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551.244.001
TRESL, J.
Teoretlckt
z6klad uriíov6nf recentnfch
pohyb li. zemské kAry
Geodetlck~ a kartograflck~
obzor, 31, 1985, č. 5, str.
117-J22, 3 obr., lit. 18
Podstata určování svlsl~ch recentních
pohybll na základě nivelačních
a gravimetrických
opakovan~ch měřeni, anal~za pole svislých změn pomocí jeho charakteristik
křivosti a vektorové
pole horizontálních
pohybll z hlediska jeho deformace.

528.481:[621.311.25:621.039]
KUKUČA, J. - VYSKOČIL. P.
Vtskum tektonlckej
stability
lokalít vtstavby
jadrovtch elektr6rnf
Geodetlck~ a kartograflck~
obzor, 31, 1985, Č. 5, str.
122-126
Potreba a v~znam geodynamického
v~skumu v loka·
litách v~stavby jadrov~ch elektrární.
Specifické zvláštnosti gt'odetick~ch
meraní, výpočtových
a Interpretačných
prác a ich zabezpečenle
organizáclaml
rezortov geodézle a kartografle
v ČSSR.

551.244.001
TPEWn, 111.
TeOpeTH'IeCKOe 060cHoBaHHe onpetleneHHSI
MeHHblX tlBHlKeHHH 3eMHoH KOpbl

cOBpe-

reOAe3H'IeCKHH H KapTorpaCl>H'IeCKHH 0630p,
CTp. 117-122, 3 pHC., nHT. 18

31,

1985, N° 5,

npHHlIHn onpeAeneHHlI
BepTHKanbHblx cOBpeMeHHblX ABHlKeHHH C Hcnonb30BaHHeM HHBenHpHblx H
rpaBHMeTpH'IeCKHX nOBTopHblX H3MepeHHH, aHanH3
nonll BepTHKanbHblx H3MeHeHHH C nOMOUlblO ero
xapaKTepHcTHK KpHBH3Hbl H BeKTopHoe none ropH30HTanbHblX ABHlKeHHH C TO'lKH 3peHHlI ero AeCl>OpMallHH.

528.481:[621.311.25:621.039]
KVKV4A, 51. BblCK0411ln,

n.

HccneAoBaHHe TeKTOHH'IeCKOHYCTOH'IHBOCTHB paHOHax cTpoHTenbcTBa aTOMHblX 3neKTpOCTaHqHH
reOAe3H'IeCKHH H KapTOrpaCl>H4ecKHH 0630p,
1985, N° 5, CTp. 122-126

31.

nOTpe6HocTb
H 3Ha'leHHe reOAHHaMH4eCKHX HCcneAoBaHHH B paHoHax cTpoHTenbcTBa aTOMHblX
3neKTpocTaHlIHH.
CnellHCI>H'IeCKHe
oc06eHHocTH
reOAe3H'IeCKHX H3MepeHHH, Bbl4HcnHTenbHblX H HHTepnpe .•allHoHHblX pa60T H HX 06eCne'leHHe opraHH3allHlIMH
BeAOMCTBa reOAe3HH
H
KapTorpaCl>HH
B

4CCP.

528.517.8
528.517.8
HAUF. M.
"Dvoubarevné"
světelné dálkoměry'
Ge9detlck~ a kartograflck~
obzor, 31, 1985, Č. 5, str.
126-130, .5 obr., 3, tab., Ut. 6
Informace
o v:\,vojl světelných, dálkoměrll,
využlvajících pro měření vzdáleností svěťeln:\,ch vln, dvou rllzn:\'ch 'délek, (dvou baTev) a dosahujících řádového sni.
žení vltvu; meteorologlck:\,ch
pOdmlnek a tím zvlášf
vysoké "přesnosti. Na příkladu dálkoměrů tohoto typu
Tetralnetr
a Georan II. je objasněn princip činnosti,
odvození teorie chyb, popis první praktické
aplikace
a hodnocení dosažen~ch v:\,sledků.

rAV<p, M.
,QHcnepcHoHHble 3neKTpOHHble tlanbHOMepbl
reoAe3H4ecKHH
H KapTorpaCl>H'IeCKHH 0630p.
CTp. 126-130, 5 pHC., 3 Ta6., nHT. 6

31,

1985, N° 5,

IIlHCI>opMaqHlI o pll3BHTHH 3neKTpoHHblX ABnbHOMepOB, . Hcnonb3YIOUlHX Anll H3MepeHHlI paCCTOllHHH
CBeTOBble BonHbl ABYX pa3nH4HblX AnHH (ABYX
lIBeTOB) H AOCTHralOUlHX3Ha4HTnebHoro CHHlKeHHlI
BnHlIHHlI MeTeoponorH4eCKHX ycnoBHH H TeM OCO"
60
BblCOKOH TO'lHOCTH. npHHlIHn
AeHcTBa 06blICHeH Ha npHMepe AanbHOMepOB TerrOmetr
H Geo·
ran II. TeopHlI OWH60K, onHcaHHe nepBoro
npaKTH4eCKoro npHMeHeHHlI H OlleHKa pe3ynbTaTOB.

528.94:796.5
VrEP, n.
KapTbl A(lSI opHeHTHpHoro 6era

528.94:796.5
UHER,

P.

Mapy pro orientační běh
Geodetický
a kartografick~
obzor, 31, 1985, Č. 5,
str. 130-131
Všeobecná Informace
o mapách pro orientační
běh.
Obsah, měřítko a podkladový materiál pro tvorbu map
barevné rozllšení jednotlivých
značek, využití a hodnoceni map pro orlentačni běh.

reOAe3H'IeCKHH H KapTorpaCl>H4eCKHH 0630p,
1985, N" 5, CTp. 130-131

06U1all HHCI>opMaqHlIo KapTax Anll opHeHTHpHoro 6era. COAeplKaHHe, MaCWTa6 H ABHHble Anll C03AaHHlI
KapT, lIBeTOBOe pa3nHweHHe OTAenbHblX ycnoBHblX
3HaKOB, npHMeHeHHe H aHanH3 KapT Anll opHeHTHpHoro 6era.

629.783:528.225
KA5EnA4, 111. -

629.783:528.<:25
KABELAč, J. - VANĚČEK, M.
Poruchy v dráze umělé drulice Země zplisobené tlakem sluuečulho
záfeuf
Geodetlck~
a kartograflck~
obzor, 31, 1985, Č. 5,
str. 131-135, 2 obr., 4 tab., lit. 8
Odvození vllvu tlaku záření na dráhu umělé družice
Země. Na rozdi! od většiny řelíeni tohoto problému
v literatuře
je uvažován vliv zemského sUnu ve tvaru
kužele (tedy vllv polostínu I plné'ho sUnu). Z uvedených numerických
v~s1edků je patrná dllležltost tohoto efektu při přesných výpočtech drah družic pro
geodynamlc\!:é účely.

31,

BAHE4EK,

M.

B03MytqeHHSI B TpaeKTOpHH HCKyccTBeHHoro cnYTHHKa 3eMnH, Bbl3BaHHble tlaBneHHeM COnHe'lHOH pa·
tlHaqHH
reoAe3H4ecKHH
H KapTorpaCl>H'IeCKHH 0630p,
31,
1985, N° S, CTp. 131-135, 2 pHC., 4 Ta6., nHT. 8
BblBOA Cl>opMyn BnHlIHHlI AaBneHHlI paAHallHH Ha
TpaeKTopHIO HCKYCCTBeHHorocnYTHHKa 3eMnH. B OTnH'IHe OT 60nbWHHCTBa peweHHH 3TOH np06neMbJ
B nHTepaType paCCMaTpHBaeTClI BnHlIHHe TeHH 3eMnH B Cl>opMe KOHyca (HTaK BnHlIHHe nonYTeHH H
nonHOH TeHH). no HYMepH'IeCKHM pe3ynbTBTaM MOlKHO y6eAHTbClI o BalKHOCTH3Toro 3C1>CI>eKTa
npH TO'lHblX BbI'IHcneHHlIx TpaeKTopHií cnYTHHKoB Anll reoAHHBMH'IeCKHX lIene~

551.244.001
TREŠL, ].
Theoretische
Grunglagen
der Bestlmmung von rezenteu Bewegungen der Erdkriiste
Geodetický
a kartografický
obzor, 31, 1985, Nr. 5,
Seite 177-122, 3 Abb., Lit. 18
Das Wesentliche der Bestimmung der vertlkalen rezenten Bewegungen
auf Grund des Nlvellements
und
wiederholten
gravimetrischen
Messungen, Analyse des
Feldes der vertikalen
Verilnderungen
mil Hllfe seiner
Krummecharakterlstik
und das Vektorfeld
der horizontalen Bewegungen
vom Standpunkt
seiner Deformation.

551.244.001
TREŠL, ].
Theoretlcal
Foundations
of Determlnlng
Recent Movements of the Earth's Crust
Geodetický a kartografický
obzor, 31, 1985, No. 5, pp.
117-122, 3 fig., 18 ref.
The substance
of determining
vertlcal
recent movements on the basis of repeated levelling and gravity
measurements,
the analysis
of the field of vertlcal
changes by means of Its curva ture characteristlcs
and
the
vector
field
of horizontal
movements
from
the vlewpolnt of its deformation.

528.481:[621.311.25:621.039]
KUKUČA, ]. - VYSKOČIL. P.
Forschnngsergebnlsse
der tektonlschen
Stabilitat
der
Aufbaulokalitiiten
der Atomkraftwerke
Geodetický
a kartografický
obzor, 31, 1985, Nr. 5,
Seite 122-126
Bedurfniss
und Bedeutung
d.er geodynamlschen
For.
schung ln den Aufbaulokalltaten
der Atomkraftwerke.
Spedfische
Besonderheiten
der geodiltlschen
Messungen,
der Rechnungs.
und Interpretatlonsarbelten
und deren DurchfUhrung ln Organlsatlonen
ďer Resorte fur Geodilsle und Kartographle
ln der ČSSR.

528.481:[621.311.25:621.039]
KUKUČA, ]. - VYSKOČIL. P.
Research
of the Tectonic
Stability Df Constructlon
Localities of Nuclear Power Statlons
Geodetlcký a kartografický
obzor. 31, 1985, No. 5, pp.
122-126
The need and slgnlflcance of the geodynamlc research
ln locallties of construction
of nuclear power statlons.
Speclfic pecullarlties
of geodetlc measurements,
computatlon and Interpretatlon
work, and thelr securlng
by organlzations
of the branches of geodesy and cartography ln ČSSR.

528.517.8
HAUF, M.
Doppelwellen Llchtfernmessgerate
Geodetický a kartografický
obzor, 31, 1985, Nr. 5,
Selte 126-130, 5 Abb., 3 Tab., Lit 6
lnformation
von der Entwlcklung
der Llchtfernmessgerilte, dle fOr dle Lllngemessungen
dle Llchtwellen
von zwel verschleden
Lllngen (zwel Farben) nOtzen;
sle erzlelen elne bedeutende
Verklelnerung
des Elnflusses von meteorologlschen
Bedlngungen
und somlt
elne grosse Stelgerung
der Genaulgkelt.
Am Belsplel
der Fernmessgerate
dleses Types Terrametr
und Georan li wlrd das Prlnzlp der Tlltlgkelt, Ableltung der
FehlertheorIle
erklilrt, es wlrd erste praktische
Appllkation und Wertung der erzleiten Ergebnlsse beschrle·
ben.

528.517.8
HAUF. M.
Two-Coloured
Electrooptlcal
Distance Meters
Geodetický a kartografický
obzor, 31, 1985, No. 5, pp.
126-130, 5 flg., 3 tab., 6 ref.
Informatlon
on the development
of electrooptlcal
dlstance meters uslng IIght of two dlfferent wavelengths
[two colours)
for dlstance measurements,
whlch results ln decreaslng
the Influence
of meteorologlcal
condltlons by an order and achlevlng very hlgh accuracy. On examples of the Terrameter
and the Gecran li dlstance
meters the prlnclple
of worklng Is
explalned and derlvatlon of errors, descrlptlon
of the
first practlcal
appllcatlon,
and evaluatlon
of achleved results are presented.

528.94:796.5
UHER, P.
Karteu fllr das Orientlerungsquerfeldelnrennen
Geodetický
a kartografický
obzor, 31, 1985, Nr. 5,
Selte 13~-131
AlIgemelne
Informatlonen
uber die Karten fur das
Orlentlerungsquerfeldelnrennen.
Inhalt
Masstab und
Unterlagen
fur dle Kartenblldung,
Unterschled
von
einzelnen Symbolen und Farben,
dle Nutzung
und
Wertung der Karten fur das Orlentlerungsquerfeldeinrennen.

528.94:796.5
UHER, P.
Maps for Orlenteering
Geodetický
a kartografický
obzor, 31, 1985, No 5,
pp. 138-131
Gen\eral Informatlon
on maps for orlenteering.
Contents, scales, and base materlal for the production of
maps, colour resolutlon of Indlvldual symbols, use, and
evaluation of maps for orienteerlng.

629.783:528.225
KABELAČ, ]. - VANĚČEK, M.
Stiirungen in der Bahn elnes kilnstlichen
Erdsatellltes
dle durch den Druck des Sonnenstrahlens
verursacht
werden
Geodetický
a kartografický
obzor, 31, 1985, Nr. 5,
Seite 131-135, 2 Abb., 4 Tab., Lit 8
Ableltung des Elnflusses des Strahlendruckes
auf dle
Bahn des kunstlichen
Erdsatellites.
lm Unterschled
zu
den melsten Losungen dieses Problems in der Literatur
wird der Einfluss des Erdschattens
ln Kegelform [also
Einfluss des Halbschattens
und des vollen Schattens J
ln acht genommen. Aus angegebenen
numerlschen
Ergebnissen 1st dle Wlchtlgkelt dieser Wlrkung bel prazlsen Berechnungen
ďer Satellltbahnen
fOr geodynamische Zwecke klar.

629.783:528.225
KABELAč, J. - VANĚČEK, M.
Dlsturbances
ln the Earth's SatelUte Orbit due to the
Sun Radlatlon Pressure
Geodetický
a kartografický
obzor, 31, 1985, No 5,
pp. 131~135, 2 flg., 4 tab., 8 ref.
Derlvlng the efflect of the Sun radlation
pressure
on
the Earth's satelllte orbit. On contradlstinctlon
to the
most of publlshed solutlons
of thls problem the Influence of the Earth's shade of conlcal shape Is consldered (1. e. the effect of the half-shade
as well as
the fuU shade). The Importance
of thls -eHect wlth
accurate computationsof
satelllte
orblts for geodynamlc purposes foUows from glven numerlcal
results.

,.
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Teoretický základ určovam recentních
pohybů zemské kůry

Geofyzikální

R(t2)

V posledních letech stále vzrůstá význam geodynamiky, vědního oboru vzniklého na styku vyšší geodézie, geofyziky, astronomie a oceánografie. Při současné
přesnosti geodetických a tíhových měření je možno
pomocí opakovaných měření určovat časové změny
polohy bodů na zemském povrchu a neslapové změny
tíhového pole Země. Přitom vznikají následující tematické okruhy problémů [1]:
-

-

-

vývoj a konstrukce přístrojů a aparatur pro vysoce
měřená měření;
vyšetřování závislosti pozorovaných časových změn
geometrických a fyzikálních parametrů na různých
geodynamických jevech;
stanovení optimální frekvence opakovaných měření
a optimální konfigurace bodů potřebných pro určení
časového a prostorového spektra geodynamických
jevů;
vytvoření potřebného matematického aparátu (volba souřadného systému, metody analýzy a filtrace
měřených veličin apod.).

Klasické pozemní geodetické a gravimetrické meto.
dy zabezpečují potřebnou přesnost při lokálních
a částečně i při regionálních výzkumech na geodyna.
mických polygonech a v lokálních sítích. Naproti tomu
pro studium globálních geodynamických jevů planetárního charakteru jsou nezbytné nově vyvinuté dru.
žicové a radioastronomické metody [2]. Cílem předlo.
ženého příspěvku je podat přehled o možnostech
použití klasických metod pro určování recentních po·
hybů zemské kůry.

dM
+ [ cu:N(rpI)

-

R(tI) = Ro(t2)

~

+M(AI)

(A2-AI)

+ M(AI)

N(rpI) [r(t2)

Zde bylo pro stručnost

Ing. Jiří Trešl. CSc••
ústav ČSAV. Praha

Ro(tI)

-

+

dN

drp (rp2-rpI)

-

r(tI)

+
(2)

r(tI)].

označeno rp(tI)

]

= rpI'

rp(t2) =

= rp2' A(tI) = Av A(t2) = A2•
Rovnice (2) udává vztah mezi časovou změnou po.
lohových vektorů bodu P v geocentrickém a topocentrickém souřadném systému. Clen Ro(t2) - Ro(tI)
představuje časovou změnu polohového vektoru po·
čátku O v geocentrickém systému. Druhý člen na
pravé straně rovnice (2) vyjadřuje vliv časových změn
astronomických souřadnic rp, A; třetí člen vyjadřuje
vliv časové změny polohového vektoru bodu P v to.
pocentrickém souřadném systému.
Je třeba si uvědomit, že časová změna Ro(t2) - Ro(tI)
obecně zahrnuje jak vliv deformací zemského povrchu,
tak vliv přesunu těžiště Země. Současnými metodami
dynamické družicové geodézie nelze tyto efekty
oddělit.

v .této

kapitole budeme předpokládat splnění násle.
dujících předpokladů:
A. Celková hmota Země je konstantní v časovém in.
tervalu tI < t < t2;
B. Změny polohy těžiště jsou v tomto časovém inter.
valu zanedbatelné.
Je.li (t2 - tI) řádově několik roků.
předpoklady přijatelné.

