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Detekce kartografického zobrazení
z množiny bodů, praktické zkušenosti
371:528

Abstrakt
Praktický postup detekce kartografického zobrazení z množiny bodů využívající výpočet vlastních čísel nad jednotlivými
Voronoiovými buňkami sestrojenými nad touto množinou. Vlastní analýza je provedena porovnáním množin vstupních bodů
(s různými geometrickými parametry) s odpovídajícími množinami bodů v několika kartografických zobrazeních. Postup je
prakticky ilustrován na 6 množinách srovnávaných s 16 kartografickými zobrazeními.

Recognition of the Cartographic Projection from the Set of Points, Practical Use
Summary
Practical method of detection of cartographic projection from the set of points using the calculation of numbers themselves
above the single Voronoi cells being created above this set. The analyse itself is done by the comparison of input sets of points
P (with different geometric parameters) with the sets of points Q in several cartographic projections. The method is practically
illustrated on 6 sets P being compared with 16 cartographic projections.

1. Úvod
Principem metody detekce kartografického zobrazení z množiny bodů popsané podrobněji v [1] je srovnání parametrů
Voronoiova diagramu (VD) této množiny s VD odpovídající
množiny bodů v analyzovaném kartografickém zobrazení.
Vychází z myšlenky, že podobné množiny bodů generují podobné VD [2].
Cílem postupu je tedy nalezení co nejpodobnějšího VD
nad množinou analyzovaných bodů a množinou jim odpovídajících bodů v nějakém kartografickém zobrazení. Množinu
vstupních bodů jsme označili jako P, odpovídající množinu
v rovině kartografického zobrazení jsme označili Q, počet
bodů jako N.

• Soubor souřadnic x, y uzlových bodů zeměpisné sítě (popř.
jiných bodů) v rovině kartografického zobrazení.
• Souřadnice x, y uzlových bodů zeměpisné sítě analogového
mapového podkladu v rovině kartografického zobrazení.
První množina bodů byla pořízena výpočtem, autor použil vlastní program WinKart, druhá množina vznikla digitalizací analogového mapového podkladu, který byl do elektronické formy převeden skenováním. Chyba ze skenování
nebyla do dalších výpočtů promítnuta, skener byl považován
za bezchybný.
Z prvního kartografického podkladu byly získány jak body
s pravidelným rozložením ve formě rastru (kroky  = konst.
a  = konst.), tak body nepravidelně rozložené, z druhého kartografického podkladu pouze body s pravidelným rozložením.

1.1 Množina vstupních bodů

Parametry množin bodů

Množina vstupních bodů je ovlivněna použitým kartografickým podkladem (představovaným zpravidla mapou), jehož
kartografické zobrazení se snažíme určit. Parametry množiny
P zřejmě ovlivňují výsledek analýzy, jako důležité se jeví
volba počtu bodů N, jejich rozložení, velikost území a přesnost znázornění bodů v mapě. Pokusíme se ukázat závislost
úspěšnosti detekce kartografického zobrazení na těchto parametrech. Vzhledem k rozsahu příspěvku se nebude jednat
o podrobnou analýzu problému, ale spíše o naznačení principů a vzájemných závislostí jednotlivých parametrů.

K vlastní analýze bylo použito několik množin P v dalším
textu označených jako P(j) a jim odpovídajících množin Q(j).
Vzájemně se lišily svými geometrickými parametry: počtem
bodů N, polohou na referenční ploše, velikostí území (představovanou plochou min-max boxu nad P), přesností určení.
Velikost území lze vyjádřit jako poměr plochy min-max boxu
k celkové ploše referenční plochy. Slouží jako informativní
hodnota udávající plochu množiny bodů vzhledem k celkové
ploše Země (tj. z jak velké procentuální části území provádíme detekci zobrazení).
Z hlediska numerického vyjádření je vhodnější pracovat
s obrazy, tj. poměr p lze vyjádřit jako p = Smin-max /Sref, kde
hodnota Smin-max představuje plochu min-max boxu v obraze
kartografického zobrazení, Sref plochu referenční plochy
v obraze kartografického zobrazení. Hodnoty koeficientu p
nepotřebujeme znát s příliš velkou přesností. Z důvodu jed-

Typy kartografických podkladů
Pro provádění analýz byly použity dva typy kartografických
podkladů; první z nich je k dispozici přímo v digitální formě,
druhý v analogové formě:
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noduchosti je vhodné výpočty realizovat např. ve válcovém
ekvivalentním zobrazení. Pokud jsou body rozloženy pravidelně ve formě rastru, hodnota koeficientu p je funkcí kroků
, , počtu bodů N a polohy bodů , . Přehled těchto
parametrů pro jednotlivé množiny P použité v článku nalezneme v tab 1.
Situace P(1)-P(2) představují území rozložené symetricky
kolem rovníku s velkou rozlohou. První varianta využívá
kroky  =  = 10°, druhá varianta poloviční krok  =
 = 5°, jedná se o pravidelný rastr. Situace P(3)-P(4) představují území ležící ve středních zeměpisných šířkách s výrazně menší rozlohou, reprezentované pravidelným rastrem
s kroky  =  = 2° a  =  = 0,5°. Množiny P(1)-P(2)
a P(3)-P(4) popisují totéž území, pouze krok rastru je různý.
Situace P(5) představuje nepravidelně rozloženou množinu
bodů nacházejících se pouze na hranici analyzovaného území
(hranice České republiky). O krocích ,  zde nemůžeme
hovořit, vzdálenost dvou sousedních bodů činí cca 0,002°.

Tab. 1 Přehled geometrických parametrů množin P
P

N

j

s

z

v





p [%]

1

49

-30°

30°

90°

150°

10°

10°

6

2

169

-30°

30°

90°

150°

5°

5°

6

3

63

50°

56°

12°

20°

2°

2°

0,06

4

221

50°

56°

12°

20°

0.5°

0.5°

0,06

5

1506

48,5° 51,1° 12,1° 18,9°

–

–

0,01

6

44

-70°

-140° 10°

10°

-40°

-40°

5

Postup naplnění množin bodů P a Q
Aby bylo možno lépe otestovat úspěšnost detekce kartografického zobrazení, analyzované kartografické zobrazení bylo
ve všech případech předem známé. Postup tedy využívá srovnání množiny bodů známého kartografického zobrazení
s množinami odpovídajích bodů (tj. obrazů) v m různých kartografických zobrazeních (ve kterých je analyzované zobrazení také obsaženo). V tomto případě m = 16. Pokud byly
body rozloženy pravidelně, tvořily body uzly sítě poledníků
a rovnoběžek; představovaly tedy rastr s předem zvolenými
hodnotami kroků , , počtem bodů N a zeměpisných
souřadnic , .
• Množina P představující body analyzovaného kartografického zobrazení vznikla výpočtem souřadnic [xi,yi], i = 1,...,
N, ze souřadnic [i, i] dosazených do zobrazovacích rovnic
tohoto kartografického zobrazení. Výpočet byl realizován za
použití dvou vnořených cyklů. Aby nebyla tato množina bodů
zcela totožná s později určenou množinou Q, byla místo jednotkové koule použita referenční koule R = 1000 km s následným zaokrouhlením souřadnic na metry.
• Každé množině P odpovídají množiny Q(1)-Q(m). Tyto množiny vznikly výpočtem souřadnic [xi,yi] ze souřadnic
[i, i] „stejných bodů“ v m kartografických zobrazeních.
Byla použita jednotková koule.
Pokud byly body rozloženy nepravidelně, postup výpočtu
byl analogický; hodnoty [i, i] jsou známy, nemusí být určovány s použitím cyklu. Při naplňování množin P a Q náležících do druhé skupiny jsme postupovali takto:
• Souřadnice množiny P byly určeny kartometrickou digitalizací uzlových bodů poledníků a rovnoběžek z naskenovaného kartografického podkladu. U těchto bodů byly současně odečteny jejich zeměpisné souřadnice [i, i].
• Souřadnice bodů množin Q(1)-Q(m) vznikly dosazením [i,
i] do jejich zobrazovacích rovnic.
Pokud je v analyzovaném kartografickém díle uvedeno
kartografické zobrazení, porovnáváme tedy Q(1)-Q(m) se známým kartografickým zobrazením.
1.2 Použitá kartografická zobrazení
Pro testování byl použit soubor 16 kartografických zobrazení. Byl volen tak, aby obsahoval nejčastěji používané zá-

Obr. 1 VD testovací množiny bodů P

stupce jednotlivých skupin kartografických zobrazení používaných zejména pro mapy malých a středních měřítek: zobrazení jednoduchá, zobrazení nepravá, zobrazení polykónická. Podrobný popis kartografických parametrů těchto
zobrazení lze nalézt v následující kapitole.
Přehled zobrazovacích rovnic
Pro tato kartografická zobrazení uvedeme zobrazovací rovnice v pravoúhlém tvaru [3]. Symbol 1NR představuje jednu
nezkreslenou rovnoběžku se zeměpisnou šířkou 0.
Válcové ekvidistantní zobrazení:
x = R.
y = R.
Válcové ekvivalentní zobrazení:
x = R
y = R sin.
Válcové konformní zobrazení:
x = R
 
y = Rln tan –  – .
2 4
Kuželové ekvidistantní zobrazení (1NR):
R
x = –––––– 1  10   tan 0 . cossin0
tan 0
R
y = –––––– 1     tan  sinsin.
tan 0
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Kuželové ekvivalentní zobrazení (1NR):

Hammerovo zobrazení:


2
2 R cos sin –
2
x = –––––––––––––

1  cos cos –
2

R
x =  ––––– cos0 
sin0



 
cos2 0  2  2sin0sin . cos sin0

2 R sin 
2
y = ––––––––––––– .
1  cos cos –
2



R
y = ––––– 
 cos20  2  2cos0sin . sin sin0.
sin0
Kuželové konformní zobrazení (1NR):





sin
0 
tan ––  ––
R
2
4
x =  –––– 1 ––––––––––––– cos sin0


tan0
tan ––  ––
2
4













Mollweidovo zobrazení:

0

2
2
x = ––– R cos 

y = R
2 sin .

sin
0 
tan ––  ––
R
2
4
y =  –––– ––––––––––––– sin sin0.


tan0
tan ––  ––
2
4









0

Mercatorovo-Sansonovo zobrazení:
x = R cos 

Azimutální ekvidistantní zobrazení:

y = R .


x = R –– cos
2





Wernerovo-Staabovo zobrazení:


y = R –– sin.
2














 cos 
x = R ––  sin –––––––

2
– 
2





Azimutální ekvivalentní zobrazení:


 cos 
y = R  –– cos –––––––
.

2
– 
2




x = 2R sin ––––– cos
2




y = 2R sin ––––– sin.
2
Urmajevovo zobrazení:
Azimutální konformní zobrazení:




x = 2R tan ––––– cos
2

3
3 arcsin.
y = –– R 4
2


y = 2R tan ––––– sin.
2
Bonneovo zobrazení:

 cos
R
x = ––––– 1  0   tan0 . sin ––––––––––––––
tan 0
cot0  0  



Hasslerovo zobrazení:



R
x = –––––– 1  cos  sin   tan
tang 

R
 cos
y = ––––– 1 1 0   tan0 . cos –––––––––––––– .
tan 0
cot0  0  





2
1
3cos –– arcsin
x = –– R 4
3
2



R
y = –––––– sin  sin .
tang 

Geodetický a kartografický obzor
ročník 54/96, 2008, číslo 3
44

Bayer, T.: Detekce kartografického zobrazení z množiny bodů...

Parametry kartografických zobrazení
Volba parametrů kartografického zobrazení je závislá na množině vstupních bodů. Pro množiny P(1), P(2), P(6) byly použity normální i obecná poloha kartografického zobrazení,
v ostatních případech pouze normální poloha zobrazení.
Vzhledem k poloze území mohly být parametry některých
kartografických zobrazení voleny optimálněji, na výsledek
analýzy tento fakt nemá zřejmě významnější vliv.
• Množiny P(1), P(2)
Válcové zobrazení: kartografický pól Q = [0°, 210°],
1NR 0 = 0°; kuželové zobrazení Q = [0°, 120°], 1NR
1NR 0 = 30°; azimutální zobrazení Q = [0°, 120°].
• Množiny P(3)-P(5)
Všechna zobrazení v normální poloze. Válcová zobrazení
1NR 0 = 0°, kuželová zobrazení 1NR 0 = 40°.
• Množina P(6)
Válcové zobrazení v normální poloze, 1NR 0 = 0°; kuželové zobrazení Q = [-90°, 0°], 1NR 0 = -40°; azimutální
zobrazení Q = [-90°, 0°].

