
~>
~o~>-~LL

0<C_a:::I-C'Wo
CI-OD:
W<CC'~

ca

•

geský úřad zeměměřický a katastrální
Urad geodézie, kartografie a katastra

Slovenskej republiky

Praha, květen 1998
Roč. 44 (86) • Číslo 5 • str. 97-120

Cena Kč 14,-
Sk 21,60



odborný a vědecký časopis Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

a Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Ing. Ján Vanko - zástupce vedoucího redaktora

Ing. Bohumil Šídlo - technický redaktor

Ing. Juraj Kadlic, CSc. (předseda), Ing. Jiří Čemohorský (místopředseda), Ing. Marián Beňák, doc. Ing. Ján Hefty, CSc., Ing. Petr
Chudoba, Ing. Ivan lštvánffy, doc. Ing. Zdenek Novák, CSc., Ing. Zdenka Roulová

Vydává Český úřad zeměměřický a katastrální a Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky v nakladatelství Ves-
mír, spol. s r. o., Národní 3,11121 Praha 1, tel. 004202 24 22 9181. Redakce a inzerce: Zeměměřický úřad, Kostelní 42,17000 Praha
7, tel. 00420261112790,00420266312347,00420220571593, fax 004202 33 37 40 76 a VÚGK, Chlumeckého 4, 826 62 Brati-
slava, telefón 004217 29 60 41, fax 004217292028. Sází Svoboda, a. s., Praha lO-Malešice, tiskne Serifa, Jinonická 80, Praha 5.

Vychází dvanáctluát ročně.
Distribuci předplatitelům (a jiným) distributorům v České republice, Slovenské republice i zahraničí zajišťuje nakladatelství Vesmír,
spol. s r. o. Objednávky zasílejte na adresu Vesmír, spol. s r. o., Národní 3, POB 423, 111 21 Praha 1, tel. 004202 24 24 05 78.
V České republice rozšiřuje i PNS, a. s. Informace o předplatném podá a objednávky přijímá každá administrace PNS, doručovatel
tisku a předplatitelské středisko. Objednávky do zahraničí vyřizuje PNS, a. s., administrace vývozu tisku, Hvožďanská 5-7, 148 31
Praha 4-Roztyly. Podávání novinových zásilek povoleno: Českou poštou, s. p., odštěpný závod Přeprava, čj. 467/97 ,ze dne 31.1.1997.
V Slovenskej republike rozširuje PNS, a. s. Informácie o predplatnom podáva a objednávky prijíma každé obchodné stredisko PNS,
a. s. a doručovatef tlače. Objednávky do zahraničia vybavuje PNS, a. s., vývoz tlače, Košická 1,813 81 Bratislava.

Náklad 1200 výtisků. Toto číslo vyšlo v květnu 1998, do sazby v březnu 1998, do tisku 11. května 1998. Otisk povolen jen s udáním
pramene a zachováním autorských práv.

RNDr. Jan Vodňanský
ArcČR 500 - geografická databáze 1 :500 000 ..... 116

Ing. Jaroslav Klokočník, DrSc.
Družicová altimetrie po dvaceti letech 97



Geodetický a kartografický obzor
ročník 44/86, 1998, číslo 5 97

Ing. Jaroslav Klokočník, DrSc.,
Astronomický ústav Akademie věd ČR,

Observatoř Ondřejov

Družicová (radiolokační) altimetrie je jedna z nejdůležitějších metod studia mořské části geoidu a jemné struktury gravitač-
ního pole Země. Navíc má řadu aplikací v oceánografii a dalších geovědách. Připomenut je princip metody a stručně popsána
její historie a současný stav. Jsou presentovány ukázky výsledků studia mořské části geoidu získané různými postupy spouži-
tím altimetrických dat. Je podán stručný přehled o příspěvku altimetrie v tvorbě globálních modelů tíhového pole. Zmiňujeme
se o geofyzikálních interpretacích. Diferenciální altimetrická data jsou použita k testování přesnosti modelů gravitačního pole
Země. Porovnáním altimetrických dat z dvojic družic (Geosat- Topex, ERS 1-Topex) byl odhadnut posun souřadnicových systémů
mezi jednotlivými altimetrickými misemi. Ukazujeme přínos altimetrie ke sledování topografie povrchu moří a jejích anomá-
lií (jako je El Niiío). Konečně se diskutuje možnost detekce nárůstu hladiny oceánů v důsledku globálního oteplování s po-
mocí altimetrie.

Satellite (radiolocation) altimetry is one of the most important methods how to study sea parts of the geoid and fine structu-
res of the gravity field. lt includes many applications in oceanography and other geosciences. The principle of the method is
mentioned and its history and present state is shortly described. Examples of obtained results of sea part geoid study obtai-
ned by di./ferent procedures using altimetric data are presented. Short review of altimetric contribution to forming of global
models of gravity field are given. Some geophysical interpretations are mentioned. The di./ferential altimetric data are app-
li~d to accuracy testing the Earth gravity field models. Comparison of altimetric data from two satellites (Geosat- Topex, ERS 1-
Topex) offered an estimation of coordinate system shift between individua I altimetric missions. The contribution of altimetry
to monitoring of the sea surface topography and its anomalies (e. g. El Nino) are demonstrated. Finally, the possibility to de-
tect the sea surface increase due to global warming with the help of altimetry is disputed.

Tento článek je volným pokračováním dvou mých podobně zaměřených sdělení v GaKO, 1978, č. 11, a 1980, Č. 8. Nemusím z nich
naštěstí nic odvolávat, ale po dvaceti letech je co doplňovat (i kdyžje tu "konkurenční" článek v časopise Vesmír, 1996, Č. 12).
Družicová altimetrie se stala dominantním zdrojem informací o gravitačním poli Země ze všech existujících kosmických me-
tod. Může být překonána či spíše doplněna družicovou gradientometrií, ale žádný gradientometr dosud na oběžné dráze ne-
byl, kdežto altimetrických družic létalo již několik. Družicová altimetrie přispívá různým geovědním oborům, nejenom geo-
dézii. Posunula znalosti geofyziky"a zejména oceánografie a bude aplikována i v klimatologii.

Je bezesporné (a přineseme názorné ukázky), že družicová
altimetrie se za posledních dvacet let stala největším příno-
sem pro určení parametrů gravitačního pole Země respektive
detailního oceánského geoidu a pro příslušné geofyzikální
interpretace. Stalo se však mnohem více, jak někteří jasno-
zřivě předpovídali [26, 27]: díky dosažené subdecimetrové
přesnosti určení dráhy altimetrické družice TOPEXlPosei-
don (TIP) v radiálním směru (tj. ve směru měření) dnes alti-
metrická měření přispívají oceánografům ve studiu topogra-
fie oceánu a časových variací topografie včetně zajímavých
anomálních jevů, jako je EI Niíio. Konečně, altimetrie bude
prospěšná k rozhodnutí, zda globální oteplování opravdu exi-
stuje (mělo by se projevit jako sekulární trend v topografii
oceánů). Jak se zvyšovala přesnost měření a přesnost určení
radiální složky dráhy družic nesoucích altimetry, rozšiřoval
se i obzor aplikací altimetrických měření, od geodézie, drá-
hové dynamiky družic a geofyziky, po oceánografii a klima-
tologii. Současně je ale čím dál obtížnější postoupit o další
krůček v přesnosti, neboť to znamená interakci s řadou oborů.

Princip družicové altimetrie, tj. měření výšky letu družice
nad hladinou oceánu radiolokačním výškoměrem (altimet-
rem) orientovaným (pasivně, tj. gravitační stabilizací či "vy-
nuceně" aktivní orientací družice) k nadiru ve směru místní
vertikály připomíná obr. 1.V okamžiku ti v době Si vyšle al-
timetr kratičký signál k nadiru, signál se odrazí od mořské
hladiny a vrátí zpět na palubu. Z transitního času (jak dlouho
letěl signál z paluby dolů a zpět na družici) se určí "hrubá"
výška hi, která po řadě korekcí (přístrojových, ze šíření sig-
nálu atmosférou a podle stavu hladiny, od které se signál od-
ráží) dá korigovanou výšku hi~[Jen probrat se všemi potřeb-
nými korekcemi altimetrických měření by vydalo na
samostatný článek.] Na obr. I je geocentrický průvodič dru-
žice v okamžiku měření ti označen ri, průvodič referenčního
elipsoidu r" N znamená převýšení geoidu nad referenčním
elipsoidem a T označuje oceánské slapové vlivy; složky to-
pografie moře (proměnná a konstantní) jsou označeny SST
(vJ a SST (P). Topografie moří a oceánů je definována jako
odchylka jejich střední hladiny (zbavené vlnění a vlivu tlaku
atmosféry na hladinu oceánu) od geoidu, daná oceánskými
proudy, různou sanilitou (slaností) vody a dalšími vlivy.
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Obr. 1 Princip družicové altimetrie

hmotný střed družice nesoucí výškoměr,
měřená výška po patřičných korekcích,
průvodič náhradního (referenčního) elipsoidu,
převýšení geoidu nad referenčním elipsoidem,
topografie mořské hladiny (variabilní a permanentní
složka),
oceánské slapy
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Veličiny na obr. 1 se určují a zpřesňují v postupných apro-
ximacích. Jak vel~ jsou a jak přesně je dnes známe?
Undulace geoidu N představuje řádově desítky metrů oproti

řádově decimetrům (až 1,5 m) u SST a T. Z toho lze logicky
usoudit, že první aplikace altimetrie se týkaly zpřesnění oce-
ánské části geoidu a tím i popisu gravitačního pole Země jako
celku. Jak se postupně zpřesňovalo určení dráhy v radiálním
směru díky stále přesnějším meřickým metodám a důklad-
nějšímu modélování poruch dráhy (vliv gravitačního pole
Země, odporu její atmosféry, tlaku slunečního záření na dráhu
aj.), došlo i na ty menší veličiny, na určení topografie moří
a oceánských slapů. Co se týče r;, pro TIP je zhruba 7 700 km,
pro většinu ostatních altimetrických družic kolem 7 000 km
(dráhy jsou vesměs kruhové). Výrazně nižší ani vyšší dráhy
se nepoužívají (vysvětlení v kap. 2.1 v Klokočník aj., 1994).
Průběh oceánské části geoidu je v nejnovějších modelech

gravitačního pole Země znám s přesností 0,20-0,30 m, na
pevninách stále s chybou kolem 1 m, což pro mnohé apli-
kace nedostačuje a jinde může znamenat zbytečnou pře-
kážku použití altimetrie. Proto se volí diferenciální přístup,
viz rovnice (2). Vlastní výškoměrné měření h;má dnes ohro-
mující přesnost 2-5 cm (podle vlnění oceánu; větší vlny,
menší přesnost). Zavádění korekcí je velký problém, žádná
není známa dokonale a znamená tudíž jakousi residuální ma-
lou chybu na úrovni jednotlivých centimetrů. Veličiny
Ta SST jsou známy na jednotlivé decimetry. Kritická byla
a pro nižší dráhy zůstává radiální chyba dráhy r; družice ne-
soucí výškoměr. Z obr. 1 je jasné, že každá byť nepatrná
chyba dráhy ve směru měření (tj. v radiálním směru, ve
směru radius-vektoru) se přímo přenese do určovaných ve-
ličin. Navíc, a to z obr. 1 nepoznáme, je část radiální chyby
dráhy geograficky korelovaná (blíže o tom v příslušném od-
stavci).