Uvažujeme geocentrický souřadný
systém XYZ
s počátkem v těžišti Země T v čase t = tI' Osa Z splývá
se střední osou rotace, osa X leží v rovině středního
základního poledníku a osa Y doplňuje pravotočivý
systém. Dále zaveďme topocentrický souřadný systém
xyz s počátkem v bodě O na zemském povrchu. Osa z
má směr tížnice v bodě O (kladný směr k zenitu);
osy x (kladný směr k východu) a y (kladný směr k se·
veru) leží v tečné rovině k hladinové ploše v bodě O
(obr. 1).
Označme R(t) a ret) příslušné polohové vektory obec·
ného bodu P na zemském povrchu v čase t. Jejich
vzájemný vztah je dán časovou modifikací transformačního vzorce [3, str. 72]
,

" ,,
,
",

Zde Ro(t) je polohový vektor počátku O v geocentric.
kém systému XYZ a M, N jsou matice, popisující
natočení souřadných os obou systémů. Rozdíl polo·
hových vektorů bodu P v časech t = tI a t = t2 dosta.
neme diferencováním rovnice (1)

1985/117

pak jsou tyto
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Uvažujme nyní libovolný bod na zemském povrchu.
V čase t = t1 je poloha zemského povrchu dána plochou S(t1) = Sl a poloha bodu P symbolem P1 (obr. 2).
V časovém intervalu t1 < t < t2 může obecně dojít jak
k přesunům hmot uvnitř plochy Sl' tak k deformaci
zemského povrchu, který je v čase t = t2 znázorněn
plochou S (t2) = S2 a poloha bodu P symbolem P2.
Geocentrické vzdálenosti bodů Pp P2 jsou na obr. 2
označeny Rf, Rf.
Vypočteme nyní příslušnou změnu tíhového potenciálu W. Použitím Taylorovy věty dostaneme

t2)

W(P2,

+
W(P2, t2)

OW (RP

oR

RP

2 -

1)

=

+

OW
+ ----at

(t2

=-

W(Pp t1)

-

+ oWP

t1)

= W(P1,

+ [W(P

t2)

2,

g(P1, t1) (Rf -

t1)

[W(P2,

t1)

-

W(Pp

-

W(P2,

-

t1)]

+

Rf)

(4)

,

g(P2,

+

Použitím vztahu g
ci přepsat jako

= [g(P2, t1)

R1

-

t2)

(RP _

oR

og

)

+ at

g(Pp

-

RP) __

-

(t2

t1)]

2,

t2)

-

4n
kde

=
t1)]

g(P2,

•

(6)

První členy na pravých stranách rovnic (4), (6) mů.
žeme s dostatečnou přesností nahradit takto
g(P1,

t1)

(R! -

Rf)

~ gs(R! -

~
(RP _ RP) ~ _
oR
2
1

2gs (RP Rs
2

Rf) ,
RP)

(7)

l'

kde gs je tíhové zrychlení na povrchu homogenní
sférické Země o středním poloměru Rs, která má stej.
nou hmotu jako skutečná Země. Rovnice (4), (6)
pak budou

t2)

W(P2,

-

W(Pp

t1) = -

gs(R! -

Rf)

+ oWP
(8)

g(P2,

= _

t2)

-

g(P1,

t1)

=

2gs (RP _RP) __ o_ (bWP)
Rs
2
1
oR
.

(9)

Rovnice (8) poskytuje vztah pro hledaný vertikální
posun
R!-Rf

b WP - [W(P2, t2) =------------

W(Pp

t1)]

•

-

-

W(P1, t1)]

g(P1,

= div grad

oWP = Rs

t1) =

+ [g(P

t2)

=

t1)]

-

= (}P

(11)

(bWP)

=O

(12)

kterou musí splňovat doplňkový potenciál bWP ve
vnějším prostoru. Přitom předpokládáme, že vliv
přesunů vnějších atmosférických hmot na funkci (}P
byl předem eliminován.
Řešení okrajové úlohy (11), (12) je známo z fyzikální geodézie. Při splnění předpokladů A, B uvedených na začátku této kapitoly je řešení v prvním přiblížení dáno Stokesovým vzorcem [4, str. 282]

t1)·

-

[W(P2,
s
[g(P2, t2)

bWP

Jsou-li výrazy na pravé straně známy z měření,
lze tuto rovnici považovat za okrajovou podmínku
pro Laplaceovu rovnici

+

0_ (o WP)
oR

1

g(Pp

t1)

2

(oW joR) můžeme tuto rovni.

2
-

g(P1,
P

= -

g(P2,

= Y!L

t2) =

+ -R2s

= R

LI(bWP)

kde g je radiální složka tíhového zrychlení. První
člen na pravé straně této rovnice je změna tíhového
potenciálu, vyvolaná posunem bodu P z polohy P1 do
P2 v počátečním tíhovém poli v čase t = t1• Druhý
člen představuje doplňkový potenciál, vzniklý časovou
změnou tíhového pole v období t1 < t < t2•
Podobným způsobem vypočteme změnu tíhového
zrychlení g. Příslušný Taylorův rozvoj má tvar

og RP
oR ( 2

o

-(bWP)
oR

•

+

t1)]

Zde člen bWPjgs představuje posun hladinové plochy
v bodě P2, vyvolaný doplňkovým potenciálem bWP.
Kombinací rovnic (10), (11) dostaneme

(10)

gs
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O'

J J GQSFQ(lJf)
(aj

dO' "

(13)
.

značí povrch jednotkové koule, lJf sférickou vzdá-
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lenost měřenou od pólu P, Q proměnný bod v integrační
oblasti; SPQ('l') je Stokesova funkce s pólem v bodě P.
Dosazením do rovnice (10) dostaneme výraz pro
vertikální posun bodu P

= _ [W(P2, t2) - (WPI, tI)]

Rf -Rf

2
OD = R [W(Q2' t2) - W(02' t2)]s
2
- R [W(Qv tI) - W(OI' tI)] s
[g(Q2' t2) - g(02' t2)]
[g(Ql' tI) - g(OV t1)J·
GQ -

+

-

+

gs

+~

4ngs

(19)

f f GQsPQ('Jf) dO'.

(14)

(a)

K určení vertikálního posunu bodu P bychom tedy
museli znát změnu tíhového potenciálu v bodě P
a změny tíbového potenciálu a tíhového zrychlení
v dostatečně husté síti bodů na celém povrchu Země.
Uvažujme nyní topocentrický souřadný systém xyz
definovaný v kap. 2. Pro vertikální posun jeho počátku
O platí

m -R? = _

[W(O~, t2) -

W(OI' tI)L

+

Všechny časové změny tíhového potenciálu a tíhového zrychlení vystupující v rovnicích (18), (19)
můžeme určit z výsledků opakovaných nivelačních
a tíhových měření.

Uvedeme nejprve vztah mezi relativním vertikálním
posunem bodů 0, P, daným vzorcem (18) a změnou
topocentrické souřadnice z bodu P. Z obr. 3 plyne
vztah

gs

f f GQSOQ('Jf)dO' •

+~

4ngs

(15)

(a)

Jsou-li zf, zf topocentrické souřadnice bodu P v časech tI' t2, pak platí

Odečtením rovnice (15) od (14) dostaneme relativní
vertikální posun bodů O, P
(Rf -R~)
- (Rf -R?)
=
I
- - [W(P2, t2) - W(02' t2)]
gs
1
[W(PI, tI) - W(Ov tI)]
gs

=

+-

f f GQ[SPQ('Jf) -

_S_

4ngs

SOQ('Jf)] dO'.

(a)

Podle [7] dále položíme
GQ

= GO + (GQ - GO) =

f f GQ[SPQ('Jf) - SOQ('Jf)] dO' =
= GO f f [SPQ('Jf) - SOQ('Jf)] dO' +
+ ff (GQ - GO) [sPQ('Jf) - SOQ('Jf)] dO'.
=

(a)

(a)

(17)

(a)

První integrál na pravé straně rovnice (19) bude roven
nule, je-li integrační oblast symetrická vzhledem k ose
spojnice OP. Jsou-li vzdálenosti OQ, PQ značně větší
než vzdálenost OP, lze prakticky položit SPQ('Jf) =
= SOQ('Jf) a integrovat pouze v jisté oblasti 0'1 < 0'.
Výsledný výraz pro výpočet relativního vertikálního
posunu bodů 0, P je potom

=

(Rf -R~)
- (Rf -R?)
=
1
- [W(P2, t2) - W(Oz, t2)]

gs

+ -gs1
R
+ _s_
4ngs

ff

[W(PI, tIJ -

(GQ -

W(OI' t1)J

GO) [sPQ('Jf) -

+

+

SOQ('Jf))]

dO'I'

(al)

(18)

kde rozdíl GQ (II))

zf

= (Rf - Rf) cos 'Jf-

(m -

z

+

+

R

+

zf -

GO se vypočte ze vztahu (viz rovnici
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V lokálních sítích bývají zpravidla horizontální vzdálenosti bodů O, P menší než 100 km; příslušný úhel 'P
je potom menší než 10• V takovém případě lze položit
cos 'P = 1 - ('P2/2). Bude tedy
zf -

= (Rf - Rf) - (Rg - R~) _

zf

~2

(R1-Rf).
(22)

Pro 'P = 1 a (Rf - Rf) = 10 cm má poslední člen
na pravé straně této rovnice hodnotu 0,015 mm a je
prakticky zanedbatelný. Můžeme tedy s dostatečnou
přesností položit

(FN -

+ (EN

GM) tg2lX
(EN -

+

- GL) tglX
FL) = O.

+
(30)

Z vypočtených charakteristik
křivosti je možno
usuzovat na oblasti zvýšené tektonické aktivity a na
geometrickou strukturu mechanismu vyvolávajícího
vertikální pohyby.

0

zf -

zf = (Rf - Rf) - (Rg - R~) =
= (Rf - Rg) - (Rf - R~) .

(23)

V dalším textu zavedeme ve shodě s teorií pružnosti
vektor posunutí bodu P o složkách uP, v,p wP
uP =

Vertikální posunutí v uvažované oblasti jsou spojitou
funkcí souřadnic, w = w(x, y). Výchozím podkladem
pro konstrukci této funkce je soubor diskrétních hodnot Wi v jednotlivých bodech Pi(x;, y;). V dostatečně
husté síti bodů můžeme soubor Wi aproximovat spojitou funkcí w = w (x, y), která je rovnicí plochy v explicitním tvaru. Vlastnosti této plochy můžeme vyšetřovat metodami diferenciální geometrie [5]. Pro
stručnost označíme

aw
=_.~
x

ax '

aw

wy

xi

VA

= yt

-

yf,

VB =y~-Yf.

Uvedeme nyní základní vztahy mezi složkami vektoru
posunutí a časovými změnami různých měřených
veličin.
A. Měřené

prostorové

vzdálenosti

Předpokládejme, že v časech tv t2 byly měřeny prostorové vzdálenosti OA = a, OB = b, AB = c. Platí
vztahy

+ (yA)2 + (ZA)2,
= (XB)2 + (yB)2 + (ZB)2,
= (xB - XA)2 + (yB - yA)2 + (ZB -

a2 = (XA)2
b2
c2

= ay ,

aw
ay

= xz.4.-

UB =x~-xf
wP =zf-zf·
(24)

w

UA

rf-rf,

vP =yf-yf,

uP =xf-xf,

Uvažujme trojúhelník OAB, jehož vrchol O je v počátku topocentrického systému xyz a A, B jsou body
lokální sítě. Z výsledků opakovaných měření v časech
tI' t2 chceme získat složky ,horizontálních posunutí
bodů A, B

Diferencováním

ZA)2.

(32)

dostaneme

2

Wyy

=

2

Zavedeme dále koeficienty' první
diferenciální formy
E

= 1 + w;,

L

= w=/O,

F

=WXwy,

M

= wxu/O,

G = 1 + w;,

N

= w.yy/O.

Složky jednotkového
potom

vektoru

'

a" druhé

Gaussovy

s-

K

2 ( 1

K

+ K 2) _-

= K1K2

a(t2)

= UA cos lXx +

b(t2) -

b(tI)

= UB cos (lx

c(t2) -

c{tI)

= (uB -

vA cos

lXy

+

mA cos

O=

(26)

EN-2FM+GL
2(EG-F2)

+
WA) cos Yz,
(33)

Vi + w;+w;,

normály

lX.,

+ VB cos fJy + WB cos fJzo
UA) cos Yx + (VB - VA) cos Yy
+ (WB -

plochy jsou

Tento vektor udává náklon plochy w(x, y) vzhledem
k rovině xy a tedy i změnu náklonu původní terénní
plochy, vyvolanou vertikálními pohyby. Dále můžeme
vypočítat střední křivost plochy

K -~

a(tI) -

(28)

kde a., f, y jsou směrové úhly stran a, b, c. Předpokládáme, že vertikální posunutí mA, WB známe z výsledků
opakovaných nivelačních a tíhových měření (kap. 3).
Potom můžeme soustavu rovnic (33) přepsat do tvaru
a(t2) -

a(tI) -

WA cos

b(t2) -

b(tI) -

WB cos fJž = uB cos (lx

c(t2) -

c(tI) -

(WB -

= UA cos

WA) cos yz

/Xx

+ VA cos
+ VA cos fJy,

(uB -

=

+ (VB -

/XY'

UA) cos Yx +
VA) cos Yu'
(34)

Levé strany těchto rovnic jsou známé z výsledků opakovaných měření.
B. Měřené

LN-M2
= -E-G---F-2-

lXz

směrníky

Předpokládejme, že v časech tI' t2 byly měřeny směrníky (fOA, (fOB stran a, b v počátku O. Platí vztahy

Z diferenciální geometrie je známo, že v každém bodě
plochy obecně existují dva na sebe kolmé směry, ve
kterých je křivost extrémní. Směrníky těchto hlavních
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=
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ou
grad u

(JOB(t2) -

1

= b (VB

(JOB(tI)

COS

(JOB-UB

du
1 (dU
1 ( du
a;:
=2
dr + gradu ) + 2
di"-gradu

Levé strany rovnic (36) jsou opět známé z výsledků
opakovaných měření.
vodorovné

úhly

Jsou-li v časech tI' t2 měřeny vodorovné úhly wo, wA,
na bodech O, A, B, můžeme psát

=

= [(JOB(t2) -(JOA

wA (t2)-w

A(tI)

=

wB(t2) -

wB(tI)

[(JOA(t2) -

(tI)] -

(JOA(tI)]

-

[(JOA(t2)-(JOA
[(JAB(t2)-o"

O

= [Sx
YXY

(tI)]'

AB(tI)],

ou
ax'

Sx =

= [(JOA(t2) - (JOA(tI)] - [(JOB(t2)-(JOB(tI)]·
(37)

wo(t2) -

wO(tI)

wA (t2) -

W A (tI)

= ~

a

+ -c1 [(UB
WB(t2) -

wB(tI)
- -

-

= ~

1
[(uB c

-

.
UA sm (JOA),

(VA cos (JOA .
UA) sm (JAB -

UA sin (JOA) +
cos (JAB],

(VB cos (JOB -

uB sin (JOB) -

UA) sin (JAB -

(VB_VA)

Pomocí vhodných kombinací rovnic typu [34), (36),
(38) můžeme z časových změn měřených veličin vypočítat složky horizontálních posunutí UA, uB, vA, VB.
K jejich určení teoreticky stačí 4 nezávislé rovnice;
v praxi ovšem měříme i nadbytečné veličiny a hledaná
posunutí určíme vyrovnáním.

6. Matematický popis horizontálnich pohybů
V tomto případě je výchozím podkladem soubor vektorů horizontálních posunutí Ui (Ui, Vi) v jednotlivých
bodech lokální sítě. Pro další zpracování aproximujeme soubory diskrétních hodnot Ui, Vi spojitými funkcemi u(x, y), v(x, y). Potom můžeme určit deformace
lokální sítě metodami teorie pružnosti [6]. Změnu
vektoru posunutí v závislosti na změně polohového
vektoru lze psát jako
du

= a;:.dr = (grad u)T.dr,

(41)

Q

= [

YXY =

O
-w,

w,],
O

1 (OU

OV)
ax
'

I(OU

OV)
ax'

2 ay +

=2

ay -

(39)

kde symbol T značí transpozici a tenzor grad u je
definován jako

= Ah

(O -AE).h

= O,

(43)

kde E je jednotkový tenzor a A skalár. V rozepsaném
tvaru
(Sx - A) kx
Yxyky = O,
(Sy -

cos (JAB].
(38)

du

Yxv],
Sy

wZ

O.h

(VB -VA)

Q,

Z teorie pružnosti je známo, že diagonální složky
tenzoru deformace představují relativní prodloužení
ve směrech x, y, zatímco YXy je poloviční zmenšení
úhlů, sevřených před deformací osami x, y [6]. Kromě
toho lze nalézt tzv. směry hlavních deformací, ve
kterých nabývají relativní prodloužení SX, Sy extrém.
ních hodnot a YXy = O. Hlavní směry tenzoru O nalezneme z podmínky

= -} (VB cos (JOB - UB sin (JOB) -

1
- - a (VA cos (Joe!
.

0+

)

kde O je symetrický tenzor deformace a Q antisymetrický tenzor, popisující rotaci kontinua jako tuhého
tělesa. Z výrazů (40), (41) vyplývá

WB

wo(t2) -wO(tI)

oXJ
ov
ay

lLayou

sin (JOB)'
(36)

C. Měřené

=

ax ~l

A) ky

+
+ Yxvkx

= O.

Z podmínky anulování determinantu
dostaneme rovnici
A2_(SX+Sy)A-Y~y=0,

(44)

soustavy (44)
(45)

jejíž kořeny A1' A2 dosadíme postupně do (44) a vy.
počteme poměry (kyJkxh,
(kyJkx)2 udávající polohu
hlavních směrů.

