odvodit empirickou střední souřadnicovou chybu
mXY, která charakterisuje přednost kresby pozem-
kové mapy a tudíž i přesnost kartometrických souřad·
nic z této mapy odvozených.

U jednotlivých lokalit dostaneme tyto hodnoty mXY:

Plzeň . . . . 0,23 m
Karlovy Vary 0,21 m
Rokycany 0,25m.

Zkusme odvodit očekávanou pi'esnost kartometric·
kých souřadnic pozemkové mapy jinou cestou: odvo·
zením nebo kvalifikovaným odhadem středních chyb
dílčích procesů, které výslednou kvalitu (přesnost)
kartometrických souřadnic ovlivnily:
měřické práce. . . . . ml
zobrazení a reprodukce. m2
odsun souřadnic. . . . ma
transformace souřadnic. m4

Podle dochovaného výpočetního elaborátu bodového
pole a podle měřické metody (metoda pravoúhlých
souřadnic) lze přesnost původních měřických prací
hodnotit třídou přesnosti 3 dle ČSN 01 3410, t. zn.
střední souřadnicovou chybou ml = 0,14 m.
Grafické zpracování (zobrazení na konstrukčním

listu, výtah v tuši) a reprodukce zatíží přesnost polo.
hové kresby mapy dalšími chybami, jejíž střední hod-
notu stanovíme podle [1] na m2 = 0,20 m.
Přesnost kartometrického odsunu na digitalizátoru

Codimat nebo na podobném zařízení (na př. coordi·
metr Zeiss) je charakterisována hodnotou ±0,05 mm.
Převedeme·li tuto hodnotu do měřítka uvažovaných
pozemkových map 1 : 1000, dostaneme střední chybu
ma = 0,05m.
Převod modelových souřadnic do souřadnicového

systému S·JTSK byl proveden afinní transformací.
Pro výpočet transformačního klíče (resp. transformač.

ních koeficientů) byl použit nadbytečný počet bodů
známých v obou soustavách. Při transformaci byl
odstraněn vliv srážky, neboť originály pozemkové
mapy byly vedeny na srážlivé podložce. Průměrná
střední chyba transformace v našem případě činila
0,04 m, tedy m4 = 0,04 m.
Výslednou střední chybu kartometrických souřadnic

. lze podle zákona o hromadění chyb stanovit jako

m = Vmi + m~ + m~ + m~ = 0,25 m

Docházíme tak zhruba ke stejnému výsledku jako
při rozboru odchylek geodetických a kartometrických
souřadnic.

Uvedené výsledky dokumentují přesnost kartometric-
kých souřadnic ve vztahu k přesným geodetickým
souřadnicím. Uvážíme.li, že mezní odchylka stanovená
v tabulce 5 ČSN 01 3410 (pro měřítka 1 : 1000 je
0,55 m + 25 %) je zhruba rovná dvojnásobku střední
chyby a vyjdeme-li z předpokladu, že přímo měřená
délka je v našem případě nahrazena určením souřad·
nic koncových bodů vzdálenosti, lze v podstatě kon·
statovat, že v uvedených případech jsou splněny
podmínky pro převzetí mapových podkladů ve smyslu
odstavce 52 až 54 ČSN 01 3410.

LITERATURA:

[1] KOVAŘÍK, J.. DVOŘÁK, K.: Kartografie. 1. vyd.
Praha, Státní nakladatelství technické literatury
1964, 382 s.

Lektoroval:
Prof. Ing. Dr. Josef Bohm, DrSc.,

FSv ČVUT v Praze

Vyhodnocení výsledků iniciativy pracujících v resortu ČúGK za rok 1983

Iniciativa pracujících v roce 1983 významně přispěla
k zabezpečení hospodářského plánu resortu ČÚGK.
Všechny hospodářské organizace resortu za součin-
nosti odborových orgánů zaměřily iniciativu pracují.
cích na plnění výrobních úkolů a termínů hospodář.
ského prováděcího plánu na rok 1983. Dále byly zá·
vazky zaměřeny na zabezpečení jakosti geodetických
a kartografických prací a k ochraně zemědělského
půdního fondu. V oblasti investiční výstavby byla
pozornost věnována geodetickému zabezpečení priorit.
ních úkolů a na technickou pomoc národním výborům.

U služeb pro obyvatelstvo se iniciativa projevila
zvyšováním kvality, efektivností prováděné práce
a zkracováním dodacích lhůt. Zaměření závazků bylo
orientováno také na úsporu nákladů, šetření materiálu,
brigádnickou činnost a sběr odpadových surovin.
Z celkového počtu pracovníků resortu bylo zapojeno

v socialistické soutěži 82,7 %. V organizacích resortu
bylo uzavřeno a ke konci roku splněno 4841 oso bníoh
závazků. Kolektivních závazků bylo v resortu ČtlGK
splněno 291, závodových 44 a celopodnikovývh 9. Ke
zlepšení úrovně prací na úseku služeb pro oryvatelstvo
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Obr. 1: Předseda Č ÚGK Ing. František Koubek a tajemník
ČVOS Josef Boháč při slavnostním předání

Rudého praporu
Foto: Archiv Geodézie, n.p., Brno

významně přispělo zejména 66 sdružených socialis-
tických závazků uzavřených mezi národními výbory,
středisky gecdézie, státním notářstvím, státní spoři-
telnou a dalšími organizacemi.
V resortu ČÚGK je ve velké míře rozvinuto hnutí

brigád socialistické práce (BSP). Ve 222 kolektivech
je 3599 nositelů čestného uznání člen BSP, což je
z celkového počtu resortních pracovníků 60 %' Navíc
o tento titul soutěží 380 pracovníků v 35 kolektivech.
Do hnutí BSP je tak zapojeno z celkového počtu
resortních pracovníků 66 %. V resortu je 2887 nosi-
telů bronzového odznaku BSP, 1023 stříbrného
odznaku a 44 nositelů zlatého odznaku. Titul
"Průkopník socialistické práce" obdrželi za svou
aktivní činnost 4 pracovníci a do konce roku 1983 byl
celkem 15 výrobním provozům resortních podniků
udělen titul "Provoz socialistické práce".
Závazky na odpracování 119988 brigádnických

hodin byly překročeny o 36 %. V přepočtu to zname-
ná, že jeden pracovník resortu ČÚGK v průměru za
rok 1983odpracoval 27 brigádnických hodin. Pracující
resortu kromě pomoci výrobě pracovali brigádnicky
též v akcích Z, v zemědělství a svou aktivní pomocí
pomáhali zlepšit prostředí, ve kterém pracují a žijí.
K plnění programu komplexní socialistické

racionalizace přispělo 222 pracovníků, kteří pra-
covali v roce 1983 ve 40 komplexních racionali-
zač", ích brigádách.
Inic'l~tiva pracujících se rovněž promítla do oblasti

vynález""ovského a zlepšovatelského hnutí, do

kterého je zapojena 13 % z celkového počtu pracovní-
ků. Nejpočetnější aktiv zlepšovatelů je v Geodézii,
n. p., České Budějovice, kde přibližně každý třetí pra-
covník je zlepšovntelem. Pracovníci resortu L:ÚGK
podali v roce 1983 celkem 445 zlepšovacích návrhů.
Společenský prospěch ze zlepšovaeích návrhú za rok
1983 představuje částku 5290000 Kčs. Ntejvětší
počet zlepšovacích návrhů podali v Geodézii, n. p.,
Liberec, kde dosáhli v roce 1983 t.éž nej vyšší spole-
čenský prospěch v hodnotě 1011 000 Kčs.
K větší motivaci v oblasti zlepšovatelského hnutí

přispěla řada podnikových akcí. V Geodézii, n. p.,
České Budějovice vyhlásili měsíc září měsícem zlepšo-
vatelů a dosáhli výrazného nárůstu počtu podaných
zlepšovacích návrhů. V tomto měsíci Jihočeši podali
35 % z počtu všech ZN jimi podaných v roce-1983.
Podobnou akci vyhlásili v n. p. GKP Praha, kde do
soutěže dobrých nápadů bylo přihlášeno okolo třiceti
soutěžních příspěvků. Dobré výsledky v této oblasti
mají v Geodézii, n. p., Brno a též v Geodézii, n. p.,
Praha, kde pracuje klub zlepšovatelů. Velká
pozornost byla věnována kvalitě prací. Do různých
soutěží na zvýšení kvality se zapojilo v šesti podnicích
972 pracovníků, z nichž většina má právo provádět
samokontrolu. Menší pozornost v resortních podnicích
věnují soutěžím zaměřeným na mladé pracovníky.
Například soutěž o Rudý karafiát sledují a vyhod-
nocují z osmi podniků pouze ve ětyřech organizacích.
Socialistické závazky byly rovněž orientovány na

zvýšení úkolů stanoveného hospodářského plánu.
Tyto závazky byly splněny a v žádoucím směru pře-
kročeny.
K výměně zkušeností uspořádali v některých pod-

nicích v roce 1983 aktivy, kterých se zúěastnili nej-
lepší pracovníci, ělenové BSP a KRB, vedoucí výrob-
ních útvarů a zlepšovatelé. V Geodézii, n. p., Liberec
například v září 1983 uspořádali aktiv BSP a KRB
k rozvoji iniciativy pracujících a k prohloubení vzá-
jemné spolupráce.
Významný byl též celoresortní pracovní seminář

v Mělníku v dubnu 1983, který potvrdil správnost
a přínos společného postupu ČÚGK a ČVOS při za-
jišťování úkolů resortu geodézie a kartografie a svými
závěry orientoval iniciativu na další období.
V resortní socialistické soutěži byl předsedou ČÚGK

a předsednictvem ČVOS udělen Rudý prapor, n. p.,
Geodézie Brno a Čestné uznání za druhé místo bylo
v soutěži přiznáno Geodézii, n. p., Opava (viz GaKO
č.5/84).
Rudý prapor předal dne 24. dubna 1984 pt'edseda