Nebudeme-li usilovat o určení N, lze například SST (v)
nebo T určovat z rozdílu r nad týmž subsatelitním bodem
(průmět dráhy na zemský povrch) mezi vzestupným a se-
stupným obloukem dráhy (vzestupným obloukem je ta část
dráhy družice, kdy průmět dráhy na zemském povrchu vy-
tváří křívku se zvětšující se zeměpisnou šířkou). Uvažujme
alespoň dvě měření h; a označme je ha pro vzestupný (asce-
ding) a hd pro sestupný (descending) oblouk. Pak máme rov-
nici (1) k dispozici dvakrát a můžeme napsat rozdíl

ra - rd = ha- hd + SST(va) - SST (Vd)+ Ta- Td, (2)

což je fundamentální rovnice diferenciální altimetrie (cross-
over altimetry). Všechny veličiny, které lze za interval mezi
měřením ha a hd považovat za neměnné, se už v rovnici (2)
neobjeví. Tím také chyby těchto veličin neovlivní rozdíl prů-
vodičů (crossover difference). Jelikož největší chybu do (1)
dodává neznalost geoidu a N je pro náš účel spolehlivě kon-
stantní, je (2) mnohem přesnější než (1) i při jinak stejných
podmínkách. Jako vždy v geodézii při "diferenciálním" pří-
stupu něco získáme a něco ztratíme.

Od družice GEOS 3 (1975), mající poprvé praktické geode-
tické použití (tj. určení N se submetrovou chybou, pomineme-
-li úplně první, technologické experimenty na Skylabech
z r. 1973-4), jsme se přes americké družice SEASAT (1978)
a GEOSAT (1985-1990) a evropskou ERS-l (1991-1996)
dostali až k dnešním altimetrickým družicím ERS 2 (Euro-
pean Remote Sensing sateBite, ESA, obr. 2) a TOPEX / Po-
seidon (TOPographic EXperiment, NASA+CNES; obr. 3,
dále používám zavedenou zkratku TIP). Až do roku 1992 lze
hovořit o experimentální družicové altimetrii, poté již o "al-
timetrickém provozu".
Výsledků ze jmenovaných misí jsou spousty. Několik re-

presentativních citací sborníků prací následuje. SEASAT
(J. Geophys. Res., 87, 1982, celé číslo C5; a též 88, 1983,
C3, GEOSAT (Johns HopkinsAPL Technical Digest, 8, 1987,
celé číslo 2; J. Geophys. Res., 95, 1990, č. C3, ERS 1 (ESA
BuB. č. 65, "ERS 1 Special Issue", Feb. 1991, TIP (m. j.
J. Geophys. Res., 99,1994, celé číslo CI2). Co se týče tech-
nických podrobností, přesnosti a cílů starších a současných
altimetrických družic odkazuji na naše skripta (Klokočník,
aj. 1994).
ERS 2 je až na nový ozónometr (a naštěstí již fungující,

třetí exemplář PRARE pro určení dráhy) totéž jako ERS 1.
GFO (GeosatFoBow-On, BaB 1994) byl vypuštěn 10.2.1998
(obr. 4) a jeho altimetr pracuje od března. Družice má stej-
nou dráhu jako její předchůdce GEOSAT. Určení dráhy se
má provádět jednak pomocí čtyř anten GPS, jednak podle
vlastních altimetrických měření. Připravuje se TFO (Topex
FoBow-On), nyní nazývaný JASON [čti anglicky či fran-
couzsky podle libosti, jde o společný americko-francouzský
projekt, de facto opakování veleúspěšného TIP]; zkratka zna-
mená Joint Altimetry Satellite Oceanography Network. Jde
o velmi ambiciózní projekt (viz časopis CNES AVlSO, Al-
timetry Newsletter č. 5, 1997). Cílem je mít na oběžné dráze
družicový altimetr poskytující přesná měření bez přerušení,
jaká tu bývala v minulosti.

Zatím všechny zmíněné družice nebo projekty měly, či bu-
dou mít radarové (přesněji řečeno radiolokační) výškoměry,
ale plánuje se i výškoměr laserový, již odzkoušený v rámci
"Hvězdných válek" na oběžné dráze kolem Měsíce. Jedná se
o americký Shuttle Laser Altimetry 1 & 2 (Schutz, 1997) pro
studium topografie pevniny, ledové přikrývky a atmosféry.
Více o tom na webovských stránkách (adresu viz vzadu).
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Obr. 3 TOPEXlPoseidon (TIP)
Malířova představa, jak probíhá altimetrické měření z dru-

žice na obězné dráze kolem Země.
TIP je klíčovým kosmickým segmentem mezinárodních pro-
gramů TOGA (Tropicaf Ocean and Global Atmosphere)
a WOCE (World Ocean Circulation Experiment). TIPje do-
sud nejúspěšnější altimetrickou misí s nejpřesněji určenou

drahou

Obr. 2b Technický popis
radarový altimetr (13,8 GHz), radar s aperturní syntézou
a rozptyloměr, infračervený radiometr, radiometr skenující
podél dráhy, PRARE (Precise Range and Range-rate Equip-
ment, dvoufrekvenční mikrovlnný přístroj k určení vzdále-
ností a rychlostí mezi družicí a pozemskýmfozorovatelem),
a koutové odrážeče (pro laserovou lokaci určení dráhy)

Obr. 4 Nová americká altimetrická družice GFO (Geosat
Fo[low-On), pokračování mise Geosat
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Obr.5 Ukázka z Rappova altimetrického atlasu (Rapp, 1982)
založeného na altimetrii z družic Geos 3 a SEASAT. Průběh

geoidu mezi Jižní Amerikou a Antarktidou
(viz ještě obr. 7 b-d pro porovnání)

Chceme-li odvozovat všechny fyzikální veličiny uvedené
v rovnici (2) či dokonce (1) s přesností například na jednot-
livé centimetry, pak musíme znát r družice v okamžiku mě-
ření s ještě větší přesností. Znát polohu (a rychlost), znamená
znát dráhu čili dráhové parametry (elementy). Požadavek
centimetrové přesnosti alespoň v radiálním směru (kde jej
dosáhnout je z jistých důvodů přece jen snazší než například
ve směru podél dráhy, tj. ve směru vektoru rychlosti) byl ob-
rovskou výzvou pro dráhovou dynamiku umělých družic
Země, což je obor na pomezí astronomie (aplikované nebeské
mechaniky), teorie potenciálu, geofyziky a geodézie. Dnes
se cíli - centimetrové radiální chybě - blížíme v případě
dráhy družice TIP, avšak pro nižší dráhy všech ostatních al-
timetrických družic je radiální chyba dráhy stále na úrovni
jednotlivých decimetrů.

V čem je problém? Odpověď je jiná pro nedávnou minu-
lost (např. před deseti lety) a pro současnost a pro vyšší a nižší
dráhy (jak uvedeno). Družice se pohybuje kolem Země v poli
rušivých zrychlení gravitačního i negravitačního původu
(vliv gravitačního pole Země samotné, přímý i nepřímý (sla-
pový) vliv Měsíce, Slunce, popř. planet; odpor atmosféry, tlak
slunečního záření přímého i odraženého od Země v různých
vlnových délkách, aj.). Nyní jde o to, jak je dráhová dyna-
mika schopna jednotlivé vlivy přesně určit.

V minulosti - pro uvedený příklad před deseti lety - do-
minovaly v radiální chybě dráhy příspěvky od nepřesně zná-
mých parametrů gravitačního pole Země (harmonických
geopotenciálních koeficientů), a to pro dráhy všech altime-
trických družic. Radiální chyba Geos 3 byla asi metrová,

pro GEOSAT již submetrová, s tehdy existujícími modely
Země (jako GEM 9, atp). Negravitační poruchy od atmo-
sféry byly určovány nikoli analyticky, ale pomocí empiric-
kých parametrů odhadovaných spolu s dráhovými elementy,
aniž bychom se snažili dopátrat fyzikální podstaty těchto
parametrů.

V současnosti je situace jiná pro TIP apro nižší dráhy ostat-
ních altimetrických družic. Radiální chyba pro TIP gravitač-
ního původu je již na úrovni 1 cm s použitím modelu gravi-
tačního pole Země JGM 3 nebo EGM 96. (Klokočník aj.,
1996, 1998a). To znamená, že je srovnatelně velká nebo
i menší než nepřesnost zanášená do radiální složky zbytko-
vými chybami korekcí altimetrických měření. V radiální
chybě pro TIP dominují reziduální chyby modelu tlaku slu-
nečního záření (např. Antreasian 1992; Luthcke a Marshall,
1992), v tomto případě asi 5 cm (Shum aj., 1993). Pro
GEOSAT, GFO, ERS 1 a ERS 2, byť s nejlepšími součas-
nými modely gravitačního pole (jako JGM 3 nebo EGM 96),
je radiální chyba decimetrová a chyby gravitačního původu
jsou zhruba stejně veliké jako negravitačního (Shum aj.,
1993). Stále je co zlepšovat, chceme-li se dostat na centi-
metrovou úroveň radiální chyby.