Hlavním cílem tohoto příspěvku bylo objasnění zá.
kladních principů metod určování recentních pohybů
zemské kůry klasickými geodetickými a gravimetrickými metodami. Současně byly ukázány některé
možnosti matematického vyjádření a fyzikálně-geo.
metrické interpretace zjištěných pohybů.
Autorovým záměrem bylo podat přehled o současném stavu této aktuální problematiky. Je přirozené, že přitom nebylo možno podrobně diskutovat
všechny aspekty. Proto uvedeme některé odkazy na
odbornou literaturu. Principy moderních metod dynamické družicové geodézie a radioastronomie jsou
dobře popsány v [2]. Zde je rovněž podán přehled
o používaných souřadných systémech. Metody určování vertikálních pohybů zemské kůry z výsledků
nivelačních a tíhových měření jsou uvedeny v pracích
[7], [8], [9], [10] a v nedávno vyšlé monografii [11].
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Otázkám matematické interpretace vertikálních pohybů je věnována práce [12]. Metody určování hori.
zontálních pohybů a deformací z rozdílů opakovaných
polohových měření jsou popsány v [13], [14], [15].
Souhrnné pojednání o recentních pohybech zemské
kůry mohou zájemci nalézt v učebnici vyšší geodézie
[16].
Z praktického hlediska je velmi užitečná souhrnná
studie [17], kde jsou popsány výsledky dlouholetého
výzkumu pohybové aktivity ČSR. Jsou zde uvedeny
i výsledky studia technogenních pohybů v oblastech
povrchové a hlubinné těžby uhlí. Studium pohybové
aktivity Západních Tater kombinací metod troj rozměrné triangulace a nivelace je popsáno v monografii
[18].
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Výskum tektonickej stability lokalít
výstavby jadrových elektrární

vzrastajúcich požiadaviek celého národného hospodárstva i obyvaterstva na elektrickú energiu. Je v súJedným z najdoležitejších a najvýznamnejších cieTo- lade so svetovými trendmi, ktoré sa v tejto oblasti
prejavujú vo všetkých technicky vyspelých štátoch
vých programov rozvoja národného hospodárstva
sveta. V porovnaní s klasickými elektrárňami nie sú
ČSSR v súčasnom i budúcom období je výstavba
jadrových elektrární (JE). Program vyplýva pre- zanedbaterné ani také prednosti jadrovej energetiky,
dovšetkým z potrieb zabezpečiť predpokladaný nárast
ako je prakticky úplné odstránenie škodlivých exhaspotreby elektrickej energie. Na druhej strane sa lácií a vyššia efektívnosť ich prevádzky.
vychádza z požiadaviek postupne vyraďovať z preVýstavba JE ako vermi náročných investičných
vádzky elektrárne klasického typu pre ich nepriaznivý
celkov a ich prevádzka si vyžaduje mimoriadnu stavplyv na životné prostredie, ale aj vzhTadom na rostlivosť zo strany odborníkov - geodetov pred
sústavný úbytok zásob uhlia, ktorého sa začiatkom
začatím stavby, počas nej, ako i v celom období činbudúceho storočia - podTa odhadov odborník.ov nosti energetického diela. Vyplýva to z požiadaviek
začne prejavovať citemý nedostatok. Plán výstavby
na stabilitu týchto objektov, ktorých základné geoJE je preto nutným predpokladom uspokojovania
metrické prvky si musia zachovávať presne vodorovnú
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resp. zvislú polohu. V prípade porušenia týehto priestorovýeh vzťahov nad krajné medze maže dajsť k váž·
nym prevádzkovým ťažkostiam a poruchám. N áročnosť geodetických prác sa prejavuje v oblasti inžiniersko-geodetickej, podobne ako pri výstavbe vo všeobecnosti, ale so špecifickými požiadavkami na presnosť. No, osobitnou špecifikou je geodetické sledovanie, meranie, matematické vyhodnocovanie a interpretácia tektonickej stability lokalít, vyhliadnutých
a určených na výstavbu týchto diel, vrátane ich
širšieho okolia. Práce tohto druhu majú čisto výskumný a vedecký charakter. Vo svojej podstate súvisia
s výskumom recentných pohybov zemskej kary, patria
do geodynamiky a metodicky i svojimi výsledkami
zohrávajú vo výstavbe energetických diel nezastupitefnú úlohu.
Hlavný zmysel a účel výskumu recentných pohybov
zemskej kary v priestoroch predpokladanej výstavby
JE je posúdenie tektonickej stálosti týchto oblastí
zemského povrchu tak, aby sa samotné energetické
dielo mohlo už počas výstavby zabezpečiť pred prípadnými pohybmi, ktorých vefkosť je geodetickými
metódami kvantifikovaná počas dlhoročných meraní.
Tento problém nesúvisí s otázkami kvality základovej
pady, ktoré sú predmetom záujmu a výskumu inžinierskej geodézie, ale sa viaže na pohyby čisto tektonického pavodu. Dlhodobé, pozvofné tektonické pohyby sú v podstate pokračovaním horotvorných pochodov predchádzajúcich geologických vývojových
etáp našej planéty a súvisia s tým, že naša Zem je
vystavená neustálym dynamickým zmenám. Jej súčasný tvar a povrch nie je ustálený, ale je momentálnym výsledkom fyzikálnych procesov, ktoré prebiehali
miliardy rokov, trvajú i dnes a budú naďalej pretrvávať. Preto súčasné teoretické- predstavy a fyzikálne
a dynamické modely chápu Zem ako teleso, ktoré nie
je tuhé, ktoré mení svoju tvárnosť. Výsledky súčasných družicových i terestrických geodetických a geofyzikálnych meraní to potvrdzujú.
Popri vlastných dlhodobých tektonických pohyboch
sú predmetom štúdia i vlastnosti jednotlivých lokalít
a ich širokého okolia i z hfadiska seizmicity, resp. ich
citlivosti na seizmické otrasy šíriace sa z blízkych
i vzdialenejších ohnísk zemetrasenia. V tomto smere
už výskum vykonávaný geodetickými metódami úzko
súvisí s regionálnym i lokálnym seizmickým výskumom. Táto časť výskumného zabezpečenia JE pred
možnými haváriami je predmetom a úlohou vybraných pracovísk Československej akadémie vied a Slovenskej akademie: vied (SAV). Celkove meranie na
lokalitách plní dve úlohy: Slúži ako východiskový
podklad pre seizmotektonické hodnotenie a sleduje
náklon, resp. pohyb zemského povrchu v čase.
Závažnosť geodetických a seizmických výskumov
a ich výkon na vysokej odbornej úrovni je podčiarknutá a potvrdená uznesením Predsedníctva vlády ČSSR
zo dňa 8. októbra 1981 č. 174. Uznesenie stanovuje
hlavné zásady uskutočňovania celého procesu prípravy výstavby JE okrem iného aj v rezortoch
Českého úřadu geodetického a kartografického(ČÚGK)
a Slovenského úradu geodézie a kartografie (SÚGK).
Menovite Výzkumný ústav geodetický, topografický
a kartografický v Zdiboch (VúGTK) a Výskumný
ústav geodézie a kartografie v Bratislave (YúGK)
poveruje

-

vypracúvaním odborných posudkov pre územne
plánovací podklad pre výber príslušných lokalít,
vypracovaním štúdií k seizmickému riziku lokalít,
zodpovednosťou za zabezpečovanie rozborov vlastností lokalít z hfadiska stability územia s využitím
časove náročných meraní recentných tektonických
pohybov, ktoré majú vykonávať podniky Geodézia
v jednotlivých kra;och. Z toho potom vyplýva,
že voči odberatefovi, ktorým je Energoprojekt
Praha, má VÚGTK v ČSR s VÚGK v SSR úlohu
metodického riadenia všetkých geodetických prác
vykonávaných v súvislosti s výberom a posudzovaním stability lokalít (citát z Uznesenia).

Z Uznesenia vyplýva vzrastajúci význam geodetických metód merania pre razne odvetvia národného
hospodárstva, v konkrétnom prípade pre daležité
odvetvie rezortu palív a energetiky. Možno povedať,
že toto Uznesenie na najvyššej úrovni právne zabezpečilo už existujúci stav, lebo výskumné práce tohto
druhu začali na našom území už roku 1979 a výskum
recentných vertikálnych pohybov zemskej kary (pavodne na vedecké účely) sa vykonáva na podklade
analýz opakovaných nivelácií už od konca piiťdesiatych rokov.
Celý proces plánovania a prípravy výstavby, ktorý
si nutne vyžaduje údaje o charaktere recentných pohybov zemskej kary, možno rozdeliť na dve časti:
- rozvrhnutie predpokladaných lokalít na území
štátu,
- výber najvhodnejšej lokality v danej oblasti.
Na tieto etapy potom nadvazuje vlastná realizácia
stavby, pri ktorej sa v značnom rozsahu a s vysokými
požiadavkami na presnosť uplatňujú postupy inžinierskej geodézie. Tieto práce nie sú však predmetom
Uznesenia vlády ČSSR ani predmetom tohto informatívneho príspevku.

2. Rozmiestnenie predpokladaných lokalit na území

štátu
Rozmiestňovanie jednotlivých JE na území ČSSR
je podmienené viacerými hfadiskami. Napr. je účelné,
aby tieto energetické diela boli umiestnené v blízkosti
vefkých priemyslových alebo obytných centier, ktoré
dávajú predpoklad aj teplárenskému využitiu. S ohfadom na prísne hospodárenie s pofnohospodárskou padou nesmú byť plánované staveniská umiestňované
v priestoroch s úrodnou, pofnohospodársky obrábanou
a výnosnou padou. Z tých istých davodov ich nemožno
budovať v kvalitných lesných komplexoch alebo oblastiach štátom chránených rezervácií. Zabezpečenie prevádzky budúcej elektrárne si vyžaduje plynulú dodávku potrebného množstva vody atď. A prirodzene,
nc'hodné sú lokality s intenzívnou seizmickou činnosťou a vačšimi tektonickými pohybmi, pretože v takýchto prípadoch by zabezpečovacie zariadenia boli príliš
nákladné, prípadne i nedostačujúce. Celkom neprípustné je umiestnenie JE na pohybovo aktívnom zlome
(tektonickej línii). Tieto hfadiská tvoria súbor kritérií,
ktoré v procese plánovanía a priori vylučujú alebo
pripúšťajú možnosť uvažovať o určitom mieste ako
možnej lokalite vhodnej pre výstavbu.
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kých meraní vztiahnutých na geodetické body, ktoré
kvalitou svojho založenia zabezpečujú skutočne len
pohyby tektonického povodu. Kvalita [t'tbilizácie
musí preto zaručovať vylúčenie prípadného vplyvu
sezónneho kolísania, sposobeného vplyvom vlhkosti
pody, povrchových svahových pohybov ap.
Rozsah geodetických prác na lokalitách je pomerne
značný. Preto ich okrem špecializovaných pracovísk,
ktorými sú Geodetický a kartografický podnik, n. p.
v Prahe (GKP) a Geodetický ústav, n. p. v Bratislave
(GÚ), sčasti vykonávajú aj kvalifikované meračské
čaty z podnikov Geodézia v kra~och. Týka sa to najma
sledovania zvislej zložky pohybu, odvodenej z výsledkov opakovaných nivelácií. Na sledovanie vodorovných pohybov nie sú n. p. Geodézia dostatočne
alebo vobec vybavené primeraným prístrojovým zariadením, ako sú najpresnejšie teodolity a najma
veImi presné diaIkomery menšieho i vačšieho dosahu
(AGA 'S, Mekometer 3000). Okrem toho z hIadiska
požiadaviek na použitie rovnakých diaIkomerov na
všetkých lokalitách sa ukázalo potrebné v ČSR vytvoriť operatívne čaty polohového merania v GKP,
ktoré trvale zabezpečujú opakované merania na tých
istých lokalitách. V SSR meranie v polohových sieťach
vykonáva VúGK, okrem ktorého na tieto práce
Ako už bolo v úvode spomenuté, vykonávajú sa na
rámcove stanovených lokalitách popri geologickom prístrojove vybavené nie je žiadne pracovisko.
Z uvedeného je zrejmé, že na zabezpečenie dosť
a geofyzikálnom prieskume i náročné geodetické práce.
Aj keď nejde o úplne nové pracovné úlohy českoslo- náročných geodetických prác došlo k decentralizovanému rozdeleniu úloh medzi jednotlivé organizácie
venských geodetov, vyžiadalo si ich zabezpečenie
rezortov.
V protiklade k tomu sú postavené dosť
určité špecifické opatrenia. Na rozdiel od požiadaviek
vysoké požiadavky na presnosť merania a na celkovú
na práce tohto druhu na iné účely (napr. na vedecké
jednotnosť ich vykonávania. Tieto skutočnosti viedli
účely v súvislosti s prípravou mapy recentných vertik tomu, že vo VúGTK a VÚGK boli vypracované
kálnych pohybov zemskej kOry) je výskum tektonických vlastností lokalít výstavby JE časove obmedze- jednotné Metodické pokyny na výkon opakovaných
geodetických meraní pre dané účely. Tieto pokyny
ný. Táto skutočnosť je caná prírodzenými požiadav.
vychádzajú z existujúcich platných technologických
kami nášho národného hospodárstva na čo najrýchlejšiu výstavbu prepotrebných nových zdrojov elek- postupov a zabezpečujú optimálnu jednotnosť v kvali.
te meračských prác i v obsahu a rozsahu výsledkov
trickej a tepelnej energie. Z hIadiska kvality výsledných informácii je však táto požiadavka veImi ne- odovzdávaných na odborné spracovanie a interpretávýhodná. Tektonické pohyby prebiehajú totiž po- ciu do VÚGTK a VÚGK.
Meračské a výskumné práce tohto druhu prebiehajú
zvoIne, nezávisle od Iudských faktorov a jeho potrieb
a v zmenách polohy geodetických bodov sa mOžu v súčasnosti na piatich lokalitách v ČSR a na šiestich
prejaviť až po uplynutí určitého času. Skrátenie celko- lokalitách v SSR. Ich význam spočíva v už v priebehu
ich vykonávania podávať priebežné informácie o vývého časového intervalu, vymedzeného na výskumné
práce, si preto vyžaduje zvýšenie presnosti merania do voji pohybových tendencií na jednotlivých lokalitách.
Tieto údaje sú pre dodávateIa prác, Energoprojekt
tej miery, aby bolo možné zachytiť i malé hodnoty
Praha, podkladom na ďalšie rozhodovanie a plánovanie
tektonického pohybu.
výstavby JE. V konečnej fáze sa stanú podkladom
V priebehu výskumu sa stáva, že z dovodov prevahy
pre výber definitívnej, v daných podmienkach optiiných, tzv. vylučujúcich kritérií alebo i pre preukázateInú existenciu výrazných tektonických pohybov sa málnej lokality pre vlastnú výstavbu v každej z preskúmaných oblastí v súlade s dlhodobým plánom poďalšie výskumné práce na lokalite zastavia. V takom
stupu výstavby týchto zariadení na území ČSSR.
prípade sa stanoví nová lokalita, na ktorej dovtedy
trebárs nebolo začaté s geodetickými prácami. V záujme
hodnovernosti výsledkov geodetického výskumu však
je, aby sa s potrebnými meračskými prácami začalo
Ako sme už uviedli, práce spojené s výskumom tektočo najskor, t.j. tak, aby sa v maximálnej miere prenickej stability lokalít pre výstavbu JE nie sú úplne
dižil časový interval od prvých meraní po štádium
rozhodovacieho a schvaIovacieho konania o lokalite.
novou úlohou pre československú geodéziu. Výskum
recentných pohybov zemskej kory na území ČSSR
To však kladie vysoké nároky na operatívnosť plánomá už temer tridsaťročnú tradíciu. Známe sú práce
vania geodetických prác a na budovanie účelových
geodetických sietí. Požiadavky výskumu pritom kladú
a výsledky výskumu pohybov v priestore Podunajskej
veIký doraz na vysokú kvalitu stabilizácie geodetic- nížiny a v ťažobných panvách ČSSR. Tento výskum
kých bodov pri súčasnej operatívnosti ich osadenia.
je takisto organickou súčasťou komplexu výskumných
prác pri vyhIadá vaní nových ložísk ropy a zemného
Ide tu o to, že pre výskumné analýzy pohybových
tendencií možno využiť údaje opakovaných geodetic- plynu ako i celkového štúdia geodynamických vlast-

Táto etapa pripravných plánovacích prác prebehla
koncom sedemdesiatych a začiatkom osemdesiatych
rokov a už na jej prvom vykonávaní sa zúčastnili
obidva rezortné výskumné ústavy. Popri čisto geologických rozboroch, ktorých výkon bol úlohou čs.
geologickej služby, sa vo veIkej miere využili poznatky
a údaje o súčasnej dynamike zemského povrchu na
území ČSSR, ktoré sa v priebehu predchádzajúcich
rokov - ako už bolo spomenuté - získali a nahromadili vo VÚGTK pre ČSR a vo VÚGK pre SSR.
Všetky tieto práce vyústili v rámcovom pláne rozmiestnenia JE do jednotlivých oblastí na celom území
ČSSR. V každej oblasti sa navrhlo vždy niekoIko
variantných lokalít, ktoré umožňujú užší výber
umiestnenia vlastného budúceho staveniska, ktoré by
vyhovovalo vačšine ďalej podrobnejšie analyzovaných
kritérií. Tento rámcový plán rozmiestnenia variantných lokalít výstavby sa stal podkladom aj pre rozvinutie podrobného výskumu recentných pohybov
zemskej kory resp. tektonickej stability každej z nich.
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ností nášho štátneho územia. VzhTadom na veTký
význam výsledkov výskumu pre rozličné odvetvia
národného hospodárstva je súčasne aj predmetom
koordinovanej spolupráce geodetických služieb socialistických štátov, KAPG a Medzinárodnej geodetickej asociácie. Svojimi požiadavkami na presnosť
a vierohodnosť záverov, ktoré treba vyvodiť v relatívne krátkom čase piatich, maximálne desiatich
rokov, ako i s ohfadom na vefkú národohospodársku
a spoločenskú zodpovednosť pri výbere stavenísk, sa
tieto práce do určitej miery vymykajú z obvyklého
rámca ich postupov a presnosti.
Prvou zvláštnosťou je ojedinelé, systematické sústredenie meračských prác pre súčasné štúdium zvislej
i vodorovnej zložky pohybu v priestore. Na území
SSR. ktoré je tvorené geologicky mladším oblúkom
Karpát, sa popri výškových a polohových zmenách
študujú aj možné zmeny v tiažovom poli. Súčasnými
terestrickými metódami sa pri tom obidve uvedené
zložky, t.j. zvislá a vodorovná určujú oddelene. A to
nielen z hfadiska samotnej metodiky merania, ale
i z hfadiska nezávislosti bodov výškovej a polohovej
siete. Táto skutočnosť má nepríjemné dosledky v tom,
že výškové merania sa vačšinou robia pozdfž komunikácií primeranej kvality, zatiaf čo polohové merania
zasahujú do neprístupnejších miest polí a vrcholov
kopcovitého terénu. Z iniciatívy koordinujúceho pracoviska 4. ciefového programu čs. geodetickej služby
na 7. paťročnicu, ktorým je VÚGK, sa začali hfadať
možnosti sledovať obidve zložky pohybu súčasne, teda
pohyby identických bodov v priestore. Teoretickú
prípravu na takéto ponímanie a riešenie problému
vykonal tím pracovníkov Katedry geodézie a pozem.
kových úprav Českého vysokého učení technického
(ČVUT) v Prahe na objednávku VÚGK. Výsledkom
práce je predbežne metodika lokálnej trojrozmernej
geodézie, využitefná v rovinatom teréne. Rozsah jej
využitia je zatiaf limitovaný maximálnou vzdialenosťou I až 2 km medzi dvoma určovanými bodmi. Vysoké
požiadavky na presnosť vyžadujú okrem toho doslednejšie zavádzanie korekcií alebo uplatňovanie
technologických opatrení na zníženie vonkajších vplyVOy atmosféry na všetky druhy geodetických meraní.
Na území SSR sa polohové a výškové siete na lokalitách a v ich okolí podfa požadovanej rozlohy zakladajú a merajú podfa metód optimálneho plánovania
štruktúr sietí v danej konfigurácii. Dosledkom je
dosiahnutie homogénnej presnosti a zvýšenie ekonomiky terénnych prác.
Vážnou požiadavkou je pravidelnosť a plynulosť vo
vykonávaní meračských prác. Pre každú lokalitu je
stanovená postupnosť meraní jednotlivých častí siete
tak, aby sa dosledne zachoval rovnaký časový odstup
medzi dvoma opakovanými meraniami. Pre zvýšenie
náhodnosti v rozdelení nevyhnutných chýb merania
prejavujúcich sa v rozdieloch obojsmernej nivelácie
bol na území SSR prijatý postup nivelácie, pri ktorom
meranie "tam" a meranie "spať" sa vykonáva inými
meračskými čatami a súpravami. V ČSR, kde meranie
na jednej lokalite spravidla vykonáva jediná čata,
sa tento postup doteraz neuplatňuje.
Jednotlivé geodetické merania sa opakujú v relatívne krátkych časových intervaloch. V ČSR, kde
siete v lokalitách sú pomerne malého rozsahu, sa