Obr. 2 VD odpovídající množiny Q
v Hasslerově zobrazení

2. Určení míry identity
Další krok představuje posouzení míry identity množin
P a Q. Vzhledem k charakteru vstupních dat u množin
P(1)-P(5) (získány výpočtem stejného souboru bodů [i, i]),
u kterých s výjimkou zaokrouhlovacích chyb nepředpokládáme výskyt dalších systematických či náhodných
chyb, nebudeme proto u nich určení míry identity provádět. U množiny P(6) byl výpočet míry identity proveden za
použití Helmertovy, afinní, kvadratické a kubické transformace. Maximální hodnoty odchylek mezi oběma množinami bodů přepočtené na pixely jsou uvedeny v tab. 2.
Z tabulky je patrné, že mezi oběma množinami není lineární vztah. Hodnoty souřadnic zřejmě také nejsou zatíženy hrubými chybami.

Tab. 2 Charakteristiky míry identity obou množin pro afinní,
kvadratickou a kubickou transformaci

3. Konstrukce VD a jejich selekce

Tab. 3 Relativní počet zachovaných VD pro jednotlivé
varianty P

Konstrukce VD je prováděna inkrementálním algoritmem
v souladu s postupem publikovaným [1]. Vzhledem k maximálnímu počtu dat N < 1500 se doba výpočtu parametrů
VD včetně konverze do formátu DXF pohybovala v řádech
s (t < 5s). Pro větší soubory dat by algoritmus bylo možno
implementovat efektivněji či využít některý z běžně dostupných open-source knihoven geometrických algoritmů. Před
vlastní konstrukcí je nutno z množin P a Q odstranit identické body.
Následovala selekce dvojic V(Pi) a V(Qi) takových, jejichž
generátory Pi a Qi ležely na konvexní obálce nebo jejichž počet hran byl různý nebo jejichž tvary byly výrazně odlišné
(tj. nesplňovaly dle 2.6 [1] uvedená geometrická kritéria).
Důležitým faktorem je počet odstraněných buněk V(Pi)
a V(Qi), který by měl být menší než cca 0.8N. Počet zbylých
buněk V(Pi) a V(Qi) označíme N. Relativní počet zachovaných buněk N/N pro jednotlivé varianty množin je uveden
v tab. 3. Kartografická zobrazení jsou označena zkratkami.
Množiny P, u kterých je zachován dostatečný počet V(P)
k analýze, N>N/5, jsou v tab. 3 znázorněny kurzívou.

vmax
xy [pix]

Transformace

Zobr.
VED
VEV
VKO
KED
KEV
KKO
AED
AEV
AKO
BON
WER
HAM
MER
MOL
URM
HAS

Helmertova

240

Afinní

52

Kvadratická

3

Kubická

2

P(1)
0
0
0
0
0
0
0.41
0.41
0.10
0.31
0.22
0.47
0.53
0.51
0.43
0.14

P(2)
0
0
0
0
0
0
0.65
0.66
0
0.55
0.54
0.67
0.73
0.70
0.67
0.47

P(3)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.63
0.70
0.57
0.56
0.56
0.56
0.64

P(4)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.80
0.83
0.75
0.75
0.75
0.75
0.80

P(5)
0.35
0.27
0.95
0.60
0.92
0.97
0.65
0.56
0.97
0.90
0.76
0.42
0.49
0.49
0.33
0.88

P(6)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.27
0.32
0.14
0.16
0.16
0.23
0.32
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V dalším kroku provedeme převod zbylých Voronoiových
buněk na úplné orientované grafy. Pro každou dvojici buněk
V(Pi) a V(Qi) tedy určíme matice WPi a WQi. Přesnost výpočtu
hodnot wij závisí na velikosti analyzovaného území. Čím je velikost území menší, tím přesněji je třeba hodnoty wij určit.
V praxi postačuje uvádět je s relativní přesností cca 1*10-6.

4. Výpočet testovacího kritéria
Výpočet testovacího kritéria byl podrobně popsán v předcházející části článku [1]. Připomeňme, že vychází ze vzorce

=

t

––.
t
Q

P

Množiny P, Q mohou obsahovat numericky značně odlišné
hodnoty, je proto vhodné před výpočtem testovacího kritéria
provést alespoň jejich přibližné znormování. Vypočteme přibližné normalizační kritérium

Obr. 3 VD odpovídající množiny Q
v Bonneově zobrazení

N

tQi
i
i = 1 tP
q = ––––––
.
N



Tab. 4 Hodnoty kritérií m pro jednotlivá P
Zobr.
VED
VEV
VKO
KED
KEV
KKO
AED
AEV
AKO
BON
WER
HAM
MER
MOL
URM
HAS

P(1)

15.8
13.7
11.1
64.9
16.3
62.4
0.8
20.6
23.6
122.1

P(2)

P(3)

P(4)

26.4
26.6
39.8
52.8
23.1
2.0
25.8
36.0
151.9

3.3
0
134.7
1.7
27.3
13.1
9.3

3.6
0
8.3
1.8
30.2
14.4
7.7

P(5)
318.2
543.5
0
79.4
18.7
18.2
67.7
100.5
25.3
24.3
43.6
201.2
190.0
185.2
310.5
23.7

P(6)

(1)

Upravené matice  má tvar

 =



tQ
–––– .
qtP

(2)

Vlastní výpočet testovacího kritéria m provedeme ze vztahu
m =
924.9
950.3
37.4
28.3
83.4
13.5
960.5

Podíváme-li se podrobněji na hodnotu poměru N/N u jednotlivých množin Pi, všimneme si, že je tato hodnota v pěti
ze šesti případů největší u kartografického zobrazení, které
bylo následně detekováno jako zobrazení analyzovaného kartografického podkladu. Hodnoty poměru se zřejmě zvyšují
i s rostoucím počtem bodů N, buňky V(Pi) a V(Qi) jsou si
vzájemně „podobnější“. Všimněme si tohoto faktu u množin
P(1), P(2) a P(3), P(4) představujících „totéž území“. Jedná se
o důsledek snížení velikostí kroků ,  vedoucí ke vzniku
jemnějšího rastru; Voronoiovy buňky nad tímto rastrem jsou
v obou množinách „podobnější“.



v v
–––––––
.
N1

(3)

Připomeňme, že pokud neexistuje žádné V(Pi) a V(Qi) se
stejným počtem hran, je hodnota testovacího kritéria m = .
Přehled hodnot kritérií m pro jednotlivé množiny P nalezneme v tab. 4.
Srovnáním hodnot m zjistíme, že detekce kartografického
zobrazení proběhla úspěšně ve všech šesti případech. U množin P(1), P(2) se hodnota min(m) blíží k nule. Souřadnice xi,
yi bodů těchto množin byly při výpočtu zaokrouhleny na celá
čísla, shoda obou množin tedy není „úplná“, obě množiny
jsou „velmi podobné“ množině Q Mercatorova-Sansonova
zobrazení. Hodnota min(m) je rovna nule u množin P(3), P(5),
které jsou až na konstantu (jiný poloměr referenční plochy)
shodné s množinami Q Wernerova-Staabova a válcového
konformního zobrazení. Nejvyšší odchylku od „nuly“ vykazuje hodnota min(m) u množiny P(6), která byla pořízena
digitalizací rastrového podkladu, a souřadnice jsou zřejmě
zatíženy náhodnými i systematickými chybami (chyba zobrazení, chyba ze srážky mapového listu, chyba z digitalizace, atd...). Tyto chyby však byly natolik malé, že neovlivnily proces detekce kartografického zobrazení, viz tab. 3.
I v tomto případě bylo Urmaevovo zobrazení úspěšně detekováno. Značné rozdíly mezi hodnotami min(m) se proje-

Bayer, T.: Detekce kartografického zobrazení z množiny bodů...

Geodetický a kartografický obzor
ročník 54/96, 2008, číslo 3
46

čtu bodů, jejich rozložení na referenční ploše a velikosti analyzovaného území. Podmínkou úspěšné detekce je požadavek, aby plocha, na které se nachází analyzovaná množina
bodů, byla větší než cca 100 km2, což znesnadňuje provádění
detekce na velkoměřítkových mapových podkladech. Úspěšnost analýzy bude nižší v blízkém okolí singulárních bodů
(tj. zeměpisných a kartografických pólů), podél základních
poledníků či rovnoběžek zvolených pro znázornění území
s minimálními deformacemi; ve většině kartografických zobrazení bude obraz tohoto území „velmi podobný“. Správnost těchto závěrů je však nutno potvrdit dalšími analýzami.

Obr. 4 VD odpovídající množiny Q
v Hammerově zobrazení
vily u množin P(1), P(2) a P(3), P(4) zejména u Hammerova
a Wernerova-Staabova zobrazení, kde zjemněním kroků ,
 došlo ke generování „podobnějších'“ V(Pi) a V(Qi).
Grafické znázornění VD pro jednotlivé vstupní množiny
bodů s provedenou selekcí příslušných buněk nalezneme na
obr. 1 až 4. Všimněme si značné odlišnosti tvarů VD, které
usnadňuje proces analýzy.
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5. Závěr
Článek se zabýval praktickým postupem detekce kartografického zobrazení z množiny bodů metodou analýzy parametrů VD sestrojeného nad touto množinou bodů [1]. Dosažené výsledky naznačují, že metoda vykazuje poměrně
značnou invarianci testovacího koeficientu vzhledem k po-
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Satelitná radarová interferometria
využitá na detekciu poklesov
v Severočeskej hnedouhoľnej panve
520.872:528.48