Zdá se, že nejlepší cestou k dosažení tohoto cíle je opa-
kování experimentu TIP, tedy projekt JASON na dráze po-
dobně vysoké, gravitací Země a atmosférou méně ovlivňo-
vané (než pro Geosat a ERS 1), jakou má nyní TIP. Dříve
volba dráhy závisela i na řadě technických parametrů alti-
metru a dalších sensorů na palubě; dnes si lze vyšší dráhu
bez problému dovolit. [Omezení výšky letu je jen "geofyzi-
kální", totiž abychom se nedostávali do přílišné blízkosti van
Allenových pásů nabitých částic.] Výběr dráhy se však řídí
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Obr. 6a Rozlišovací scho/n05.1!eři určení průběhu geoidu
závisí na volbě dráhy druzice. e ukázka pro ERS 1(geode-

tickou fázi jejího letu)

dalšími kritérii (Klokočník aj., 1994); chceme-li dostat co
nejvíce informací o jemné struktuře gravitačního pole Země,
není volba dráhy TIP-JASON ideální (lepší je GFO s drahou
typu GEOSAT nebo ERS). vývoj se tedy nejspíše bude ubí-
rat "dvoucestně": pro topografii moří a sledování EI Nina
s drahou typu TIP, pro další aplikace spíše GFO.

Radiální chyba dráhy způsobená gravitačním polem
Země má dvě složky (což se ví od Rosborougha 1986, ale
tuší již od Anderleho a Hoskina, 1977). Jedna část je geo-
graficky korelovaná aje stejná pro ra i rd,kdežto druhá část
je proměnná kolem geograficky korelované složky. Ta má
pro ra i rd stejnou velikost, ale opačné znaménko. Pro roz-

díly (ra-rd), ovšem jen pro jednu družici a nikoli pro pár
družic, pak složka korelovaná vymizí a variabilní se objeví
v dvojnásobku. Obě složky jsou komplikovanými funkcemi
sklonu roviny dráhy k rovníku, hlavní poloosy dráhové
elipsy, zeměpisné šířky a řádu harmonických geopotenci-
álních koeficientů (Rosborough, 1986). Jejich podrobná
znalost je důležitá pro studium radiální chyby dráhy a re-
ziduálních chyb negravitačního původu; to je však velmi
specializované téma (Klokočník aj., 1995, 1996, 1998b).
Geograficky korelovaná část radiální chyby dráhy bohužel
také komplikuje výzkum topografie povrchu moří (viz pří-
slušnou kapitolu).
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Obr. 6b Detailnítrůběh výšky hladiny moří [metry] Z alti-
metrie družic ER 1 a TopexlPoseidon s odfiltrovanou dlou-
hoperiodickou složkou geoidu (zobrazena pouze jemná struk-
tura s vlnovými délkami pod 2000 km) v oblasti Atlantického

oceánu

Oceánský geoid a jemná struktura gravitačního pole
Země

Výška povrchu oceánu (sea surface height, SSH) nad refe-
renčním elipsoidem je podle (I) rovna SST (v;)+ SST(P) + Ti
+ N. Tuto veličinu a ne samotné N často dříve publikovali
jako výsledek altimetrie, jelikož SST i T nebyly dostatečně
dobře známy a byly sotva oddělitelné od N. Například z dat
družice SEASAT sestavili Marsh a Martin (1982) globální
mapu SSH (a současně zpřesnili tehdejší modely gravitač-
ního pole Země GEM 9-10 B přidáním altimetrie). Přesnost
SSH byla 1-2 m, podle oblasti. Výčet prací by byl dlouhý,
ale nelze opomenout práce Rappa (1981, 1982, aj.) a jeho
kolektivu a žáků z OSU (Ohio State University, Columbus).

Rapp (1982) využil altimetrická 'měření z Geos 3 a Seasat
a SSH vyrovnal metodou kolokací. Publikoval atlas SSH,
z něhož uvádíme jeden příklad (obr. 5). Tečky ukazují místa
altimetrických měření, ze kterých byl průběh "geoidu" od-
vozen.

Z řady současných prací zabývajících se detailním moř-
ským geoidem jsem vybral dvě ukázky odlišné metodikou,
Cazenave aj. (1996) a práce McAdoo a Marksové (1992) a Li-
verrnora (1994), vzájemně propojené. V obou případech jde
primárně o určení SSH s cílem určení N. Oproti starším pra-
cím jsou dnes mnohem věrohodněji zvládnuty korekce alti-
metrických měření (hlavně proto, že na družicích jsou pří-
slušné senzory a korekce není třeba modelovat, nýbrž se
odvozují z měření) a s novými modely Země, jako je lGM
2, 3, GRIM 4 či EGM 96 (viz dále), je mnohem přesnější
dráha v radiálním směru. Konečně, vztažný elipsoid je jiný.

Cazenavová využila data z družic ERS 1a TIP, které zkom-
binovala a potlačila tak radiální složku chyby dráhy (lepší
pro TIP) bez ztráty rozlišovací schopnosti (lepší pro geode-
tickou část mise ERS 1; obr. 6a). Odvozené SSH pro Atlan-
tický a Tichý oceán reprodukujeme černobíle na obr. 6b a 6c.
Známé geofyzikální fenomény jako hřbety a zlomové linie
jsou jasně a detailně vyznačeny. Cílem Cazenavové nejsou
přirozeně krásné obrázky mořské části geoidu, ale geofyzi-
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Obr. 6c Detailní průběh výšky hladiny moří [metry] Z alti-
metrie družic ERS 1 a Topex/Poseidon s odfiltrovanou dlou-
hoperiodickou složkou geoidu (zobrazena pouze jemná struk-
tura s vlnovými délkami pod 2000 km) v oblasti Tichého

oceánu

kální interpretace (stáří litosféry, objevy nových tektonických
struktur dříve nerozlišitelných, podmořských hor, atd.). Na-
příklad v Atlantickém oceánu dokumentují nové výsledky
různou mírou segmentace Středoatlantického hřbetu a ně-
které fosilní struktury v severní části oceánu.

McAdoo aj. (McAdoo a Marksová, 1992; Livermore aj.,
1994) vytvořili nový postup použití altimetrických dat pro
studium detailního regionálního oceánského geoidu. Nepra-
cují s výškami či rozdíly výšek, ale s náklonem geoidu po-
dél trasy měření altimetru. Z měřených SSH zkonstruují tíž-
nicové odchylky orientované ve směru letu altimetru a kolmo
k němu. Přitom odfiltrují "dlouhoperiodický signál" v alti-
metrických měřeních (hlavně složku s periodou 1 oběh dru-
žice kolem Země, ve které se schovávají nedokonale odstra-
něné chyby dráhy gravitačního i negravitačního původu, ale
i všechny další vlivy, které jsou z hlediska lokálních tvarů
geoidu "dlouhovlnné"). Ty "podivné" tížnicové odchylky
transformují na "běžné" tížnicové odchylky. Pak následuje
transformace z tížnicových odchylek na tíhové anomálie (in-
verzní Vening-Meineszova transformace). Konečnou fází je
grafické barevné a stínované zobrazení tíhových anomálií
a jejich geofyzikální interpretace. Prezentují výsledky pro
konkrétní oblasti jižních moří. Reprodukujeme je z (Liver-

more aj., 1994) na obr. 7b, c, d. Tam, kde jsou k dispozici tí-
hové anomálie z měření na lodích, jsou porovnávány s alti-
metrií. Ta však už jednoznačně vede v rychlosti pokrytí mě-
řeními, v jejich přesnosti a rozlišovací schopnosti.
Geodetická fáze letu Geosat trvala od vypuštění 12. 3. 1985
18 měsíců. Během ní bylo získáno 270 milionů altimetric-
kých měření. Přesnost se podle různých testů odhaduje na
2 mGal. *) Rozlišovací schopnost (promítnuto na povrch
moře) je lepší než ]O km. Obr. 7a lokalizuje oblast mezi Jižní
Amerikou a Antarktidou, kde jsou k dispozici následující vý-
sledky ve formě detailních tíhových anomálií na volném
vzduchu, obr. 7b-d. Fascinující je rozlišovací schopnost,
která umožňuje studovat detaily zlomových linií nikdy před-
tím nespatřené a vypovídá geofyzikům o místních tektonic-
kých poměrech. Koherence altimetrických výsledků a baty-
metrie (měření hloubek z lodí) platí pro vlnové délky kratší
než několik set kilometrů. Ve východní části zobrazeného
území (obr. 7a v detailu 7c) je aktivní centrum rozšiřování
mořského dna doprovázené negativní tíhovou anomálií.
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Obr. 7a Vyznačení oblasti mezi Jižní Amerikou a Antarkti-
dou, ve které jsou k dispozici detailní altimetrické výsledky
na následujících obrázcích 7b až 7d. Zobrazeny tektonické

fenomény

Obr. 7b

Obr. 7b, c, d Tíhové anomálie z altimetrických měření (GEO-
SAT) v oblasti jižních moří. Přesnost 2 mGal, rozlišovací
schopnost kolem /0 km, grid pro kresbu 0,05°, osvětlení z vý-

chodu (původne barevné obrázky)
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East Scotia Sea

Ještě se zmíníme o příspěvku altimetrie k popisu globál-
ního gravitačního pole. Altimetrická měření lze k tomuto
účelu použít různým způsobem. Vždy se mělo za to, že alti-
metrie přispívá výhradně ke zpřesnění harmonických geo-
potentiálních koeficientů Cbw Slm vyšších (I, m) a k určení
C1m, Slm vysokých (I, m). Poprvé se plná altimetrická data ob-
jevila v roli testovacích dat přesnosti modelů Země (např.
Wagner a Lerch, 1978; Lerch aj., Rapp aj., 1991) ještě na
modelech gravitačního pole nezávislá nebo záměrně pone-
chaná k nezávislému testování. Do modelů vlastních začala
pronikat v letech 1977-1980, např. Hadgigeorge a Blaha,
1979; SAO SE VI (Gaposchkin, 1980); OSU 81 (Rapp, 1981)
a další této série nebo GRIM 3 (Reigber aj., 1983). Významně
ovlivnila modely GEM lOC (Lerch aj., 1981), kde všechny
C1m, Slm nad 1= 36 (do 180) jsou odhadnuty z altimetrie, PGS
SI-4 (Lerch aj., 1982), JGM 2 (Nerem aj., 1994), JGM 3
(Tapley aj., 1996), GRIM 4C4 (Schwintzer aj., 1997) a sa-

mozřejmě nejnovější EGM 96 (GraGeoMar, 1996; Lemoine
aj., 1997; bližší informace na webovských stránkách, adresu
viz vzadu). Zatímco standard před zhruba patnácti lety byl
kombinované řešení z družicových (ne-altimetrických) a po-
zemkových dat do stupně a řádu (I, m) = 36, nyní je to kom-
binovaný model také s použitím altimetrických dat do (I, m) =
= 360 (např. OSU 91, Rapp aj., 1991; EGM 96, Lemoine aj.,
1997). Koeficienty o vysokých (I, m) lze interpretovat jako
"vlnky" geoidu s menší a malou vlnovou délkou. Pro lmax =
= 36, má půlvlna na rovníku délku 360:36:2 = 5°, tj. asi 550
km, pro 360 je to 55 km. Asi od I = 70 výše hovoříme poe-
ticky o ,jemné struktuře" gravitačního pole Země. **)