v súčasnosti vykonávajú vždy dve opakované merania
ročne. Tento postup dovoTuje postihnúť a zaznamenať
vo výsledkoch meraní prípadné posobenie sezónnych
pohybov niektorých bodov ap. V SSR sú geodetické
siete jednotlivých lokalít vačšieho rozsahu, a preto sa.
tu merania vykonávajú v ročných intervaloch.
Samostatnú časť celého cyklu, nazvaného výskum
tektonickej stability lokalit, tvoria analýzy výs!edkov
pofných meraní. Vykonávajú sa zásadne vo VUGTK,
resp. vo VÚGK, v ústavoch, ktoré sú za výsledky
zodpovedné a sú hlavnými dodávatefmi súhrnných
výsledkov objednávateTovi a investorovi, t.j. Energoprojektu Praha. Vzhfadom na to, že recentné pohyby
zemskej kory nemožno len merať a počítať, ale že ide
o vážny a teoreticky náročný výskumný problém,
majú aj postupy analýzy výsledkov a ich interpretácie
výskumný charakter so všetkými atribútmi vedeckosti.
Zvýšené požiadavky na vierohodnosť výsledkov týchto
analýz pri tom urýchlili postup vývoj a a zdokonafovania metodiky oddefovania hfadaných pohybových
tendencií od nevyhnutných systematických a náhodných chýb merania. V súčasnosti sa popri doterajších
postupoch analýz a interpretácie využívajú aj nové,
vo VÚGTK a VÚGK v spolupráci s Ústavom merania.
a meracej techniky SAV a Matematickým ústavom
SAV, ďalej v spolupráci s ČVUT a s inými výskumnými
pracoviskami v ČSSR vyvinuté najnáročnejšie metódy,
ako i najpokrokovejšie metódy známe v svetovej
literatúre, najma z oblasti matematicko-štatistického
testovania hypotéz.
O výsledkoch analýz jednotlivých etáp merania,
ktoré charakterizujú postupný vývoj pohybových
tendencií na lokalitách, sa zostavujú spravidla ročné
správy. Ich obsahom je spresňovanie charakteristík
recentných tektonických pohybov s osobitným zretefom na pohybové vlastnosti zlomových a poruchových línií ap. Všetky tieto údaje sú nezávislou informáciou, ktorá kvantifikovanými údaj mi dopíňa výsledky geologického a geofyzikálneho prieskumu.
Tak podstatne prispieva k výberu najvhodnejšej
lokality pre výstavbu JE. Treba však zdorazniť, že
v meraniach a v ich vyhodnocovaní sa kvoli zabezpečeniu prevádzky týchto zariadení v každom prípade
pokračuje a bude pokračovať počas celého obdobia ich
činnosti.

JE sú vefmi nákladné, rozsiahle a na stabilitu citlivé
investičné celky. Od ich rýchleho a kvalitného budovania závisí ďalší rozvoj našej palivovo-energetickej základne a tým i pokrok celého národného hospodárstva.
Zvláštnosť konštrukcie týchto zariadení kladie i zvláštne, zvýšené požiadavky na ich vlastnosti, medzi ktoré
patrí aj požiadavka na tektonickú stabilitu priestoru,
v ktorom sa objekt nachádza. Problematika stability
súvisí s vefkosťou recentných pohybov zemskej kory.
Ich štúdium využíva ako jednu z hlavných metód opakované geodetické merania. Na tomto princípe je
založený aj výskum spojený s výberom najvhodnejších lokalít pre výstavbu JE a na ich permanentné
sledovanie. S ohfadom na zvláštnosť zadaných požiadaviek má však aj svoje odlišnosti od iných geo-
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detických meraní podobnými metódami. Československej geodézii, reprezentovanej rezortmi ČÚGK
a SÚGK, pribudla takto v minulých rokoch ďalšia úloha, ktorá súčasne predstavuje rozšírenie využívania
geodetických metód v rámci dóležitých odvetví národného hospodárstva. Súčasne dokumentuje vzrastujúcu

dóležitosť geodézie ako vedného a technického odboru
pri riešení problémov,nášho národného hospodárstva.
Do redakcie došlo: 8. I. 1985
Lektoroval:
RNDr. Pavel Šimunek,
Energoprojekt, Praha

Prof. Ing. Dr. Miroslav Hauf, CSc.'
katedra vyšší geodézie,
FSv ČVUT v Praze

Obecný vzorec pro přesnost elektronických dálkoměrů
je

m1 = D2r{-~e

r + (7 f+ (~ rJ +

m~~.

Zatím co střední chybu mF měřicí frekvence F a střední
chybu m,j~určení fázového rozdílu L1<p můžeme ovlivňovat, střední chybu me z nesprávné znalosti rychlosti
světla ve vakuu ovlivnit nemůžeme. Střední chybu mF
lze ovlivnit volbou vhodného druhu krystalu oscilačnílro obvodu, jeho uložením v termostatu, umělým
stářením krystalu, volbou nejvhodnějšího výřezu až
na zanedbatelnou velikost.
Střední chybu m,j~ lze snížit volbou modulační frekvence. Pro měřenou vzdálenost D platí
D

lIL
2

= - GL
=

+ l = -2

1
2
GL

+

GL

+ --2n.2

Ve svém článku již v roce 1957 upozornil M. T.
Prilepin na jednu možnost vyhnout se přímé potřebě
znát přesné hodnoty n tím, že se využije disperse
různých vlnových délek elektromagnetického vlnění.
Je proto ve světové literatuře uváděn jako autor
této myšlenky. On sám ale skromně poznamenává,
že vychází z ideje Newtona a zejména z teorie vypracované sovětským astronomem G. A. Tichovem. První
navrhl určit podobným způsobem dispersi meziplanetárního prostoru a druhý propracoval postup určení
disperse mezihvězdného prostoru z časových diferencí
příchodu různých částí spektra od proměnných hvězd.
2. Princip činnosti dvoubarevných dálkoměri'l
Skupinový index lomu vzduchu pro světlo vlnové
délky A. je při standardních podmínkách (A. v 11m)
a známých konstantách A' = 1
A, B, O

+

L1<p

=
nsk

L
A
°
7200 (LJ<p) ,

kde G je celé číslo, L je délka modulační vlny a l ~ L
L
je tzv. doměrek. Pak ml = 7200 .m,j~. Pro světelné
dálkoměry lze položit m,j~~ 0,5°. Pak bude ml ~ L :
: 1440.
Dosud nebylo hovořeno o střední chybě m" resp.
o přesnosti určení indexu lomu vzduchu n. V literatuře
se udává závislost chyby mn na našich současných
polních možnostech určit teplotu t, tlak p a vlhkost
e tak, jak ukazuje tab. 1.
Hodnota 0,7 mm/km je ale velmi optimistická
a všeobecně panuje doměnka, že m" bude nejméně
dvakrát větší. Třeba si navíc uvědomit, že nám uniká
hodnota integrálního indexu lomu vzduchu podél celé
trajektorie světla od dálkoměru k hranolu a zpět,
poněvadž jsme schopni měřit přímo jen parametry
ovzduší na koncových bodech měřené délky. K lepším
výsledkům nevedly ani důmyslné modely atmosféry
a pravidla pro měření jejích parametrů. Nelze proto
než konstatovat, že nepřesnost v určení indexu lomu
vzduchu je bariérou pro zvyšování přesnosti délek
měřených elektronickými dálkoměry.

=A

,

3B

50

+ 22 + }.4

a bude tedy pro každou světelnou vlnu různých délek
jiný, i když atmosférické podmínky budou tytéž. To
ale znamená, že pro danou délku D. naměříme i při
nezměněných podmínkách v ovzduší při použití dvou
světel různé vlnové délky dvě různé hodnoty Dl a D2
(1 = nVJk""III)
nI
n
Dl =-y.D;
D 2 =-y' 2D ;
Dl
DI-D2

mt
mp
me
mJ.
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Autor takový výpočet provedl pro D = 10 km a zjistil, že rozdíl (D - D') je zcela zanedbatelný a nepřesáhl 0,2 mm.
Pro zajímavost se zmíníme o jedné ne všeobecně
známé možnosti využít rozdílu (Dl - D2) u světelných
dálkoměrů opatřených nastavitelnou fyzikální redukcí. Při nastavení indexú lomů nI' n2 naměříme
Dl

=

nl·D; D2

!lD

= D(nl

D = LID : (nI -

=
-

n2·D
n2)

1
no) = LID. ---;j~, = k .LlD
LJn

11'
N_
"

v

, 180,920
I 189,488
I 21,11561

D

=

Dl

232,611
284,303
243,627
297,767
21,11561 I 2l,11561

+ v(DI-D

2)

Velič'ina v je obdobou Abbeho čísla známého z optiky,
ale tentokrát nikoli pro optické sklo, ale pro vzduch
a rúzné vlnové délky světla. V aplikované optice se
dokazuje, že v pro daný druh skla je pro různé teploty
prakticky konstantní. A my dodejme, že v př'ípadě
vzduchu v nezávisí ani na tlaku. Na vlhkosti v závisí
ien nepatrně .
.Jako důkaz našeho tvrzení je propočtena tabulka 2
pro vlnové délky AI = 0,6328 f-im (červená) a }'2 =
= 0.4416 ,um (modrá) a různé teploty a tlaky bez vlivu
vlhkosti. tedy pro suchý vzduch, z příslušné části
vzorce Barella a Searse,
~T . __
t.li

-

~Tf)

~~
1-

.
IXt

!!!<PI/
1013,25·'

kde jsou: N~k standardní lomové číslo (t = O DC,P =
'~~1013,25 hPa), p atmosférický tlak, IX = 1/273,16
a t teplota ve stupních Celsia.
•Tsou-li k disposici lomová čísla N pro různé stavy
ovzduší, lze vypočítat pro určitou přesně známou
vzdálenost D hodnoty Dl' D2 a z nich teoretickou
hodnotu D' jako naměřenou, a tu porovnat s danou.

Zvolíme·li Lln",,!.!' zaokrouhleným
číslem např.
0,000100, jak tomu také u mnohých malých světelných
dálkoměrů je, bude možno určit jednoznačně hrubou
hodnotu vzdálenosti, i když displej má rozsah menší,
než je dosah dálkoměru, a to ze vztahu

V současné době existují dva typy světelných dálkoměrů, které využívají pojednávaný princip. První je
Terrameter, vyvinutý v USA (Ústavem dálkových
spojú Služby pro studium vlivu vnějšího prostředí
(Essa - Environmental Science Services Administration) a nyní vyráběný po určitých úpravách firmou
Terratechnology Corp. pod označením Terrameter
LDM 2 (obr. 1, 2, 3). V současnosti pracují tři tyto
přístroje v National Geodetic Survey, jeden v Def.:nse
Mapping Agency, jeden v .Taponsku a jeden ve Svýcarsku u CERN (výstavba urychlovače částic). Prototyp byl předveden odborné veřejnosti již v r. 1969
v Boulder v Coloradu.
Druhým podobným přístrojem je Georan II (obr. 4,
5) vyrobený v r. 1980 ve Francii v Institut Géographique National za podpory Laboratoire ďOptique
Appliquée de l'Ecole Polytechnique a Institut National
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.,f-fHe-Ne - červ.

K velikost dNe taková, jak je uvedeno v tab. 3.
]

Je velmi malá a její vliv lze odstranit zavedením korekce s použitím běžně určené e alespoň s přesností
de = 2 hPa. Pak chyba dnmax = 1,10-7 n, což v délce
1 km bude 0,1 mm. Abychom u elektronického dálko.
měru mohli zanedbat i vlhkost, je třeba konstruovat
dálkoměr s "třemi barvami". Takové pokusy se již
ději. "Třetí barvou" je rádiová vlna pásma VKV.
Rychlost rádiových vln je totiž na vlhkosti závislá
velmi značně.
Veličina v je vlastně násobnou konstantou. Měla by
proto být co nejmenší. Závisí výhradně na velikosti
výrazu
nl-1

.I
\J

~~Eil
;..
n -I

~I"..,
/1

+

I

,,\-we-Cd-moatré

'11=---

Je patrno, že nl má být co nejmenší a Lln2l co největší.
Za Al, poněvadž n s délkou vlny klesá, by měla být
užita vlna co nejdelší a za A2, taková vlna, aby Lln2l
bylo co největší. Tomuto požadavku nelze ale plně
vyhovět, poněvadž jsme závislí na tom, jaké lasery
máme v současné době k disposici a jaké jsou jejich
parametry a vlastnosti. V Terrametru jsou užity dva
lasery: He-Ne Al = 0,6328 rtm (červená) a He-Cd
o A2 = 0,4416 rtm (modrá), v = 21,12. Georan II užívá
pouze jeden laser Ar-Kr zářící v řadě pásem, ale nejintenzivněji ve dvou a to: Al = 0,647 rtm (červená)
ď Astronomie na základě původní konstrukce Georanu
I, který byl vyvinut Froomem a Bradsellem v National
Physical Laboratory v Teddingtonu v Anglii.
Obou .přístrojů si všimneme jen vzhledem k teorii
jejich měřických základních chyb, vycházejícez obecného výkladu principu těchto přesných světelných
dálkoměrů překračujících bariéru postavenou refrakcí
a snižujících chybu v měření délek na 1. 10-7•
Při výpočtu N jsme zanedbali vliv atmosférické
vlhkosti e. Je dán zbytkem vzorce Barella a Searse

dN e

ehPa
TJ.'
.

= -11,268807
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a A2 = 0,488 rtm (zelená), v = 31,3. Proto je třeba
u Georanu II dvojí filtrace - hrubé dichroickým zrcadlem a jemné interferenčními filtry (viz obr. 4).
Položíme-li požadavek dD = 1.1O-7D, bude třeba
určit Dl i D2 s ohledem na vliv v s chybou 0,01 mm.
To je na polní přístroj neobvyklá přesnost, ale jen
zdánlivě. Vždyť např. u teodolitu WT3 s průměrem
limbu 120 mm čteme směry na 0,2" = 1"/5. Počí.
tejme ... 120 n ~ 360; 360 mm : 360 : 60 : 60 : 5 =
= 0,000 06 mm; proměřujeme tedy kruhový oblouk
s neuvěřitelnou přesností díky vhodnému optickému
mikrometru. Pro dálkoměry nalezl vhodný postup
velmi přesného měření fázového rozdílu Froome pro
dálkoměr Mekometer. Ten pak byl také užit u zmíněných dálkoměrů Terrameter a Georan II a přesnost
byla navíc ještě zlepšena tím, že se u nich pracuje
s plynule laditelnou modulační frekvencí. Tento typ
na počátku vývoje světelných dálkoměrů propagovali
sovětští konstruktéři, ale později jej opustili, poněvadž pro běžné dálkoměry byl zbytečně složitý.
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U světelných dálkoměrů s plynule měnitelnou modulační frekvencí se délka určuje tak, že frekvence se
mění, až se do měřené délky vejde plný počet vlnových délek L, čímž .dep = O. Protože by v tomto případě na fázový indikátor přicházelo maximum světla
s velmi plochým průběhem, je naopak výhodnější
hledat daleko výraznější minimum signálu. To nastane
tenkrát, když

kde O' i O jsou celá čísla a U je vlnový modul. U dál·
koměrů s plynulou změnou modulační frekvence je
možno určit O vyhledáním sousedních frekvencí, při
nichž .dep = O. Poslední vztah je možno psát také
takto
D

=

v
4F .0.
I

Plynule memme modulaci až opět .dep = O (přeladit
můžeme jednou nebo i vícekrát r). Při Fr > Fr_I' ..
... F2 > FI bude
v
D=-(O+r)
4F
.

0=

FI
F r- FI

zajištěním žádné problémy. U obou dálkoměrů jsou
oscilátory řízeny krystalem rubidia a poskytují modulační frekvenci s přesností 4.10-11.

Přesnosti přístroje musí odpovídat i přesnost centrace
a určení součtové konstanty. Měření se provádí pouze
z pilířů opatřených nucenou centrací. Součtová konstanta se určuje na speciální základně s pilíři s nucenou
centrací.
Měřické postupy obou dálkoměrů jsou rozdílné.
U Terrametru se měří pouze diference (Dl - D2).
Proto je třeba určit jiným vhodným dálkoměrem vzdá·
lenost Dl' a to s přesností na 5 cm. Po jejím zjištění
a uvedení na příslušný vstup dálkoměru současně
s určenými parametry ovzduší (z hlediska metody parametry pomocnými), pracuje dálkoměr na povel mě.
řiče automaticky. Měřický proces se samočinně opakuje po 10 s.Výsledek je patrný na displeji; je ho možno
převést též na terminál či tiskárnu. Dosah Terrametru
je od 350 do 15 000 m. Hmotnost původního typu
byla 42 kg a rozměry 92 X 53 X 33 (cm).
U Georanu II se určují zvlášť vzdálenosti Dl a D2
ručně a výpočet se provádí na programovatelném
kalkulátoru. Hmotnost dálkoměru nepřekračuje 50 kg
a je~lo rozměry jsou 90 X 28 X 28 (cm).
Zatím co výsledky měření s Georanem nebyly dosud
publikovány, výsledky měření s Terrametrem již ano.
Terrameter byl totiž užit pro zaměření trilaterační
sítě pro výstavbu podzemního kruhového urychlovače
elementárních částic organizace CERN. Urychlovač
má průměr 8,6 km a tedy obvod 27 km.
Příslušná síť má 15 stran v délkách 4,8 až 13,6 km.
Opravy z vyrovnání nepřekročily 2,5 mm, střední
chyba a posteriori jedné strany 1,3 mm, délky os
elips chyb v poloze bodů nepřekročily 2 mm. Střední
chyba apriori (nevážená) z měřických dvojic 10 délek
stran (5 stran bylo možno měřit pouze jedním srně·
rem) byla 0,75 mm. Jak patrno jsou výsledky velmi,
nadějné, takže lze se domnívat, že bariéra postavená
refrakcí byla skutečně překonána.