Abstrakt
Satelitná radarová interferometria, tzv. InSAR, je vcelku nová disciplína diaľkového prieskumu Zeme využívaná v prvom rade
na generovanie digitálnych modelov terénu, a tiež na deformačné mapovanie. S cieľom otestovať InSAR bolo vykonané deformačné mapovanie celého územia Severočeskej hnedouhoľnej panve. Boli použité scény satelitov ERS 1 a ERS 2 (European
Remote Sensing Satellite) Európskej Vesmírnej Agentúry (ESA). Ako metóda bola zvolená tzv. konvenčná diferenčná interferometria pri opakujúcich sa preletoch. Realizovanie tejto metódy spočíva v dvoch krokoch – generovanie digitálneho modelu
terénu a deformačnej mapy. Veľmi dobre bol detekovaný pokles dopravného koridoru medzi mestami Most a Chomutov nazývaného tiež Ervenický koridor vybudovaný na nestabilných výsypkách okolitých baní. Pomocou metódy prenášania chýb bol
realizovaný odhad presnosti tejto detekcie. Tiež boli popísané limity a obmedzenia InSAR v našich podmienkach.
Satellite Radar Interferometry used for Detection of Subsidences in the Northern Bohemia Brown Coal Basin
Summary
Satellite radar interferometry, InSAR, is quite modern technology of active remote sensing used first of all for digital model
generation and also for deformation mapping of the surface. There was realized interferometric mapping of whole Northern
Bohemia Brown Coal Basin in the framework of testing this method in Czech area geographical conditions. Carefully chosen
ERS 1 and ERS 2 image data were used for this purpose. The socalled differential conventional repeat-pass interferometry was
provided to generate rough digital elevation model (DEM) and also the deformation map. The subsidence of Ervenice corridor
was successfully detected. Using theory of error propagation the uncertainty (accuracy) estimation was realized. Limits and
weaknesses of InSAR technique were discovered, too.
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1. Úvod
Myšlienka otestovať metódy InSAR (Interferometric Synthetic Aperture Radar) je založená na zaujímavých výsledkoch vo svete. Ide v prvom rade o detekciu deformácii zemskej kôry spojenej so seizmickou činnosťou. S príchodom
vysokého rozlíšenia radarových obrazov je možné InSAR
využiť aj na detekciu poklesu poddolovaných území s malým plošným rozsahom [14] prípadne na detekciu svahových
pohybov. Deformačné mapovanie pomocou InSAR je ale
vždy veľmi náročná metóda kedy nie je možné garantovať
výsledky so 100% pravdepodobnosťou. Dôvodom je vysoká
citlivosť dát na rôzne anomálie a veľmi náročné spracovanie
dát. Pre testovanie bolo vybrané územie Severočeskej hnedouhoľnej panve. Aktívny diaľkový prieskum zeme a radarová interferometria ako špeciálna metóda ponúka širokú paletu aplikácii začínajúc od mapovania využitia zeme, cez
mapovanie prírodných katastrof ako sú povodne a zemetrasenia, štúdium oceánskych prúdov a pohybov hladiny, sledovanie vegetačných pomerov, klasifikáciu terénu, sledovanie glaciálnych procesov a hlavne pre generovanie digitálneho modelu terénu a pre detekciu pohybov zeme s milimetrovou presnosťou. Pri aplikovaní detailného funkčného
a stochastického modelovania je možné skúmať atmosféru
a ionosféru.
V našom projekte sme sa zamerali čisto na detekciu poklesov vplyvom banskej činnosti. Na začiatku projektu bol
prevedený výber satelitných dát za použitia veľmi striktných kritérií berúc do úvahy stratu koherencie. Nasledovalo spracovanie dát, najskôr pomocou SAR procesora sa
vygenerovali obrazové SAR dáta, tzv. SLC – Single Look
Complex (voľný preklad by mohol byť „jeden komplexný
obraz“). Skratka SAR znamená Synthetic Aperture Radar
– radar so syntetizujúcou aperturou. Potom pomocou koregistrácie, spektrálneho filtrovania a ďalších krokov tzv.
InSAR spracovania sa vygeneroval digitálny model terénu
a iba jeden diferenčný interferogram. Nasledovalo kvalitatívne vyhodnotenie tohto interferogramu a vyhotovenie
mapy podozrivých území. Na vybraných lokalitách pomocou jednoduchého odčítania dvoch bodov bola určená deformácia. Jeden bod tohto vektora bol označený ako stabilný a druhý ako nestabilný. Na týchto vektoroch bol
prevedený odhad presnosti, presnejšie, boli kvantifikované
vplyvy spôsobené nepresným určením orbít, nepresným
určením topografickej informácie, odhad zvýšenia neurčitosti vyplývajúcej zo straty koherencie signálov, vplyv turbulentného mixovania atmosféry a tiež vertikálnej stratifikácie atmosféry. Realizácia tohto projektu je len prvá
skúsenosť s InSAR u nás. Využitím spracovania veľkej
sady dát a časových radov je možné dosiahnuť ďalšie výsledky.

2. Koncepcia projektu a výber dát
Úplne na začiatku bola myšlienka porovnať InSAR merania
s bodovými geotechnickými a geodetickými meraniami v rekultivovanej bani Chabařovice na západnom okraji mesta
Ústí nad Labem. Po zoznámení sa s charakterom a problémami InSAR metód však vysvitlo, že na získanie porovnateľných výsledkov by museli byť na meraných bodoch
umiestnené tvz. uhlové odrážače (corner reflectors) a muselo by byť implementované veľmi sofistikované stochastické modelovanie. Po tomto zistení sa cieľ projektu rozšíril na deformačné mapovanie celej SHP. Priestorové pokrytie
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plných SLC scén ERS satelitov je totiž 100 x 100 km. To
znamená, že jedna úplná SLC scéna siaha od stredných Čiech až po oblasti hlboko v Nemecku v rátane celého okolia
mesta Drážďany (obr. 1).

2.1 Dátové zdroje
Priamo na dosiahnutie všetkých výsledkov boli použité čiste
dátové zdroje aktívneho diaľkového prieskumu zeme, ERS
SLC scény plus zodpovedajúce veľmi presné orbity vypočítané na Technickej Univerzite v Delfte – Holandsko (tzv.
DEOS precise orbits). Sú to najpresnejšie orbity satelitov na
svete s radiálnou chybou do 5 cm. Ako podporné dátové
zdroje pre vyhodnotenie výsledkov, výber vstupných dát a vizualizáciu bol použitý SRTM digitálny model reliéfu (SRTM
– Shuttle Radar Topography Misson) s rozlíšením 3 arc sekundy a klimatologické dáta z danej oblasti. Ako podporná
informácia pri kvalitatívnom vyhodnocovaní diferenčného
interferogramu bola použitá aj on-line ortofotomapa ČR
[8] a on-line SPOT panchromatická fotomapa [13].
SAR SLC dáta
Dáta boli získané v rámci výskumného projektu
Cat.1.2404 (Dr. Halounová): Interferometria využitá na
detekciu poklesov a zosuvov pôdy v poddolovaných územiach a územiach s výskytom veľkých povrchových baní
(http://eopi.esa.int/esa/esa?cmd=search - ID:2404). Pri výbere boli použité nasledovné kritéria:
• Scéna musí obsahovať mestá Teplice a Ústí nad Labem.
• Scéna musí byť zosnímaná v zime medzi 1. 11. a 10. 4. v rokoch 1998 až 2004.
• Časová základňa nie je dlhšia ako jeden rok, čo znamená,
že minimálne dve scény musia byť zosnímané v jednom
zimnom období.
• Kolmá základňa je čo najkratšia – mala by sa pohybovať
okolo 100 km.
• V čase zosnímania scény nie sú prítomné žiadne zrážky
a ani 3 dni pred zosnímaním.
• Nie je prítomná žiadna snehová pokrývka v čase zosnímania scény.
Na základe týchto reštriktívnych kritérií boli vybrané posledné scény z dvoch dráh: dráha č. 122 a 394 (track:dráha).
Základné informácie o výbere sú v tab. 1.
Po spracovaní scén z dráhy č. 122 sa však zistilo, že kvôli
prílišnému vzájomnému posunu tvz. nultého Dopplerovo
centroidu ku interferencii signálu nedochádza. Frekvenčný
posun je príliš veľký. Toto bolo spôsobené zlyhaním gyroskopov a nestabilite satelitov v čase snímania. Výsledný
interferogram neobsahuje vôbec žiadne interferometrické
prúžky a dochádza ku úplnej strate koherencie. V tab. 2 sú
vypísané vlastnosti satelitu a dát vstupujúcich do projektu.
Ide o zobrazujúci SAR so šikmým snímaním kde tvorba
obrazu je založená na detekcii rozdielu v intenzite odrazeného signálu od zemského povrchu. Táto zmena je v prvom rade ovplyvnená drsnosťou povrchu a dielektrickou
konštantou.
Na dosiahnutie výsledkov bola použitá tvz. three-pass konvenčná satelitná interferometria kde sa využívajú dve scény
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Obr. 1 ERS SAR magnitúda naložená na mape geomorfologického členenia oblasti severných
a severozápadných Čiech; boli použité dáta z dvoch zostupných orbít; v obrazoch magnitúdy je možné vidieť
stopy po nie celkom perfektnom SAR spracovaní, intenzita obrazu sa stráca so vzdialenosťou od satelitu; je to
spôsobené aj tým, že nebol použitý originálny SAR procesor Európskej Vesmírnej Agentúry

Tab. 1 Výber dát s využitím veľmi striktných kritérií
Pár č. 1: ERS2, Frame: 2583, Track: 122,
Typ preletu: Zostupný, Typ produktu: RAW, BⲚ = 33 m, BT = 105 dní

Scéna 1: ERS2, 2003-02-26
Scéna 2: ERS2, 2002-11-13

Pár č. 2: ERS2, Frame: 2583, Track: 394,
Typ preletu: Zostupný, Typ produktu: RAW, BⲚ = 96 m, BT = 70 dní

Scéna 1: ERS2, 1999-03-08
Scéna 2: ERS2, 1998-12-28

Tandem pár: ERS1/2, Frame: 2583, Track: 394,
Typ preletu: Zostupný, Typ produktu: RAW, BⲚ = 107 m, BT = 24 hodín

Scéna 1: ERS2, 1999-03-08
Scéna 2: ERS1, 1999-03-07

s vhodnou kolmou základňou a veľmi krátkou časovou základňou na vytvorenie digitálneho modelu terénu v radarovom súradnicovom systéme. Ten sa potom použije na odčítanie topografickej zložky signálu tzv. deformačného
interferogramu – interferogramu, ktorý obsahuje jednu zo
scén topografickej dvojice a obsahuje v sebe potenciálnu deformáciu povrchu zeme. Je vhodné keď deformačný interferogram má čo najkratšiu kolmú základňu. Výsledný interferogram sa nazýva diferenčný interferogram a obsahuje len
deformačnú zložku fázy (obr. 2).

3. Popis metódy a postup spracovania dát
Základnou vstupnou informáciou sú úplné dáta z koherentného zobrazovacieho radaru najlepšie umiestneného na družici. Letecké senzory vykazujú výraznejšiu nestabilitu čo
spôsobuje ťažkosť pri interferometrii. Skratka InSAR znamená: radar – radio detection and ranging (detekcia a určovanie polohy pomocou rádiových vĺn), Synthetic Aperture
Radar (radar so syntetizujúcou aperturou t.j. založenom na
určovaní vzájomnej polohy pomocou dopplerovským frek-
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Tab. 2 Základné charakteristiky zobrazovacieho módu ERS SAR radaru [6]
Frekvencia

5.3 GHz (C-band)

Vlnová dĺžka

5.6666 cm

Priestorové rozlíšenie

v smere letu: do 30 m; kolmo na smer letu: do 26.3m

Uhol vzhľadom na kolmý smer

23.0°

Výška letu

od 782 do 785 km

Typ orbity

kruhová, polárna, slnečne synchrónna

Perióda

okolo 100 minút

Perióda opakovania preletu

35 dní

Priestorové pokrytie

(range) 100 km; (azimuth) 110 km

Rozmery v pixeloch

(range) 5651 bodov; (azimuth) 28000 riadkov

venčných posunov v rámci jedného pulzu), interferometrický
SAR, InSAR, SAR radar umožňujúci interferometrické spracovanie. Takýto radar nesníma len intenzitu prijatého signálu
ale aj fázovú informáciu. V histórií bolo realizované väčšie
množstvo leteckých aj vesmírnych experimentov, ale momentálne sú najväčšie InSAR misie tri satelity Európskej Vesmírnej Agentúry (ESA) a to ERS 1/2 a najväčší satelit
diaľkového prieskumu zeme, ENVISAT. V rámci nášho projektu boli dodané len tzv. RAW dáta, čo je len do matíc uložený prijatý signál. Na to aby bol použiteľný na akékoľvek
spracovanie je potrebné z neho vytvoriť radarový komplexný
obraz – SLC. Tento proces sa nazýva SAR processing alebo
focusing – zaostrenie obrazu. Zobrazovací radar funguje tak,
že zemský povrch nesníma kolmo, ale šikmo, aby pomocou
pulzov dokázal rozlíšiť objekty. Prijatý signál z týchto pulzov má určité spektrálne pásmo a zahrňuje v sebe modifikáciu samotného signálu zmiešané s dopplerovskými frekvenčnými posunmi spôsobenými rýchlym pohybom satelitu.
Pomocou presného matematického modelovania referenčného signálu a jeho porovnania s prijatým signálom je možné
vytvoriť obraz povrchu s veľmi vysokým rozlíšením. Rozlíšenie plnej SLC scény je až 28000 x 5616 pixlov (tab. 2).
Toto zodpovedá veľkosti na disku až do 1.2 gigabyte pri dátovej presnosti double complex.
3.1 Zaostrenie obrazu
SAR processing sa realizoval v troch krokoch:

Obr. 2 Zložky interferometrickej fázy interferogramu vytvoreného z dvoch ERS SAR scén; originálna fáza, súčet všetkých zložiek, sa nachádza v najspodnejšom riadku; interferometrická fáza je súčtom zložky šikmého snímania ,
topografickej zložky
P_topo, deformácie (samotného relatívneho pohybu bodu na povrchu) P_DP a vplyvu atmosféry
P_atm a ionosféry
P_ion