ČÚGK s. Ing. František Koubek v Bmě spolu se zá-
stupci ČVOS a Čestné uznání dne 11. května 1984
předal v Opavě náměstek předsedy ČÚGK s. Ing. Hy-
nek Kohl.
Dále byla za významné pracovní zásluhy, na zá-

kladě pracovních výsledků rozvoje iniciativy a za pH-
kladnou činnost ve společenských organizacích za rok
1983 udělena společenská ocenění celostátního význa-
mu, která obdrželi tito pracovníci:

Ing. Jan Doubek, ředitel sekretariátu předsedy ČÚGK
Praha,
Ing. Zdeněk Růžička, asistent GKP v Praze, n. p.,
JUDr. Miluše Čížová, vedoucí oddílu EN SG :Mladá.
Boleslav,
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Our. 2; Ředitel Geodézie, n.p., Brno, Ing. Mojmír Kouřil přebírá Rudý prapor
Foto; Arch'v Gcor!éáe, n. p., Brno

Ing. Stanislav Novák, zástupce vedoucího provozu
fotogrammetrie,
Milan Hromádka, technik SG Písek,
František Ondrák, teehnik SG Český Krumlov,
Jarmila Vyhnálková, právnička podnikového ředitel-
ství Geodézie, n. p., Plzeň,
Josef Moučka, vedoucí geodet SG Klatovy,
Ing. Jaroslav Rasocha, SG Ústí nad Lab~m,
Ing. Karel Čtvrtečka, SG Teplice,
Jiří Vodrážka, technik provozu mapování Geodézie,
n. p., Pardubice,
Alois Havrda, samostatný geodet se Trutnov,
Lubomír Kračovský, hlavní kontrolor Geodézie,
n. p, Brno,
Ing. :\Iil'oslav Šedý, vedoucí provozu speciúlních prací
Geodézie, n. p., Brno,
Oldřich Kalmus, pracovník podnikového ředitelství
GClodézie,n. p., Opava,
Ing .. Jan .JeŽek, geodet SG :Nový ,Jičín

a t,vtC) koll'klivy:
kolektiv BSP gravimetrie z provozu nivelaco a
grav;)]letr:e GKP v Praze, n. p.,

kolektiv BSP oddílu 1SG pro hl. m. Prahu,
kolektiv BSP oddílu evidence nemovitostí SG Mělník,
kolektiv SG Písek vedený Ing. Jiřím Pátkem,
kolektiv oddílu evidence nemovitostí SG .Jablonec nad
Nisou,
kolektiv oddílu fotogrammetrie provozu mapováIÚ
Geodézio, n. p., Liberec,
kolektiv BSP SG Tachov,
kolektiv BSP SG Hradec Králové vedený Ing. Žílou,
kolektiv BSP provozu technicko-hospodářského ma-
pování Geodézie, n. p., Pardubice, vedený Ing. Valešem,
kolektiv SG Žďár nad Sázavou vedený Ing ..Jaroslavem
Janovským,
kolektiv měřického oddílu provozu rl11tpováníGeodé-
zie, n. p., Brno vedený Ing ..Jiřím Rihákern,
kolektiv BSP SG Ostrava vedený Ing. Dvohíkem,
kolektiv BSP mčř'ického oddílu provozu speciálních
prací
Geodézie, n. p., Opava vedený Zdenou Svrčkovou.
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KLINGHAMMER, 1. - PAPP·VÁRY, Á.: FOldiink
tiikre a.térkép (Mapa - zrkadlo našej Zeme). Budapest,
Vydavatefstvo Gondolat, 1983. 386 S., 252 obr., lit. 102,
náklad 8000 výtlačkov, cena 125,- Ft.

(048)912.43:913(100)=945.11

Táto publikácia je určená pre širokú verejnosť a zasluhu-
je si našu pozornosť aj preto, lebo vydávanie populárno-
-vedeckých diel z odboru kartografie sa ešte nestalo bež-
nou záležitosťou. Dokonca aj v kartograficky vyspelých
krajinách sú takéto knihy "bielymi vranami". Pritom
skúsenosti potvrdzujú, že je o ne vefký záujem a roz·
predajú sa zakrátko po ich vydaní. Napríklad v ZSSR
bola takouto "prvou lastovičkou" ešte v 50-tych rokoch
brožúra A. V. Edelštejna "Kak sozdaj otsj a karta"
ktorej posledné 3. doplnená vydanie vyšlo v roku 1978.
V tom istom roku vyšla i populárna verzia odbornej
publikácie A. M. Berljanta "Kartografičeskij
metod issledovanij a" pod názvom "Karta rasska-
zyvajet". Za ňou v roku 1981 nasledovali hneď dve
brožúry: "Tematičeskaja kartografija" N. F.
Leonťjeva a "Jazyk karty" A. A. Ljutého.

Po ZSSR spomedzi socialistických štátov určitú zvý-
šenú aktivitu v tejto oblasti mOŽnopozorovať len v MLR
Prvá maďarská populárno-kartografická publikácia vy-
šla v roku 1969 z pera L. Gazdaga "Utitársunk a tár-
káp" (Mapa -náš sprievodca). Vrokoch 1979 0.1980
vyšli v edícii "A mi világung" (Náš svet) hneď dve bro-
žúrky: "Hogyan késziil a térkép" (Ako sa robí mapa)
a "A térképolvasás titkai': (Taj omstvá čítania máp),
autorom ktorých je dr. A. Papp- Váry. Tento autor,
ktorý je nám dobré známy z vedeckých a odborných
kartografických článkov, za výdatnej pomoci nedávno
zosnulého prof. S. Radóa a v spoluautorstve s dr. 1.
Klinghammerom z dvoch tretín spracoval i recenzovanú
publikáciu "Mapa - zrkadlo našej Zeme", ktorá je
v porovnaní so všetkými vyššie citovanými predchod-
kyňami najobsiahlejšia a z kartografického hfadiska
najkompletnejšia. Svojím charakterom a fundamentál-
nosťou - i stručnosťou podania - sa približuje k popu·
lárnej encyklopedii, i keď, pravdaže, formu má inú,
zodpovedajúcu svojmu zámeru.

U nás zatiaf nevyšla žiadna publikácia, ktorá by po-
pulárne vysvetfova1a celú kartografickú problematiku,
pre širokú verejnosť. V urči tom zmysle a v zúženom
zábere sa tomuto účelu priblížila len monografia L. V.
Prikryla "vývoj mapového zobrazovania Slo-
venska" (Bratislava, Vydavatefstvo Veda 1977). Fakt,
že takýto druh kartografickej literatúry u nás absentuje,
nás núti trochu pozornejšie všímať si závideniahodné
úspechy našich susedov.

Motívy priazne k takejto literatúre sú podboné ako
motívy sympatie k perspektívam (pohfadovým) mapám:
každý - i kiartografický odborník - ich rád vidí a snaží
sa mať ich vo svojej zbierke.