.1'.

Pokud nevyjde O jako celé číslo vlivem měřických
chyb, získaná hodnota O se zaokrouhlí na nejbližší celé
číslo. Pomocí O se pak určí dvakrát D.
S ohledem na konečnou mez v určení nulového fázového rozdílu je třeba L resp. U zvolit co nejmenší.
Přitom třeba ovšem brát ohled na možnosti výroby
poskytnout vhodný a dostatečně stabilní oscilátor
a citlivý fázový indikátor. U Terrametru je střední
hodnota plynule laditelné modulační frekvence 3 GHz
(U = 25 mm), u Georanu II je modulační frekvence
plynule laditelná od 3 GHz do 10 GHz - U = (25 až
0,75) mm. Normální fázové indikátory mají rozlišovací
mez 0,5°, což by pro náš případ znamenalo v délce
chybu 100 mm : 1440 = 0,07 mm. Taková přesnost je
nedostatečná a proto třeba hledat přesnější metodu.
Byla nalezena Froomem; umožňuje určit nulovou
hodnotu .dep s chybou 0,1°, a tedy v délce 100 mm :
: 7200 = 0,01 mm a to nám vyhovuje. Vyložit tuto
metodu podrobně přesahuje poslání tohoto článku.
Požadavky na přesnost dálkoměru vyžadují vyso·
kou stabilitu oscilátoru. Podle pramenů nejsou s jejím

[1] BRADSELL, R. H.: Georan I, a compact two-colour
EDM instrument - Electronic principles, Survey
Review XXIII, 179 January 1976, str. 219.
[2] GERV AISE, J.: Premiers résultats de mesures
Géodésiques avec 1e Terrameter, appareil électroni·
que de mesure de distances ft deux longeurs d'ondes;
Géome tre 1983, Č. 10, str. 32.
[3] GERVAISE, J.: Instruments éléctroniques de me·
sure de distances a deux longeurs d'ondes, Exposes
FIG 503.2, Sofia 1983.
[4] HAUF, M.: Elektronické měření délek, díl II.,
ČVUT Praha 1973.
[5] HUGGET, G. R.: Two·colour Terrameter, Tecto·
nophysics, 71 (1981), str. 29.
[6] PRILEPIN,
M. T.: Svetomodulacionnyj
sposob
opredelenija srednego pokazatelja prelomlenija vozducha vdol' nekotorej linii, Trudy CNIIGiK Moskva
1957, sešit 114, str. 127.
Do redakce došlo: 9. 1. 1985
Lektoroval:
Ing. Bořivoj Delong, CSc,.
ředitel speciálních geodetických prac:í, ČÚGK
Dovětek lektora -
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Pojednání informuje o vývoji světelných dálkoměrů,
využívajících pro měření vzdáleností světelných vln
dvou různých délek (dvou barev) a dosahujících díky
řádovému zpřesnění fyzikální redukce přEsnosti řádu
10-7 měřené délky. Termín pro jejich označení "Dvoubarevné světelné dálkoměry" je sice krátký, ale věcně
nepřesný, jazykově nezvyklý a terminologicky u nás

dosud nestandardizovaný. Rozdílnost i složitost terminologických př-ístupů v daném případě je patrná i ze
zahraniční literatury. V angličtině se užívá termín
"dvoubarevné dálkoměry", ve francouzštině "dálkoměry
se dvěma vlnovými délkami", v ruštině "dispersní
dálkoměry" a v němčině "dvouvlnné dálkoměry".
Protože žádný z těchto termínů není věcně zcela přesný
a protože ani termín v nadpisu pojednání převzatý
z anglické literatury není u nás ustálený, je slovo "dvoubarevné" psáno v uvozovkách.

Ing. Petr U her,
Výzkumný ústav geodetický,
topografický a kartografický

Orientační běh (OB) je moderní sportovní disciplina
rozšířená postupně ze Skandinávie do celého světa
včetně Československa. Základním principem OB je
aktivní pohyb závodníka v neznámém terénu za pomoci mapy a buzoly. Pro objektivnost soutěží je
velmi důležité, aby tyto mapy byly vyhotovovány
vždy podle shodných kartografických zásad. Proto
v roce 1969 kongres mezinárodní federace orientačního
běhu (International Orienteering Federation - IOF)
schválil a vydal mezinárodní značkový klíč. Rychlý
vývoj této mladé disciplíny v dalších letech značně
změnil požadavky na používané speciální mapy, a tak
v roce 1982 mapová komise IOF vydala nové znění
mezinárodního klíče pro tvorbu map pro OB, které
je závazné pro všechny členské státy IOF, kam ČSSR
patří jako jedna ze zakládajících zemí.

Mapa pro OB je speciálně vyhotovena k tomuto účelu
a výrazně se liší od všech ostatních map. Je velmi
podrobnou mapou, ve které jsou zobrazeny všechny
předměty kartografického znázornění sloužící k orientaci závodníka v terénu. Obsahuje základní předměty
(výškopis a polohopis) a vedlejší účelové předměty
(doplnění výškopisu o jámy, prohlubně, vyvýšeniny,
náspy, zářezy a pod. a polohopisu o kameny, bažinky,
meliorační příkopy, krmelce, lesní školky, posedy a pod.
a dále vyznačení přehlednosti a průchodnosti vegetačního krytu), které jsou vyjádřeny smluvenými
značkami podle značkového klíče.
Měřítko mapy pro OB bylo původně stanoveno
shodně s měřítkem užívaným v topografickém mapování, tj. 1 : 25000, které však brzy ztratilo své opod.
statnění z těchto důvodů: jednak je měřítko příliš
malé, takže není možno zobrazit všechny požadované
detaily a jednak jemná kresba neumožňovala dobré
čtení mapy za pohybu. Proto se postupně měřítko
zvětšovalo do té míry, až se vyrovnal požadavek na
obsah a možnost čtení mapy za pohybu s požadavkem

maximálního přípustného rozměru vytištěné mapy
(cca formát A3). Výsledné a IOF doporučované měřítko mapy pro OB je v současné době 1 : 15000.
Další specifickou oblastí při tvorbě map pro OB je
náhled na kartografickou generalizaci při vyhotovování podkladů. Z důvodů absolutního podřizování
účelu, ke kterému je mapa vydávána, je celkové
množství zobrazovaných předmětů podstatně vyšší
než u jiných kartografických děl a tím se mapa jeví
jako "přeplněná". Tato skutečnost nutí závodníka
provádět na mapě výběr informací, když v průběhu
závodu postupuje mezi kontrolními stanovišti. Pokud
se závodník přibližuje ke kontrolnímu stanovišti,
které je průměrně viditelné ze vzdálenosti 5-20 m,
využívá velkého množství informací v mapě k bezpečnému a rychlému nalezení stanoviště. Blízké předměty kartografického znázornění, které nelze v da:
ném měřítku zobrazit z důvodů, že by se značky či
jevy vzájemně překrývaly a byly tak nečitelné, se
řeší volnou (subjektivní) generalizací. Při volné gene.
ralizaci je nutné zachovat vzájemné směry (azimuty)
mezi objekty nebo jevy a v dané mikrooblasti zvětšit
vzdálenosti předmětu (při zachování poměrů vzdáleností) tak, aby je bylo možno v daném měřítku
zobrazit.
Jako podkladový materiál pro tvorbu map pro OB
se používá převážně základní mapa ČSSR 1 : 10 000,
případně její zvětšenina do pracovního měřítka
(1 : 5000, 1: 7500), nebo mapy SMO-5, případně
předcházející tisky map pro OB, rovněž upravené do
pracovního měřítka. Jako pomocný podkladový materiál lze použít lesnické mapy, mapy EN, ZMVM
a pod.
Jednoduchými geodetickými metodami (měření
úhlů a vzdáleností, grafické protínání vpřed a zpět)
se doplňuje podkladová mapa spolu s překlasifikováním podle norem značkového klíče. Další práce (redakce kartografického díla, vyhotovení topografického
originálu, vyhotovení kartografického originálu, fotoreprodukční práce) se provádějí běžnými kartografickými postupy pro tvorbu kartografických děl.
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Mapy pro OB se tisknou ofsetovou technikou zpravidla v 5 barvách:
- hnědá: výškopis
vrstevnice, jámy, vyvýšeniny, zářezy, náspy, lomy
a pod.,
- černá: komunikace, sídla a objekty
cesty, průseky, silnice, železnice, elektrické vedení,
zástavba a pod.,
důležité přírodní tvary
skály, kameny, kamenná
pole, a pod.,
řeky, potoky, bažiny, rybníky a jezera, meliorační
příkopy a pod.,
- zelená: vegetační kryt průchodnost je určena 3
stupni sytosti formou 20 %,
50 % rastru a plné plochy,
dále sezonní vegetační kryt,
sady a pod.,
- žlutá: vegetační kryt otevřené plochy bez lesa:
louky, pole, mýtiny, světlinya pod.
Mapy neobsahují v kresbě žádné nápisy, názvy nebo
kóty. Mapa obsahuje pouze smluvené mimorámové
údaje formou tiráže a názvu mapy.
Mapa pro OB slouží většinou k jednorázovému
použití v závodě, ke kterému byla vydána a proto je
nutné, aby stav mapy byl co nejaktuálnější.

Mapy pro OB vydává Svaz orientačního běhu
ÚV ČSTV jako účelovou pomůcku výhradně pro
orientační závody, zpracovatelé map jsou oddíly orientačního běhu jednotlivých tělovýchovných jednot.

Mapy pro OB vyhotovené československými špičkovými kartografy jsou IOF i světovou orientační ve·
řejností všeobecně uznávány a hodnoceny jako jedny
z nejlepších. To je také jeden z důvodů, proč je Československo pravidelně pověřováno konáním významných světových akcí v OB (např.: 1972 Mistrovství
světa, 1982 Akademické mistrovství světa, 1984 závod
světového poháru).
Československá mapová komise (MK) Svazu OB
ÚV ČSTV se jednak spolu se zeměmi s bohatou tradicí
v OB aktivně účastní na vývojových trendech v oblasti tvorby map pro vrcholové světové závody a jed.
nak se podílí metodickou pomocí na zavádění a rozšiřování OB v dalších zemích. Druhou významnou ob.
lastí práce MK je zajišťování podmínek pro další rozvoj
OB v ČSSR jako masového sportu pro širokou veřejnost v intencích závěrů VI. sjezdu ČSTV.

Lektoroval:
Ing. Petr Skála, ČÚGK

Doc. Ing. Josef Kabeláč, CSc.,
Ing. Milan Vaněček,
katedra vyšší geodézie, FSv ČVUT v Praze

Poruch y v dráze umělé družice Země
způsob ené tlakem slunečního záření

V předloženém článku bude studován vliv tlaku slu.
nečního záření na dráhu umělé družice Země (UDZ).
Konkrétně půjde o zjišťování změn drahových elementů, viz [1, výrazy (1)], jakož i změn pravoúhlých
prostorových souřadnic. K vyřešení tohoto problému
bude použito Gaussových planetárních rovnic (GPR)
[1, rov. (2)], případně pohybových rovnic [1, rov. (3)].
Hledané změny drahových elementů či pravoúhlých
prostorových souřadnic budou určeny pomocí numerické integrace, případně dvojí numerické integrace
metodou Runge-Kutta, která je popsaná rov. (5 a 6)
v [1]. Je přirozené, že tlak slunečního záření působí
rušivě na UDZ pouze tehdy, je-li Sluncem osvětlena.
V případě, že se UDZ nachází ve stínu Země, tlak
slunečního záření se neprojeví. Na hranicích stínů
dochází k postupnému snižování nebo zvyšování
tlaku slunečního záření. Hovoříme o tzv. stínové
funkci, která tedy probíhá od 1 do O pro vstup do
stínu a od O do 1 pro výstup ze stínu Země. Problema.
tika s ní spojená není dosud v literatuře řešena s do-

statečnou přesností. Kromě přímého tlaku slunečního
záření působí i tlak záření Země, jehož vliv činí asi
20 % tlaku záření přímého, tedy hodnotu ne zane·
dbatelnou. Tímto problémem se zde však zabývat nebudeme. Bližší najde čtenář v [2] a [3]. Problematika
diskutovaná v tomto článku je detailně rozvedena
v [4].
Úkol zde řešený, jakož i v pracích [1] a [5], je úzce
spojen s dálkovým průzkumem Země (DPZ). Konkrétně jde o určení vzájemné prostorové polohy snímkovací
komory, umístěné na speciální UDZ a snímkovaného
území.

Poruchová síla způsobená tlakem slunečního záření se
projeví poruchovým zrychlením F, které je podle [6]
dáno vztahem

1985/131

F-k(
-

lAJ
ro•

UDZ

)2CR~-.!s:·UDZ
m

Iro. UDZ! •

(1)

Geodetický a kartografický obzor
ročnik 31/73, čislo 5/1985

132

kde k = 4,5605.10-6 Nm-2 je tlak slunečního záření
na plochu 1 m2 ve vzdálenosti jedné astronomické jednotky (1 AJ) od Slunce o, rO.UDZ je heliocentrická
vzdálenost umělé družice Země (UDZ), kterou je možno bez újmy na žádané přesnosti nahradit geocentrickou vzdáleností ro Slunce, OR je koeficient odrazivosti
a ~
m

je poměr plochy příčného

řezu UDZ a její

hmotnosti. Je zřejmé, že hodnoty OR a ~ musí být
m
dány výrobcem. S ohledem na požadavek, aby rušivá
síla působila co nejméně, je žádoucí, aby výraz
OR·A b y I co ne]menSI
.
V'
v d
v,
k ons tantm.' T o]e.
-a pre
eVSIm
m
splněno pouze u družic stabilizovaných vůči Slunci
a nejlépe u družic kulových. Konstanta OR dosahuje
hodnoty 1 pro případ dokonalého pohlcování slunečního záření, ale také pro případ dokonalého odrazu
(což je poněkud nečekaný výsledek) a maximální
hodnoty 1,44 při dokonalém rozptylu světla (difuze).
O pomeru -m
A bl"IZSIVIZ [5] .
v

v v ,

Obr. 1 Země jako koule, stinová plocha:
a) jako válec
b) jako plnostínový
(i) r polostínový

kde s = 23°26'29" je sklon ekliptiky pro r. 1984.
Heliocentrickou vzdálenost rO.UDZ UDZ, která vystupuje v rov. (1), určíme z rovnice

•

rb.UDZ

Abychom mohli určit vzdálenost rO.UDZ a směrové
kosiny zrychlení F, je nutno vypočítat geocentrické
pravoúhlé prostorové souřadnice xo, YO' zo a x, y, z
Slunce a UDZ. Postup výpočtu souřadnic x, y, z
UDZ v rovníkovém systému je popsán v [1, rov. (9)].
Výpočet geocentrických pravoúhlých prostorových
souřadnic xo, yo a zo Slunce provedeme následujícím
způsobem. Střední geocentrickou anomálii Mo Slunce
určíme z rozvoje
Mo

=

(X-XO)2

0",54 T2 -

+

(Y_YO)2

+

(Z-ZO)2.

(6)

Pomocí rov. (2) až (6) je určeno poruchové zrychlení F
v rov. (1). V dalším půjde o jeho rozložení do složek
F""Fy,Fz, ležících v souřadných osách rovníkového
systému, a poté do složek S, T, W, které leží ve směru
průvodiče, ve směru kolmém na průvodič v rovině
dráhy a ve směru kolmém na dráhu UDZ, viz [1, obr.
1]. Platí
x-x o
F",=F.cos
(F,x)=F.---,

= 358°20'33", 04 + 129 596 579", 1 T -

(e) kužel

rO.UDZ

0",012 T3,

(2)

Fy=F.cos

y-Yo
(F,y)=F.---,
rO.UDZ

kde T = (JD - JDo) : 36525 a
liánské datum měření a JDo = 2
epochy. Excentrickou anomálii
z Keplerovy rovnice

JD představuje Ju415 020,0 je počátek
Eo Slunce získáme

kde
ei';

= 0,016 751 04 - 0,000041 8 T - 0,000 000 126 T2
(4)

je numerická výstřednost eliptické dráhy Země. Geo.
centrický průvodič ro Slunce vypočteme ze vztahu

kde ai'; = 1,00000030 AJ. Ekliptikální délku Lo Slunce určíme z rozvoje

Lo = 279°41'48",04

-+

+

129602768",13
1",089 .T2.

T

+

Geocentrické pravoúhlé prostorové souřadnice x o' yo,
Zo Slunce pak udávají vztahy
Xo = ro cos Lo ,
yo = ro sin Lo cos s,
Zo = ro sin

Lo sin s ,

Fz =F.cos

z-zo

(F,z)=F.---

rO.UDZ

Převod na složky S, T, W lze provést podle [1, rov.
(4)]. Po dosazení složek F"" Fy, Fz do pohybových
rovnic [1, rov. (3)] nebo složek S, T, W do GPR
[1, rov. (2)] může dojít k poloanalytické nebo nemurické integraci těchto rovnic. Popsaný postup nahrazuje klasické způsoby rozvojů v řady, viz např. [7],
bez ztráty přesnosti, i když na druhé straně použitá
numerická integrace vyžaduje podstatně malý inte·
grační interval, vysoce přesné metody a větší nároky
na výpočetní čas.
Výše popsaný postup nebere ohled na dráhu UDZ
procházející stínem Země. Aby tento nedostatek byl
odstraněn, vypočteme čas výstupu tI a čas vstupu t2
z a do stínu Země a numerickou integraci provedeme
v intervalu od tI do t2, přičemž t2 > tI' jak je doporučeno v [8]. Budeme se věnovat dvěma případům, viz
obr. 1:
1. Země jako koule a stín Země jako válec,
2. Země jako koule a stín Země jako plnostínový
(index i) a polostínový (index e) kužel.
V případě ad 1) platí rov. (1) v rozsahu od tI do t2.
V případě ad 2) platí rov. (1) pouze v mezích od t}t
do t2e (výstup a vstup do polostínu). V intervalech od
tli do tIe a od t2edo t2i (UDZ se nachází mezi hranicemi
plného stínu a polostínu) nahradíme rov. (1) vztahem
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F

= k'(

)2

lAJ
rO.UDZ

OR ~.
.