") V tomto článku neopakujeme obrázky průběhu geoidu; starší vý-
sledek je v OaKO, 1980, č. 8, aktuální výsledek, geoid podle mo-
delu Země JOM 2, je - ovšem barevně - v časopise Vesmír 1996,
č. 12, s. 679.
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Drake Passage

Nejčastější byla (a jsou) měření SSH z družicových alti-
metrů transformována na tíhové anomálie a ty pak zkombi-
novány v modelech gravitačního pole Země s ostatními "te-
restrickými anomáliemi" (odvozenými z gravimetrických
měření na pevninách a z lodí) a přidány do zprostředkujících
rovnic pro vyrovnání geopotenciálních koeficientů C1m, Slm

a dalších určovaných neznámých. Připomeňme práce z OSU
(např. Rapp, 1981) a modely gravitačního pole Goddardova
střediska kosmických letů (GSFC) v americkém Greenbeltu
série GEM (Goddard Earth Models).

Jiný způsob využití altimetrie v souhrnných řešeních pro
geopotenciál je přímé využití altimetrických výšek v pod-
mínkových rovnicích jako by se jednalo o každé jiné pozo-
rování, například z družicových kamer nebo laserových dál-
koměrů. Zájemce nalezne příslušný matematický aparát např.
v práci (Schwintzer aj., 1991) a výsledky ve francouzsko-zá-
padoněmeckých modelech GRIM 4S4/C4 (Schwintzer, aj.,
1997).

Oba přístupy lze přirozeně kombinovat. Největším pro-
blémem obou postupů je objektivní volba relativních vah růz-
ných typů měření tak, aby ani jeden typ měření nedomino-

val. Dosud není tento problém uspokojivě vyřešen a autoři
modelů Země experimentují "citem pro věc". Výsledné
geopotenciální koeficienty jsou podrobovány tolika rozma-
nitým testům a musí vyhovět tolika mnohdy konfiktním po-
žadavkům, že asi jiný (nějaký rigorózní) postup kombinace
dat možný není. Testy téměř vylučují, že by byl do světa "puš-
těn" model gravitačního pole Země s nereprezentativními
C1m, Slm.

Součástí starších modelů gravitačního pole Země byly i geo-
centrické souřadnice pozemských pozorovacích stanic. Dnes
jsou publikovány odděleně. Naopak, soudobé modely obsa-
hují i harmonické koeficienty topografie moří a slapové har-
monické koeficienty (např. Lemoine aj., 1997). Taková řešení
se někdy nazývají integrovaná. Jsou rozdílné názory na to, co
je lepší, zda společné či oddělené vyrovnání. Při integrova-
ném přístupu vycházejí některé parametry silně korelované.

Role diferenciální altimetrie v modelování gravitačního
pole Země ještě není plně prozkoumaná, ale pracuje se na
tom. Práce Bosche aj., (1996) překvapivě naznačila velkou
sensitivitu diferenciální altimetrie na vybrané rezonanční C1m,

Slm a na koeficienty velmi nízkých (I, m).
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Obr. 8a Testování přesnosti modelu gravitačního pole Země
JGM 2 pomocí nezávislých dat diferenciální altimetrie. Prů-
běh Cobs,proGeosat s drahou a diferenciálními altimetric-
kými měreními vázanými na model Země JGM 2 jako funkce
zeměpisné šířky a řádu harmonických. "Power" IcmJ je sou-
čet amplitud C a S členů. Pro porovnání s Compna obr. 8b.

Vše, co je popsáno v této kapitole, je založeno na rovnici (2).
Nepracujeme tedy s "plnými" altimetrickými měřeními hi

a průvodiči ri, ale s jejich rozdíly ha-hd či ra-rd (crossover-
differences) v křížících se bodech (crossovers), tj. v místech
křížení průměrů oblouků dráhy raa rdna zemském povrchu.
Odtud název "crossover-altimetry" (v případě jedné družice
"single-satellite crossover altimery", pro pár družic "dual-
satellite crossover altimetry"). Pro tato anglická pojmenování
nemáme české ekvivalenty, takže používáme označení "di-
ferenciální altimetrie".

Předpokládejme, že máme dva nezávislé soubory dat. První
tvoří data diferenciální altimetrie podle rovnice (2), opravená
o všechny možné korekce, nejlepším v danou chvíli dosaži-
telným způsobem, z některé altimetrické družice, popřípadě
dvojice družic. Data jsou téměř globální a pokrývají alespoň
dvouletý interval. Jsou vytvořeny dlouhodobé průměry
(ra-rd), které (zprůměrováním) potlačují krátkodobé variace
topografie moří, redukují sezónní vlivy a další oceánogra-
fické signály v datech. Tento datový soubor nazveme Cross-
over residuals (rezidua diferenciálních altimetrických dat

Obr. 8b Testování přesnosti modelu gravitačního pole Země
JGM 2 pomocí nezávislých dat diferenciální altimetrie. Prů-
běh Ccomp,tj. chyb diferenciální altimetrie promítnutých z ko-
varianční matice modelu JGM 2. Mezi 8a a 8b panuje (s vý-
jimkou rezonančních řádů, zde m = 14, 29, 43, 58) velmi
dobrá shoda. Závěr: pro dráhu Geosatu je model JGM 2 do-

statečně pesimisticky kalibrován

v křížících se bodech) a označíme Cbs, tj. z "pozorovall1
vzniklá". Přesnost dat je řádově několik centimetrů.

Předpokládejme, že máme k dispozici model gravitačního
pole Země (soubor harmonických geopotenciálních koefici-
entů do určitého stupně a řádu) a variančně-kovarianční ma-
tici těchto koeficientů, vyjadřující "přesnost" řešení, přesněji
vazby mezi určenými neznámými harmonickými koeficienty
při vyrovnání z daného souboru družicových a terestrických
dat se zvoleným schématem váhování. Předpokládejme, že
dotyčný model Země nepoužil diferenciální altimetrická data
Cobs' Dále máme odvozeny a naprogramovány vzorce, jak se
kovariační informace šíří do veličin analogických CbS' které
označíme Ccomp,tj. vypočtených (promítnutých) z kova-
rianční matice modelu Země. Vypočteme Ccompve stejném
rozsahu řádů m a zeměpisných šířek 4>, jako Cobs'

Nyní můžeme konfrontovat Cobsa Ccompa detailně (řád po
řádu pro jednotlivé šířkové pásy v rozsahu 4> daném měře-
ními) testovat přesnost modelu Země, který byl použit k od-
vození Cbs' Může se zdát, že požadujeme splnění tolika
předpokladů, že v praxi nikdy potřebná situace nenastane,
ale to je omyl. Vypracovali jsme zcela původní testovací me-
todu používající jisté kombinace harmonických koeficientů,
tzv. Latitude Lumped Coefficients (LLC, šířkové souhrnné
koeficienty). Příslušné podmínky byly splněny v modelech
Země GEM T2, JGM 2 a JGM 3 pro GEOSAT, a v JGM 3
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pro GEOSAT, TIP i ERS 1. Provedli jsme testy přesnosti
těchto modelů (Wagner a Klokočník, 1994; Wagner aj., 1995,
1997b; Klokočník aj., 1996, 1998a, b). [Detaily se vymykají
z rámce informativního článku.]
Ukázka výsledků je na obr. 8 a, b, kde jsou rezidua Cobs

z družice Geosat (horní obrázek) a chyby Ccomp, promítnuté
z kovarianční matice JGM 2 (převzato z Wagner aj., 1995).
Až na rezonanční řády, kde z určitých důvodů (filtrování drá-
hových poruch) není porovnání objektivní, vidíme dobrou
shodu pro všechny řády v celém rozsahu jižních šířek (pla-
tilo by i pro severní polokouli, ale tam je mnohem méně moří,
mnohem méně altimetrických měření a tím větší chyby a tes-
tování je pak poněkud nejisté). Dobrá shoda znamená, že ve-
likost signálu pro daný řád je rámcově stejná na obr.
8a a 8b (což lze podchytit i statisticky). Stejná metoda sig-
nalizovala pro starší model GEM T2 možný defekt (Wagner
aj., 1995) u nízkých řádů (zejména m = 3); tam byly Cobs až
třikrát větší než Ccomp, zatímco u ostatních nerezonančních
řádů nebyl problém.