1. Zaostrenie v smere range – pomocou korelácie vymodelovaného a existujúceho signálu je zistený ich vzájomný
súvis. Prostredníctvom rýchlej fourierovej transformácie
(Fast Fourier Transform – FFT) je realizovaná dekonvolúcia a signál je vyčistený v jednom smere (smere kolmom
na smer letu satelitu – range). Podrobnejší popis teórie je
v [5] alebo v zjednodušenej forme aj v [12].
2. Korekcia pohybu (Range migration) – vzhľadom na to, že
satelit a Zem sú vo vzájomnom pohybe, a Zem sa ešte relatívne dosť rýchlo otáča, sa javia bodové odrážače na zemskom povrchu nie ako rovné čiary v nezaostrenom obraze,
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ale ako hyperbolické krivky. Táto deformácia sa odstráni
opäť využitím modelovania referenčnej funkcie a pomocou FFT dekonvolúcie sa signál upraví.
3. Zaostrenie v smere letu (azimuth) – nasleduje modelovanie rýchlosti satelitu, frekvencie pulzov a celkového správania sa signálu v pulze sa vytvorí referenčná funkcia pre
zaostrenie v smere letu. Pomocou konvolučného teorém
aplikovaného už v predošlých krokoch je korelácia signálov vypočítaná ako konvolúcia časovo inverzných funkcii.
Je teda možé konvolúciu nahradiť násobením ich fourierových transformácii do spektrálneho priestoru [16], [3].
Výsledný zaostrený signál je teda výsledkom:
V t = FT-1 FT SA(t) FT R-t ,

(1)

kde V (t) je zaostrený signál, SA(t) je prijatý signál, R(-t)
je referenčný signál a FT je fourierová transformácia. Toto
je základný vzťah konvolučnej teorémy.
Obrazové dáta sú následne uložené v komplexnom tvare
aby bolo možné zaznamenávať intenzitu aj fázu signálu.
Z praktických dôvodov sú hodnoty uložené ako I a Q zložky
s rovnakou dimenziou
yi = I + jQ = |yi|exp(j) ,

(2)

kde yi je komplexné meranie, I, Q je reálna a imaginárna
časť komplexného čísla a |yi| je magnitúda a  je fáza signálu (goniometrický tvar komplexného čísla).

je vplyv topografie (obr. 2). Táto skutočnosť je vyjadrená ako výškový rozdiel zodpovedajúci jednému cyklu 2
(height ambiguity):





R sin
h2 = ––––––– ,
2B⊥

(5)

kde  je uhol snímania (incidence angle) a B⊥ je kolmý priemet základne teda vzdialenosti medzi orbitami v čase snímania. Vzhľadom na to, že interferometria ako metóda je
veľmi citlivá na malé zmeny vzdialenosti môžeme do vzťahu
započítať aj deformáciu povrchu, teda priamo zmenu polohy
meraného bodu vzhľadom na obidva prelety. Po odvodení
[10] dostaneme:
P





B0⊥,P
4
= ––– B sin 0P –  – DP – ––––––
HP .

R1sin0

(6)

V tomto vzťahu DP je deformácia povrchu a HP je relatívna výška sledovaného bodu. Tento vzťah vyjadruje kľúčovú skutočnosť, že ak B⊥ = 100 m a zmena topografickej
výšky HP je 1 m spôsobí to zmenu interferometrickej fázy
približne 4.5°, čo je hlboko pod šumom signálu, a preto je
to prakticky nedetekovateľné. Ale v prípade diferenčnej interferometrie zmena DP = 1 cm v smere na satelit spôsobí
zmenu interferometrickej fázy 127° čo je veľmi dobre detekovateľné.
3.2.2 Interferometrické spracovanie dát

3.2 Interferometrické spracovanie
Vlastné interferometrické spracovanie a využitie interferometrie je možné iba so zaostrenými obrazovými SLC dátami. Na úplné spracovanie je potrebná informácia o magnitúde, fáze signálu, a tiež orbitálne a ďalšie pomocné informácie.

3.2.1 Kľúčové skutočnosti a aproximované vzťahy
Interferogram ako produkt vznikne presným „napasovaním“,
koregistráciou, dvoch SLC scén na seba. Pri koregistrácii by
chyba nemala presiahnuť 1/8-1/10 pixla. Pokiaľ je chyba väčšia ako 1/2 pixela ku interferencii nemôže dôjsť. Interferogram v digitálnej podobe vznikne komplexným vynásobením dvoch komplexných SLC obrazov:
v = y1y*2 = |y1||y2| expj1 – 2 .

(3)

Vidíme, že fázy sa navzájom odčítajú. Interferometrická fáza
je teda:
P

4 R1 – R2
4R
= 1P – 2P = – ––––––––––
= – ––––– ,



(4)

kde R je vzdialenosť satelit – Zem,  je vlnová dĺžka a 4 sú
dva vlnové cykly. Následne pomocou známej geometrickej
konfigurácie satelitov pri snímaní a zahrnutím niekoľkých
aproximácii sú odvodené dva základné interferometrické
vzťahy. Celé odvodenie je možné nájsť v [10] alebo v skrátenej podobe v [12]. Najdôležitejšia skutočnosť je, že zmena
interferometrickej fázy zodpovedá vzdialenosti satelit –
Zem (R). Teda jednou z dôležitých zložiek interferogramu

Na spracovanie dát bol použitý open source voľne dostupný
softvér vyvinutý na pôde technickej univerzity v Delfte (TU
Delft) v Holandsku. Jeho meno je DORIS, čo je skratka: Delft
Object Oriented Interferometric Software [11]. Ide o modulárny softvér s otvoreným kódom vyvinutý ako multiplatformné riešenie implementované v jazyku C++ a využívajúce množstvo ďalších už existujúcich softvérových balíčkov
ako napr. knižnicu FFTW (Fast Fourier Transform in the
West), na vizualizáciu je integrovaný kartografický softvér
GMT (Generic Mapping Tools), pre náročné algebraické operácie je integrovaná knižnica LAPACK (Linear Algebra Package). Vstupom do spracovania sú binárne SAR scény SLC
a im prislúchajúce údaje v rátane veľmi presných orbít z času
snímania. Podporné dáta je textový súbor obsahujúci napr.
vlnovú dĺžku  = 0.0566660 m, frekvencia opakovania pulzov PRF = 1679.902 Hz, frekvenčné spektrum v smere letu
1423.62678 Hz, čas letu signálu ku prvému pixelu obrazu
5.5642380 ms, celkové frekvenčné spektrum v kolmom
smere 15.50825 MHz a mnoho ďalších údajov, bez ktorých
by interferometrické spracovanie nebolo možné.
Tak isto vzhľadom na nominálnu veľkosť scény (28 000
x 5616 pixlov) je vhodné vyrezať malé testovacie územie,
najlepšie 5000 x 1600 pixlov. Interferometrické spracovanie
je totiž veľmi náročné na pamäť počítača a na výpočtový čas.
Samotné spracovanie začína korektným načítaním dát do interného formátu sofvéru DORIS. Po načítaní spracovanie pokračuje v nasledujúcich krokoch:
1. Hrubá koregistrácia – Tento krok je možné riešiť troma
základnými spôsobmi: využitím geometrie a presných orbít, využitím obrazovej korelácie a manuálnym odčítaním
zodpovedajúcich si bodov. V našom spracovaní sme museli použiť tretí spôsob pretože prvé dva automatické zlyhali.
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Obr. 3 Výsledky interferometrického spracovania tandem (topografického) páru (tab. 1); topografická zložka interferogramu
je na a), koherencia je na b) a magnitúda je na c); spracovaný bol výrez scény z okolia mesta Most

2. Spektrálne filtrovanie v smere letu – V interferometrii, ako je aj popísané v ďalších častiach o stochastickom modelovaní, je potrebné dosiahnuť čo najvyššiu
koherenciu signálu. Kvôli rozdielnej geometrii snímania dochádza aj ku miernym rozdielom v spektrálnych
pásmach oboch scén. Ešte pred jemnou koregistráciou je vhodné previesť spektrálne filtrovanie v smere
letu (azimuth). Je tu využívaná technológia vyhodnotenia celkového spektra a odrezanie neprekrývajúcich sa
častí pomocou FFT a inverznej fourierovej transformácie.
3. Jemná koregistrácia – Pomocou výpočtu korelačného
koeficientu pre množstvo náhodne rozmiestnených bodov
sa vypočítajú presné vektory posunu. Na výpočet korelácie je použitá iba magnitúda vstupných dát. Sada týchto
vektorov je následne interpolovaná 2D interpolačnou polynomickou funkciou.
V našom prípade bol použitý polynóm druhého stupňa. Tento interpolačný polynóm slúži ako zobrazujúca
funkcia do prevzorkovania jedného radarového obrazu
na iný. Jedna scéna vo dvojici je označená ako vedľajšia
(slave) a tá je prevzorkovaná presne na hlavnú snímku
(master).
4. Spektrálne filtrovanie v kolmom smere na let – Rozdiel
v spektrálnych pásmach vplyvom rozdielnej geometrie sa
prejavuje aj v smere range.
V tomto prípade je ale problém ten, že tento vplyv je
závislý od lokálneho uhla pohľadu, ktorý závisí na lokálnej topologii a dynamicky sa mení v celej snímke.
Techniku filtrovania v zjednodušenej forme môžeme popísať ako iteratívny algoritmus, ktorý je aplikovaný v dynamicky bežiacom okne. V každom okne sa dočasne vygeneruje interferogram, pomocou tvz. power spectra sa
vyhodnotí intenzita frekvencie zodpovedajúcej interferometrickým prúžkom a tiež intenzita šumu. Následne
sa vyhodnotí pomer signálu a šumu, a spektrálnym filtrovaním sa odstránia frekvencie šumu. Opäť je využívaná FFT.
5. Prvé interferometrické produkty (interferogram a koherenčná mapa) – Hneď ako sú dve SAR SLC scény
presne koregistrované je vytvorenie interferogramu realizované jednoduchým komplexným vynásobením podľa

(3), pričom sa fázy navzájom odčítajú a vzniká interferometrická fáza. Fáza jedného radarového obrazu vzhľadom na náhodnosť javov na zemskom povrchu je úplne
náhodný jav. Interferogram ale v sebe zahŕňa princíp interferencie, teda vzájomného ovplyvňovania dvoch nezávislých prúdov elektromagnetického žiarenia. Interferometrická fáza, pokiaľ má interferogram dostatočnú
koherenciu priamo súvisí so zmenou vzdialenosti satelit – Zem (obr. 2). Koherencia vyjadruje stupeň korelácie medzi signálmi a súvisí s kvalitou a dôveryhodnosťou fázy. Pokiaľ sa koherencia blíži ku nule ku
interferencii nedochádza. Koherencia sa v praxi počíta
podľa vzorca:
1
N

N

– n = 1 y1(n)y2*(n)
  = ––––––––––––––––––––––––– ,
N
N
1
1
(n) 2 –
(n) 2
–
n = 1 y1  N
n = 1 y2 
N



(7)

N vyjadruje veľkosť okna pre výpočet, y1 a y2 sú vstupujúce komplexné ERS scény.
6. Odstránenie vplyvu šikmého snímania – Ako vidíme na
obr. 3 najmarkantnejší trend je vplyv šikmého snímania
a geometrie ktorý je vzhľadom na existenciu základne
B prítomný vždy. Tento vplyv odstránime odčítaním vypočítanej referenčnej fázy.
7. Obrazové filtrovanie – Napriek spektrálnemu filtrovaniu
na ďalšie spracovanie je výsledný interferogram stále silne
zašumený. Keďže informácia ktorú chceme získať sú interferometrické prúžky, ktoré sú často v miestach nízkej
koherencie veľmi nejasné, je vhodné použiť vysokofrekvenčné filtrovanie obrazu.
8. Rozbalenie fázy – Interferomatrická fáza je kvôli odčítaniu cyklických vĺn uzavretá do intervalu (– , >. Na získanie absolútnej informácie o fázovom rozdiely cez viacero cyklov je potrebné túto fázu „rozbaliť“ do absolútnej
fázy. V ideálnom prípade, keby bola interferometrická fáza
úplne hladká a bez anomálii je rozbalenie jednoduchý úkol
načítavania cyklu 2 pri každom prechode. Reálny interferogram však obsahuje veľké množstvo šumu a anomálii
takže rozbalenie sa stáva veľmi náročným matematickým
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problémom. V našom prípade bol použitý open-source
softvér SNAPHU (Statistical-cost, network-flow algorithm
for phase unwrapping) [4], [17]. Ide o veľmi zložitý
iteratívny algoritmus ktorý kombinuje informácie z koherenčnej mapy, magnitúdy a fázy. Využíva matematický
aparát teórie grafov a teóriu spojenú s minimalizovaním
normy funkcie v L0 a L1 priestore.
9. Transformácia do výškových súradníc a geokódovanie
– Jedným z produktov satelitnej radarovej interferometrie
je DEM. Najznámejší interferometrický produkt je SRTM
DEM celej Zeme ktorý pokrýva všetko od 60° severnej zemepisnej šírky do 56° južnej zemepisnej šírky. Doteraz
všetky výpočty prebiehali v súradnicovom systéme hlavnej scény (master scene). Teda aj výškové rozdiely sú
vlastne rozdiely vzdialenosti smerom ku satelitu. Prvým
krokom geokódovania je prevedenie týchto šikmých rozdielov na rozdiely kolmých výšok. Ďalším krokom je pomocou presných orbít tieto výšky previesť na metre a určiť každému pixelu geodetické súradnice. Absolútna
presnosť tohto georeferencovania nie je veľmi vysoká. Ako
vstupné informácie sú totiž použité merané časové informácie, a to čas letu a čas polohy na orbite. Tieto informácie sú najnepresnejším údajom o dátach. Čo je však pridaná hodnota tohto modelu v porovnaní s inými, je
možnosť ho jednoducho transformovať do satelitných súradníc iných preletov z rovnakej dráhy, a tým je možné ho
jednoducho použiť v tvz. three-pass interferometrii (diferenčná intererometria) [18].