Publikácia "Mapa. - zrkadlo našej Zeme" obsahuje
15 nečíslovaných kapitol, ktoré možno zhrnúť do 5
nadstrešných tematík:

Prvú tematiku tvorí kapitola "Od paličkovej
mapy po kozmickú mapu", v ktorej sa podáva pre-
hfad vývoj a kartografie od najstarších čias až po súčas-
nosť, dokonca s perspektívou do roku 2000. Najbližšia
nám je problematika týkajúca sa prvých maďarských
máp (Lazarus), činnosť Samuela Mikovíniho, obdobie
vojesnkého a katastrálneho mapovania, čo je celkom
pochopitefné z historicky známych dovodov. Tematika
je napísaná úsporne a zaberá len 1/4 objemu publikácie,
čo možno považovať za úspech dosiahnutý so značnými
ťažkosťami, pretože dejiny kartografie sú nabité množ-
stvom mien a faktov, z ktorých nie je fahké obmedziť sa
len na tie najpodstatnejšie. Treba konštatovať, že auto-
rom sa podarilo správne určiť proporciu pre historickú
časť a nechať dostatočne vefký priestor pre ďalšie tema-

tiky, ktoré sú pre súčasnú kartografiu najpodstatnejšie,
najcharakteristickejšie - a súčasne i najťažšie popula-
rizovatefné. Z drobných problémov treba spomenúť to,
že sa autorom nepodarilo vyhnúť pálčivej otázke pres-
nosti autobiografického datovania niektorých význam-
ných osobností, ako napr. u Tanstettera, P. Apianusa,
Behaima, Toscanelliho, Orteliusa, Hondiusa a ďalších -
ale to sú otvorené problémy, ktoré v historickej karto-
grafii treba doriešiť na širšom fóre. Z noviniek v tejto
oblasti treba si všimnúť popis vzniku prvej topografickej
mapy v Číne, pri čom autori použili najnovšie pramene.

Druhú tematiku tvoria 4 kapitoly, v ktorých sa
autori zaoberajú mapovaním Zeme (geodetické zákla·
dy, topografické mapovanie, fotogrametria), orientá·
ciou na povrchu Zeme a atraktívnou problematikou
mapovania Mesiaca a planét.

Tretiu tematiku tvoria dalšie 4 kapitoly, v ktorých
sa podávajú informácie o základoch matematickej
kartografie (vznik a charakter zobrazení), o princí.
poch kartografickej generalizácie, o zásadách
kartografického vyj adrovania-znázorňovania
a taktiež o problematike kartografického názvo-
slovia. Posledná problematika je z nášho pohladu
azda až príliš podrobne popísaná, ale treba si uvedomiť,
že pre maďarského čitatefa vefmi osožná, pretože prevod
názvov do maďarčiny je ovela zložitejší v porovnaní
s prepisom cudzojazyčných názvov u nás.

Stvrtú tematiku tvorí 5 kapitol, v ktorých sa
osvetfujú všetky známejšie druhy máp: všeobec-
nogeografické, tematické, atlasy (národné, regionálne
a iná). Zvláštna pozornosť je venovaná historickým
mapám a dalším druhom kartografických vyjadrení ako
sú: panoramatické mapy, stereomapy, blokdiagra!DY,
reliéfne mapy, glóbusy, mapy hviezdnej oblohy ap. Casť
o tematických mapách a kartografických sposoboch vy-
jadrovania je spracovaná tak, že može kvalifikovane po-
slúžiť i špecialistom z iných vedných odborov. Je vše-
obecne známe, že mnohí (i vynikajúci) odborníci z iných
disciplín ostávajú vo vzťahu k mapám, ku kartografic-
kým sposobom vyjadrovania na úrovni laikov, a ked sa
vyjadrujú pomocou mapy často z ich rúk vychádzajú
výsledky znehodnocujúce tak kartografiu ako i "svoju"
problematiku. Je to bolesť zakorenená nielen u nás, ale
vo viacerých krajinách, ktorá nie vždy pramení z pod-
ceňovania kartografie a v nej dosahovaných nových
a nových poznatkov, ale jednoducho i z nedostatku
vofne a vhodne prístupných informácií. Nie každý má
možnosť siahnuť či už po stredoškolskej alebo vysoko-
ško1skej učebnici, resp. po inej odbornej literatúre a na-
vyše nie v každom takomto prameni nájde "záživne"
a krátko vysvetlený problém, ktorý ho zaujíma. V tomto
smere treba o to viac oceniť prínos recenzovanej publi-
kácie.

Posledná tematika (jedna kapitola) je venovaná
súhrnu poznatkov z reprodukcie máp: vyhotovo-
vaniu kartografických originálov schopných rozdeliť prv-
ky obsahu mapy na jednotlivé základné farby, aby ich
syntézou v tlači vznikla taká mapa, akú dosáva do rúk
odborná, alebo širšia verejnosť.

V závere publikácie sa nachádzajú dva dodatky: pre-
hfad medzinárodných kartografických organizácií a kar-
tografických časopisov a prehfadné triedenie tematic-
kých máp podfa obsahu (asi 1200 skupín máp!). Za
týmito dodatkami nasleduje dosť obsiahly zoznam po-
užitej literatúry, menný a vecný register, čím sa publi-
kácia stáva zaujímavou aj pre náročnejších čitatefov.

Z odborného hfadiska treba vyzdvihnúť tie časti
publikácie, ktoré sa zaoberajú perspektívami kartogra-
fie, mapovaním Mesiaca a planét, mapovaním vodných
povrchov, problematikou navigačných a orientačných
máp, historických máp (špeciálne problémy, sposobr
vyjadrovania ap.), národnými a regionálnymi atlasml.
Osobitne treba tiež vyzdvihnúť perfektnosť ilustrácií
a najma ich dvojfarebnosť, čo nielen spestruje a spríjem-
ňuje čítanie knihy (hnedá + čierna), ale zvyšuje účin-
nosť vnímania informácií.
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Možno konštatovať, že autorom publikácie "Mapa -
zrkadlo našej Zeme" sa ich zámer plne vydari!. Vniesli
pozoruhodný vklad do oblasti populárno-vedeckej lite-
ratúry z odboru kartografie. Netreba zastierať, že táto
problematika býva dosť často podceňovaná - nielen
kartografmi-špecialistami, ale i vydavateIstvami.

Ing. Ján Pravda, OSc.,
Geografický ústav SA V, Bratislava

FE:r.DMAN, V. D. - MICHELEV, D. Š.: Osnovy inže-
nernoj geodezii. (Základy inženýrské geodézie.) Moskva,
nak!. Vyšča Škola 1983. 223 s., 148 obr., tab. 14, cena
55 kop.

(048)528.48 =82

Nová sovětská učebnice inženýrské geodézie pro střední
geodetické školy v SSSR je zpracována v 23 kapitolách,
obsahujících nejprve základní látku z geodézie - určení
tvaru Země a polohy bodů na zemském povrchu, zobra-
zování povrchu Země a orientace směrů, dále základní
informace o topografických mapách, geodetické sítě,
geodetické výpočty a teorii chyb. Dále je již podrobněji
uvedena technika měření délek, výšek a úhlů, technika
mapování včetně podzemních vedení. Podstatnou část
učebnice tvoří samozřejmě inženýrská geodézie, zpra-
covaná v obvyklém sledu počínaje geodetickými sítěmi
a podklady pro výstavbu, průzkumy, přes vytyčovací
práce ke kontrole a bezpečnosti práce. Odděleně jsou
zpracovány geodetické práce v bytové a průmyslové
výstavbě, dopravním stavitelství, hydrotechnickém
stavitelství a ve výstavbě dálkových drátovodů a po-
trubí. V příloze je uveden seznam technických předpi-
sů - SNIP, SN a GOST z oblasti geodézie.

Učebnice je zpracována přiměřeně svému účelu, jed-
notlivé části jsou vyvážené a celkově poskytují dobrý
přehled o inženýrské geodézii v souladu se svým rozsa-
hem.

Ing. Miroslav Herda, OSe.,
VÚGTK

OSTROVSKIJ, A. L. - MASLIČ, D. I. - GREBENJUK,
V. G.: Geodezičeskoje priborovedenije. (Nauka o geo-
detických přístrojích) :Cvov, Izd. Vyšča Škola, 1983,
208 s., 97 obr., tab. 20, lit. 43, cena 60 kop.

(048)528.5 =82

Nová učebnice o geodetických přístrojích byla zpraco-
vána tentokrát kolektivem vysoké školy ve Lvově.
Je určena studentům geodézie a důlního měřictví.
Obsahuje úvod, specifikující předmět nauky o geode-
tických přístrojích, vývoj výroby přístrojů v Rusku,
v SSSR a v zahraničí a základní informace o geodetic-
kých přístrojích a požadavky na přístroje, a dále násle-
dující kapitoly:

1. Základní geometrické optiky, optické
prvky a systémy;

2. Optické systémy v geodetických přístro-
j ích (lupa, mikroskop, dalekohled, kolimátor, optická
olovnice, parametry a vady dalekohledů)

3. Délkové a úhlové stupnice, čtecí zařízení
(vernier, čárkový a stupnicový mikroskop, mikrometr,
parametry a vady) ;

4. Libely a kompenzátory (kapalinové libaly,
elektronické, kapalinové a kyvadlové kompenzátory,
optickomechanické kompenzátory)

5. Osové systémy, stavěcí šrouby a usta-
novky;

6. Přístrojové chyby, používání přístrojů,
perspektivy rozvoje.

Další z velké řady ruských učebnic a publikaci o geo-
tetických přístrojích je zpracována přehledně a rela-
divně stručně a i když obsahuje až na malou výjimku
jen optickomechanické prvky a přístroje, umožní rych-
lou orientaci v oblasti klasických přístrojů a je i vyni-
kající pomůckou ruské terminologie.