Posuny souřadnicových systémů mezi altimetric-
kými misemi

Jedna altimetrická mise trvá typicky pět let; přístroje na dru-
žici déle nevydrží nebo celá mise morálně zastará. Za tu dobu
jsou od geodetů a dráhových dynamiků k dispozici stamili-
óny altimetrických měření (a přesná určení dráhy k nim),
které pak používají různé geovědní obory. Oceánografové po-
třebují delší, de~etileté, dvacetileté série měření. Pakje a bude
nezbytné propojovat jednotlivé altimetrické mise do jednoho
"jednotného" systému čili použít přesně tytéž "geodetické"
konstanty pro různé mise.
Dráha družice je teoreticky geocentrická, v praxi však je

definována sítí pozorovacích stanic, takže záleží na přesnosti
toho kterého sledovacího systému, jak je geocentricita dodr-
žena. Například starší americká družice GEOSAT byla plně
závislá na dopplerovských měřeních z dnes již opuštěné sle-
dovací (jen) pozemské sítě, která nebyla globální a kde ne-
byly přesně známy některé měřické korekce. Proto nelze ur-
čit centrační veličiny starých dopplerovských stanic vůči
novým stanicím vybaveným SLR (laserovými dálkoměry)
nebo PRARE (Precise Range And Range-rate Equipment,
SRN) či DORIS (Doppler Orbitography and Radio positio-
ning Integrated by Satellite, Francie). GEOSAT nebyl vyba-
ven koutovými odrážeči pro laserové sledování. Z toho plyne,
že celý systém, ve kterém byla určena dráha Geosatu, ne-
může být ani zdaleka bezchybně geocentrický. Naproti tomu
soudobý americko-francouzský TIP má koutové odrážeče,
má dva výškoměry pracující na různých frekvencích (jejichž
měření se také používají ke zlepšení dráhy) a má dopplerov-
ský systém DORIS jmenovitě určený pro operativní definici
dráhy. TIP je sledován nejen ze sítě pozemských stanic, ale
navíc z vysokých drah družic GPS, takže jeho dráha je "per-
fektně vybodována". Je to zcela bezkonkurenční mnohoná-
sobné jištění k přesnému určení dráhy. Navíc (vzhledem k vy-
sokému technologickému standardu) bylo už možno vybrat
dráhu vysokou a tudíž méně rušenou odporem atmosféry
a gravitačním polem Země. Takže dráha TIP je ultrapřesná,
s nejlepší dnes dosažitelnou geocentricitou (odhaduje se na
0,02 m, ale spolehlivý srovnávací "etalon" není k dispozici).
Rozborem diferenciálních altimetrických měření (DSC)

s drahami a s "crossovers" založenými na modelu JGM 2
mezi družicemi GEOSAT a TIP jsme zjistili relativní posun
systému Geosatu vůči systému Topexu dx = -7±2 cm,
dy = +1±2 cm a dz = +1±2 cm (3a). Mezi systémy pro ERS
1 a TIP je rozdíl v rámci šumu dat DSC (Wagner aj., 1997b).

Výsledky s JGM 3 ukazují skoro totéž pro dx a větší dy-ový
posun (dx = -6±2 cm, dy = +7±2 cm, dz = +1±2 cm) pro
GEOSAT & TIP (Klokočník aj., 1998b). Hodnoty dz nejsou
určeny spolehlivě, protože silně korelují s empirickou ko-
rekcí dráhy mající periodu jeden oblet družice kolem Země
a jsou ovlivněny reziduálními chybami korekcí altimetric-
kých měření (které mají převážně zonální charakter, tj. pro-
jevují se ve směru sever-jih jako sama dz na rozdíl od slo-
žek dx, dy, které znamenají posun ve směru východ-západ).
Z uvedených výsledků vyplývá, že všechna měření z dru-

žice GEOSAT (1985-1990) je nutno patřičně korigovat. Ji-
nak by oceánografové mohli dojít k chybným interpretacím
(např. mohli by tvrdit, že se mezi rokem 1985 (počátek práce
Geosat) a r. 1992 (odkdy funguje Topex) změnila výška
střední hladiny moří o několik centimetrů).
Metoda použitá k detekci vzájemného posunu souřadni-

cových systémů altimetrických družic byla odvozena v ASÚ
AV ČR, Ondřej ov (Wagner aj., 1997a) a úspěšně aplikována
díky americkým datům v úzké spolupráci s Dr. Wagnerem
z NOAA, Sílver Spring, MD (Wagner aj., 1997b, Klokočník
aj., 1998b). Náš objev relativního posunu umožňuje vytvořit
beze ztráty starších dat dlouhodobé konzistentní série alti-
metrických měření pro oceánografii a klimatologii s tím, že
rezidua Cobs jsou vztažena za celou dobu měření ze všech
použitých altimetrických družic k jednomu a témuž modelu
gravitačního pole Země a pokud možno, jednotně jsou pro-
vedeny i korekce altimetrických měření. V současné době je
problém stále aktuální, neboť i mezi družicemi ERS 1, ERS 2
a Topex existují posuny souřadnicových systémů, i když
menší než mezi družicemi GEOSAT a Topex. Připomeňme,
že ERS 1měl na palubě PRARE, ale to selhalo hned po startu.
ERS 2 má nové a již funkční PRARE, které zajišťuje dráhu
trvale přesnou (jako DORIS pro TIP), i když třeba v daném
intervalu nejsou z meteorologických nebo jiných důvodů
k dispozici laserová měření. Bezesporu je dráha ERS 2 přes-
nější než ERS 1. Posun geocenter mezi oběma družicemi
jsme odhadli pomocí DSC dodaných z Delftské univerzity
v Holandsku; vychází 2-3 cm v x-ové i y-ové ose a není sta-
tisticky významný. V dohledné budoucnosti, při "centimet-
rových" drahách (v radiálním směru), celý problém snad od-
padne.

Topografii povrchu moří a oceánů (Sea Surface Topography,
SSn popisujeme nejčastěji rozvojem v řadu kulových funkcí
s harmonickými topografickými koeficienty cr;", Slw Z ne-
družicových dat sestavený je nejznámější model Levitův
(1982), často používaný pro porovnání s výsledky z altimet-
rie. Model representuje dlouhodobý průměr SST, zatímco
družicová řešení jsou vlastně nedokonale oddělené složky
průměrné hodnoty SST (v) za interval měření a SST (P), viz
rovnice (1). Problémem je, že oceánografové před družicemi
nepoužívali geoid jako dobře definovanou "odčítací", refe-
renční plochu pro SST. Dále, v řadě s koeficienty cr;", ST", ne-
můžeme na rozdíl od Stokesových parametrů pro gravitační
potenciál (v bodě mimo těleso) zaručit konvergenci. Maxi-
mální Ikri( určených topografických koeficientů je pak v praxi
omezeno (kolem 20) tím, že vnější střední kvadratické chyby
geopotenciálních koeficientů jsou už pro I > Ikrit i v nových
modelech gravitačního pole Země větší než amplitudy topo-
grafických koeficientů (např. Shum aj., 1993).
Prvních několik koeficientů matematicky popisujících SST

se pokusili určit Mather aj. (1979) z altimetrie Geosu 3, ale
bez valného úspěchu (což je pochopitelné vzhledem k šumu
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Obr. 9 Topograjie povrchu oceánů nezávisle ze tří různých
altimetrických misí (Shum et al, 1993). Vrstevnice po 20 cm

tehdejších měření a nepřesnostem korekcí a málo přesné ra-
diální složce dráhy Geos). Nebudeme se probírat postupně
se zpřesňujícími výsledky, jak šel vývoj od Geos 3 ke Geo-
sat až po dnešek. Dnes je výsledků s topografickými koefi-
cienty SST celá řada, např. Shum aj. (1993), odkud přebíráme
vrstevnicové mapky SST z jednotlivých altimetrických misí
(obr. 9a-e). Podobné výsledky lze nalézt v integrovaném ře-

šení Rappově (1991), ale i jako součást nových modelů GEM
a JGM (viz výše). Shoda výsledků z různých družic (GEO-
SAT, ERS 1, TIP) a od různých autorů je již dobrá.

Plocha SST obráží povrchovou teplotu moří, ale nejen zo-
nálně (kladné hodnoty SSTv rovníkové oblasti, záporné např.
u Antarktidy), nýbrž i v závislosti na zeměpisné délce (dáno
rozdělením teplých a studených oceánských proudů). Samo-
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zřejmě, že SST podléhá časovým změnám, zejména sezón-
ním (viz dále).

SST je úzce svázána s oceánskými proudy. V nejjedno-
dušším provedení pro tzv. geostrofické (povrchové) mořské
proudy (které mají přenášet dominantní část tepla) platí mezi
SST (v +p) a složkami rychlosti oceánských proudů ve směru
východ/západ Ulong a sever/jih Vlat tyto vztahy (např. Coleman,
1980):

g a (SST)
Ulong = - fr

e
a 4> v --g--

lat - fre.cos4>
a(SST) (3)

alt '

kde g je tíhové zrychlení,jCoriolisův parametr (j = 2 w sin 4>,
wúhlová rychlost rotace Země, 4> zeměpisná šířka), re střední
rovníkový poloměr Země (jako v rovnici 1). Velikosti slo-
žek (u, v) odvozené Stammerem a Wunschem (1994) z alti-
metrie TIP vidíme na obr. lOa, b. Jsou podchyceny všechny
mořské proudy známé ze školního atlasu (např. Kuroshio,
Golfský, Agulhas, Cirkumpolární proud, zvaný též Západní
příhon, a další). Největší nestability jsou v rovníkové ob-
lasti.
Oceánskými proudy se přenáší asi polovina veškeré ener-

gie, kterou Země dostane od Slunce (o druhou část se stará
atmosféra). Předpokládejme rozdíl SST 10 cm/I 000 km ve
směru meridiánu ve střední zeměpisné šířce (45°). Podle (3)
bude meridiální složka rychlosti mořského proudu v = 1cm/s.
Uvažujeme-li barotropické podmínky do hloubky I km, pak
v vede k objemovému transportu 10 Sv a při teplotním kon-
trastu I °C k přenosu tepla řádově 1013 W/s. [I Sv = 1 Sve-
drup = 106m3s-']. Hlavní oceánské proudy přenášejí 100 Sv,
ovše~_neE!'~snosti soudobých modelů gravitačního pole
Země vedou k chybám kolem 20 Sv, cožje příliš. Odtud tlak
oceánografů na lepší modely gravitačního pole, aby mohli
studovat detaily a anomálie přenosu tepla mezi atmosférou
a oceánem.

SST (v) má krátkoperiodické, sezónní i víceleté periody
Matematicky je lze postihnout koeficienty Ai> B; v sumaci
členů Ai,lm COSWi' t + BUm sinw;. t, které se přidají ke kon-
stantním členům Cfm, Sr",. Konstanty Ai> B; se určují spolu
s koeficienty topografie a gravitačního pole, popř. oceán-
ských slapů, ve společném vyrovnání.
V současné době a do budoucna zůstává požadavek na

souběžné zpřesňování N a SST a zejména na věrohodnou se-
paraci SST (P) od N. Geograficky korelovaná složka radiální
chyby dráhy (viz kapitola o přesné dráze v radiálním směru)
zůstává v altimetrických měřeních skryta a vstupuje do SST,
jmenovitě SST (P). Každé zpřesnění dráhy vede nepřímo
tedy i ke zpřesnění SST. Zpřesnění dráhy však souvisí se
zpřesněním modelu gravitačního pole, takže jde o iterační
cyklus.