3.2.3 Deformačné mapovanie s využitím troch scén

4. Výsledky a ich vyhodnotenie
Interferometrické spracovanie dát bolo realizované pre viacero malých výrezov scény v oblasti SHP ako aj pre celú
scénu naraz. Rozdiel v spracovaní rôznych častí spočíva
v rôznej kvalite vstupných dát, ktorá ovplyvňuje kvalitu
výstupu. Hlavné produkty sú digitálny model terénu a diferenčný interferogram. Jedným z kľúčových problémov
projektu je správna interpretácia výsledkov a odhad limít
a skutočností hlavne vo vzťahu s publikovanými výsledkami úspešných projektov realizovaných vo svete. Totiž,
po konečnom vyfiltrovaní diferenčného interferogramu sa
ako klesajúce javia aj miesta so stratou koherencie, s nahustením signálu na svahoch obrátených smerom k satelitu alebo s výskytom zatienenia. Tiež môžu byť ostré fázové prechody spôsobené chybami v rozbalení fázy. Prvým
krokom je teda vizuálne kvalitatívne vyhodnotenie interferogramu.

4.1 Kvalitatívne vyhodnotenie interferogramu
Interferogram sa dá zvyčajne ľahko exportovať do vizuálne
viditeľného obrazu ktorý je ďalej možné georeferencovať a interpretovať porovnaním s inými dátovými zdrojmi. Na demonštráciu je uvedený diferenčný interferogram zachytávajúci deformáciu zemskej kôry po zemetrasení v Iráne pri
meste Bam 26. 12. 2003 (obr. 4). Jeden interferometrický
prúžok v tomto prípade zodpovedá 2.8 cm deformácii v smere
na satelit.

Anglický originál názvu tejto metódy je three-pass interferometry. Doterajšie spracovanie popísané v kapitole 3.2.2
umožnilo vytvorenie interferogramu ktorý obsahuje všetky
zložky okrem referenčnej fázy zo šikmého snímania. Na to
aby sme boli schopní oddeliť deformačnú fázu od topografickej fázy (vzorec (6) a obr. 2) je potrebné odčítať topografickú fázu od interferogramu. Existujú dva spôsoby, a to
využitie externého DEM ktorý je potrebné interpolovať
a prevzorkovať do deformačného interferogramu (interferogramu ktorý obsahuje deformáciu ale aj všetky ostatné
zložky) alebo využitím troch scén a dvoch interferogramov.
Výsledkom je tvz. diferenčný interferogram, ktorý už obsahuje iba diferenčnú fázu. V našom projekte bola prakticky
využitá hlavne druhá metóda. Obidva interferogramy sú totiž vytvorené vzhľadom na jednu hlavnú scénu. Potom sa topografická fáza odčíta pomocou jedného z interferogramov,
ktorý označíme ako stabilný – bez deformačných zmien. Aproximovaný vzťah pre výpočet výslednej diferenčnej fázy je
nasledujúci:


Rde f0P = – ––
4



–

B⊥ 0
–––
,
B⊥0



(8)

kde  je interferometrická fáza deformačného interferogramu a  je fáza topografického interferogramu, B⊥0, B⊥0
sú kolmé základne obidvoch interferogramov. V našom projekte boli použité ako topografická dvojica tandem pár:
hlavná scéna – 7. 3. 1999, vedľajšia scéna – 8. 3. 1999,
BT = 1 deň, B⊥ = 108.3 m, ako deformačná dvojica: hlavná
scéna – 7. 3. 1999, vedľajšia scéna – 28. 12. 1998, BT = 68 deň,
B⊥ = 15.9 m.

Obr. 4 Diferenčný georeferencovaný interferogram zemetrasenia pri Iránskom meste Bam; obrázok z [15]
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Obr. 5 Tri miesta vybrané na ilustráciu kvalitatívneho vyhodnotenia; šípka zobrazuje miesto a smer fotenia; a) zobrazený pravdepodobný detekovaný pokles dopravného koridoru na severnom okraji Nechranickej nádrže; b) podobný prípad dopravného
koridoru medzi dvoma veľkými povrchovými baňami (Ervenický koridor); c) veľmi jasne viditeľný dočasný pohyb poľnohospodárskych polí vo väčšej nadmorskej výške Krkonôš – miesto už mimo územia ČR na nemeckej strane; všetky tieto pohyby
nepresahujú 1 cm

Obr. 6 Mapka obsahujúca podozrivé územia; miesta 1 až 3 zodpovedajú jasným a ohraničeným škvrnám na diferenčnom
interferograme a zároveň sa tam nachádzajú miesta výsypiek a hĺbkových baní; miesta 4 a 5 zodpovedajú
lokalitám s pomalými pohybmi vulkanických svahov; miesto 7 zodpovedá podkopanému dopravnému koridoru tak isto ako
miesto 6 umiestnenému na nestabilnej banskej výsypke miesta; 8 a 9 sú veľmi jasne detekované relatívne poklesy
povrchu výsypky povrchovej bane Šverma; miesto 10 tiež zodpovedá umiestnením výsypke povrchovej bane; miesto 11
môže potenciálne zodpovedať relatívnemu poklesu severného brehu Nechranickej nádrže (obr. 5)
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Náš interferogram s časovou základňou BT = 69 dní a prítomnými len veľmi pomalými zemskými pohybmi neobsahuje
jasné prúžky ako v prípade zemetrasenia. Dôkazom toho, že
diferenčná interferometria funguje sú viditeľné veľmi malé relatívne pohyby poľnohospodárskych polí v celej SHP. Tieto
polia vplyvom mrazu a rôzneho obhospodárenia vykazujú vysokú koherenciu a zároveň relatívny pohyb rádovo do 1 cm
(obr. 5c). Ďalšie miesta jasne vykazujú trvalý pohyb voči
svojmu širšiemu okoliu a tieto miesta sú dokumentované ako
nestabilné aj z iných zdrojov. Pomocou vizuálneho vyhodnotenia a braním do úvahy rozdiel medzi permanentnou a dočasnou deformáciou bola vytvorená mapa podozrivých území.
Ide o miesta kde je koherencia dostatočne vysoká, kde nie je
vysoká pravdepodobnosť chýb zo zlého rozbalenia fázy alebo
iných anomálii – zarovnaný terén, je evidentné že nejde len
o dočasnú deformáciu a podozrenie je potvrdené z iných zdrojov (máp podkopaných území a rizikových zón v SHP).

4.2 Kvantitatívne vyhodnotenie interferogramu
Oprávnená otázka pri takýchto magnitúdach detekcie je aká
je dôveryhodnosť tejto informácie a prípadne presnosť merania ak pokladáme detekciu za 100 % dôveryhodnú. Treba
priznať, že robenie záverov z jedného diferenčného interferogramu, pokiaľ nie sú prúžky jasne viditeľné ako v prípade
zemetrasenia (obr. 4), je skôr na úrovni hypotézy. Ervenický
koridor a aj iné miesta boli označené ako nestabilné bez
akejkoľvek a-priori informácie o nestabilných územiach
v SHP. Každá zmena interferometrickej fázy zodpovedá
zmene vzdialenosti ak je koherencia dostatočne vysoká.
Problémom je, že deformácie v SHP sa pohybujú do 1cm
za BT = 69 dní pričom chyby spôsobené napr. atmosférou
môžu dosahovať až 3-10 násobok tejto hodnoty. Pomocou
informácii z iných, už realizovaných projektov a výskumných úloh bol prevedený odhad presnosti pre vybrané vektory – stabilný bod, klesajúci bod. V reálnom prípade totiž
všetky vstupné parametre počnúc orbitami, cez spracovanie signálu, interferometrické spracovanie a samotný signál je zaťažený množstvom systematických aj náhodných
chýb. Pokiaľ by sme mali k dispozícii viacero meraní je
možné previesť vyrovnanie metódou najmenších štvorcov
(alebo všeobecnejšie – definovať lineárny Gaussov-Markhofov model) a urobiť presnejší odhad deformácii aj s určením ich presností:
^x = ATQ–1A –1ATQ–1 ,

(9)

C^x = 2 ATQ–1A –1 ,

(10)

Obr. 7 Fázový rozdiel dvoch bodov v diferenčnom
interferograme priamo vyjadruje vzájomný pohyb a obsahuje
všetky typy neurčitostí

Potom je možné použiť buď predpoklad lineárneho charakteru meranej veličiny v čase, alebo pomocou sofistikovaných algoritmov je možné získať aj nelineárny priebeh. Týmito metódami sú napr. Permanent Scaterrers Technique [7]
alebo odvodená Small Baseline Method [2]. Keďže je v našom prípade k dispozícii len jedno meranie, mohli sme presnosť odhadnúť len pomocou skúmania bežného vplyvu straty
koherencie, vplyvu atmosféry, orbitálnej chyby, prenášania
nepresností DEM pri odčítaní topografickej fázy. Na testovanie bolo vybraných viacero vektorov, pričom kľúčovým
výsledkom je detekcia poklesu Ervenického koridoru.

4.2.1 Odhad veľkosti chybových vplyvov
Prvou, veľmi dôležitou otázkou v satelitnej radarovej interferometrii je, ktorú veličinu v spracovaní môžeme označiť za
meranie. Je to fáza vstupujúceho signálu? Alebo hodnota interferometrickej fázy jedného pixla? Ani jedna z týchto hodnôt sama o sebe nemá vypovedaciu schopnosť. Prvá relevantná informácia s vypovedacou schopnosťou je fázový
rozdiel dvoch bodov. Ten sa dá potom prepočítať buď do výškového rozdielu v prípade generovanie DEM alebo do deformácie v prípade deformačného mapovania.
Odhad chýb bol vykonaný na vhodne vybranom vektore
spájajúcom stred klesajúcej časti Ervenického koridoru a bod
umiestnený v stabilnej zóne okolia mesta Jirkov. V projekte
bolo vyhodnotených viacero vektorov, podrobnosti sú uvedené v [12]. Fázový rozdiel vypočítame veľmi jednoducho:
 =

kde A je definičná matica, C je kovariančná matica, ^x je najlepší lineárny odhad neznámej premennej. Problémom je ale
zlá podmienenosť celého modelu, pretože všetky parametre
sa menia v priestore a čase, a takmer vždy, keby sme chceli
zachytiť všetky vplyvy, je v modeli oveľa viacej neznámych
ako známych premenných. Ďalším problémom je, že vlastne
každý pixel interferogramu predstavuje jedno meranie
a napr. výrez o 1000 x 1000 pixloch spôsobí veľkosť kovariančnej matice 1 000 000 x 1 000 000, čo je numericky neriešiteľné. Riešením je kvantitatívne vyhodnocovanie iba siete vybraných pixelov s vysokou koherenciou, ich spojenie
do matematickej siete a použitia časového radu mnohých
meraní.