Ing. Miroslav Herda, CSc.,
VÚGTK

z PŘíSTROJOVÉ TECHNIKY

Nový způsob určování polohy bodů
na povrchu i pod povrchem země

Dosud se body převážně vyhledávají v terénu pomocí
měr od pevných bodů nebo různých značek, umístě-
ných na nepohyblivých předmětech, např. domech
apod. Obnovování stabilizačních kamenů i jiných
značek je však zpravidla nákladné.

Podle vynálezu Ing. Václava Hubičky (čs. autorské
osvědčení číslo 173 253) se uloží sonda k bodu, jehož
polohu bude třeba v budoucnu zjišťovat. Tato sonda
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se z povrchu bezkontaktně napájí z vysílače elektro-
magnetické energie jedním kmitočtem, přijatá energie
se v ní převádí na vysílanou energii s jiným kmitoč-
tem, která tvoří odezvu. Ta Ee zachycuje přijímačem
se směrovou anténou a promítáním se zajistí poloha
sondy.
Na obr. 1 je znázorněno zapojení sondy, na obr. 2

je schematicky znázorněn postup při jejím zjišťování.
Přijímací obvod LP! i vysílací obvod LP2 jsou na-

vinuty na feritových anténách. Vysílací i přijímací
anténa mají společnou osu. Kmitočet přijímače sondy
a kmitočet vysílače sondy určují obvody LP! a L2C2•

Přijatý signál jednocestně usměrní dioda D a vyfiltruje
kondensátor C3• Usměrněným napětím je pak napájen
oscilátor v zapojení se společnou bází. Sonda je umís-
těna v novodurové trubce, zalité z obou stran denta-
krylem.
Polohu sondy určíme podle obr. 2 tak, že vysílací

cívkou (1) vysílače (2) hledače ozařujeme předpoklá-
dané místo uložení sondy (3). Odezvu sondy (3) pak
zjišťujeme přijímačem (4) s hledací cívkou (5).
Tohoto způsobu se již používá především k určování

polohy spojek a jiných bodů na dálkových sdělova-
cích kabelech. Jeho pomocí se odstraní potíže, které
plynou z údržby a obnovování stabilizačních kamenů
na exponovaných místech, např. na polích, staveništích
apod. Sondy se uloží do země, takže nevadí povrcho-
vým zemním pracím ani dopravě. Vynález lze použít
u všech druhú podzemních vedení, vedení v různých
objektech, pí'j vyhledávání různých bodů apod.

Ing. Dr. Jiří Skala, Praha

Oprava chyby

V GaKO č. 3/1984, str. 70, ve třetím článku hlídky "Osob-
ní zprávy" došlo kromě jiného k záměně jména Ing.
Jungmana. V názvu i v dalším textu článku má správně
být uváděno Ing. Václav Jungman.
Děkujeme za pochopení.

ZE ŽiVOTA ORGÁNŮ A ORGANIZACí
RESORTU ČÚGK A SÚGK

Turnaj o Putovní pohár ÚRO ve stolním
tenisu

Uplynul už nějaký čas od našeho návratu z finále
X. jubilejního celostátního od~orářského turnaje stol-
ního tenisu o Putovní pohár URO na Kladně. Vzpo-
mínky jsou však stále živé.
Začalo to vlastně tím, že po šesti letech více méně

nuceného odpočinku jsme se dohodly s bývalou čs. re-
prezentantkou, mistryní sportu Libuší Uhrovou, začít
opět bojovat o naši reprezentaci ve finále na Kladně,
kde bychom zastupovaly nejen východočeské odboráře,
ale i náš resort geodézie a kartografie.

Obr. 1: Slavnostní nást1tp v nové sportovní hale

Poto: Ing. Miloš Langr

Postup do finále, kterého se zúčastnilo celkem pěta-
sedmdesát hráčů a hráček ve 24 družstvech, předchá-
zely ve Východočeském kraji nejprve okresní přebory
v Pardubicích a krajské v Chrudimi, potom národní
kolo v Ostravě. Už samotný postup do finále byl pro
nás velkým úspěchem, neboť úroveřl turnaje má rok
od roku stoupající tendenci.

Obr. 2: V:ljprava n. p. Geodézie Pardubice se sVJímpatronem.
Zleva: patron z n. p. Kablo Kladno, podnikový ředitel
Ing. J. Bumba, hráčky J. Piedlerová a rn. s. L. Uhrová,
vedoucí výpravy Ing. E. Rodrová a předseda ZV ROH

Ing. lVI. Lan.'lr
Poto: Ing. l1h'loš Langr
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Obr. 3: Nástup závodníku

Foto: Ing. Miloš Langr

Atmosféra na Kladně byla velice přátelská s srdečná.
Odpolední nástup v nové sportovní hale byl velkolepý.
Při řízné havířské hudbě jsme vpochodovali do sálu
a provedli nástup před zástupc} jednotlivých organizací.
Přítomen byl místopředseda UV ČSTV E. Demetrovič,
tajemník ÚRO M. Španiel, předseda OOR v Kladně
L. Raindl a další. Slavnostního zahájení se rovněž
zúčastnili zástupci z našeho n. p. Geodézie Pardubice-
podnikový ředitel Ing. Jan Bumba a předseda ZV ROH
Ing. Miloš Langr.

Po vystoupení M. Španiela složili za závodníky slib
m. s. Libuše Uhrová z n. p. Geodézie Pardubice a Tibor
Strakoš ze ZŤS Topofčany. Pak probíhaly 3 dny finálové
boje až do soboty 25. února 1984, kdy ,se dostavil i nej-
vyšší představitel ROH - předseda URO Karel Hoff-
mann. Osobně se k nám přišel zeptat na naše dojmy
a my obě (L. Uhrová a J. Fiedlerová) jsme při rozmluvě
s ním vzpomínaly na rok J978, kdy jsme z jeho rukou
přebíraly putovní pohár URO - cenu nejvyšší. Letos
jsme se musely spokojit se 4. místem.

Během našeho pobytu na Kladně se o nás více než
vzorně starali patroni z n. p. Kablo Kladno. Je to bri-
gáda, kde každý si váží práce druhého a kde pomoci
jeden druhém.u považují za samozřejmé. S takovými
lidskými vztahy se často nesetkáváme.

Páteční večer v hotelu KLADNO na Kladně patří
k našim nejhezčím večerům dík pozornosti patronů...,
V sobotu odpoledne se uskutečnil zájezd do rodné

obce A. Zápotockého Zákolan, kde delegace účastníků
položila věnec a zapsala se do pamětní knihy.

Sobotní večer - doba vyhodnocení těch nejlepších
a zároveň doba loučení - byl zahájen taneční skupinou
z Kladna a národopisným souborem. Při přátelském
posezení jsme si všichni vzájemně vyměňovali zkuše-
nosti z oblasti sportu i odborářské práce.

Pokud jsme hovořili s ostatními účastníky, kteří již
po několik roků, nebo i pravidelně se probojují na Klad-
no do finále, všichni shodně říkali: tento X. jubilejní
turnaj předčil všechny ostatní, jednak výbornou poho-
dou, dobrou atmosférou a pak v nemalé míře opravdu
soudružským jednáním. .
Kladno 1984 zůstane pro nás povzbuzením do dalších

bojů ve stolním tenisu v příštím spartakiádním ročníku.

Jiřina Fiedlerová,
Geodézie, n. p., Pardubice

Svoji geodetickou činnost i osobní osudy spojil Ing. Ma·
rio Mareš již od samého začát~u s civilním letectvím;
hned po ukončení studia na Ceském vYl'1.0kémučení
technickém v Praze nastoupil u organizace Ceskosloven-
ské aerolinie u její stavební správy. Od svých výtečných
starších spolupracovníků u Československé správy do-
pravních letišť (např. Ing. Evžena Podvala) získával
zkušenosti i pracovní jistoty, které přetvářel v nové
významné počiny. Jeho práce byla oceněna v roce 1967
udělením titulu "Nejlepší pracovník dopravy".
Nynější hlavní geodet organizace Československé aero-

linie s. Ing. Mario Mareš oslavil 24. června t. r. padesá-
tiny a jako vedoucí útvaru "Péče o základní fondy"
se jistě směle může rozhlédnout po dosud vykonané
práci pro geodézii a kartografii v civilním letectví;
na tomto úseku géodézie je obecně uznávaným odborní-
kem.
Jeho politicky angažovaná činnost v ČSVTS je

rovněž zasvěcený-m známá: je dlouholetým členem vý-
boru pobočky ČSVTS v organizaci Československé
aerolinie a tajemníkem Ústřední odborné skupiny le-
tecké dopravy při Českém ústředním výboru dopravy
a spojů. Přejeme jubilantovi mnoho dalších pracovních
i osobních úspěchů.