El Nino (ze španělštiny Dítě, Ježíšek, Jezulátko) je reku-
rentní, aperiodické, nízkofrekvenční, meziroční ohřivání tro-
pické zóny Tichého oceánu (dostavující se jednou za 2-10
let), které probíhá souběžně se změnami tlaku vzduchu při
hladině mezi východní a západní částí Tichého oceánu. El
Niňo lze chápat jako výsledek nestabilních oscilací v systému
atmosféra-oceán, jako přirozenou součást interakce atmo-
sféry a oceánu, vyplývající z odlišných fyzikálních vlastností
obou. Jedna definice praví, že Jezulátko nastává, když
v přesně vymezené rovníkové oblasti Tichého oceánu
stoupne povrchová teplota vody minimálně o 0,6 °C po dobu
alespoň půl roku.

Obr. lOa, b Střední rychlosti [Jeostrojických oceánských
proudů, odvozené z altimetnckých měření (Stammer
a Wunsch, 1994). Pokud je rychlost proudu větší než
40 cm/s, není zobrazena. Zóna nestability je v rovníkové ob-
lasti. Jinak lze identifikovat všechny známé hlavní mořské

prouJy teplé i studené vody

Vědci mají důkazy o tom, že El Niňo existuje nepřerušeně,
dlouhodobě, nejméně posledních 5 tisíc let (Diaz a Markgraf,
1992). Důsledky El Niňa bývají katastrofální, např. velké
deště a následné záplavy na jihu USA, v Mexiku a střední
Americe, posunutí a nedostatečnost monzunů a tím velká su-
cha, neúroda a možnost následných požárů v Africe, Indii,
Indonésii a Austrálii. Dopady El Niňa mohou být dlouho-
dobé (až deset let) a celosvětové (ovlivňují přenos tepla a cir-
kulaci atmosféra-oceán i mimo tropickou zónu). Nejsilnější
El Niňo v tomto století bylo patrně v r. 1925 a v r. 1982-3.
Další je právě v chodu (1997-1998). V Peru, ale i v Mexiku
a v Kalifornii berou politici varování vědců smrtelně vážně.
Je jistě lepší, když víme, že v dané oblasti můžeme očekávat
například záplavy a připravíme se na ně, než když se dostaví
nečekaně. Nejnověji k obraně proti Jezulátku vyzvalo OSN.
"Obrana" spočívá v predikci jevu a v patřičné informovanosti
veřejnosti. Zastavit El Niňo přirozeně nelze.
Pro zajímavost malou statistiku. Toto jsou roky epizod El

Niňa: 1982-3, 1986-7, 1991-2, 1994-5, 1997-8. Opakem
El Niňa je La Niňa (Dívka), kdy teplá voda a kladná ano-
málie SST je nahromaděna (výrazněji než normálně) v zá-
padní části rovníkové oblasti Pacifiku. Poslední výrazná epi-
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Obr. lOc Golfský proud odvozený Z altimetrických měření,
vyznačený vrstevmcemi jako svah topografie povrchu Atlan-

tického oceánu

zoda La Nifía nastala v r. 1988 a je dokumentována altime-
trickými měřeními z družice GEOSAT. vývoj El Nifía od r.
1992 lze sledovat na webovských stránkách NOAA, NASA
či JPL (viz poslední kapitolu), včetně počítačové animace za
r. 1997.

Již víme, že SST je odchylka střední hladiny moře od ge-
oidu. "Vnější projev" El Nifía není vlastně nic jiného než ne-
sezonní (meziroční) anomálie SST o amplitudě 5-20 cm, vel-
kém plošném rozsahu a s přemisťováním přes oceán v rámci
měsíců. Takže z hlediska altimetrie je jedno, zda "měříme"
tu nebo onu "vlnku" topografie mořské hladiny. Jen je třeba
mít souvislou a patřičně přesnou sérii měření a výsledky dát
k dispozici téměř v reálném čase; a to vše je dnes provedi-
telné a běžně se už děje (z měření TIP a ERS 2).

"Oceánografický" popis El Nifía lze podrobně sledovat
podle textu populárně-vědeckého článku Cílka (1995). Jed-
notlivá epizoda El Nifía začne (z nejasných příčin) oslabe-
ním pasátů (trade winds, větrů vanoucích od Jižní Ameriky
k Indonézii v rovníkovém pásu Tichého oceánu). V důsledku
toho se velké množství tepla a srážek nedostane tam, kam
má (Austrálie, Indonézie, Indie, Afrika), ale je odneseno ji-
nam i daleko na sever a jih od rovníku (jih Severní Ameriky,
Mexiko, Kanada, Brazílie). Současně vznikne teplá mořská
vlna v rovníkové části Pacifiku (projevující se na mapkách
jako lokální a dočasné zvýšení SSn, dá se na postup podél
rovníku přes Tichý oceán na východ k Jižní Americe, kde za-
tlačí Humboldtův studený proud postupující normálně od
jihu (pozor, jsme na jižní polokouli). Oceán se při hladině
ohřeje, ančovičky a další ryby pomřou, zkolabuje rybářství
v Peru a Ekvádoru; na pevnině (na poušti) se vše zazelená
a je "rok hojnosti". Obvyklé období dešťů (u nich v prosinci
až únoru) bude intenzivnější a vytrvalejší, což způsobí další
ohromné škody. Právě proto, že se tyto projevy dostavují ko-
lem vánoc, je tu jméno El Nifío. Pokud se deště vrátí na jaře
či v létě následujícího roku k normálu, je vše v pořádku; na
pohromy menšího rozsahu jsou Peruánci zvyklí od pradávna.

Pokud ne, je rok El Nifía, rok katastrof. Dnes víme, že nejen
lokálních. Dopady právě aktivního Jezulátka můžete sledo-
vat ze zpráv denního tisku.

Následuje malá ukázka výsledků (obr. 11 a-d) z TIP, tý-
kající se přímo monitorování nástupu El Nifía v r. 1997. Na
sérii (původně barevných) obrázků vidíme nástup a prohlu-
bování anomálie SST na východě Tichého oceánu v létě a na
podzim r. 1997. Stav ke konci roku s výrazným nakupením
kladné anomálie SST u východního pobřeží Jižní Ameriky
ukazuje obr. lle. Předpověď na r. 1998 zní: silné Jezulátko.
Doporučuji sledovat přímo na příslušných, postupně aktua-
lizovaných webovských stránkách (návod k použití viz po-
slední kapitola). Důležité je, že dříve než v Ekvádoru, Peru
a Chile zaznamenají "vánoční" projevy Jezulátka, my už
o jeho "cestě" přes Pacifik víme. Je otázkou několika příš-
tích epizod El Nifía a už budeme schopni jev predikovat na
rok dopředu.

Geodet a astronom sám není oprávněn interpretovat data
patřící oceánografům a meteorologům. Proto nečekejte od-
pověď, zda katastrofální záplavy ve střední Evropě v létě
1997 mohlo či nemohlo způsobit Jezulátko. Nejnověji víme
o tom, že El Nifío existuje nejen v Tichém, ale i v Atlantic-
kém oceánu (viz propagační materiály CNES ke konferenci
o TIP v Biarritzu, 1997), takže bezprostřední ovlivnění kli-
matu v Evropě (atlantickou variantou pacifického Jezulátka)
nelze vyloučit.

Delší série měření z nejpřesnější altimetrické družice TIP po-
chopitelně láká vyzkoušet, zda vedle sezónních popř. mezi-
ročních změn SST nelze již z dat "vyčíst" i sekulární trend
(např. globální zvyšování hladiny oceánu), který bychom pak
připsali globálnímu oteplování. Dosud je dostatečně přesná
měřická sada příliš krátká (od r. 1992 z TIP), přesto zvítězila
honba za prvenstvím v publikování (Nerem, 1995), a dopadlo
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Obr. 11a-d Postupné hromadění anomálie topografie Ti-
chého oceánu při pobřeží JižníAmeriky v rámci Jevu El Nino.z altimetrických měření družice TOPEXlPoseidon v r. 1997;

podle webovských stránek NOAA. Skála výšek v [cm}
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Obr. II e Plně rozvinuté El Niílo v prosinci r. 1997. Podle
webovských stránek NASA GSFC

to velmi špatně. Spěchat se nemá, ale říkejte to vědeckým
pracovníkům vystaveným tvrdé konkurenci v boji o další
granty.

Po zavedení všech tehdy dostupných korekcí altimetric-
kých měření z TIP za období od prosince 1992 do prosince
1994 odhadl Nerem (1995) sekulární nárůst střední hladiny
moří na +3,9 ::'::0,8 mm/rok, který se zdál být v rozumném
souhlasu s globálním nárůstem teplot při mořské hladině
(podle dat Národního Meteorologického Centra USA). Práce
se objevila nejen v Science (Nerem, 1995), obr. 12a, ale i na
různých vědeckých konferencích.

Spěchat se nemá a mýlit se může každý, zvláště je-li "da-
tově závislý" na jiných odbornících (geodet a dráhový dy-
namik přijímá altimetrické korekce jako danou věc od od-
borníků na dálkový průzkum). V červenci 1996 objevili
Ouan-Zan Zanife, Philippe Escudier a Partick Vincent chybu
v softwaru pro zpracování altimetrických měření (Hancock
a Hayne, 1996). Konkrétně šlo o chybu v algoritmu č. S 1034,
který koriguje altimetrická měření o chod oscilátoru na pa-
lubě družice: v korekčním členu byl zaměněn čitatel zajme-
novatel. Po opravení chyby přestal "nárůst mořské hladiny"
existovat a také systematický posun mezi americkým a fran-
couzským altimetrem na TIP se z 0,13 m téměř anuloval. Na
obr. 12a předvádíme artefakt podle Nerema, domnělý nárůst
střední hladiny moří, na obr. 12b opravenou versi. Chyba je
poučná a děsivá zároveň. Neexistuje totiž nezávislá kontrola,
jedině to celé naprogramovat znovu jinde a někým jiným.
Nelze se ani v budoucnosti podobného omylu zcela vyvaro-
vat, neboť závisíme na výsledcích práce jiných odborníků
(v tomto případě techniků dálkového průzkumu a programá-
torů na úrovni, kam se běžný uživatel dat nedostane), které
přejímáme téměř jako laici.

Předchozí příhoda je varovná, ale to vůbec neznamená, že
by se nám v budoucnosti s pří spěním altimetrických měření
nemělo podařit globální oteplování (pokud existuje) proká-
zat.