P

–

Q

= 2.15 rad ,

(11)

čo po použití (4) predstavuje deformáciu 0.97 cm.

^x

1. Vplyv straty koherencie – Prvým problémom a hlavným
limitujúcim faktorom interferometrie je strata koherencie
signálu. Koherencia nám vlastne vyjadruje mieru korelácie signálu dvoch radarových obrazov a tým aj pomer
signálu a šumu v interferograme. Koherenciu priradzujeme každému bodu zvlášť pričom túto informáciu odčítame priamo z koherenčnej mapy, pozri (7). Keďže ide
o nezávislé hodnoty výsledný vplyv na  môžeme vyjadriť ako varianciu 2 _ koh = 2 _ koh _ P  2 _ koh_Q a je to
2 _ koh = 4.8031 rad2. Existuje komplexná teória stochastického chápania rádiového signálu a výpočtov neurčitosti informácii získaných zo signálu. V literatúre je
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možné nájsť viacero zjednodušených vzorcov. V našom
projekte sme sa opreli o štúdiu [1], kde je odvodený výpočet distribučnej funkcie interferometrickej fázy a z nej
vzťah medzi varianciou a koherenciou:

2 = E  –


=

-

2

2 =

0+

0

pdf  –

0-

 –

2 pdf   d =

0

2
 d = –– –  arcsin  
3

0

(12)

Li2 2
 arcsin2  – –––––––
,
2
Li2 je Eulerov dilogaritmus. Keďže v našom interferometrickom spracovaní bol použitý tzv. multilooking (ide
o špeciálne zníženie rozlíšenia, a tým aj vyfiltrovanie signálu), plus bol ešte samotný interferogram vyfiltrovaný, je
potrebné túto skutočnosť zohľadniť. Na základe výsledkov
z [1] znížime 2 _ koh o 30 %, čo znamená, že 2 _ koh
⇒ 2 _ koh_filt = 2.3535 rad2.
2. Vplyv nepresných orbít – V spracovaní boli použité veľmi presné orbity, DEOS, s garantovanou radiálnou chybou do 5 cm. Orbity sú využívané na veľa úloh počas celého interferometrického spracovania a existuje
množstvo štúdii popisujúcich spôsob prenášania týchto
nepresností do výsledného interferogramu. Vždy ale
chyba orbity predstavuje lineárny trend jasne viditeľný
v celom interferograme. Je teda možné tento trend priamo vyhodnotiť – odčítať, po spracovaní celého rozsahu
SLC scény. V našom prípade predstavoval lineárny trend
iba 7.95 rad pre celé územie (100 km vzdialenosť). Čo
sa prenieslo ako chyba orb = 0.01 rad pre vyhodnocovaný vektor.
3. Vplyv atmosféry – Ide o najťažšie merateľný vplyv s veľmi veľkou variabilitou a je to jeden z najväčších limitujúcich faktorov satelitnej radarovej interferometrie popri
strate koherencie. Z jedného interferogramu nie je možné
nijakým spôsobom získať informáciu o vplyve atmosféry.
Pri vyhodnocovaní interferogramu vplyv atmosféry predstavuje skutočnosť, že meranie fázových rozdielov vzdialených bodov nemá vôbec význam (vzdialenejších ako
1 km). Pre odhad vplyvu boli použité výsledky rozsiahlej štúdie realizovanej na pôde TU Delft [10], [9]. Hlavným zdrojom ovplyvňovania fázy rádiového signálu je
absolútna vlhkosť v atmosfére. Nie je to obsah aerosolov
ani vodné kvapky počas dažďa. Táto veličina naberá svoje
maximum v teplých vlhkých mesiacoch a je spojená aj so
zrážkovou činnosťou. V interferometrickom mapovaní
musíme o vplyve atmosféry uvažovať ešte v dvoch dimenziách:
• ako vplyv vertikálneho rozvrstvenia,
• ako vplyv horizontálnej turbulencie v atmosfére.
Matematické vzťahy a podrobnosti sú uvedené v zdrojovej literatúre alebo v [12]. Pre náš vektor vertikálne
rozvrstvenie predstavuje vplyv 2vert = 0.0039 rad2 pretože výškový rozdiel je veľmi malý. Horizontálna variabilita predstavuje 2turb = 0.7431 rad2 pričom sa berie do úvahy obvyklá situácia zimných mesiacov kde
maximálny vplyv je 0.86 rad na 2 km vzdialenosti po

povrchu [9]. Pri výpočte štandardnej odchýlky je použité rovnomerné rozdelenie pravdepodobnosti v definovanom intervale.
4. Vplyv chýb DEM – topografického interferogramu –
Diferenčný interferogram vzniká odčítaním topografického interferogramu od deformačného cez geometrickú
konfiguráciu oboch interferogramov s tým, že majú spoločnú hlavnú scénu. Topografická fáza ale predstavuje dosť
nepresnú informáciu o reálnom tvare reliéfu, kde po prepočítaní na výškové metre sa pohybuje presnosť od 30 do
50 m v relatívnom zmysle. Po georeferencovaní, za použitia iba orbitálnych informácii, je absolútna presnosť
veľmi nízka – chyba môže byť až v stovkách metrov.
Otázka je akým spôsobom sa tieto chyby prenesú pri odčítaní výslednej diferenčnej fázy. Kľúčovou skutočnosťou
je, že odčítanie fázy prebieha cez tvz. pomer kolmých základní (baseline ratio):

Rde f 0

=

de f 0

B⊥II ,k
– –––––
B⊥I ,k

topo

,

(13)

kde B⊥II ,k je kolmá základňa deformačného páru a B⊥I ,k je
kolmá základňa topografického páru. Zahrnutím teórie
prenášania chýb a použitím niekoľkých aproximácii [12]
bol odvodený vzorec pre odhad neurčitosti vyplývajúci
z odčítania topografickej fázy:

Dif



4 B⊥0II,P
 = 2  ––––––––––
hP
 R1,P sinP0

Rde f 0



–
2



2
4 B⊥0II,P
–  ––––––––––
cov htopo1, htopo2 ,
0
 R1,P sinP

(14)

kde sme vložili iba hrubo odhadnutú chybu DEM
hP = 30 m s korelovanou časťou 10 m – kovariancia.
Keď ale použijeme konfiguráciu diferenčného interferogramu, kde deformačný pár má B⊥0II, P = 15.9 m spôsobí,
že chyby z DEM sú prakticky zanedbateľné. Výsledná
neurčitosť je 2DEM = 0.0040 rad2.

4.2.2 Spojenie čiastkových neurčitostí do výslednej neurčitosti
Na spojenie a vyhodnotenie celkovej neurčitosti sme opäť
použili zákon prenášania chýb, s tým, že všetky vplyvy sú
nezávislé – nekorelované:

2 = 2orb  2turb  2vert  2DEM  2 1  2 2 ,

(15)

2 1 a 2 2 sú variancie z koherencie na bodoch vektora. Náš
vektor teda zachytáva deformáciu v smere na satelit (slant
range) s veľkosťou 2.15  1.76 [rad] čo zodpovedá 0.97 
0.79 [cm] s tým, že čiastkové variancie sú v tab. 3.
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Tab. 3 Hodnoty čiastkových variancii; rozdiel medzi 2coh a 2coh_filt nám vyjadruje vplyv filtrovania signálu (vo výpočte bola
použitá 2coh_filt); v spodnom riadku sú zodpovedajúce hodnoty v [cm], pričom je už vyhodnotená len časť prenášaná
do výslednej štandardnej odchýlky


2orb

2turb

2vert

2

2

2

Jednotky

rad

rad

Vector

2.15

0.0098

Jednotky cm
Vector

rad

0.7431

rad

2DEM
rad

0.0039

2

0.0040

2
coh

rad

2
coh_filt

2

rad

4.8031

2

2.3535


rad
1.76

R

orb_R

turb_R

vert_R

DEM_R

coh_filt_R

0.97  0.79

0.003

0.19

0.0009

0.001

0.6

5. Záver
Dáta a celé spracovanie ERS scén bolo vykonané v rámci tzv.
Category 1 vedeckého projektu Európskej vesmírnej agentúry (http://eopi.esa.int/esa/esa?cmd=search).
V pôvodnom zámere bolo zahrnuté aj veľmi presné detekovanie poklesov a zosuvov svahov veľkej rekultivovanej bane Chabařovice. Tieto ambiciózne výsledky však
kvôli strate koherencie a obmedzeniam technológie nebolo
možné dosiahnuť. Bolo ale prevedené zložité spracovanie
už od „surových“ radarových dát až po konečné produkty,
čím je digitálny model terénu a deformačná mapa. Na spracovanie bol použitý len voľne dostupný vedecký opensource softvér bežiaci na Linuxovej platforme. Na ďalšie
spracovanie a tiež iné drobné práce bol použitý MATLAB
kde sa s ERS SLC obrazmi dá pracovať ako s double complex maticami. Kombinácia scén zo 7. 11. 1999 a 28. 12.
1998 ponúka deformačný interferogram s iba 15.9 m kolmou základňou a s veľmi dobrou koherenciou. To umožnilo elimináciu chybových vplyvov a deformáciu je možné
ľahšie rozoznať. Prvou markantnou skutočnosťou bolo, že
počas 70 dní v zimných mesiacoch došlo vlyvom zamŕzania a rozmŕzania ku relatívnym pohybom poľnohospodárskych polí. Tiež sa na prvý pohľad dal rozoznať markantný
pokles Ervenického koridoru. Pomocou podrobného vizuálneho skúmania bola vytvorená mapa podozrivých území.
Následne bolo prevedené štúdium chybových vplyvov počnúc stratou koherencie, chyb orbít, vplyvov vertikálnej
stratifikácie a horizontálnej variability atmosféry, prenášania topografických chýb. Z diferenčného interferogramu je
možné odčítať, že najviac klesajúce miesto v Ervenickom
koridore pokleslo za 70 dní približne 0.97 cm, pričom tento
pokles bol detekovaný s neurčitosťou 0.79 cm, 76% neurčitosti vychádza zo straty koherencie, 15% z turbulentného
pohybu v atmosfére, a všetky ostatné vplyvy nepresahujú
1% chyby. Táto vysoká miera neurčitosti môže byť vyriešená použitím časovej rady mnohých interferogramov
a zložité stochastické modelovanie môže oddeliť chyby
od meraní. Exitujú dve podobné techniky – Permanent
Scatterers Technique (PS) [7], Small Baseline Method
(SBM) [2].
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Z MEZINÁRODNÍCH STYKŮ
XXIII. mezinárodní kartografická
konference v Moskvě
371:528.9

Ve dnech 4. až 10. 8. 2007 proběhla v Moskvě XXIII. mezinárodní
kartografická konference, kterou tradičně pořádala Mezinárodní kartografická asociace (International Cartographic Association – ICA).
Konference se zúčastnilo kolem 500 odborníků z celého světa a početné zastoupení měla i Česká republika.
Na úvodním ceremoniálu pozdravil všechny účastníky výkonný
předseda organizačního výboru a ředitel Federální agentury geodézie a kartografie Ruské federace Vladimir Borodko, dále ministr dopravy Ruské federace Igor Levitin, který nad celou konferencí převzal záštitu, prezident ICA Milan Konečný (obr. 1) a další významní
hosté. V průběhu konference předal ministr Levitin předsednictvu
ICA jako osobní dar dopis s pamětními známkami a poštovním razítkem z nedávné podmořské plavby ruské ponorky k severnímu
pólu. Následoval bohatý kulturní program zaměřený na ruský balet
a lidové písně.

Obr. 2 Pohled na ruskou metropoli

Obr. 5 Ukázka plastické mapy Ruska z výstavy
ruské kartografie

Obr. 1 Předseda ICA Milan Konečný při svém uvítacím
projevu k zahájení XXIII. mezinárodní kartografické
konference v Moskvě

V dalších dnech probíhaly odborné přednášky konference, které
byly rozděleny na 26 odborných sekcí (např. teoretická kartografie,
GIS, mapy a internet, námořní kartografie apod.). Naprostá většina
přednášek byla v užším plénu posluchačů, což přinášelo možnost
lepší vzájemné komunikace s přednášejícími. Ke škodě všech nebylo velké množství příspěvků odprezentováno, především se nedostavili kolegové z Číny.
Ve volných chvílích bylo možné se zúčastnit některé z pracovních
skupin ICA, které během přestávek a po ukončení přednášek měly
pro účastníky konference volně přístupná jednání, shlédnout panelové prezentace a diskuse nebo volný čas věnovat procházce po historické části Moskvy (obr. 2).