Dne 27. července 1984 se dožil padesáti let Ing. Stanislav
Olejník, vedoucí gravimetrického oddělení Geodetického
a kartografického podniku v Praze, n. p.
Po ukončení studií na ČVUT v Praze v r. 1957 nastou-

pil do tehdejšího Geodetického a topografického ústavu.
Postupně se podílel na gravimetrickém mapování ČSSR
v měřítku 1: 200 000, na budování čs. gravimetrických
základů, sestavení map středních tíhových anomálií pro
území ČSSR a analýze přesnosti gravimetrických map
a korelační analýze tíhových anomálií. V roce 1962-1963
se zúčastnil čs. gravimetrické expedice pro průzkum naf-
tových ložisek v Afghánistánu. Od r. 1967 se soustavně
v mezinárodní kooperaci podílí na řešení úkolů vědecko-
technické spolupráce geodetických služeb socialistických
států (vybudování národních tíhových základen i mezi-
národních polygonů pro sledování neslapových změn tí-
hového pole Země, etalonování gravimetrů metodou ná-
klonu, budování mezinárodních gravimetrických sítí). Od
r. 1975 zastává funkci vedouího gravimetrického odděle-
ní. Je autorem a spoluautorem téměř třiceti odborných
článků, zabývajících se zejména problematikou gravi-
metrl'1 a faktorů ovlivňujících přesnost gravimetrických
měření.
Je dlouholetým funkcionářem ČSVTS. Od r. 1978 zastá-

vá funkci technického redaktora Geodetického a karto-
grafického obzoru. Jeho pracovní a společenská činnust
byla dosud oceněna udělením bronzového odznaku BSP,
propůjčením čestného titulu "Nejlepší pracovník resortu
ČÚGK" v r. 1979, udělením pamětní medaile k 25. výročí
vzniku ČSVTS a společenského ocenění za významné pra-
covní zásluhy za rok 1983 jako členu kolektivu gravi-
metrie.
Do dalších let přejeme Ing. Stanislavu Olejníkovi pev-

né zdraví, osobní spokojenost a mnoho dalšíCh pracov-
ních úspěchů.
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Koncom roku 1983 zasiahla
smrť do radov pracovníkov
rezortu geodézie a karto-
grafie na Slovensku. 24. de·
cembra dotlklo šIachetné
srdc edobrého človeka a pria-
teIa, skromného, svedomi-
tého a poctivého pracovníka
Ing. Viktora Wlachovské-
ho.
VeIká účasť priateIov,

spolupracovníkov a zná-
mych na smútočnom zhromaždení v bratislavskom
krematóriu dna 30. 12. 1983 na čele s vedúcimi predsta-
vityImi Slovenského úradu geodézie a kartografie
(SUGK), ako aj zástupcov rezortných i mimorezortných
organizácií a Stavebnej fakulty Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave bola dókazom, že v osobe V.
Wlachovského mal rezort SÚGK nielen pracovníka
veImi obIúbeného, ale aj odborne zdatného.

Ing. Wlachovský sa narodil 30. 4. 1913 v Železníku
(dnes časť obce Sirk) v okrese Rožňava. Stredoškolské
štúdium absolvoval v Rožňave a zememeračské inži-
nierstvo na Vysokej škole technickej v Brne v roku 1936.
Potom nastúpil vojenskú službu. Po jej skončení pri.
chádza v roku 1939 do Bratislavy, ktorej zostal verný
do konca svojho života. Najskór pracoval na Katastrál-
nom meračskom úrade. V roku 1943 absolvoval stáž
z fotogrametrie u firmy Car! Zeiss J ena. Po návrate
z Jeny, ako pracovník fotogrametrického vymeriavania
Ministerstva financií, budoval spolu s Ing. J úliusom
Je~ischom Fotogrametrický ústav pre Slovensko (FO-
TUS) a po jcho uzákonení v roku 1947 S't stal jeho
prvým prednostom (1947-1948).

Od roku 1950, keď bol FOTÚS spolu s ďalšími geo-
detickými inštitúciami (Triangulačná kancelária, agenda
výškových základov, Archív máp katastrálnych, Re-
produkčný ústav v Martine) zlúčený do Slovenského
zernemeračského a kartografického ústavu prešiel na
tento ústav, ktorý bol premenovaný na Geodetický,
topografický a kartografický ústava neskór na Geode-
tický ústav. Tu sa pričinil o dobudovanie mapového
diela v mierke 1 : 25 000.

V rokoch 1958-1968 pracoval na Oblastnom ústave
geodézie a kartografie (od roku 1960 Ústave geodézie
a kartografie), kde zastával rózne funkcie (vedúci oddie-
lu jednotnej evidencie pódy, projektant, vedúci projek-
tu). V roku 1968 prešiel na Inžiniersku geodéziu, n. p.,
ako vedúci prevádzky inžinierskej geodézie a po vytvo-
rení Geodézie, n. p., ako vedúci prevádzky evidencie
nehnuteInosti, kde pósobil až do 31. 12. 1978, t. j. do
odchodu do dóchodku. Na skrátený pracovný úvaz ok
pracoval prakticky až do konca svoho života.

Pracovné úsilie a činnosť Ing. Wlac~ovského boli oce-
nené rezortnými vyznamenaniami: "Cestné uznanie
za zásluhy o rozvoj geodézie a kartografie"
z rpkov 1968 a 1974, "Najlepší pracovník rezortu
SUGK" a "Zaslúžilý pracovník rezortu SÚGK".

Rozlúčka s Ing. Viktorom Wlachovským je bo-
lestná a definitívna. Nebude chýbať iba vlastnej rodine,
ale aj spolupracovníkom. Ostane však v našich_mysliach
navždy živý svojou prácou a obetavostou. Cesť jeho
pamiatke.

Zoznam diplomových prác obhájených
absolventmi odboru geodézia a karto-
grafia Stavebnej fakulty SVŠT Bratislava
v roku 1983

A) Absolventi o-ročného štúdia

Katedra geodézie

Alfoldy Jozef
Testovanie dvojobrazových diaIkomerov
Benický Libor
Vplyv atmosférických podmienok na trigonometrické
meranie výšok v inžinierskej geodézii
Borza Ladislav
Využitie diaIkomerov pri sledovaní stability stavebných
objektov
Bulej ová Mária
Zhodnotenie presnosti objemu zemného telesa vypočí-
taného róznymi analytickými vzorcami
Čulen Marián
Presnosť merania dlžok diagramovým diaIkomerom
Freyer Juraj
Geodetické práce pri výstavbe diaInično-železničného
mosta cez Dunaj v Bratislavc
Gardoň Milan
Porovnanie teodolitov vyššej presnosti
Haj či Tibor
Rozbor presnosti a korelačnej závislosti výsledkov
dlžok meraných EOT 2000
Hegediišová Hedviga
Projekt fotogrametrického zhusťovania bodového
poIa metódou VAAZ
Hudec Martin
Meranie deformácií stavebnej jamy
Jánoš Lubomír
Meranie polohopisu dvojobrazovým diaIkomerom
Janovič Jozef
Skúška elektronického hybridného tachymetra
Kovács Anton
Presnosť tangensového diaIkomeru
Kovalčík Vladimír
Meranie sadania budov a zariadení
Krampl Igor
Geodetické problémy v strojárstve
Krivosudská Gabriela
Geodetické meranie dynamiky zosuvov
Kučera Daniel
Určenie presnosti nivelačných prístrojov
Lorincz Zoltán
Fotogrametrické vyhodnotenie extravilánu na stereo-
metrografe
Macko Pavol
Stabilita siete pevných výškových bodov
Machaj Martin
Určenie chyby násobnej konštanty nitkového diaIko-
mera
Malatinský Tomáš
Mapové podklady pre územno-plánovaciu a projektovú
dokumentáciu v Bratislave

Martonová Anna
Technologický postup vytýčenia a kontroly stavebného
objektu
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Meszáros Rudolf
Rozbor presnosti a korelačné závislosti výsledkov trigo-
nometrickej nivelácie meraných EOT 2000
Nedbalová Irena
Automatizovaná interpolácia výšok priečnych profilov
z digitálneho modelu terénu

Odlerová Helena
Geodetické práce pri výstave diafníc
Petríková Soňa
Geodetické práce pri výstavbe estakády v Podturni
Pokrivka Jaroslav
Testovanie presnosti kompenzátorových nivelačných
prístrojov
Siman Matúš
Porealizačná dokumentácia bytových stavieb
Stanek Dušan
Možnosti využitia elektronických tachymetrov pri po-
lohopisnom a výškopisnom meraní
Strižinec Peter
Vyhotovenie základnej mapy závodu Plastika, n. p.,
Nitra
Suchý Eubomír
Presnosť merania držok nitkovým diafkomerom
9trbková Anna
Overenie presnosti elektronického tachymetra Elta 4
Tešlová Alena
Vplyv aproximácie terénnej plochy na presnosť určenia
výšky bodu