Globální oteplování se zdá být "změřeno" již nyní, ale ne
všichni by s tímto tvrzením souhlasili. Obr. 13a ukazuje zvý-
šení středních povrchových teplot vzduchu za posledních asi
150 let podle meteorologických dat. I když lze stará data na-
padnout (nižší přesnost, jiná metodika, jiná místa měření než
dnes), zvýšení teploty asi o 0,5°/100 let vypadá podle od-
borníků přesvědčivě. Trend patrně bude pokračovat v 21. sto-
letí: očekává se nárůst teploty o 0,5-2 °C mezi r. 1990 a 2050.
Jako nejpravděpodobnější odhad zvýšení teploty v r. 2050
vůči předindustriální éře se uvádí 2,5 °C [Forum on Global
Change, 1995J. V důsledku zvýšené teploty bude i více srá-
žek a jejich geografické rozložení se může změnit oproti
dnešku, budou rychleji tát polární i kontinentální ledovce
a hladina moří globálně (i když nikoli nezbytně regionálně)
poroste.

Obr. 13 b ukazuje předpokládané zvýšení globální hladiny
oceánů v důsledku různých vstupních zvýšení teplot. Druži-
covými metodami můžeme odhalit několikacentimetrovou
změnu za dekádu měření. Globální oteplování ohrožuje ne-
jen obyvatele v přímořských oblastech (Nizozemí, Fran-
cie, ... New York, aj.), ale zprostředkovaně nás všechny. Ne-
dovedeme odhadnout dopad na světové zemědělství. Již malý
nárůst teploty může vyvolat migraci tropického hmyzu roz-
nášejícího nakažlivé nemoci, takže se dostanou i do původně
mírného pásma.

Během posledního desetiletí většina vědců toleruje výsle-
dek dlouhodobých měření slapových bójí (korigovaný o post-
glaciální zdvih Fenoskandinávie) a sice, že soudobý nárůst
střední mořské hladiny je + 1,8 mm ::'::0,3mm/rok (Douglas
1991). Byla snaha navázat bóje pomocí GPS do jednotného
geocentrického systému, ale moc se to nepovedlo. Stále chybí
representativní porovnání výsledků z bójí s výsledky z dru-
žicové altimetrie. To je věc budoucnosti. Dnes je ošidné dě-
lat nějaké predikce. Nutné je systematicky, globálně, geo-
centricky a velmi přesně měřit. To je úkol pro družicovou
altimetrii.
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Obr. 12a, b Domnělý nárůst hladiny oceánu Z měření dru-
žice TIP podle Nerema (1995), obr. l2a; korigovaná verze

již bez nárůstu, obr. 12b

Celková přesnost v radiálním směru, jak z hlediska vlastního
určení dráhy družice nesoucí altimetr, tak i pokud jde o vlastní
měření a jejich všechny potřebné korekce kolem 1 cm je re-
álným cílem družicové altimetrie příštího desetiletí. Bude to
asi konečný limit přesnosti, kterého bude altimetrie jako me-
toda schopna.
Když se ohlédneme zpět, uvědomíme si míru pokroku dru-

žicové altimetrie, dráhové dynamiky umělých družic Země
a kosmických metod vůbec, za posledních dvacet let. Tehdy
jsme se obdivovali prvním výsledkům z družice Oeos 3, které
nás přesvědčily o prospěšnosti altimetrie pro geodézii. Sou-
časný stav je impozantní a výhled do budoucnosti (pokud tato
civilizace bude směřovat ke zdravému rozumu) fantastický.
Bude vytvořen komplexní, globální, kontinuálně fungující
a ultrapřesný monitorovací "krunýř" kolem Země (Earth Ob-
serving System), kterému neunikne nic, co by geovědy měly
vědět.
Buďme hrdí, že jsme geodeti. Oeodézie je významná vě-

decko-technická disciplína a užitečná přírodní věda, která má
své pevné místo ve vědách o Zemi.
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--/"""' ..•,•./"..•..,•..•..;'
~ ...•.••••....•\..,'_.,... .••...•/ ../

2050
Yeor

Obr. 13b Očekávané zvýšení střední hladiny oceánů [mm}
v důsledku globálního oteplování efi nárůstu teť.loty o

(a) ... 1,5 oe, (b) ... 2,5 e, (c) ... 4,5 e
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Monitorování SST z Topexuo Každý měsíc vytvoří např.
NOAA novou mapku vanabilní složky SSTvzhledem ke zvo-
lené počáteční epoše. Zájemce si tyto produkty (v barevném
podání) může vyhledat pomocí internetu na webovské ad-
rese:

,,http://wwwogrdlonoaa.gov/SAT/products/t0ť.ex.html''
nebo" .. .//ibisogrdl.noaaogov/SAT/SAT.html "
"0 0.//wwwoogponoaaogov/enso/",
"0 0.//iri .ldeoocolumbia.edu",
"0 0.//pao.gsfconasaogov /gsfc/earth/earthohtml",
"O 0./ rairsea- wwwojplonasaogovIENSO/welcome.html",
zde včetně animace na ro 19970 K animaci potřebujete do-
statek místa (2,1 MB!) a software mpego

Laserový altimetr v rámci programu NASA Solid Earth and
Natural Hazards (Shuttle Laser Altimetry, např. Schutz,
1997):

" ...//sspp.gsfconasaogov/sla-Ol.html"

Projekt NASA GRACE (Gravity Recovery And Climate Ex-
penment), schválený v r. 1997 k realizaci na období
2001-2005 pro studmm gravitačního pole Země (sekulár-
nách variací tíže) a cirkulace oceánu:

,,http://esspogsfc.nasaogov/grace/'';

Francouzský časopis (v angličtině) vydávaný' organizací
CNES (francouzská obdoba NASA) o altimetni:

,,http://www-avisooclsocnesofr'', e-mail: aviso@clsocnesofr;
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Je technicky obtížné referovat podrobně o nových modelech
gravitačního pole Země. Dříve bylo možné reprodukovat
stovky či tisíce harmonických geopotenciálních Koeficientů,
ale dnes jsou jich desetitisíce. Opet odkazuji na www. Vez-
měme například nejnovější EGM 96 (Earth Gravity Model
96, Lemome aj., 1997). Nalistujte si
//cddis.gsfc.nasa.gov /926/egm96/egm. 96.html

a tam např. sekci "How to Get the Files". Harmonické geo-
potenciální koeficienty do stupně a řádu 360 lze přenést po-
mocí FTP jako file

EGM96-T036o-ASCll (má 5,3 MB),
kvazistacionámí topografie moří (zde označené SST (v), ale
za určitý dosti dlouhý časový interval) je např. v

SST-EGM96-TOPEX-ERSl (má 11 kB),

a tíhové anomálie jsou z různých zdrojů, např. z OSU
střední terestrické anomálie 30 X 30'

OSU-V0721 89-TERR.MIN3O-MOD.

O Topexu existuje CD-rom z JPL, ktery shrnuje technický
popis a některé první výsledky (vhodne pro výuku na VŠ).
CD-rom lze zdarma obdržet na adrese: Teacher Resource
Center Jet Propulsion Lab., MS CS-530 4800 Oak Grove
Drive Pasadena, California 91109-8099.

Lektoroval:
Prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.,

VÚGTK, Zdiby

ArcČR 500 - geografická databáze
1 : 500000

RNDr. Jan Vodňanský,
ARCDATA PRAHA

1. Úvod

V dubnu loňského roku byla firmouARCDATA PRAHA uve-
dena na trh geografická databáze ArcČR 500. Databáze
vznikla na základě spolupráce se Zeměměřickým úřadem.

Cílem této nabídky geografických dat v přehledném mě-
řítku 1 : 500 000 je rozšířit dosud chudé spektrum veřejně
dostupných digitálních map a umožnit tak uživatelům geo-
grafických informačních systémů (GlS) získání základních
podkladových údajů pro vlastní potřeby. Rozsah využití da-
tabáze je široký, čemuž odpovídá i šíře záběru dosavadních
uživatelů: vysoké školy, centrální i okresní orgány státní
správy a státní organizace, obchodní organizace a rovněž
firmy poskytující služby v oboru GIS a to jak domácí, tak
i zahraniční.

ArcČR 500 vychází z Mapy ČR 1 : 500 000, Fyzicko-
geografické mapy ČR 1 : 500 000 a vektorové databáze
územně technických jednotek a obsahuje následující geo-
grafické prvky (objekty): silniční síť, železniční tratě a lanové
dráhy, železniční stanice a zastávky, lesní plochy, vodní plo-
chy, vodní toky, bažiny a rašeliniště, plochy vybraných sídel,
bodová sídla, výškové body, vrstevnice, digitální model te-
rénu, stínování terénu a administrativní jednotky (obce, měst-
ské části a městské obvody, okresy, kraje, spádové obvody
pověřených obecních a finančních úřadů). Dále jsou součástí
ArcČR další rozšiřující datové vrstvy: zeměpisná síť po ľ,
klad listů státních mapových děl - základních a topografic-
kých map 1 : 10 000-1 : 200 000, hraniční přechody, veřejná
letiště. Ke grafické složce dat je dále připojena škála atributů
rozšiřujících informační hodnotu podkladových dat (rozsah
atributů přibližuje přiložený informační leták).

Data ArcČR jsou dostupná ve formátech ARC/lNFO co-
verage, ESRI shape file, ARC/lNFO GRID a TIF v souřad-
ných systémech S-JTSK, S-42 a zeměpisných souřadnicích.
K dispozici je česká i anglická verze.

Následující řádky se zaměřují na některé technické para-
metry a aspekty vzniku databáze.

Struktura uložení dat je vedena snahou o přehlednost
a jednoduchost výstavby databáze. Pro uložení jednotli-
vých geografických prvků - objektů je užit vrstvový mo-
del. Vrstva (coverage, shape file) reprezentuje většinou je-
den typ objektu. Mezi jednotlivými geografickými prvky
jsou vzájemné prostorové vazby sledovány u prvků ulo-
žených v rámci jedné vrstvy (např. vodní plochy a toky),
mezi vrstvami potom spíše výjimečně. Touto výjimkou
jsou objekty na komunikacích - železniční stanice a za-
stávky a hraniční přechody. U těchto prvků je sledována
jejich vazba na linii příslušné komunikace (silnice, želez-
nice, vodní tok).