V rámci konference probíhaly i další doprovodné akce. Pravděpodobně nejvýznamnější byla mezinárodní výstava map, kde měla
velké zastoupení i Česká republika (53 vystavovaných kartografických děl od 14 vydavatelů).
Toto zastoupení bylo více než kvalitní, jelikož naši zástupci získali jednu stříbrnou plaketu (v kategorii map pro rekreaci a orientační běh – Cykloatlas Česko od společnosti SHOCart) a dvě bronzové (v kategoriích topografické mapy a reliéfní modely a glóby –
Plastická mapa Beskydy od společnosti Kartografie HP a Topomapa – Základní mapa ČR 1:25 000, jejímž vydavatelem je Český
úřad zeměměřický a katastrální, obr. 3 a 4 na 4. straně obálky).
Mimo soutěž byla velká výstava ruské kartografie, kde zaujaly především nástěnné plastické mapy Ruska (obr. 5). Další soutěžní výstavou byla soutěž Barbary Petchenik o nejhezčí dětskou kresbu
(soutěž je vyhlašována od roku 1993 na paměť bývalé viceprezidentky ICA B. Petchenik, která se profesně zabývala mapami pro
děti). I v této soutěži měla Česká republika svá želízka v ohni, ale
ocenění získaly jiné kresby.
Kromě soutěžních výstav map bylo možné shlédnout i doprovodnou výstavu komerčních firem, které podnikají v oboru nebo se
zúčastnit tematických exkurzí na Moskevské státní univerzitě či Lomonosovově univerzitě, na kterých se vyučuje geodézie a kartografie či v Ruské státní knihovně navštívit bohatý archiv historických map.
Na závěr konference došlo k volbě nového předsednictva ICA.
Dosavadní prezident Milan Konečný se rozhodl do druhého funkčního období již nekandidovat, a tak novým prezidentem byl zvolen
William Cartwright z Austrálie.
Další setkání kartografů z celého světa se uskuteční v listopadu
2009 v chilském Santiagu.
RNDr. Michal Traurig,
Zeměměřický úřad, Praha
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SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČINNOST
Moravské kartografické centrum
ve Velkých Opatovicích
(069)371.65:528:912

Dne 26. 10. 2007 dopoledne bylo ve Velkých Opatovicích na Boskovicku (okres Blansko) v nově vybudovaném křídle zámku slavnostně otevřeno Moravské kartografické centrum. Slavnostního zahájení se zúčastnili představitelé Jihomoravského kraje v čele
s hejtmanem Ing. Stanislavem Juránkem, dále města Velké Opatovice v čele s jeho starostou Mgr. Jiřím Bělehlávkem a desítky hostů,
mezi nimi pět poslanců Poslanecké sněmovny ČR (např. i bývalý ministr financí Mgr. Bohuslav Sobotka) a jeden senátor Senátu ČR
(obr. 1). Za Kartografickou společnost ČR byl pozván jako host její
předseda doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.
Po úvodních proslovech, které proběhly na nádvoří opatovického
zámku, se všichni účastníci přemístili do hlavního výstavního sálu
Moravského kartografického centra, jemuž dominuje stupňová reliéfní mapa Moravy a části Slezska v měřítku 1:25 000. Právě tato
obří mapa, jejíž plocha zaujímá cca 100 m2, byla pro Velkoopatovické podnětem k uskutečnění výstavy a pro vybudování Moravského kartografického centra. Po symbolickém přestřižení pásky
byla výstava oficiálně otevřena, prozatím pouze do poloviny listopadu 2007; od jara 2008 pak bude součástí stálé část expozice velkoopatovického zámku.
Tento zámek byl postaven v roce 1757 na místě původní kamenné
tvrze ze 13. století v barokním slohu; jeho poslední přestavba se
uskutečnila v roce 1913. Od roku 1924 je zámek ve vlastnictví obce.

V roce 1973 zámek částečně vyhořel; dostavba vyhořelého zámeckého křídla byla zahájena až v roce 1990 s původním určením pro
kulturní akce. V zachovalé historické barokní části zámku se nachází
městské muzeum s pamětní síní akademického sochaře K. Otáhala,
který po dlouhou dobu žil a působil ve Velkých Opatovicích. V zámecké budově je umístěn i Městský úřad a stálé kino. V okolí zámku
se rozprostírá rozsáhlý lesopark se vzácnými dřevinami a se sochou
Bedřicha Smetany.
Při plánované rekonstrukci vyhořelého křídla zámku byl přijat
návrh bývalého ředitele muzea v Boskovicích Mgr. O. Dostála,
aby tato stavba sloužila pro trvalé vystavení 79-ti dílné reliéfní
mapy Moravy a Slezska. Její zpracování na tehdejších mapových
podkladech bylo zahájeno již ke konci 19. století a trvalo více jak
25 let. Mapa znázorňuje území ve směru sever – jih od Vidnavy
(u Jeseníku) po Břeclav, ve směru západ – východ od Polné (u Jihlavy) až po Jablunkov. Jednotlivé výškové vrstvy jsou vyřezány
z překližky, na níž je nakašírována podkladová mapa. Tu tvoří mapové sekce původního 3. vojenského mapování v měřítku 1:25 000
a jejich následné aktualizace, prováděné počátkem dvacátých let
minulého století. Mapa sloužila původně vojenským účelům
a ještě po II. světové válce byla v majetku Čsl. lidové armády.
Podle neověřených informací byla poprvé zpřístupněna veřejnosti
v polovině 30-tých let minulého století na výstavě, která byla
uspořádána na brněnském výstavišti. Po roce 1989 byla tato mapa
předána Moravskému zemskému archivu v Brně a byla uložena
v jeho depozitáři na zámku v Kunštátu. Krátkodobě byla mapa vystavena též v roce 2000 v Boskovicích a v roce 2004 i v Národním zemědělskému muzeu v Praze. V letošním roce byla mapa
dlouhodobě zapůjčena nově vybudovanému Moravskému kartografickému centru, kde vytváří trvalou a nejvýznamnější část celé
expozice.
Vlastní dostavba zámeckého křídla, v němž je Moravské kartografické centrum umístěno, je moderně řešena ve tvaru lodního trupu obráceného kýlem vzhůru. Pro interiér haly jsou charakteristická

Obr. 1 Představení hostů slavnostního zahájení
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železobetonová lodní žebroví s obloukovou chodbou a galerií, které
jsou použity pro vystavení více jak 300 exponátů, zahrnujících historické geodetické a fotogrammetrické přístroje (obr. 2) a pomůcky
i prostředky kartografické techniky používané pro zpracování analogových map ještě koncem 20. století. K významným exponátům
patří rovněž největší velkoformátová horizontální fotografická reprodukční kamera mostového typu, která byla pro expozici získána
z depozitáře Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad
Labem. Tato kamera byla provozně používána při reprodukci lesnických map ještě počátkem 90-tých let minulého století. Na pódiu
hlavního výstavního sálu jsou umístěny analogové fotogrammetrické
přístroje, jimž dominuje funkční stereoplanigraf a kamera pro pozemní fotogrammetrii.
Velmi obsáhlá je mapová část expozice (obr. 3). Jsou zde vystaveny nejen kopie nejznámějších starých map Čech, Moravy
a Slezska, ale i staré regionální mapy Opatovicka ve velkých
a středních měřítkách a různé druhy tematických map a atlasů. Vystavené geodetické a fotogrammetrické přístroje a zařízení pocházejí a byly Moravskému kartografickému centru zapůjčeny
zčásti z Národního technického muzea v Praze a Národního zemědělského muzea v Praze, pobočky Lovecký zámek Ohrada
v Hluboké nad Vltavou; řada exponátů byla zapůjčena i z dalších
organizací a ze sbírek jednotlivců. Mapy pak poskytly zemské
a oblastní archivy z celé České republiky. Na původní koncepci
výstavy se podílel významný moravský kartograf doc. RNDr. Milan V. Drápela, CSc. z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. O uspořádání vlastní expozice se zasloužil zejména
její kurátor Ing. Petr Fencl, pracovník Národního zemědělského
muzea v Praze.
Vybudování Moravského kartografického centra ve Velkých Opatovicích je významným příspěvkem k poznání historie geodézie, fotogrammetrie a kartografie v českých zemích. Výstava podává svědectví o vývoji jak přístrojové techniky tak i mapové tvorby v našich
zemích až do konce 20. století. Předpokládá se, že části expozice budou postupně obměňovány a doplňovány tematickými a regionálními výstavami map. Již při vlastním otevření to byly expozice vzácných map z okresního archivu Brno-venkov v Rajhradě a map
z výzkumu „Zlaté stezky“, instalované ze sbírek muzea v Prachaticích.

Obr. 2 Expozice geodetických přístrojů

Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.,
předseda Kartografické společnosti ČR, Praha

XIV. konference Společnosti důlních
měřičů a geologů v Ostravě
ke 100. výročí založení Stolice geodézie
a důlního měřictví
(061)528.4

Obr. 3 Mapová část expozice

Ve dnech 21. až 23. 11. 2007 se konala v nové aule Vysoké školy
báňské – Technické univerzity (VŠB-TU) v Ostravě každoroční podzimní, letos již XIV. konference Společnosti důlních měřičů a geologů (SDMG), spojená s oslavou 100. výročí založení Stolice geodézie a důlního měřictví VŠB v Příbrami.
Stolice (katedra) byla zřízena výnosem Ministerstva orby
č. 37156 ze dne 7. 12. 1907. Prvním přednostou se stal Dr. František Köhler (1876 až 1919), absolvent a docent České vysoké školy
technické v Praze, který byl souběžně císařským dekretem jmenován mimořádným (roku 1911 řádným) profesorem geodézie a nauk
o důlním měřictví; v letech 1913 až 1917 byl rektorem VŠB. Dekretem prezidenta republiky byla příbramská škola roku 1945 přeložena do Ostravy, přímým následníkem stolice je Institut geodézie a důlního měřictví (IGDM) Hornicko-geologické fakulty (HGF)
VŠB-TU.
Jednání konference se zúčastnilo asi 200 odborníků z praxe, institucí a škol, nejen domácích, ale tradičně i z Německa, Polska a Slovenska. Potěšující byl též zájem studentů.
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Obr. 1 Závěsný Csétiho nivelační přístroj se závěsnou latí
(pravděpodobně firmy Rost v Doležalově úpravě)