Katedra geodetických základov

Bielik Ján
Rekonštrukcia miestnej trigonometrickej siete v oblasti
Gottwaldovho námestia v Bratislave
Bobková Mária
Urč.enie ·konštánt pasážnika Zeiss 100/1000
Celler Juraj
Metódyriešenia sústav lineárnych rovníc a ich aplikácia
na riešenie vyrovná vacích úloh v geodézii
Cellerová Anna
Určenie parametrov prístroja EOT 2000, výrobné číslo
200449
Duga Dušan
Rozbor metód etalónovania invarových nivelačných
lát
Federla František
Overenie parametrov geodetickej základnice
Hudec Michal
Rekonštrukcia miestnej trigonometrickej siete v oblasti
Gottwaldowho námestia
Chaloupka Vladislav
Algoritmy na vyrovnanie lokálnej polohovej siete
s meranými uhlami a dížkami a ich realizácia pomocou
počítač a
Khidir Ali EI Khiclir
Metódy riešenia obyčajných diferenciálnych rovníc na
počítači a ich aplikácia v geodézii
Kušnírová Iveta
Určenie zemepisnej šírky na topografické účely
Kutlík Jaroslav
Urěenie azimutového normálu pomocou meraní na
Polárku
Martinko Ivan
Urěenie geodetickej základnice paralaktickou metódou
Mikulášek 9tefan
Určenie vyrovnaných súradníc geodetickej siete
Novotný Peter
Algoritmy na spracovanie výškových meraní a ich počí-
tačová aplikácia

Raškovič Vladimír
Určovanie vzdialeností vlnovými diafkomermi
Sedlář Lubor
Analýza geodetického určovania polohy lanovej dráhy
Tatranská Lomnica - 9trbské Pleso
9imonová Viera
Porovnanie presnosti a hospodárnosti prístrojov EOS
a Eldi 1 pri budovaní polohových bodových polí
Tarasovič Andrej
Určenie konštánt gravimetra GsII
Voj tko Peter
Súčasné určenie zemepisných súradníc zo zenitových
vzdialeností hviezd

Katedra mapovania a pozemkových úprav

Bako Ladislav
Automatizovaná konštrukcia sídelnej štruktúry od-
vodenej mapy
Boteková Anna
Hodnotenie úžitkovosti kartografických výrobkov
Bruteničová Katarína
Tvorba tematických máp v mierke I : 200 000
Buricová Mária
Tvorba tematických máp v mierke I : 200 000
Fecková Helena
Optimalizácia veTkostí pódnych celkov v rámci miest-
nych pozemkových úprav
Hájková Elena
Technickoekonomická analýza podrobného mapovania
Kovács Imrich
Hodnotenie presnosti máp veTkých mierok
Leššová Henrieta
Biotechnické riešenie organizácie pódneho fondu
Ondrejka Eudovít
vývoj obsahu máp
Ondriaš Jozef
Metodika: hodnotenia presnosti máp vefkých mierok

Tichý Ladislav
Využitie ASR v činnosti SÚGK, KSGK a podnikov
rezortu
Valachová Valéria
Ekologické hodnotenie krajiny v rámci oblastných
pozemkových úprav
Vankúšová Zuzana
Automatizované zostavenie farebných stupníc v karto-
grafii
Zajacová Eva
Tvorba tematických máp v mierke 1 : 200000

B) Absolventi 4-ročného štúdia

Katedra geodézie

Bednár Peter
Analýza deformácií hrádze
Bednárová Eubica
Mapové podklady pre investičnú výstavbu
Činčurová Eva
Optimálne metódy na vytyčovanie líniových stavieb
Ďugelová Helena
Fotogrametrické meranie kruhovosti plávajúcej strechy
zásobníka KZP
Fedorová Katarína
Vyhotovenie tematickej mapy
Gaj ová Elena
Fotogrametrické vyhodnotenie zosuvnJho územia
Hat ala Miloslav
Meranie posunov a deformácií stavebného objektu
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Henschová Želmíra
Výpočet objemu zemného tele3a na ú,eku diafnice D-l
a posúdenie jeho presnosti
Hrabčák Jozef
K presncJ3ti vý.3k3pisu fotogra,m3tricky vyhotovenej
účelovej mapy v mierke 1 : 5000
Jantoš Štefan
Určovanie plošného obsahu z máp
Krahulec Jaroslav
Určovanie azimut ov gyroteoiolitom MOM Gi-B2
Lachová Júlia
vývoj a typy elektronických diafkomerných prístrojov
Moravčíková Mária
vývoj presno3ti mera,nia polygónových ťahov na území
ČSSR
Prevužňáková Elita
Fotogra,m3trick9 mera,nie deformácií m:ntného žeriavu
Rástočná Jana
Problémy zberu údajov v teréne pri podobnom meraní
Sirotný Dušan
Analýza metód podrobného merania
Smolková Beáta
vývoj a význam snímkových triangulácií
Stankovský Vladimír
Fotogrametrické meranie prie3torového tvaru mosta
Stochla Anton
Fotogrametrické meranie deformácií fotokomorou
SMK 40
Szárazová Katarína
Per3pektívny nákre3 projektu (metódou inverznej foto.
grametrie)
Šagát Lubomír
Analýza tachyme ,['ického merania
Šimonová Anna
Interpolácia vr3tevníc z fotogrametrického digitálneho
modelu terénu
Štvrtecký Jaroslav
Fotogrametrick3 meranie deformácií fotokomorou
UMK 10/1318
Tokovics Viliam
Súčasný stav vývoj a elektronických tachymetrov
Valkučák Lubomír
Metódy na vytyčovanie a kontrolu objektov
Valtová Magdaléna
Vyhotovenie situačno-výškopisného plánu
Zdenovcová Mária
Súradnicový výpočet trasy komunikácie a vyhotovenie
podkladov na jej realizáciu

Badida Jozef
Určenie smeru spojnice družicových staníc
Bencalíková Júlia
Vyrovnanie výškovej siete
Buran Jozef
Analýza pre3nosti predpovede polohy družice
Csókaová Anna
Vyrovnanie a výpočet súradníc bodov geodetickej po-
lohovej siete
Harárová Janka
Vyrovnanie miestnej polohovej siete
Harvancová Božena
Určovanie pevných bodov pomocou polygonometric-
kých ťahov
Javor Marek
Porovnanie dvoch modelov Zeme

Ježek Ondrej
Využitie paralaktickej metódy na určenie geodetickej
základnice
Juhásová ~llb33lavtt
VYI'Ovna.nie trigon3m3trickej siete
Juhász Júlim
Kllibr,bi'l gra,vim3tra, GAK PT

Kováč Júlim Hl
Určenie astronJmickej zemepisnej šírky z meraní v me-
ridiána a z PJlárky p3m3COU astronomického univer-
zálu
Kvarda Pa,vol
Analýza pre3n3sti trigon3metrickej nivelácie
Leitmann Eugen
L'1serinterferometrické meranie dfžok na súprave LA
3002
Mančík Lubomír
Vyrovn'lnie polohovej siete z meraných uhlov a dfžok

Masár František
Urbnie p.ua,metrov prístroja Eld i 1
Masariková Elena.
Sú'í:1,n9 urČ3nie astron Jmický;:h zemepisných súradníc
m3tó.hu rovn'lkých výhk
Novotná Eva
Porovna.nie m3tól určenia topografbk9j k:>rekClietiažo-
vého zrýchlenia
Nývlt Ján
Autom.1tizácia spra,cova,nia vý3ledkJv laserinterfero-
metrickej komparácie
Paulen Ivan
Vyr;:lvn'lnie nivelačnej siete z opak:>vaných meraní
Pisarovič Peter
Orie1ltácia geodetickej siete z pOZ3r),' luia hviezd v ok:>lí
muimilnej digre3ie
Smolka Miroslav
Tra,n,formi:Jia priesbrových súradnic3vých sY3témJv

Šajdáková Terézia
Vplyv kolísania hladiny spodnej vody na gravimetrické
meranie
Šinková Klára
Budovanie geodetických sietí v zosuvných územiach
a posudzovanie ich stability
Štefaňák Mich<tl
Vyrovn'lnie trigJn:>metrickej siete
Trembecká Eva
Vyrovn:tnie presnej vytyčovace j siete
Urminský Marián
Metóiy vyrovn'1nia pre3ných lokálnych ge:>detických
sietí na počítači
Ůrge Jozef
R3iukcia meraných uhlov a dfžok na vypočtovú plochu
Vázal Vladimír
Určenie parametrov prístroja EOT 2000, výrobné číslo
200548