Podrobněji jsou sledovány topologické vazby uvnitř vrstvy
silnic. Zde jsou ošetřena zejména mimoúrovňová křížení dál-
nic a rychlostních silnic s dalšími komunikacemi. V přípa-
dech absence vzájemného napojení se protínají bez přítom-
nosti společného nodu (uzlu) a tudíž bez spotřeby rozdělení
na úseky.
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Dále je podrobněji sledována směrovost linií u vodních
toků a ploch. Směr linie vždy respektuje směr toku, u bře-
hových linií nádrží je orientován od vtoku vodního toku
k jeho výtoku.

Jednoznačnost, uložení dat je sledována (pouze u formátu
ARC/lNFO coverage) u prvků administrativního členění. Ty
všechny vycházejí z podkladové vrstvy ploch základních
územních jednotek, z nichž jsou potom odvozeny (identifi-
kací) hierarchicky vyšší jednotky - spádové obvody úřadů,
okresy, kraje. Tyto tzv. regiony se chovají jako autonomní
vrstvy, tj. disponují příslušnými atributy, jejich grafická re-
prezentace je však vázána na podkladovou geometrii a je ulo-
žena pouze jednou. Obdobně jsou uloženy i klady listů zá-
kladních a topografických map.

Podobný princip je užit i pro odvození traťových úseků dle
jízdního řádu ČD. Úsek železnice je identifikován přísluš-
nými čísly tratě. Na základě této identifikace jsou potom nad
základní geometrií vygenerovány tzv. trasy (route) reprezen-
tující příslušnou trať dle jízdního řádu. Tato trať, skládající se
z mnoha úseků, se chová jako jeden prvek. Jelikož tyto tratě
často probíhají po stejných železničních komunikacích, může
jeden úsek železnice být přiřazen více číslům tratí (např. až
13 tratí na úseky vycházející ze stanice Praha-hl. nádraží).

Z hlediska užitých geometrických typů je důraz kladen na
záznam geografických prvků plošného charakteru polygony.

Atributy jsou k jednotlivým geografickým prvkům napo-
jeny přímo v atributové tabulce. Pouze pro objekt základní

územní jednotky, který je veden jako bodová a polygonální
vrstva, je k dispozici pouze jedna tabulka, na kterou je možno
se odkazovat pomocí identifikačního klíče (IČZÚJ).

3. Naplnění databáze

Jakjiž bylo řečeno, databáze ArcČR vychází z podkladů Ze-
měměřického úřadu. Pro digitalizaci jednotlivých tematic-
kých vrstev byly použity skenované tiskové podklady pří-
slušných map. Rastrové podklady byly rektifikovány do
souřadnicového systému S-JTSK. Z nich byly grafické prvky
snímány různými metodami vektorizace dle typu podkladů.
Automatická konverze rastr - vektor byla využita pro vrstvu
lesů, poloautomatická vektorizace pro prvky vyjádřené jed-
noduchým liniovým symbolem (železnice, vodní toky, vrs-
tevnice), interaktivní (ruční) digitalizace pro prvky vyjádřené
složitějším symbolem (silnice, sídla, bažiny).

Vrstvy administrativního členění byly odvozeny od vek-
torové databáze územně technických jednotek, vycházející
ze Základní mapy ČR I : 50 000. Pro účely ArcČR byl prů-
běh hranic jednotlivých jednotek automaticky generalizován
(s tolerancí 100 m) s dodatečnou úpravou hranic tam, kde de-
finiční bod polygonu přesáhl do sousední jednotky (obr. I).

Klady listů byly odvozeny z databáze rohů listů v případě
základní mapy (obr. 2). Klad listů topografických map byl
odvozen ze sítě zeměpisných souřadnic a následně transfor-
mován do ostatních souřadných systémů.
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Pro tvorbu modelu terénu (obr. 3) byl využito několik
prvků: vrstevnice, linie vodních toků, vodní plochy, výškové
body a rovněž kóty hladin vybraných vodních nádrží. Model
terénu byl generován za pomocí funkcí vytvářejících hydro-
logicky korektní povrch v rastrovém formátu. Tento model
vyžaduje pečlivé ošetření směrovosti toků a výškovou iden-
tifikaci vrstevnic. Tyto relativně časově náročné operace,
kromě výsledného kvalitního modelu, umožňují identifikaci
a odstranění drobných chyb a nepřesností mapového pod-
kladu, které při vizuální kontrole analogové mapy lze jen ob-
tížně odhalit (např. průchod vodního toku kopcem při něko-
likanásobném souběhu linií nebo sousední vrstevnice ve
svahu kreslené jednou čarou). Drobné nepřesné identifikace,
které se při "klasickém" modelování terénu triangulární sítí
snadno ztratí, nabývají v tomto modelu viditelných důsledků.
Pro ilustraci např. neidentifikovaná vrstevnice (s nulovou
výškou) na horním toku Ohře má za následek kaňon Labe
u Hřenska 300 m pod hladinou moře.

Relativně "netradičním" způsobem byla do ArcČR vlo-
žena bodová vrstva železničních stanic a zastávek. Ta je za-
ložena na dynamické segmentaci. K jednotlivým traťovým
úsekům dle jízdního řádu ČD (trasy nad vrstvou železnic)
byly připojeny dle kilometráže body stanic, přičemž kilo-
metráž byla přepočítána na mapovou délku úseku a kalibro-
vána podle souladu polohy vybraných stanic dle kilometráže

a na mapovém podkladu (na kterém se vyskytují jen některé
stanice). Tak bylo možno vložit relativně rychle databázi
2 700 stanic a zastávek.

4. Využití ArcČR

Možnosti využití takto koncipované geografické databáze
jsou široké a zasahují do mnoha oblastí. Data ArcČR umož-
ňují v prostředí adekvátního software GlS mj.:
- připojení statistických dat (zejména z produkce ČSÚ -

např. počet obyvatel, jejich věkovou strukturu, volební vý-
sledky, data malého lexikonu obcí) k územním jednotkám
na základě standardního kódování (IČZÚJ, KODOK) nebo
PSČ a jejich následnou vizualizaci a prezentaci např. ve
formě karto gramů a kartodiagramů,

- síťovou analýzu sítě silnic, železnic a vodních toků, mj. vy-
hledání nejkratší cesty, nejbližšího obslužného bodu nebo
spádového území s přihlédnutím na kategorii komunikace,
vygenerování sítě povodí vodních toků,

- širokou škálu prostorových analýz založenou na digitálním
modelu terénu, mj. sklonitost, svažitost, generování povodí
a směru odtoku, viditelnost apod.,

- vygenerování potřebných listů státních map pro definovaný
územní prvek,

- výstup v podobě klasické analogové mapy minimálně srov-
natelné s výchozím mapovým podkladem.
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V současnosti jde pravděpodobně o jedinou veřejně do-
stupnou geografickou databázi vybudovanou nad státním
mapovým dílem a šířenou komerčním způsobem při re-
spektování autorských práv producenta podkladových dat
(z ceny databáze je odváděn poplatek Zeměměřickému
úřadu). Potřebu takovéto databáze potvrzuje nejenom zájem
různých organizací, ale ijejí využití pro některé mezinárodní
projekty - např. projekt ochrany úmoří Baltského moře
MapBSR).

Praktické požadavky uživatelů databáze rovněž vedly k po-
třebě úpravě možnosti využití dat. Nyní bude možno vtiská-
vat do mapy v malém nákladu, využívat dat ArcČR v rámci
internetu a intranetu, tisknout výřezy a schémata v periodic-
kém tisku.

5. Závěr

Práce na databázi ArcČR se jejím naplněním nezastavily.
Průběžné změny např. v územním členění (vznik a zánik obcí,
vznik VÚSC) a v silniční síti (nové dálniční úseky, nová ka-
tegorizace silnic) vyžadují aktualizaci databáze. Dále se při-
pravují další tematické vrstvy z oblasti přírodovědných regi-
onalizací (geologická mapa, mapa půd, povodí hlavních toků)
a ochranných pásem nejrůznějšího druhu (ochrana památek,
přírody, pásem léčivých zdrojů, oblastí přirozené akumulace

vod). Rovněž se pracuje na geografické databázi identifi-
kačního charakteru pro výrazně podrobnější úroveň - města
nad 30 tis. obyvatel.

Společným problémem přípravy těchto geografických dat
pro veřejné šíření je vyjasnění a respektování autorských práv
k mapovým a dalším podkladům. Tento problém se stává do
určité míry úzkým hrdlem rozvoje využití GlS v ČR. Nejasná
interpretace autorského zákona a jeho velmi obtížné prosa-
zování, či spíše neprosazování vytváří nestejnorodé pod-
mínky pro tvůrce a následně i uživatele geografických dat.
Finanční nároky na pořízení vlastních mapových podkladů
(např. letecké či družicové snímky) jsou relativně vysoké
a tak kopírování existujících, převážně státem vytvářených
map, zůstává nejobvyklejším způsobem tvorby geografic-
kých dat digitálních i analogových.

Databáze ArcČR dokazuje, že je možno najít společnou
řeč s tvůrcem podkladových geografických dat a připravit di-
gitální geografickou databázi pro širokou veřejnost.

Lektoroval:
Ing. Gašpar Péchy,
Zeměměřický úřad,

Praha
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ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ponúka prostredníctvom svojich organizácií nasledujúce produkty,

informácie a služby:

1. Údaje o geodetických bodoch
2. Xeroxové kópie máp všetkých druhov
3. Odtlačky máp pre verejnosf, najma zo štátnych mapových diel v mierkach 1:1000

až 1:1 000000
4. Mapové obrazy na mikrofilme
5. Digitalizáciu mapových podkladov [skenovaním máp všetkých druhov (formát RLF, RLe,

TIFF, príp. iný), vektorizáciou rastrových súborov]
6. Údaje z bázy údajov GIS 1:10 000 [rastrové, vektorové]
7. Informácie z bázy údajov ISKN
8. Spracovanie údajov na mikrofilm a mikrofiše
9. Archívne údaje historického charakteru z Ústredného archívu geodézie a kartografie

10. Projektovanie špeciálnych geodetických sietí
11. Presné geodetické merania aparatúrou GPS

Geodetický a kartografický ústav, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava (1 až 11)
- mapová služba Bratislava, Pekná cesta 15, PSČ 834 04 (2, 3, 4)
- mapová služba Banská Bystrica, Partizánska cesta 9, PSČ 97401 (2,3,4)
- mapová služba Košice, Čajkovského 1, PSČ 040 01 (2, 3, 4)
- mapová služba Prešov, Suvorovova 2, PSČ 080 05 (2, 3, 4)
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