. m

Úpravou získáme konečný tvar

rO.UD~
jro.uDzl'

+ AI tg E + Ao

A2 tg2 E

R
-+
2

D-tJD
k'=k---D

kde A2

= 1-

sin2

a

(sin2 x

({Io

=

B ,

+e

2

cos 2x),

vyjadřuje tzv. stínovou
funkci.
D představuje
celkovou plochu slunečního kotouče a tJD plochu
slunečního kotouče zakrytou Zemí.
B

Rotační válcová plocha stínu, viz obr. I, protíná
rovinu dráhy UDZ v elipse, jejíž rovnice v systému
S'(x', y')*) zní

Ro
a b,t = Ro představují
hlavní
cos ({Io
poloosu a vedlejší poloosu elipsy vrženého stínu.
Ro' je poloměr Země a symbol ({Io značí úhel, který
svírá normála k rovině dráhy UDZ a směr ke Slunci.
Určíme ho ze vzorce
kde

ast

sin2

=

({Io

=

({J"n -

y"m)2

+ (ťt"m

-

+ (y"Z-

ťt"n)2

{J"Z)2

+
(8)

= (B1 cos E

+B

2

sin E): cos2 E,

2e (1- cos2x sin2 ({Io),

B1

=

B2

= e VI -

e sin 2x sin
2

2 ({Io

Protože výsledná rov. (13) obsahuje neznámou excentrickou anomálii E na levé i pravé straně, řeší se
postupnou aproximací, neboť B <2S A. Dostáváme
4 řešení. Výsledky pro body bližší ke Slunci vypustíme,
výsledky pro body vzdálenější jsou buď reálné, tj.
dráha UDZ prochází stínem Země nebo imaginární,
což značí, že dráha UDZ stín Země neprotíná. Z excentrické anomálie E získáme z Keplerovy rovnice,
která zní M = E - e sin E, střední anomálii M.
Časy vstupu a výstupu do a ze stínu Země určíme
ze vztahu

t = M
n

+ "t',

kde n

3.2 Země jako koule a stín
stínový (i) a polostínový

kde a, e představují hlavní poloosu a numerickou
výstřednost elipsy dráhy UDZ a E je její excentrická
anomálie. Vztah mezi souřadnými systémy S' a 1: je

___

= ( c~s

x-

sm x

sin X)
cos x

=

V f-la-3

je střední

pohyb UDZ, f-l = GMo je geocentrická gravitační
konstanta a l' známý čas průchodu perigeem A, viz
[I]. Známe-li tedy časy průchodů, je vše připraveno
pro numerickou integraci s ohledem na průchod UDZ
stínem Země. Integrovat se tedy bude pouze v časovém intervale od tI do t2 při t2 > tI'

kde ťt", (J", y" a Z, m, n jsou směrové kosiny normály
dráhy UDZ a osy stínu v rovníkovém systému, viz [4].
V rovině x', y', leč v systému orbitálním 1:(~,1])**), je
definována dráha UDZ vztahy

(x:)y

•

Země jako
(e) kužel

plno-

Postup je zcela analogický k postupu v odstavci 3.1.
Stínové plochy kuželů jsou znázorněny na obr. 1.
Výsledné stínové elipsy s systémem S'(x', y') jsou
dány vztahy
(x' -tJ. )2
y'2
=I

,_.e_+

a:t·,.e

b:t.

'

t.e

( ~).
1]

určí se ze vztahu kde ťt~, fJ~, y~ jsou směrové kosiny
perigea v rovníkovém systému, viz [4]. Další postup
spočívá v tom, že rov. (10) dosadímedorov. (II) a výsledek do rov. (7).
*) Počátek je v těžišti Země, osy x' a y' jsou vzájemně
kolmé a leží v rovině dráhy UDZ a osa x' směřuje ke

Slunci.
**) Počátek je v těžišti Země, osy ~ a "I) jsou vzájemně
kolmé a leží v rovině dráhy UDZ a osa ~ směřuje
k perigeu.

+ (-)

a znaménko
přísluší indexu i (e) a tedy plnému
stínu (polostínu). Úhly ťti.e představují úhly povrchových přímek kuželových ploch stínů s osou stínu, tj.
se spojnicí středů Slunce a Země. Určíme je ze vztahu
ťti.e

ao =f R-,
o kd e ao Je
. po Iomer SIunce vYJa
. 'd reny
= --ro
v

v

,

v délkových jednotkách. Určení průsečíků stínových
elipsy s elipsou dráhy UDZ pozůstává opět v dosazení
rov. (10) do rov. (II) a těchto do rov. (14). Postupným
řešením a úpravou dojdeme ke vztahu
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Bi = 2a2e(1-e~t. '
čas výstupu ze stínového válce

tI

+ 2ami.e( 1-

Oh03ml4s, 098

=

--čas vstupu do stínového válce

B*
Tab. 2 Země jako koule a stín Země jako plnostínový
(i) a polostínový (e) kužel
čas výstupu z plnostínového
kužele

(i)

tli

=

Oh03mlOs184
,

čas výstupu z polostínového
kužele

(e)

t..

=

Oh03ml8s,079

čas vstupu do polostínového
kužele

(e)

t2•

=

Ih16m04s,529

=

Ihl6ml4s, 261

= (Bi cos E

/"

(i)

tli

/
/
/
/

/

/
I

Ll.Q

-0",000

052

-0",000

Lli

-0",000

150

-0",000047

Llw

-0",006087

Lla

0,004074

LlMo

m

066

-'-..~l'

...

-,

-5,987.10-9
0",008443

Hodnota rozdilu změn
"kužele minus válec"

-I"

Ll (Lli)

-31"

-0;000""

2.10-&

Ll(Lle)

-1.10-12

m

29" .10-7

.~-4i1

A;

= -b~ti .•

+ Ai tg E + A~ = B* ,
(15)
2
2
+ a [1 ~ e;t (sin + e cos 2,,)] +
E

2 "

+ mi ••(mi •• + 2ae

..

Ai = abe~t.'
A~ = -b:ti

+ mi .• (mi .•

••

.10-7

Ll(Lla)

Ll(LlMo)

~""~j

.10-7
I" .10-7

Ll(Llw)

kde

cos ,,) (1 -

e~ti.• )2 ,

sin 2" ,

..++

a2 (1

"\
\

,
\

,

+ e2) (1 -

2ae cos ,,) (1 -

-.. cos

e:t,

2 ,,)

+

e:ti••) ,
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Tab. 4 Rozdíly změn drahových elementů při uváženi
stínového válce a při uváženi stínových kuželů
v průběhu I otočky UDZ kolem Země

tg2

_suváí.ením9t{nov~hov.álclt.
b<ó!z \.ll/d!en{ stínu

"

\

/

-0",008276

0",006723

Rozdil změn elementů')

"

90

bez uváženi stínu

-4,362.

sin E) : cos2 E.

\

I

elementů za I otočku UDZ

UDZ procházi
válcovým stínem

Lle

+ B;

\

/

Změna elementu')

COS",

\

/

Tab. 3 Změny drahových
kolem Země

+

Rov. (15) řešíme zcela stejným aproximačním postupem jako rov. (13).
Numerická integrace se provede v intervalu od
tI. do t2e srov. (1) a od tli do tF a od t2• do t2i s užitím
stínové funkce, viz závěr odst. 2.

/

čas vstupu do plnostínového
kužele

,,)

B2* = abee:t.'.e sin 2" - 2bmi.•sin " (1 - e:t.t.e ),

Ihl6m09s, 441

t2 =

e~ti.• )

cos2

--- --- ----

~rx.
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str. 11]. Numerické hodnoty specielně už 'té pro vliv th
ku slunečního záření jsou následující: střední poloměrZemě Rc = 6 381561,3 m, sklon ekliptiky e = 23 °26'29",

t["' ...;]

konstanty

/'

k

= 4,5605 . 10-6 Nm-2

a

OR -

A
m

=

I

/

,
,

/

,

= 1,343015 .1O-3m2

kg-I, viz rov. (1). Okamžiky
vstupů a výstupů do a ze stínových ploch udává tab. 1
a tab. 2. Rozdíly jsou řádavě v sekundách. Numerická
integrace GPR byla provedena s integračním krokem
1 min. Změny drahových elementů během jedné otočky, tzv. krátkoperiodické změny, jsou patrny z obr. 2
(krátkoperiodické změny drahových elementů, jejich
význam viz [1, obr. 1, výrazy (1)], za 1 otočku UDZ
kolem Země a pro integrační interval 1 min).
Plnou čarou jsou podchyceny změny s uvážením průchodu UDZ stínovým válcem, viz též tab. 1, čárkovanou čarou bez uvážení stínu. Změny elementů ev
a Mo jsou vzájemně zrcadlové. Element e se zmenšuje
a dráha UDZ přechází v kruhovou. V tab. 3 jsou
uvedeny změny drahových elementů za 1, otočku
UDZ kolem Země. Z tab. 3 též vyplývá nutnost
uvážení průchodu UDZ stínem Země. Rovněž byl
pcrovnán odlišný vliv na výsledné změny elementů
při uvážení stínového válce, s okamžitým přechodem
do a ze stínu, a při uvážení stínových kuželů, tedy
včetně stínové funkce, viz závěr odst. 2. Rozdíly
jsou uvedeny v tab. 4.

/

I

/

,

I

\
\

I

,,

',....... •.... _-_

/

/

/
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//

Pro potřeby družicové geodézie i DPZ je nutné
neustále zvyšovat přesnosti v podchycení poruch
. drahových elementů UDZ. V tom smyslu bude nutné
i zpřesnění vzorců, podchycujících vliv tlaku slunečního záření. Bude proto žádoucí nahradit Zemi skutečným topografickým povrchem, přihlédnout k astronomické refrakci a k atmosferické absorpci slunečního
záření.

[1] KABELÁČ, J., BEKR, J.: Poruchy v dráze umělé

družice Země způsobené gravitačním účinkem Měsíce a Slunce. Geodetický a kartografický obzor,
1985, č. 2.
[2] LÁLA, P.: Poruchy dráhy družice působené tlakem

slunečního záření. Pokroky matematiky, fyziky
a astronomie, roč. XV, č. 3-4.
[3] LÁLA, P., SEHNAL, L.: The Earth's Shadowing
Effects in the Short - periodic Perturbations of
Satellite Orbits. Bull. .Astr. lnst. Czechoslovakia,
Vol. 20, No 6.
[4] VANĚčEK, M.: Poruchové působení tlaku sluneč.
ního záření na dráhu UDZ. Diplomní práce, knihovna katedry vyšší geodézie, Praha 1984.
[5] KABELÁČ, J., JANSA, T.: Poruchy v dráze umělé
družice Země způsobené odporem atmosféry. Geodetický a kartografický obzor, v tisku.
[6] US Naval Observatory. Konstanty doporučené pro
mezinárodní kampaň MERIT, Circ. 167, Dec. 27,
1983.

4. Numerická aplikace
Abychom prakticky ověřili předcházející teoretické
úvahy, byla provedena na modelovém příkladě numerická aplikace. Zvolené vstupní hodnoty odpovídají
prostorovým vztahům mezi UDZ, Zemí a Sluncem.
Vstupní hodnoty drahových elementů, časů i geocen·
trické gravitační konstanty GMtJ jsou uvedeny v [1,

[7] ARNOLD, K.: Methoden der Satemten Geodasie.
Akademie - Verlag, Berlin 1970.
[8] KOZAI, Y.: SAO Special Report 56, 1961.

1985/135

Lektoroval:
RNDr. Petr Lála, CSc.,
Astronomický ústav ČSAV, Praha

Geodetický a kartografický obzor
ročník 31/73, číslo 5/1985

136

v. zimné

branno-športové preteky
pracovníkov rezortu SÚGK

Donovaly, jedno z důležitých stredísk politického a vojenského vedenia Slovenského národného povstania
spred štyridsiatich rokov, dnes významné stredisko
turistického ruchu a rekreácie, bolo v dňoch 5. až 9. januára 1985 už druhýkrát dejiskom zimných branno-športových pretekov (ZBŠP) pracovníkov J€zortu Slovenského úradu geodézie a kartografie (SUGK). Organizátormi V. ZBŠP boli z poverenia komisie predsedu
SUGK pre brannú výchovu Slovenská kartografia (SK),
n. p., Bratislava a Geodetický ústav (GÚ), n. p., Bratislava.
Hlavnou súťažnou disciplínou boli už tradične branné
pl'eteky trojčlenných hliadok mužova žien, pozostávajúce z behu na lyžiach doplneného strefbou zo vzduchovky, hodom granátom na cief a pl'evozom raneného.
Novinkou bolo pretekanie vo dvoch vekových kategóriách, ktoré platilo aj pre druhú súťažnú disciplínu obrovský slalom mužova žien.
Pretekári aj organizačný štáb boli umiestnení v chate
Pozemných stavieb, n. p., Banská Bystrica a susednom
objekte Cestných stavieb, n. p., Banská Bystrica.
Vhodným spestrením programu pretekov bolo pútavé
vystúpenie profcsionálneho člena Horskej služby zo
stanice Donovaly Miroslava Daňu, ktorý v besede priblížil účastníkom V. ZBŠP prácu a poslanie Horskej
služby, nebezpečenstvá ktoré v sebe niekedy najma
zimná krása hůl' skrýva, ako im čeliť a ako sa v kritických situáciách správne zachovať.

Organizátorom sa poo darilmimoriadne
vy~tjhnúť
dva momenty: po prvé to bolo obdobie relatívne najvyššej snehovej vrstvy v tohoročnej, na sneh stále skúpej
zime a po druhé obdobie najsilnejších mrazov za posledných niekofko desiatok rokov. Je nesporné, že práve
tvrdé podmienky, pre všetkých rovnaké, dodali akcii
branného charakteru správnu atmosféru.
Riaditef pretekov
Ing. Pavol Kmeťko, riaditer
SK, podal pre~ nastúpenými
pretekármi
hlásenie
predsedovi
SUGK
Ing. Ondrejovi Michalkovi,
ktorý v otváracom príhovore (obr. 1) zdůraznil význam
a potrebu konania branno-športových akcií, ktoré prispievajú k posilneniu obranyschopnosti vlasti a k pre·
hlbeniu a rozvíjaniu priatefstva a súdružských vzťahov
medzi pracovníkmi organizácií rezortu. Na nástupe boli
prítomní predseda rezortnej komisie pre bran!1ú výchovu
Ing. Daniel Lenko, námestník predsedu SUGK, riaditclia podnikov a organizácií a ďalší hostia (obr. 2),
ktorí sa po otvore ní spoločne s pretekármi zúčastnili
položenia kytice kvetov k pomníku partizána pred
hotelom Šport. Hostia po dobu celých pretekov so
záujmom sledovali priebeh jednotlivých disciplín.
Výsledky jednotlivých súťaží:
- branné
preteky
muži, kategória
A
do 40 rokov (celkove 14 hliadok)
1. Geodézia, n. p.~ Prešov (Bucko, Hriško, Lukáč)
2. Geodézia, n. p., Zilina jDibdiak, Minárik, Riško)
3. SK (Dzubina, Kalčok, Safár)
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- obrovský
slalom - muži, kategória
B (16 pre·
tekárov)
1. P. Bielik, Geodézia, n. p . Žilina
2. Ing. G. Šulgan, Geodézia, n P . .l?ratislava
3. Ing. J. Lištiak, Geodézia, n. p., Z'lllla
- obrovský
slalom - ženy, kategória
tekárok)
1. Ing.!. Malá, Geodézia, n. p., Žilina
2. Ing. E. Ličková, Geodézia, n. p., Žilina
3. K. Hajdučková, Geodézia, n. p., Prešov

A (30 pre-

- obrovský
slalom - ženy, kategória
B (16 pre·
tekárok)
I. Ing. V. Harvančíková, SK
~
2. Ing. V. Cebecauerová, Geodézia, n. p., Zilina
3. Ing. M. Jarábková, KSGK Banská Bystrica

Obr. 2 Predseda SÚGK Ing. O. Michalko, za prítomnosti
čestných hostí, otvára V. ZBSP
_
Snímka: Ing. Z. Přibyl, GU

- branné
preteky
mUZl, kategória
B nad 40 rokov (celkcve 8 hliadok)
1. Geodézia, n. p., Žilina (Bielik, Lištiak, Žiak)
2. Krajská správa geodézie a kartografie (KSGK) Kof';i·
ce (KráT, Kráfovský, Tichý)
3. Geodézia, n. p., Bratislava (Blaško, Šulgan, Tóth)

Celk~vé vyhodnotenie súťaže o putovný pohár pred.
sedu SUGK pre najlepší kolektív - organizáciu je toto:
1. Ge9dézia, n. p., Žilina
189 bodov
135 bod0v
2. GU, n. p., Bratislava
3. Geodézia, n. p., Prešov
128 bodov
4. Geodézia, n. p., Bratislava
116 bodov
106 bodov
5. SK, n. p., Bratislava
41 bodov
6. SÚGK
7. SGK Bratislava
39 bodov
30 bodov
8. KSGK Banská Bystrica
26 bodov
9. KSGK Košice
10. Výskumný ústav geodézie a kartografie,
Bratislava

- branné
preteky
ženy,
kategória
A do 35 rokov (obr. 3 - celkove 17 hliadok)
1. SK (Bojňanská, Plechlová, Štvrtecká)
2. Správa geodézie a kartografie (SGK) Bratislava
(Martišková, Nikšová, Solčániová)
3. SK (Piskunová, Potočárová, Vankúšová)
- branné
preteky
ženy, kategória
B nad 35 rokov (obr. 4 - celkove 6 hliadok)
1. GV (Koniarová. Lóciová, Ortová)
2. GU (Furmanczuková. Gálová. Sninčáková)
3..KSGK Banská Bystrica (Beťková, ,ČervEňová, Ja·
rábková)
- obrovský
slalom - muži, kategória
A (31 pre·
tekárov)
1. Ing. D. Bloudek, Geodézia, n. p., Bratislava
2. Ing. M. Garaj. Geodézia. n. p., Bratislava
3. Ing. J. Brna, Geodézia, n. p., BI;atislava

Obr. 4

Obr. 3 Hliadka žien vyštartovala na 3,5 km trasu branných
pretekov
_
Snímka: Ing. Z. Přibyl, GU