Katedra mapovania a pozemkovýoh úprav
'!'
Benková Kvetoslava
Jedn:>3tupň:>vý projekt hlavnej p ofnej ee sty
Duchoň Dezider
Vyhotovenie pofnohospodárskych máp
Horváth Ivan
Využitie technickej norm],lizácie v projektovej príprave
lokality Nitra II - THM
Kadvoltová Alena
Vymedzenie kartografickej bázy údajov na tvorbu
štandardizovaných máp stredných mierok
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Kelbelová Eva
Štúdia mapových značiek pre mapy na tvorbu a ochra-
nu krajiny
Kotrasová Milada.
Tvorba a yyužitie číselníkov v ISGK a v budovaní ASR
rezortu SUGK
Kramplová Viera
Optimalizácia pódnych celkov
Ličková Eva
Usporiadanie vegetačných prvkov
Novosadová Dagmar
Oblastné pozemkové úpravy
Pauková Juliana
Projekt predvýsadbovej úpravy terénu
Pidychová Anna
Vnútropodnikové pozemkové úpravy
Pokorná Renáta
Vnútorný obsah mapových príloh pre ochranu a tvorbu
krajiny
Potočárová Mária
Štúdium problematiky komplexnej protier6znej ochrany
pódy
Stadlmann Alfréd
Štúdia farebného vyjadrenia prvkov a javov na mapách
pre tvorbu a ochranu krajiny
Vereš Marián
Zistenie presnosti výškopisu
yišňovský Euboš
Clenenie geodetickej a kartografickej výroby do pod.
systémov ASRP
Vretenárová Alena
Vyhotovenie vyvlastňovacieho operátu

Ing. Marián Hýrošš,
Katedra mapovania a pozemkových úprav

SVŠT, Bratislava

Celoresortní soutěž
výtvarné a reportážní amatérské fotografie

Odbočky SČSP a ČSVTS
Českého úřadu geodetického a kartografického

vyhlašují
k 40. výročí osvobození ČSSR a k 30. výročí
sjednocení geodetické a kartografické služby

soutěž pro fotoamatéry
pod názvem
GEOFOrO '85
na téma:

1. Sjednocená geodézie a kartografie při budování
socialismu.

2. Věda a technika v geodézii a kartografii.

Podmínky soutěže:
1. Soutěže se může zúčastnit každý pracovník orgánů
a organizací v působnosti ČÚGK zasláním vlastních
fotografií, pořízených od roku 1954, které nebyly do-
sud nikde zveřejněny.

2. Počet snímků je pro soutěžícího omezen na 10 kusu,
forma seriálu či cyklu je možná.

3. Velikost snímků: pohlednicový formát až 24X30 cm.
4. Technické zpracování: černobílá nebo barevná foto-

grafie.

5. Označení snímků na rubu:
- označení tématu,
- jméno, pracoviště a adresa soutěžícího.
Označení na rubu nevyrývat, fotografie takto poško-
zené budou ze soutěže vyřazeny.

6. Fotografie musí být do soutěže odeslány nejpozději
do 15. ledna 1985.

7. Ceny za umístění v soutěži:
téma 1

1000,- Kčs
600,- Kčs
400,- Kčs

téma 2
1000,- Kčs
600,- Kčs
400,- Kčs

1. cena
2. cena
3. cena

Finanční prostředky na ceny za umístění v soutěži
poskytuje předseda úřadu z prostředků úřadu.

8. Posouzení fotografií zaslaných do soutěže provede
pětičlenná porota složená ze zástupců ČÚGK, odboč-
ky SČSP a ČSVTS a redakce GaKO.
Vítězové v soutěži budou vyhlášeni na společné schů-
zi odboček SČSP a ČSVTS na ČÚGK v dubnu 1985,
na které bude současně uspořádána výstavka vítěz-
ných a dalších zajímavých fotografií.
Jména vítězů budou rovněž zevřejněna v časopise
GaKO.

9. Zaslané fotografie se nevracejí. Budou předány re-
dakci Geodetického a kartografického obzoru, která
vítězné a další vhodné snímky postupně zveřejní [za
úhradu podle platných cenových předpisů).

10. Fo~~grafie v obálkách označených heslem "GEOFOTO
'85 zasílejte na adresu:
Český úřad geodetický a kartografický, Hybernská 2,
11121 P r a hal, pošt. schránka 459.

V Praze dne 6. 6. 1984

Předsedkyně odb. SČSP:
JUDr. Klusáková, v. r.

Předseda odb. ČSVTS:
Ing. Černohorský, v. r.

Geodezija i kartografija, č. 6/83

Moločnikov, M. V.: Větší pozornost racionálnímu a šetr-
nějšímu využívání materiálních zdrojů, s. 1-4.

Vjeslavovskij, N. I. - Kačaluba, N. I.: Za vysokou
tvůrčí aktivitu a uvědomělou disciplínu, s. 4-6.

Igolkin, A. I.: Nejlepší závod, s. 7-11.
Kiselev, V. M.: K otázce soupisu a analýze výrobní zá-
soby, s. 11-12.

Tupolev, O. V.: Ekonomická analýza vytyčovacích způ'
sobil geodetických sítí při výstavbě, s. 13-14.

Jelisejev, B. V. - Kuznjecov, V. I.: Geodézie slouží
arktické mořeplavbě, s. 15-18.

Jurkina, J.11. I.: Práce sovětských matematiků a sou-
časná teorie fyziky Země, s. 18-22.

Gerasimov, A. P. - Makedonskij, Je. L.: Vliv chyb
předběžných souřadnic na geodetické výšky a vy-
rovnané souřadnice, s. 22-24.

Rudakov, V. M. - Kuznjecova, N. F. - Kamenskij,
L. P.: Komplexní proměnné při vyrovnání pořadu
proloženého inerciálním topografickým měřickým
systémem, s. 24-26.

Balandin, V. N.: O výpočtu pravděpodobnostního in-
tegrálu, s. 26--27.

Bronštejn, G. S.: O metodice stanovení konstantní opra-
vy světelného dálkoměru, s. 27-29.

Reminskij, A. A.: Jednotný přístup k řešení geodetic-
kých protínání, s. 29-32.

Bobkov, V. A. - Govor, V. I. - 8emenov, S. M.:
Struktura a funkční úlohy automatizovaného karto-
grafického systému, s. 33-37.

Jegorov, V. B.: Plošná analýza odvětvové tematiky pro
potřeby informačního toku, s. 38-41.
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Kala, V. V.: Stanovení náklonu dalekohledů modifiko-
vanou metodou horizontálních úhlů, s. 41 - 42.

Sachverdov, A. S. - Sljam, Je. Z.: Komparace pravoúhlé
sítě neztotožňující se s rovinou obrazu leteckých
komor, s. 42-43.

Farbjer, P. M. - Potijevskij, F. M.: Zkušenosti z prací
s kartografickým stolkem KARTI 250, s. 44-45.

Katuškov, V. A.: Použití světelných emisních diod pro
indikaci čísel snímků fototeodolitů, s. 45-47.

Kalatupov, P. P. - Malachov, V. Ju.: Mikropočítače
pro inženýrsko-geodetické výpočty, s. 47-49.

Krutov, V. M. - Byzyl'nikova, L. I.: Evidence a ana-
lýza výrobní činnosti na samočinném počítači
EC-I022, s. 50-51.

Bincarovskij, T. P.: Výpočet inverzních trigonometric-
kých funkcí na mikropočítači, s. 51-52.

Neumyvakin, Ju. K.: Otázky číselného mapování, s.
53-56.

Geodézia és Kartográfia, č. 6/82

Gyulavári, P.: Pozdrav zasedání Geodetické a kartogra-
fické spolt;čnosti, které se konalo v Szarvas,s. 395-396.

Hoffer, I.: Ukoly pozemkové správy při realizaci úkolů
zemědělství, s. 396-402.

Lukác8, B.: Aktuální problémy ochrany orné půdy, s.
402-406.

Horváth, B.: Zavedení nového systému klasifikace půdy,
s.407-411.

Annau, E.: Geodetický a kartografický export, s.
412-416.

Winkler, G.: Geometrické parametry mapovacích rada-
rů systému SLAR, s. 417-421.

Borza, T.: Určení kosmických směrů fotolaserovou me-
todou, s. 421-426.

Csapó, G.: Osobní chyby pozorovatele provádějícího
gravimetrická měření, s. 426-429.

Niklasz, L.: Interaktivní grafický systém a banka geode-
tických a kartografických dat, s. 429-435.

Divényi, P. - Taraszova, G. - Márkus, B.: Srovnávací
rozbor několika digitálních modelů terénu, s. 436 až
443.

Bence, T. - Bod. E. -1~1icalik, I.: Jeden z našich geo-
detických památníků - Budapešťská délková zá-
kladna postavená v roce 1884, s. 443-448.