Dopolední program úvodního dne zahájil předseda SDMG Ing.
M. Vrubel, Ph.D. Hudební blok hornických písní v podání mladých
ostravských umělců byl rámován známými stavovskými hymnami
„Hornický stav budiž velebený“ a „Gaudeamus igitur“. Prorektor
prof. Ing. J. Gottwald, CSc., pronesl řeč, zaměřenou k poslání a budoucnosti VŠB-TU a jejích sedmi fakult jako technologického centra
Moravskoslezského kraje. Děkan prof. Ing. V. Slivka, CSc. ve svém
projevu zmínil, že montánní turismus a inženýrská geodézie jsou nejvyhledávanějšími obory studia HGF, která však patří k menším z fakult VŠB-TU. Oba zmínění akademičtí funkcionáři pak předali pamětní medaile Akademika F. Čechury, udělované SDMG, osmi
zasloužilým pedagogům a praktikům důlního měřictví.
Slavnostní dopoledne, probíhající za účasti členů vědecké rady
HGF, pokračovalo referáty prof. I. Černého a Ing. V. Mikulenky,
CSc., vedoucího IGDM, kteří se podělili o přehled stoleté historie
IGDM. Prof. K. Müller hovořil o tradicích výuky geofyziky v oboru
geodézie a důlního měřictví. Prof. J. Novák vzpomněl na prof. J. Vykutila, prof. J. Schenk přítomné seznámil s biografiemi významných
pedagogů Institutu, jehož byli oba jmenovaní vedoucími. Doc. P. Hánek (se spoluautorkou Ing. I. Janžurovou) přiblížil osobnost, dobu
a dílo F. Köhlera. S krátkými zdravicemi vystoupili představitelé vysokých škol z Brna, Freibergu, Košic a Krakova, specialisté báňského úřadu z Katovic a zástupce firmy Geodis (Topcon).
Tištěná historická část sborníku konference (A4, 86 s. včetně barevné fotodokumentace), spolu s anotacemi (A5, 33 s.) navazujících
téměř tří desítek odborných referátů a s jejich plným zněním v mateřském jazyce autorů na CD, byly laskavostí pořadatelů opět předány do knihovny VÚGTK, v.v.i., ve Zdibech. Všichni zájemci se
tedy budou moci s nimi seznámit a proto se v dalším omezím jen na
stručný přehled; v případě více autorů uvádím jen jméno řečníka.
Některé z referátů byly pak i spojeny, výjimečně nebyly předneseny.
(V materiálech není obsažena jen přednáška Ing. J. Kratochvíla o návrhu metrologického řádu pracoviště.)
Následující programové bloky odborných referátů řídil po oba dny
převážně Ing. J. Fafejta. Doc. J. Mazalová přiblížila přístrojové a laboratorní vybavení IGDM, Ing. J. Klát vzpomněl čtvrt tisíciletí důlního měřictví a 130 let platnosti metrické soustavy v Ostravsko-karvinském revíru. Prof. J. Novák se spoluautory pojednal o sémantické

správnosti pojmu měřictví, prof. J. Szewczyk o archivních mapách
hornoslezského revíru, prof. R. Hejmanowski připravil referát o vyhodnocení stavebních rizik v důlních oblastech. První den uzavřel
hojně navštívený večerní „šachták“, vycházející z obnovených tradic profese. V jeho rámci se uskutečnil aplaudovaný skok zasloužilých příslušníků měřického stavu přes kůži.
Druhý den jednání prof. Š. Sokol referoval o metodách a vyhodnocení skutečného prostorového stavu cementárenského sila, Ing.
J. Ježko o sledování mostních objektů, Ing. B. Merc o důlním neštěstí z roku 1937 v důsledku neúplné mapové dokumentace, Dr. Inž.
P. Kalisz o vlivu důlní činnosti na kanalizace a Dr. Inž. A. Kowalski
o deformacích povrchu v polských uhelných revírech. Ing. M.
Janoš hovořil o snímkování pro DPZ, doc. M. Mikoláš o nasazení
automatické totální stanice při monitorování závěrných svahů a později též o výpočtu parametrů těžby rypadla na podkladě digitálního
modelu terénu, Ing. M. Vrubel o použití GPS při určování polohy
kolesa rypadla v povrchových velkodolech. Laserovému skenování
byly věnovány příspěvky Ing. K. Pijanské a Ing. J. Blína. Tématem
vystoupení Ing. J. Neumannové byly testy homogenity souborů pro
aplikace neparametrických metod vyhodnocení, doc. L. Ličev účastníky seznámil s vizualizací procesu měření systémem Fotom 2007,
L. Doboš s uplatněním absolventů v Mostecké uhelné a.s., prof.
J. Schenk jednal o prognózování vlivů poddolování. Konečně Ing.
V. Černohorský představil produkty firmy Amberg Technologies pro
budování a dokumentaci tunelů a Ing. T. Honč novou generaci přístrojů Trimble a dále moderní metody práce v povrchových dolech,
včetně samočinného systému GPS pro sledování svahových sesuvů,
skeneru GX a skenující totální stanice VX. Neformální diskuze
a osobní setkání pokračovaly na společenském večeru. Malá výstavka přístrojů Topcon a Trimble byla připravena po oba dny v předsálí.
Třetí den úspěšné konference byl vyhrazen ukázkám přístrojové
techniky a počítačových učeben a zejména prohlídce unikátní sbírky
historických měřických přístrojů, instalované v prostorách IGDM
(obr. 1). Pořadatelé připravili i exkurzi na území ovlivněné hornickou činností. Spolu s účastníky se s letošní konferencí rozlučme
slovy:
Vivat Academia!
Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.,
katedra speciální geodézie FSv ČVUT v Praze

XXVIII. sympozium z dějin geodézie
a kartografie v Praze
(061)528:91

Dne 4. 12. 2007 se péčí Národního technického muzea (NTM), a ve
spolupráci s Klubem přátel NTM, uskutečnilo již XXVIII. sympozium z dějin geodézie a kartografie. Bylo věnováno 80. narozeninám vynikajícího odborníka, vědce a pedagoga, našeho předního
geografa a kartografa doc. RNDr. Ludvíka Muchy, CSc.
S ohledem na probíhající rekonstrukci budovy NTM se uskutečnilo v přednáškové síni Národního zemědělského muzea v Praze 7.
Bylo předneseno 14 příspěvků (obr. 1) a jedna informace s následnou bohatou diskuzí (obr. 2).
Program:
Antonín Švejda: Ludvík Mucha osmdesátiletý.
Dušan Adam: Staré mapy Ivančicka na novoročenkách v podání
Ludvíka Muchy.
Dušan Adam: Databáze kartografických učebnic Ludvíka Muchy.
Ludvík Mucha: Obraz Ervěnic a jejich název na mapách.
Eva Semotanová: Patří Atlas československých dějin do historie
kartografie?
Ivan Kupčík: Isolarii od počátku 15. do konce 17. století.
Václav Čada, Martina Vichrová: Analýza výškových kót na topografických mapách druhého vojenského mapování v Čechách.
Ján Ježko, Jozef Čižmár: Kartografická a mapová tvorba Mikovíniho obdobia na Slovensku.
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LITERÁRNA RUBRIKA
MAREK, J. a kol.: Mapovanie – historický prehľad. Slovenská
spoločnosť geodetov a kartografov a Geodetický a kartografický
ústav Bratislava 2007. 242 s., 102 obr.
(041)528

Obr. 1 P. Hánek při prezentaci příspěvku

Obr. 2 Účastníci sympozia

Milan V. Drápela: Prameny k pomístním názvům obcí.
Pavel Hánek: 100. výročí založení Stolice geodézie a důlního měřictví na VŠB v Příbrami.
Drahomír Dušátko: Španělská geodézie a mapová tvorba.
Jan Ratiborský: Pamětní místa geodézie v České republice.
Petr Skála: Mapy a utajování jejich obsahu.
Tomáš Grim: Kopie Klaudyánovy mapy Čech ze sbírek hraběcí rodiny Kolowratů – Krakowských na zámku v Rychnově nad Kněžnou.
Jan Koubek: Říše kněze Jana a její lokalizace na středověkých a renesančních mapách.
Drahomír Dušátko: Návštěva kartografického střediska v řecké Soluni.
Všechny příspěvky, kromě příspěvku T. Grima (poznámka redakce: článek bude otištěn v některém z dalších čísel Geodetického
a kartografického obzoru) budou vydány v samostatném sborníku
NTM.
RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.,
Zeměměřický úřad, Praha,
foto: Petr Mach,
Zeměměřický úřad, Praha

Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov vydala v spolupráci
s Geodetickým a kartografickým ústavom Bratislava v októbri roku
2007 v poradí už tretiu publikáciu s prívlastkom „historický prehľad“, tentoraz s názvom „Mapovanie – historický prehľad“. Autorský kolektív tvorili vedľa iniciátora tejto edície Ing. Jozefa Mareka
spoluautori Ing. Karol Badlík, Ing. Július Bartaloš, PhD., Ing. Dušan Fičor, Ing. Eduard Maták, Ing. Monika Martinčáková, Ing.
Alfréd Nejedlý a Ing. Jozef Vlček. Tak sa po prvej monografii
„Kataster – historický prehľad“ (J. Marek–A. Nejedlý) z roku 2002,
a druhej s témou „Geodetické základy – historický prehľad“ (J. Marek–A. Nejedlý–Š. Priam) z roku 2006, dostala k čitateľovi tretia
publikácia, ktorou bolo zrejme do značnej miery vyčerpané a uzatvorené podrobnejšie sledovanie najhlavnejších prác a činností zememerača, dnes geodeta a kartografa, v jeho historickom vývoji.
Motto, ktorým autori otvorili celú publikáciu, niekoľkými slovami
vyzdvihuje a oceňuje pojem mapy a jej tvorbu:
Mapa je otvorená kniha, v ktorej sa dočítame veľa o svete, aj o nás
samotných. Musíme však poznať jej abecedu. Vznik a vývoj mapy je
nesmierne zaujímavý a pútavý, ale len pre tých, ktorí sa vedia vžiť
do duše a zmyslu tejto „papierovej zemegule“.
Vecný obsah publikácie predstavuje 32 kapitol, ktoré sú rozčlenené do troch častí. Prvá časť sleduje počiatky mapovej tvorby od
najstarších dávnovekých máp (napr. najstarší známy kartografický
prejav ľudstva z obdobia 23 tisíc rokov pred n. l.) postupne až do
doby nedávno minulej, kedy bolo vytvorené prvé súvislé mapovanie celého štátneho územia vtedajšieho Rakúsko-Uhorska (teda aj
nášho územia) v podobe I. až III. vojenského mapovania, až do obdobia vzniku Československej republiky v roku 1918.
Druhá časť je venovaná mapovej tvorbe vojenskej aj civilnej od
konca I. svetovej vojny až po dnešnú modernú tvorbu máp všetkých
potrebných mierok. Osobitná pozornosť je venovaná novému pôvodnému mapovaniu celoplošného charakteru, ktorého výsledkom boli
topografické mapy 1:25 000 a 1:10 000 spracované už prevažne s masovým využitím fotogrametrie. Nové trendy v technológiách a prístupe k tvorbe máp, ktorých výsledkom je digitálne fotogrametrické
spracovanie leteckých snímok, databázové usporiadanie údajov, kde
geometrické digitálne údaje sú doplnené mnohými alfanumerickými
textovými údajmi v podobe pridružených atribútov – GIS-ovské
mapy, sú tiež obsahom tejto druhej časti.
Tretia časť publikácie nazvaná „Mapy a mapovanie v osobitných
súvislostiach“ je naplnená problematikou oficiálnej mapovej tvorby
na Slovensku po roku 1950, otázkami komerčnej (privátnej) tvorby
máp, vzdelávaním geodetov a kartografov z aspektu potrieb tvorby
máp a mapovania, ďalej súvisiacou legislatívou a prehľadom technických predpisov a noriem, otázkou existencie a uloženia máp (najmä historických) v múzeách, archívoch, knižniciach a pod.
Celá monografia je doplnená radom obrázkov a fotografií, tentoraz aj vo farebnom prevedení, čo je pri ukážkach topografických
viacfarebných máp osobitne vítané.
Stalo sa už tradíciou, že sa autori venovali aj tentoraz zaznamenaniu osôb a mien, historických aj novodobých, ktoré sa na mapách
a v súvislosti s mapovaním v podkladoch vyskytli a ktoré považovali za vhodné vybrať a po rokoch znova pripomenúť. Tak sa týmto
osobám dostáva aj touto cestou aspoň trocha zaslúženej pozornosti,
morálneho ocenenia a zostane tak na nich iste trvalejšia pamiatka.
Prvé dva „historické prehľady“ napísané a zostavené zrozumiteľne, na mnohých miestach podávané ľahkou vyprávačskou formou,
si už našli svojich čitateľov nielen v kruhoch odborných a medzi študentmi (ktorí tu objavili zaujímavé doplnkové informácie k učebnicovým údajom), ale aj medzi ďalšími, ktorých činnosť súvisí s geodéziou a kartografiou, alebo ich prosto táto nekonvenčná téma
priťahuje a zaujíma. Veríme, že aj teraz predkladaná problematika
máp a mapovania, ktorá má v rôznych formách a úrovniach pomerne
širokú publicitu, si nájde taktiež svojich vďačných čitateľov.
Ing. Andrej Vojtičko, PhD.,
Bratislava
Poznámka redakcie: Túto publikáciu, ako aj „Geodetické základy
– historický prehľad“, a „Geodeti a kartografi Slovenska“, ktorých
predajná cena je od 150,– do 200,– Sk, možno získať osobne – kúpou, alebo objednať poštou či elektronicky v Mapovej službe
Geodetického a kartografického ústavu Bratislava (www.gku.sk,
peskova@gku.sk) Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava.

Obr. 3 Ocenění z XXIII. kartografické konference

Obr. 4 Ukázka obálky a části oceněné mapy