Presun

raneného patril k náročným úsekom
pretekov
Snímka: Ing. Z. Přibyl, G

Na záver prevzali víťazi z rúk riaditeTov podnikov
poverených organizáciou V. ZBŠP Ing. Pavla Kmeťku
a Ing. Jozefa Farkašovského
poháre, diplomy a c;eny.
Pohár víťaznej organizácii odovzdal predseda
SUGK
Ing. Ondrej Michalko,
ktorý v záverečnom príhovore
zhodnotil pozitívny prínos podujatia, podakoval organizátorom za starostlivú prípravu a vyslovil želanie.
aby sa branno-športové podujatia stali príkladom a motiváciou pre trvalú športovú činnosť čo najvačšieho
počtu pracovníkov rezortu.
Ing. Jozej :Marek.
Geodetický ústav, n. p .• Bratislava
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7. kartografická
ničnou účasťou

konferenci a so zahra-

Konferencia bola 4.~6. 9. 1984 v Bratislave. Pripravili
j~
Československá
vedecko -technická
spoločnosť
(CSVTS) ~ Slovenský výbor Geodeticko~kartografickej
spoločnosti, Český výbor Společnosti geodézie a kartografie, ich odborné skupiny pre kartografiu a Dom techniky Bratislava.
Program konferencie pripravil prípravný výbor pod
vedením plk. Ing. V. Olivu. Tematiku konferencie
a prednášaterský kolekHv zostavila tematická komisia
pod vedením odborného garanta
konferencie. Ing.
Z. Matula viedol organizačnú komisiu, ktorá zabezpečila rokovanie a reaIizáciu odborného a sprievodného
programu konferencie. Realizovanie výstavy kartografických diel a koncepčných riešení nových diel z celej
ČSSR, pripravila propagačná
komisia pod vedením
Ing. V. Harvančíkovej.
Konferencia začala zabezpečil.predsedu
Slovenského
úradu geodézie a kartografie (SUGK) Ing. O. Michalku, pod záštitou ktorého sa konala. Prednášatelia a vystavovatelia sprostredkovaIi
kartografickej verejnosti
poznatky a skúsenosti z oblastí vedecko-technického
rozvoja, zameraného na vyššiu kvalitu a efektívnosť
kartografickej tvorby. Príspevky odrážajú kartografické poznatky v riadení, procesoch tvorby, výroby
a technológie máp. Problematiku konferencie pomaže
pribIížiť prehrad referátov uvedených v zborníku (ich
anotácie sú v ruštine), respektíve v GaKO, 1984, č. 7:
Lenko, D.: Výsledky kartografie a výhrad jej rozvoja
v reZ'lrte SÚGK; Mikšovský,
M.: Současné vývojové
trendy v čs. kartografii; Vahala,
V.: Orientace výzkumu v čs. kartografii; Daniš, M.: Výsledkyanalýzy výchovy kartcgrafov na vysokých školách v ČSSR;
Mičietová,
E.: Kartografické aspekty rádiolokačnej
a kozmickej subbázy hydrometeorologickej
banky dát;
Hamerská,
H.: Současný stav celostátních územních
identifikátorů a mapa základních sídelních jednotek;
Mesiar,
R.: Ekonomické
a matematické
metódy
v kartcgrafii; Miklošík,
F.: Význam faktoru času
v kartcgrafii; Nebeský,
L. - Palek, B.: Kartografická semiosis; Fičor, D.: Trendy, vývoj a potreby
máp pre hospodársku výstavbu; Mitášová,
I.: Grafové
štruktúry
a i0h využitie v kartografii; Kouba,
J.:
Mezinárodní tendence rozvoje kartografie; Majtán,
M.: Hranice a perspektívy štandardizácie
geograJického názvoslovia
v SSR;
Hýčová,
P. Oáslavka,
1.: Současný stav a perspektíva
rozvoje
standardizace geografického názvosloví v ČSR; Lapčík, L'.: Nekonvenčný fotografický proces a jeho
apIikácie vo fotolitografii; Miklošík,
M.: Model kartografickej generalizácie pre vybrané mapové prvky; Hýrošš, M.: R'lzhodovacie procesy v kartografii; Novák,
V.: Staré mapy jako pramen pro stanovení územních
změ:! v krajině; Hojovec,
V.: Optimalizace matematického základu map pro školy, veřejnost; Pražák,
J.: Podíl a způsob uplatnění fotogrammetrie při tvorbě
a obnově map na našem státním území; Feranec,
J.: Tvorba tematic:kých máp s využitím údajov diarkového prieskumu; Capek,
R.: Apli~ace metod dálkového prúzkumu Z3mě v kartografii; Cižmár, J.: Tvorba bázy dát máp 1 : 200000; Hajčíková,
M.: K pre.
blenntike
spracovania etnografického atlasu Slovenska; Pravdová,
L.: Tvorba máp kvalitatívnych
a
teclmnl'gických vlastností vód SSR, Koláriková,
Z.:
Geografické apelatívne termíny vo vlastných menách
Čáslavka,
1.: KartC'grafie a archivnictví;
Marek,
J.: Obnova máp velkých mierok kartometrickou
metódou; Mi t á š~)v á, H.: Kartografické aspekty gengrafickej banky dá_t z hfadiska kartografického modeíovania; Kondáš,
S. ~ Marko, F.: Výsledky automatizovanej tvorby spracúvaných častí mapy strednej Euró-

py; Gartner,
K.: Dokumentácia popisovej zIcžky te_
matických máp; Šúbert,
A. - Kelnár,
B.: Racionalizácia a inovácia v tvorbe štandardnej
kompozície
mapy; Vrběcky,
Z.: Možnosti mikrofilmu v dokumen.
tácii; Kolesár,
M.: Súčasné možnosti využitia mikrografie vo všeobecnej dokumentácii strediska geodézie
a mapovej službe v SSR; Husár,
K. ~ Krcho,
J.:
Kartografické
modelovanie
priestorových
systémov
z hladiska komplexného digitálneho modelu terénu;
Šanda,
V.: Digitální model terénu a jeho aplikace;
Háj ek, M. :_Hodnotenie a možnosť využívania základnej mapy CSSR 1: 200 000 na tvorbu tematických
máp; Veverka,
B. ~ Sankot,
J.: Matematické modely diagramových
značiek v kartografii; Lapčík,
E. a i.: Difúzny proces rozpúšťania polymérov ako
kinetický základ procesu vizualizácie záznamu optickej
informácie do tenkej vrstvy polyméru; Pekár,
M.:
Tvorba a obnova tlačových podkladov máp stredných
a malých mierok; Lauermann,
L. ~ Vondra,
D.:
Problematika tvorby digitálních modelů území a možnosti jejich uplatnění; Demek, J.: Medzinárodní geomorfologická mapa Evropy 1 : 2 500 000; Konečný,
M.: Koncepce geografické databanky (na příkladu brněnsk~ aglomerace); Horová,
M.: Soubor tematických
map CSSR; Talhofer,
V.: Problematika aktualizace
banky kartografických dat.
Konferencia prispela k novým podnetom a angažovanosti pri tvorbe konštruktívnych
titulov pre národné
hospodárstvo
i socialistickú společnosť s naplnením
motta konferencie "Vedecko - technickým rozvojom
k vyššej kvalite a efekHvnosti kartografickej tvorby".
Celkovú charakteristiku
konferencie vyjadrujú závery
a o~porúčania, ktoré účastníci na záver prijaIi:
Učastníci konferencie zhodnotili plnenie záverov a odporúčaní zo 6. kartografickej konferencie, ktorá sa konala 8.-11. 11. 1981v Jánských Koupelích a konštatovali, že značná časť odporúčaní sa splnila a niektoré sa
priebežne plnia.
Konferencia
dokumentovala
výsledky
kartografie
v ČSSR v ostatných rokoch a zhodnotila hlavné smery
jej rozvoj a, a to: zameranie výskumu v kartografii,
potreby kartografickej výroby, orientáciu edičnej činnosti máp pre hospodársku výstavbu štátu pre školy
a verejnosť, výsledky automatizácie v kartografii, využitie dialkového prieskumu Zeme (DPZ) na účely
kartografie, medzinárodnú spoluprácu kartografov socialistických krajín ako i spoluprácu v rámci Medzinárodnej kartografickej asociácie.
Účastníci konferencie vypočuli 56 referátov (z toho
3 referáty zahraničných hostí) zameraných na vedeckotechnický rozvoj; na zabezpečenie vyššej kvality a efektívnosti kartografickej tvorby; na všeobecné problémy
kartografie; na plánovanie, riadenie a spracovanie máp;
a na kartografické modely a výstupy tematického mapovania. Na panelových diskusiách boli podrobne posúdené problematiky tvorby máp i z hladiska zavádzajúcej sa automatizácie resp~ktive technológie spracovania máp z hradiska nových techník, materiálov a technológií. Na exkurziach si účastníci prezreli pracoviská
a oboznámili sa s úspechmi n. p. Slovenská kartografia,
n. p. Geodetický ústav, Slovenskej vysokej školy technickej a Slovenského hydrometeorologického
ústavu,
pobočka Maly Javorník.
Kyticu vdaky položili účastníci padlým osloboditerom
na Slavíne a spomienkovú kyticu položili k buste významného slovenského
kartografa
XVIII.
storočia
Samuela Mikovíniho, ktorá je na dunajskom nábreží.
Prednesené referáty a diskusné príspevky priniesli
celý rad nových poznatkov a námetov na ďalší rozvoj
kartografickej tvorby a výroby máp, ako aj podnety
na ďalšiu činnosť vo vedeckých a odborných inštitúciách a na vyw)kých školách. Konferencia preukázala,
že glenovia ČSVTS napíňajú uznesenia XVI. zjazdu
KSC v oblasti vodecko-technického rozvoja v kartografii, vrátane jeho prenikania do výrobnoj praxe pri
zvyšovaní kvality a efektívnosti všetkej kartografi(~ky
profesijnej práce.
Účastníci 7. kartografickej konferencie pre další rozvoj čs. kartografie považujú za potrebné:
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1. Nadaloj rozširovať edičnú kartografickú činnosť
so zameraním na potreby socialistickej spoločnosti a národného hospodárstva pri využívaní racionálnej tvorby
máp a atlasov s využitím mechanizácie a automatizácie
pri ich výrobe.
2. Vo výskume, vývoji i v hospodárskych organizáciach rozširovať typovosť automatizovane
vytváraných máp, ich súborov s postupným využívaním čs.
automatizovaného
kartografického
systému
DIGIKART.
3. Na základe doterajších výsledkov v štandardizácii
a technickej normalizácii, v kartografickej tvorbe a výrobe zvyšovať komplexnú hospodárnosť, produktivitu
práce najma pri znižovaní nákladov na medziprocesy.
4. V súčasnej dobe vydané kartografické názvoslovie
urýchlene zavádzať do školskej odbornej výučby a výrobnej praxe, poriadaním besied na pracoviskách postupne odstraňovať nesprávne pojmy.
_ 5. Odborné akcie (besedy, semináre,
sympózia)
CSVTS orientovať na interdisciplinárne riešenie úloh
pri rozširovaní spolupráce s geodetmi, geografmi, fotogrametrami, polygrafmi a dalšími odborníkmi, ktorí sa
zúčastňujú na tvorbe a vydaní kartografických diel
a ich využívaní. Trvale sledovať vývoj a využívanie
metód DPZ a rozvoj kartografických aplikácií ich výsledkov.
6. Trvale prehlbovať spoluprácu medzi kartografmi
v rámci vedecko-technických
spoločností socialistických štátov. V Medzinárodnej kartografickej asociácii
aktívne prispievať k posilňovaniu vplyvusocialistických
štátov na činnosť tejto organizácie.
7. Odporúčajú aby dalšia kartografická konferencia
bola usporiadaná v Českej socialistickej republike.

pomůcky k vytyčení svislého a vodorovného směru,
k měření malých úhlů a délek, k vytyčení pravého úhlu
a optické součásti měřických přístrojů.
3. Základy teárie meraní, chýb a vyrovnávacieho počtu
(Prof. ing. Juraj Šiitti, DrSc.) 22 stran. Tato kapitola je
do učebnice zařazena proto, aby stavební inženýr získal
ucelený obraz o problematice měření v návaznosti na
charakteristiky
přesnosti, největší přípustné chyby,
intervaly spolehlivosti a vztahu přesnosti měření či
vytyčování k zadaným tolerancím. Stručně jsou cvarakterizovány základní druhy vyrovnání podle MNC a uvedeny zákony přenášení vah a chyb. Celá kapitola je popsána moderním způsobem s využitím maticové symboliky.
4. Přístroje k měření a vytyčování geodetických prvků
(Doc. ing. dr. Josef Zeman, CSc.) 50 stran. V kapitole
jsou popsány různé typy teodolitů a způsoby čtení vodorovných a výškových úhlů; centrace, horizontace,
zkoušky a rektifikace teodolitů. Dále jsou uvedeny
metody měření vodorovných směrů (úhlů) a svislých
úhlů. Vzhledem k hlavnímu zaměření učebnice na problematiku stavebnictví jsou do této kapitoly zařazeny
optické provažovače a lasery.
_
5. Meranie dtžok (Prof. ing. Jmaj Siitti, DrSc.) 43
stran. Základní členění kapitoly odpovídá dvěma základním způsobům měření délek, tj. přímým metodám
měření délek (tuhá měřidla, pásma a měřické dráty)
a nepřímým metodám měření délek (optické dálkoměry
a elektrooptické dálkoměry). U obou základních způsobů jsou uvedeny přesnosti jednotlivých metod včetně
způsobu redukcí délek na výpočetní plochu.
6. Polohové měření (Prof. ing. František Hromádka,
CSc.) 33 stran. V úvodu kapitoly je rozdělení polohových bodových polí a jsou uvcdeny jednc·tlivé třídy
Doc. Ing. Milan Hájek, CSC.,
přesnosti. V dalším jsou popsány metody měření a záodborný garant konjerencie
kladní souřadnicové výpe čty v polohovém bodovém
poli, jednoduché pomůcky a přístroje k vyhotovení
mapy z měřických náčrtů a způsoby zobrazcní bodového
pole a jednotlivých prvků polohopisu. Kapitola je doplněna základními mapovými značkami.
7. Měření výškopisu
(Prof. ing. Matěj Pokora) 47
stran. V kapitole je pojednáno o výškových systémech,
stabilizaci nivelačních bodů, podrobně je popsána metoda geometrické nivelace včetně nivelačních přístrojů.
Dále jsou popsány metody: plcšná nivelace, hydrostatická nivelace, trigonometrické měření výšek a barometrické měření výšek. U všech metod je uveden postup měření i výpočtu a přesnost. Součástí této kapitoly
jsou způsoby zaměření a vykreslení podéln}'ch a příčných řezů.
8. Tachymetrie (Doc. ing. Zdeněk Novák, CSc.) 25
stran. V kapitole jsou stručně vysvětleny některé způPOKORA, M. a kol.: Geodézie pro stavební fakulty.
soby znázorňování terénního reliéfu, podrobněji joho
Praha, vydal Geodetický a kartografický podnik v Praznázorňování vrstevnicemi. Jsou zde odvozeny základní
ze, n. p., 1984. 1. vydání, 5000 výtisků, 432 s., 396 obr.,
tachymetrické rovnice, popsány práce v terénu a v kan34 tab., lit. 86, cena 35, - Kčs.
celáři, včetně ukázek tachymetrického náčrtku, zápisníku, interpolace vrstevnic a jejich vykreslení. V kapito(048) 378.962
(075.8):528
le nechybí řešení základních úl, h na vrstevnicových
mapách a informace o přesnosti.
Vysokoškolská učebnice "Geodézie pro stavební fakul9. Fotogrammetrie. (Prof. ing. Zbyněk Maršík, DrSc.)
ty" navazuje na celostátní učebnici "Geodézie" pro
posluchače stavebního
inženýrství,
kterou vydalo
31 stran. Kapitola dává stručný ale ucelený pohled na
fotogrammetrii jako obor. Má výrazně informativní
SNTL v roce 1967 a která byla během velmi krátké
charakter s cílem ukázat odborníkům negeodetických
doby rozebrána. V učebnici se kolektiv autorů pokusil
profesí co vše lze od fotogrammetrie a jejich metod popodat z rozsáhlé látky předmětu geodézie ty nejzákladžadovat. Autor se podrobněji zmiňuje o aplikacích
nější poznatky o nichž se domnívá, že by je měl znát
pozemní a blízké fotogrammetrie ve stavebnictYi s ukázstavební inženýr kterékoliv specializace.
kami zákresu objektu do snímku, dokumentací památUčebnice je rozdělena do 12 kapitol, obohacena velkových budov a objektů, měření deformací apod.
kým počtem obrázků, tabulek a příkladů. Na jejím
10. Mapová díla na území ČSSR (Prof. ing. František
vydání se podílel kolektiv 7 autorů, významných pedaHromádka, CSc..) 35 stran. Tato důležitá kapitola seznagogů ze tří vysokých škol.
muje čtenáře s přehledem mapového díla v ČSSR a jeho
1. Úvod (Prof. ing. Matěj Pokora) 13 stran. V úvodu
kartografickými základy. Zabývá se označováním map
a jejich obsahem se zaměřením na mapy velkého měse autor zabývá definicí geodézie, základními pojmy,
posláním geodézie, stručně vznikem a vývojem geodéřítka. Nejsou však opomenuty ani mapy středních a velzie, referenčními plochami, měrnými jednotkami, úkoly
kých měřítek. Rozsáhlá část kapitoly je věnována využití mapy ve stavebnictví či architektuře.
geodézie ve stavebnictví a organizací geodetických a kar11. Vytyčovací práce (Doc. ing. Miloš Pelikán, CSc.)
tografických prací v CSSR.
62 stran. Nejrozsáhlejší kapitola učebnice je zcela za2. Jednoduché měřické pomůcky
(Prof. ing. Matěj
měřena na aplikace geodézie v investiční výstavbě.
Pokora) 33 stran. V této kapitole jsou uvedeny jednoVedle právních aspektů geodetických prací jsou poduché měřické pomůcky užívané bud samostatně, nebo
drobně popsány geodetické práce spojené s budováním
jako součásti geodetických přístrojů. Jsou zde popsány
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vytyčovacích sítí, s polohovým a výškovým vytyčením
jednotlivých prvků stavby a s geodetickou dokumentací skutečného stavu dokončené výstavby. Velká část
kapitoly je věnována vytyčování oblouků, stavebních
objektů s prostorovou skladbou a stavebních objektů
liniových.
12. 2\!lěření posuvů a deformací staveb a konstrukcí (Doc.
ing. dr. Josef Zeman, CSc.) 22 stran. Závěrečná část
učebnice je opět věnována specifickým otázkám aplikace geodézie v národním hospodářství. Jsou zde uvedeny hlavní metody měření vodorovných a svislých
posuvů jednak samostatně jednak současně, včetně
nejnovějších metod využívajících laseru a fotogrammetrie.
Nové vydání vysokoškolské učebnice "Geodézie pro
stavební fakulty" vyplnilo mezeru, která v tomto směru
byla na stavebních fakultách bezmála 15 let. Je dílem
velkého kolektivu významných vysokoškolských pedagogů. Kladem učebnice je, že se podařilo skloubit práci
všech odborníků tak, aby se studenti stavebních oborů
a studenti fakulty architektury dozvěděli z široké problematiky geodézie a kartografie to nejdůležitější pro
svoji budoucí práci. Lze jen litovat, že učebnice nemohla
reagovat na všechny připravované změny v předpisech
resortu geodézie a kartografie, neboť tyto nebyly v době
podání rukopisu ještě zdaleka dokončeny. Příští vydání učebnice by mělo být s tímto zřetelem upřesněno.
Učebnice rovněž není prosta některých drobných nedostatků zejména formálního rázu.
Učebnice je zpracována přiměřeně svému účelu, jednotlivé části jsou vyvážené a celkově poskytují velmi
dobrý přehled o hlavních geodetických metodách, pomůckách a přístrojích, s kterými by měl být stavební
inženýr seznámen. Svým zaměřením a způsobem výkladu může být nejen základním studijním materiálem
pro posluchače stavebních fakult a fakult architektury,
ale může sloužit i jako vhodná pomůcka pracovníkům
v praxi.
Ing. Josef Weigel, CSC.,
katedra geodézie FAST VUT v Brně