Przegll!d geodezyjny, č. 3/83

Bujakiewicz, A. - Zawieska, D.: Fotogrammetrie v dia-
gnostice a kontrole léčby, s. 3-7.

Pachuta, St.: III. Mezinárodní symposium na téma
"Geodetické měření deformací", s. 8-9.

Derkacz, W.: Elektrooptické kamery, s. 10-13.
Kwiecien, J.: Automatické laserové určení směru s vy-
užitím samocentrujícícho se detektoru SDPL-l, s.
14-15.

Wantuch, D. - Wereszczyňski, L.: Určení polohy bodu
na elipsoidu definovaném hyperbolickým observač-
ním systémem, s. 16-17.

Pawlowski, L.: 4. Všepolské vědecké symposium o té-
i matu - Nové tendence v teorii a praxi pozemkových
• úprav, s. 18-19.
Niewiadomski, Zb.: Změny v územním rozdělení oblasti
Zabierzow, s. 20-22.

Belko, Zb.: Názor vedoucího oblasti na scelování po-
zemků, s. 22-23.

Moscicki, B.: Katastrální knihy, část I, s. 23-25.
Wilkowski, W.: 25 let činnosti odvětvové geodetické
služby v Kanceláři pro úpravu lesů a lesnickou geo-
dézii, s. 26-28.

Ney, B.: Zpráva z 11. Mezinárodní kartografické kon-
ference ve Waršavě, s. 33-40.

Przegl!!d geodezyjny, č. 4/83

Cymerman, R. - Szeliga, K. - Wieckowicz, Z. - Zak,
M.: Nové tendence v teorii a praxi pozemkových
úprav - problematika IV. vědeckého symposia,
s.3-6.

Piech, J. - Szczygielski, W.: Problémy pozemkových
úprav ve světle názorů na IV. vědeckém symposiu,
s.7-8.

Moscicki, B.: Katastrální knihy, část II., s. 8-11.
Pachuta, St.: Geodetické přístroje a metody měření,
s. 11-15.

Pielok, J. - Tokarczyk, A. - Tokarczyk, R.: Měření de-
formací osy bubnu rotační pece, který se nachází
v oblasti s vlivem poddolování, s. 15-18.

Kujawski, E.: Vliv nevodorovnosti osy záměrné přímky
nivelačního přístroje na určení výšek při různě dlou-
hých záměr~ch, s. 19-21.

Blachut, T.: Uvaha o titulu "Doktor věd" v polské
geodézii, s. 22.

Téze k diskusi na XXVIII. sjezdu delegátů Polské vědec-
kotechnické společnosti pro geodézii (SGP), s. 27.

Geodezia, kartografia i zemeustrojstvo, č. 2/83

Peevski, V.: Před 17. kongresem "Mezinárodní federace
geodetů" (FIG), s. 2-4.

Ribasov, S.: K otázce vah měření při vyrovnání úhlově
a délkově zaměřených sítí, s. 5-7.

Kostadinov, K.: Rozbor přesnosti vloženého nivelačního
pořadu, s. 8-11.

Milev, G.: Normování, standardizace a systémy tole-
rancí a dopustných odchylek při geodetických pra·
cech ve stavebnictví, s. 11-14.

Ivanov, I. C.: Energetická rovnice deviačního elektro-
optického dálko měrného systému (DEOS), s. 15-17.

Michajlov, V.: Digitalizace grafických originálů pomocí
televizní měřické aparatury, s. 18-21.

Atanasov, S. N.: Je třeba správně používat pojmy geo-
dézie a katastr, s. 22-24.

Sokerov, L.: Katastr nemovitostí na sídlištích, jako tech·
nickoekonomická konstruktivní základna územního
plánu a plánu výstavby, s. 25-28.

Ivanov, I. S.: Problémy fotogrammetrie a její aktuál-
nost u nás, s. 28-31.

Pavlova, L.: Fotogrammetrická metoda rozvíjení kru-
hově-válcových ploch, s. 32-35.

Stoeva, A.: Katastr zemědělské půdy - podmínka ra-
cionální organizace hospodaření a vnitropodnikového
rozpočtu zemědělskoprůmyslového komplexu, s. 35
až 38.

Koen, B.: Profesor Ivan Todorov Chajduškin 70-letý,
s.39.

Vermessungstechnik, č. 5/83
Deumlich, E.: 30 let informační a vzdělávací činnosti
našeho odborného časopisu, s. 145-147.

Miiller, G.: Stav vývoje a možnosti automatizace v inže·
nýrské geodézii, s. 147-152.

Genike, A. A.: Přenosné geodetické rádiové dálkoměrné
systémy v centimetrové oblasti, s. 152-153.

Pospíšil, J .. Sťastný, K.: Automatický výpočet vlivu
terestrické refrakce na laserový paprsek. s. 154-156.

Bahnert, G.: Současné možnosti určení refrakce pomocí
dispersometru, s. 156-159.

Rodig, K. H.: Příspěvek k tvorbě a údržbě seznamů sou-
řadnic a k výpočtu ploch a mezí jejich chyb v evidenci
nemovitostí, s. 160.

Truong Anh Kiet.: Zpracování metod analytické aero-
triangulace s přihlédnutím na konkrétní podmínky ve
Vietnamské socialistické republice, s. 161-162.

Schadlich, M: Ke zkouškám jakosti polohových sítí,
s. 163-164.

Herda, M.: Výpočet stavebních tolerancí a. přesnost
vytyčování, s. 165-166.

1984/202



G20detický a kartografický obzor
ročník 3~/72, číslo 11/1984 203

Soutěž GEOFOTO '79
Autor: Josef Pomije, Geodézie, n. p., České Budtjovice

1984/203



Geodetický a kartografický obzor
204 ročník 30172, číslo 8/1984

Fotogmmmetrické mapování -
t'yhodnocování měřických snímků

Soutěž GEOFOTO '79
Autor: Jaroslav Klásek, Geodézie, n. p., České Budějovice
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Kombinat
VES
Car! Zeiss JENA

NĚMECKÁ
DEMOKRATICKÁ
REPUBLIKA

NI020A Nivelační přístroj
s kompenzátorem

PRO VŠECHNA
ODVĚTVí
TECHNIKY

Nivelační přístroj s kompenzátorem pro
měřické práce na inženýrských stavbách,
při melioracích, terénních úpravách,
vytyčování komunikací, nivelaci atd.
Přednosti:
• kontrola funkce kompenzátoru výstražným

zařízením v zorném poli dalekohledu
• 31násobné zvětšení dalekohledu
• střední kilometrová chyba obousměrné

nivelace: 2 mm, příp. 0,7 mm (při použiti
planparalelní desky s mikrometrem)

Na Mezinárodním veletrhu
v Brně od 12.9.do 19.9.19S4
v pavi/onu Německé
demokratické republiky
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Vědecké zkoumání fyzikálních a chemických pochodů
v živé i neživé hmotě vyžaduje, aby byly často sledová-
ny děje, které se odehrávají v mikroskopických a sub-
mikroskopických dimenzích. K tomuto účelu byla vy-
vinuta řada metod, z nichž nejrozšířenější jsou rastrova-
cí elektronová mikroskopie a rentgenová mikroanalýza.

Václav Hulínský - Karel Jurek, , ,
ZKOUMANI LATEK
ELEKTRONOVÝM
PAPRSKEM

Vysvětluje fyzikální základy rentgenové mikroanalýzy a rastrovací
elektronové mikroskopie, popisuje principy obou metod, uspořádéíní
a funkci přístrojll a podrobně probírá základní druhy analýz a maž--
'losti jejich použití v rllzných vědních a technických oborech.

Fyzikální základy mikroanalýzy
Funkce a konstrukce přístroje

Elektronová optika
Vakuový systém

, Komora vzorku
Krystalové spektrometry
Detekce charakteristického rentgenového záření
Tvorba obrazu v EMA aREM

Elementární a strukturní analýza
Příprava preparátů .
Kvalitativní analýza
Kvantitativní bodová rentgenová mikroanalýza
Rentgenová a elektroIlová mikrodifrakce

Použití elektronového mikroanalyzátoru
Mikroanalýza silikátů
Geologie a mineralogie
Metalurgická aplikace
Aplikace v mikroelektronice
Použití v biologii a medicíně

Laboratorním pracovníkům v oboru sklářství, keramiky a žárovzdor-
ných materiálll, v geologii a mineralogii, metalurgii, mikro-
elektronice, technologii polovodičů, v lékařství, biologii a dalších
odvětvích vědy a techniky.
404 stran, 207 obrázků, 24 tabulek, 1 všitá příloha, 1 příloha pod
páskou, váz. 51 Kčs

Zde odstřihněte a pošl'ete na adresu SNTL - Nakladatelství technické literatury, odbytové oddělení,
Spálená 51, Praha 1