VASJUTINSKIJ,
L J.: Gidronivellrovanie. Moskva,
"Nedra" 1983. 184 S., 68 obr.

nutné při kontrole stability vstupovat na př. na ohrože ná místa v objektech, kde je nebezpečí radiace nebo
na místa obtížně přístupná.
V 1. kapitole se autor zabývá fyzikálními základy
metody, rozborem přístrojových chyb, velkou pozornost
věnuje chybám způsobeným vnějšími vlivy a uvádí
některé postupy vedoucí k jejich snížení.
2. kapitola obsahuje přehled hydrostatických nive·
lačních systémů, s vizuálním, elektrokontaktním,
fotoelektrickým i jinými způsoby snímání hladiny. Zvláštní
místo zaujímají otázky termokompenzačních systémů
a vybudování stacionárních hydrostatických
nivelačních systémú s dálkovým ovládáním a s digitálním
výstupem hodnot výškových změn pozorovaných bodů
na objektech. Uvádí přesnost 0,02 mm.
Ve 3. kapitole poukazuje na zvláštnosti užití HN
při měření přes vodní plochy. Přitažlivou formou uvádí
četné příklady z praxe sovětských i zahraničních specialistú při sledování deformací základové půdy různých staveb. Zmiňuje se o pracích čs. autorů (ŠVAGR,
KUKUČA, BOLF, PRIAM). Je zde názorně poukázáno,
že při respektování určitých zásad múže HN vysoce
předčit co do přesnosti metodu VPN.
Další 4. kapitola je věnována méně přesné metodě
hydromechanické nivelace, založené na určování rozdílu tlaku za použití manometrů. Za použití výškoměrů
spojených hadicemi se určuje převýšení v rozsahu do
8,5 m s chybou 4 cm na vzdálenost bodů I km.
V poslední, páté kapitole píše autor o moderní metodě hydrodynamické nivelace, vyvinuté v Politechnickém
institutu Jerevan. Při tomto dálkovém způsobu měření
je snímána poloha uměle rozvířených hladin ve stacionárních přístrojích na bodech a zavádějí se početní
korekce výšky hladin. Korekce se získají řešením soustavy rovnic, vyjadřujících zákony hydrauliky. Měřický
proces je automatizovaný.
Souprava SGDN-I0 DM
příp. -IOD (Sistema gidrodinamičeskogo nivelirovania)
je vybavena číslicovou indikací úrovně hladin a poskytuje přesnost 0,05-0,1 mm v určení posunu. V soulJasné
době jí používá sovětská geologická expedice na Kamčatce ke sledování pohybu skalních masivů ve vulkanické oblasti.
Publikace potěší každého zainteresovaného pracovníka bohatostí, pečlivým výběrem a výstižným zpracováním rozsáhlého materiálu. Přispěje k obohacení poznat.
ků odborníků v oblasti inženýrské géodézie a geofyziky.
Lze ji doporulJit i studentům a středně-technickým
kádrům pro získání širších informací o přesných geodetických metodách v oblasti stavebnictví a strojírenské
techniky.
Ing. Jiří Pažourek, CSC.,
katedra geodézie F AST VUT Brno

(048)528.024.6~82

S rozvojem výstavby inženýrských a průmyslových
komplexů se stává aktuální otázka spolehlivé kontroly
stability konstrukcí během výstavby i za provozu.
Jednou z perspektivních metod kontrolního geodetického měření může být hydrostatická nivelace, popsaná
ve výše uvedené publikaci. Kniha představuje souhrn
světových informací především o vývoji přístrojové
techniky, který byl vyvolán novými možnostmi elektroniky a projevuje se ve zdokonaleném způsobu sběru
a zpracování dat.
Autor, který je v současné době profesorem MIIGAiK
Moskva, má za sebou dlouholetou praxi na stavbách
jaderné energetiky a v popisované disciplině patří
k předním odborníkům.
V úvodu se čtenář seznámí s nejčastějšími způsoby
použití hydrostatické nivelace (HN), např. ke studiu
vertikálních pohybů zemské kůry, ke sledování deformací přehrad, mostů, základů turbosoustrojí, vysokých
komínů, televizních věží a pod. Autor zde zdůrazňuje
velkou přednost této metody, která umožňuje přenést
výšky na velké vzdálenosti v desítkách kilometrů.
Mimořádnou výhodu poskytuje HN i v tom, že ji lze
plně automatizovat, jestliže se ve sledovaném objektu
zabuduje systém navzájem spojených přístrojů ke
snímání naměřených údajů svislých posunů na dálku
z jedwlho řídícího centra. V takových případech není

Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
Význam vědecké konference "Současné
tendence v dějinách vědy a techniky" pro
dějiny geodézie a kartografie
528(091)

V posledním desetiletí je patrný celospolečenský -růst
zájmu o dějiny věd a techniky, vyvolaný snahou pochopit vědu a techniku v jejím vývoji a ovlivněný
v neposlední řadě i prudkým rozvojem vědy a techniky
v současnosti a jeho působením na společnost. Touto
situací spolu s řešením množství metodologických otázek
i konkrétních problémů dějin vědy a techniky se za-
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bývalo VI. valné shromáždění Československé společnosti pro dějiny věd a techniky při ČSAV ve dnech
5.-7. února 1985, jehož součástí byla vědecká konfe·
rence Současné tendence v dějinách vědy a techniky.
Pro dějiny geodézie a kartografie, které získávají
stále více příznivců z řad odborníků i široké veřejnosti,
byly přínosem jednak referáty, zabývající se obecnými
teoretickými úvahami o předmětu dějin věd a techniky,
jejich výuce, uplatnění a popularizaci, jednak příspěvek
V. Nováka z Geografického ústavu ČSAV v Brně "Staré mapy jako pramcn pro stanovení geografických
změn v krajině".
Aplikace mctodologických problémů na dějiny geodézie a kartografie se jeví velice aktuální vzhledem k tomu,
že dosavadní odborná literatura sledovala především
faktografické zpracování jednotlivých
úseků vývoje
geodézie a kartografie a shromažďovala množství podrobných údajů o životě a činnosti zeměměřičů, kartografů, o vzniku jejieh děl v průběhu staletí. V současné
době je třeba zaměřit se na postižení obecných jevů,
vycházejících z konkrétní faktografické základny a pokusit se vymezit postavení dějin geodézie a kartografie
v rámci dějin ostatních přírodních a exaktních věd, kam
geodézie a kartografie svým historickým vývojem bezpochyby patří. Okruh základních otázek, diskutovaných
na vědecké konferenci, lze stručně charakterizovat
následovně: předmět
dějin geodézie a kartografie,
jejich institucionální a kádrové zabezpečení, výuka na
vysokých školách, biografické a bibliografické pomůcky
a jejich zpracování a společenský přínos.
Přednáška V. Nováka "Staré mapy jako pramen pro
stanovení
geografických
změn v krajině"
stručně
a výstižně prokázala zmiňovaný společenský přínos
studia starých kartografických památek. Autor příspěvkuse zabýval kartografickou tvorbou 19. a počátku
20. století v českých zemích v souvislosti se stanovením
autentického obrazu krajiny té doby. Pro tento účel
využil mapy 1., II. a III. vojenského mapování, mapy
katastrální,
ale i tehdejší
soukromou
kartografii
Kreibichovu, Kořistkovu aj. Na konkrétním příkladu
dynamických map, sestavených z výsledků studia sta·
rých map, tak demonstroval jejich další využití v pro·
gnostice, a to nejen při zkoumání životního prostředí,
ale i funkčních změn v krajině a dalších ekonomických,
ekologických a <stetických aspektů. Přednesený referát
se tak stal příkladem uplatnění výzkumu dějin vědy
a techniky v praxi, a to konkrétně dějin geodézie
a kartografie.
Celkově lze konstatovat, že pro členy Československé
společnosti pro dějiny věd a techniky, kteří se aktivně
dějinami geodézie a kartografie zabývají, znamenal
průběh vědeckého zasedání i přijaté závěrečné usnesení
významný podnět pro zaměření jejich další odborné
práce.
PhDr. Eva Semotanová,
ÚČSD ČSA V, Praha

Vermessungstechnik,

č. '7/84

Hoch, W. - Kreibich, H.: Potřeby kartografické výroby
v podmínkách zvyšující se reprodukce, s. 218-221.
Schirm, W.: Další příprava topografických map pro
potřeby národního hospodářství NDR, s. 221-222.
Barsch, H. - Wirth, H.: Tvorba map využívání púdy
v určitých oblastech NDR s využitím družicových
dat, s. 222-229.
Griss, H.: Základní principy tvorby map a plánů pro
plánování výstavby měst, s. 229-231.
Spiegel, R.: Automatizovaný světelný zápis pro tematickou kartografii, s. 331.
Beierl, R. - Honicke, F.: Automatizovaná tvorba map
pro ochranu životního prostředí, s. 232-235.
Ogrissek, R.: K významu psychologických komponentů
při využívání map, s. 235-238.
HotJmann, F.: Programově-technické zajištění automatizovaného zpracování popisu ve vyučovacím procesu, s. 238-241.
Wolodtschenko, A.: Využití rastrů při zobrazování ploch,
s.241-242.
Sandner, E.: Kontrola spolehlivosti vyrobených krajiných map, s. 242-243.
INPOL YGRAFMASCH 83 - směry polygrafické techniky, s. 244-246.

Vermessungstechnik,

č. 8/84

Merkel, J.: Směry vědeckotechnického rozvoje a jejich
vliv na měření a tvorbu map, s. 254-256.
Schindler, G.: Délkověúhlové sítě s velkým počtem
vazeb s použitím přístroje RECOTA z VEB Carl
Zeiss Jena, s. 256-257.
Novák, Z.: Vytyčování pravoúhelníkových sítí polární
metodou, s. 258-259.
lrmer, M.: Zpracování a využití diazokopírování na
stabilní fólie v geodézii a kartografii NDR, s. 260-261.
Dinius, P.: Poděkování za článek "Metody tvorby zemědělských map v měřítku 1 : 25 000" (čislo 8/83),
s. 261.
Meier, S.: K otázce signálů pohybů na základě výsledků
opakované nivelace, s. 262-265.
Benedict, E.: K úloze specifického kartografického mOdelováni v územním plánování na příkladu úlohy
o územním rozložení výrobních sil, s. 265---268.
Kautzleben, H.: Maupertuis a geodézie, s. 269-270.
SchOler, H.: Otto von Gruber (1884-1942), s. 270-271.
Schenk, D.: Instrukce k použití metody volných stanovisek, s. 272-274.

V přípravě pro příští GaKO jsou:
HORŇANSK"2',1.: K progn6ze tvorby technickej mapy mesta
KUBA,· B.: Jednotný systém technických předpisil
oboru geodézie a kartografie
MAXMILIÁN,K. - ŠíDLO, 8.: Struktura jednotného
systému technických předpisil oboru geodézie a
kartografie
MAXMILIÁN,K. - ŠíDLO, B.: Seznam předpisů jednotného systému CŮCK a sůck oboru 984 a
73524

Geodézia és Kartográfla, č. 4/84
Detrekoi, A. - Eory, K. - Sárkozy, F.: Automatizovaný geodeticko-fotogrammetrický
systém s uzavře·
ným řetězem, vytvořený v průběhu výstavby atomové elektrárny v Paks, s. 233-238.
Soha, G.: výpočty geodetických úloh v systému eliptických izometrických souřadnic, s. 239--243..
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Szabó, B.: Určení kvality hlavních geodetických a kartografických prací, s. 243-248.
Mohay, T.: Přestavba evidence nemovitostí, s. 248 až
253.
Sáfrany, G.: Geodetické úlohy při 'projektování dálnice,
s.254-259.
111árkas, B.: Určení rozvodí pomocí využití digitálního
modelu terénu, s. 259-263.
Birkás, J.: Zvláštnosti terénních tvarů, s. 263-267.
Hrenkó, P.: Výzkumné zajištění tvorby prvého maďarského globu, s. 268-274.
Inteligentní terminál UN 80, s. 277-279.

-

Perspektivy využití metod dálkového priizkumu Země při ochraně životního prostředí.
Součástí konference bude výstava vybraných technických prostředků a ukázek aplikací dálkového průzkumu
Země ve sledované oblasti. Jednacími jazyky konference
jsou čeština, slovenština, ruština a angličtina. Ubytování mimopražských
účastníků je zajištěno v hotelu Panorama, Praha 4-Nusle, Milevská 7.
Informace o připravované konferenci podá: Ing. Karla Kupšovská nebo Libuše Hnízdová, Dům techniky
ČSVTS, Veleslavínova 14, 40011 Ústí nad Labem, telefon 42247 telex 184609 DTUL C.
Ing. Bořivoj Delong, CSC.,
odborný garant

Geodézia és Kartográfia, č. 0/84
Papócsi, L.: Použití dálkového průzkumu Země prl
zkoumání přírodních zdrojů spojených se zemědělstvím, s. 313-317.
Joó, I.: Družicová geodézie v Maďarsku, s. 317-319.
1I1ihály, Sz.: Zpracování dopplerovských měření prováděných v Maďarské síti roku 1982, s. 319-328.
Adám, J.: Výzkum polohové sítě založené na souřadnicích získaných pomocí dopplerovských družicových
pozorování, s. 328-339.
Vass, T. - Nagy, S.: Měření spojená s hvězdnou triangulací v Maďarsku v letech 1982 a 1983, s. 339-344.
Balázs, L. - Raum, F.: Fakta a vZp'omínky na organizaci a činnost maďarské geodézie. Část 5, s. 344-356.
Deli, L.: Rozvoj metod evidence nemovitostí, s. 357 až
361.
Apagyi, G.: Aktuální otázky vydávání základních map
Jednotného státního mapového systému s. 361-367.
Humayer, P.: Aktuální problémy měření spojené s užíváním půdy při přípravě Jednotného státního mapového systému, s. 367-371.
Raum, F.: Výroční den Láslo Bendefyho ve Vasváru, So
372-373.
Bene, A.: 80. výročí narození J. Vásárhelyho, s. 373 až
374.

Seminár "Geodetické práce pri výstavbe
a prevádzke mostných objektov"
Odborná skupina 1701 inžinierska geodézia pri Slavenskom
výbore
Geodeticko-kartografickej
spoločnosti
čsvrs v spolupráci s Pobočkou ČSVTS pri Riaditelstve
dialnic usporiadajú v dňoch 1.-3. 10. 1985 v Liptovskom
Jáne republikový seminár "Geodetické práce pri výstavbe a prevádzke mostných objektov".
Seminár je organizovaný pre pracovníkov,
ktorí zabezpečujú, respektíve vykonávajú geodetické práce spojené s výtavbou a prevázdkou mastných objektov. Cielom seminára je výmena poznatkov a skúseností získaných pri riešení uvedenej problematiky, na konkrétnych
mastných objektoch v ČSSR, so zámerom efektívneho využívania nových poznatkov a skúseností v geodetickej
praxi.
.
Bližšie informácie podá garant akcie Ing. Eva Blažíčková, Riaditelstvo diafnic, Továrenská 7, 81344 Bratislava, telefOn 54473.
. Doc. Ing. Vlastimil
Staněk, CSc.,
za prípravný výbor seminára

II. konference
Země

o dálkovém

průzkumu

Český ústřední výbor společnosti geodézie a kartografie
ČSVTS a Československý národní komitét pro ISPRS za
odborné spolupráce Geodetického a kartografického podniku v Praze a Ústavu teorie informací a automatizace
ČSAV a za organizační spolupráce Domu techniky čsvrs
Ústí nad Labem, pořádají ve dnech 9. až 11. prosince
1985 v Praze v Paláci kultury celostátní konferenci se
zahraniční účastí na téma: úloha dálkového průzkumu
Země při racionalizaci tvorby a ochrany -oold OqJUJOA"
středf.
Jednání konference bude rozvrženo do tří časově následujících tematických bloků:
- Technika a technologie získávání a zpracování lÍdajii dálkového priizkumu Země
- Aplikace metod dálkového priizkumu Země při racionalizaci tvorby a ochrany životního prostředí

Objednávky dalších výtisků GaK O
Na dotazy čtenářů časopisu Geodetický a kartografický
obzor sdělujeme, že případná chybějící
čísla GaKO
potřebná ke kompletaci ročníku, popř. celý ročník
časopisu 1982, 1983, 1984 a 1985 je možno objednat
na adrese: SNTL, n. p., nakladatelství technické literatury, odbyt časopisů, Krakovská 8, 113 02 Praha 1.
Běžné celoroční objednávky na předplatné přijímá
Poštovní novinová služba.
Ve volném prodeji lze jednotlivé výtisky G;aKO
zakoupit v prodejně SNTL, Spálená 51, Praha 1.
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Zabývá se problematikou investic se zvláštním důrazem
na zvýšení jejich efektivnosti; v souvislosti s tím věnuje
pozornost prostředkům a subjektům (rozhodovacím procesům). které mají zajišťovat vyšší efektivnost v oblasti
přípravy investic a jejich realizace.
Pracovníkům podniků a nadpodnikových orgánů, projektantům, ekonomům na úseku investiční výstavby a studujícím škol ekonomického a technického směru.

SPOIIIÝ! DYNAMICKÝSYSIÉM
A JEHO SIMUlACE NA. pOČíTaČI
Zabývá se matematickou formulací zaměřenou na simulaci (modelování) dynamických systémů na počítači. Probírá dynamický sVstém, spojitý dynamický systém definovaný diferenciálními
rovnicemi, podstatný matematický
model spojitého dynamického systému, popisuje konstrukci modelu a věnuje se časové transformaci v dynamickém
systému.
Posluchačům a absolventům
univerzit.

Zde odstřihněte

a pošlete

na adresu

SNTL - Na kladatelství technické
Spálená 51, 113 02 Praha 1

vysokých škol technických

literatury,

a

odbytové oddělení,

...... výt. Komárek: Technika a ekolWmiJka investic
...... výt. Křemen: Spojitý dynamický systém a jeho simulace na počítalČi

