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061.3: [331.881:329.15(437) j :528.44
STOLCOV Á, Z.
Ochrana
zemědělského
půdního
fondu na X. všeodborovém sjezdu
Geodetický
a kartografický
obzor, 28, 1982, Č. 10, s.
259-260, 1 obr.
jednání X. ,šeorlborověho
sjezdu. Zdůrazněna
jeho část
týkající se g8Jodézie zejména
v oblasti ochrany
a využívání
zemědělského
půdniho
fonju
(ZPF).
Výzva
k řešení ochrany
a využívání
ZPF formou sdružených
socialistických
závazků
ve Východočeském
kraji
I
v dalších krajích.
528.873:681.3.07
PETROVIČ, M. - FUCHS, T.
K loglckej
a fyzlckej
štrllktůre
bázy dát diafkového
prieskumu
Zeme
Geodetický
a kartografický
obzor, 28, 1982, Č. 10, s.
261-265, lit. 12
Analyz'8'vané sú charakt8rlstlky
návrhu
logickej
a fyzickej štruktúry
bázy podporných
dát pre normalizáclu la Interpretáclu
dát dlalkového
prleskumu
Zem,e,
a to predovšetkým
z aspektov
logických
vllzleb medzl
údajml vo vztahu k systému zpracovanla
ako celku bez presnej
deflnícle
Informačného
obsahu databázy.
Poukazuje
se na univerzálnost
a flexlblHtu
rlešenla
prl použití
vhodne
zvoleného
systému
rlladenla
bázy
dát.

I1eperonopLJ X-ro Bcenpo<pcOIOBHO,OC$eBlla. I1011qepKHBaHTCH·llX qaCTll KacalO~llecJl reo,'1eBllll B oc06eHHocTH
B cepepe oxpallLI II HCnOJIbBOaaHHJICeJIbCKOXOBJlHCTBeHHoro
3eMeJIbHOCOepoHlla (C3<P).
BblBOB Ha peIIIeHHe oxpaHbl
H HCnOJJbBOBaHHJJC3<P q,opMoa OJ$e)lHHeHHblx coqllaJJIl:CTHqeC.!<HX
05J13aTeJJCTB B BOCTOqHO-qelliCKOll06Jlacrll:
H B .n.aJIbHeHIlIHx

06JIaCTHx.

528.873:681.3.07
I1ETPOBHQ,
M. - <PYXC, T.
K JIOrHqeCKOB:H <!1H3HqeCKOB:
CTpy.r<Type 6aB&I naHHLlX
nHcTaHqHoHHoro 30HnHponaHHH 3eMJIH
feolleBllqeCKHll H KapTorpaepHqecKHll 06BOP, 28, 1982,
No 10, CTp. 261-265,
JJHT. 12
AHaJJH3HpYlOTCHxapaKTepHCTHKH npoeKTa JJOn!qeCKOll II
epHBHqecKOH CTPYKTYPbl 5a3bl
nOJlnOpHblX
llaHHblX
.n:JJlI HOpMaJlHBaqHH H HHTepnpe-rliqHH .n:lIHIlLIX.n:HCTlIHqHoHHoro BOH.n:HponaHllll 3eMJJH, H TO n ocoSeHHOCTll HB
TO'lKH BpeHHH JJOrHqeCKHX cBlI3ell MeJK.n:ynOKaBaHHlIMH
n OTHOIIIeHHHK CHCTeMe cYMMapHOH oSpa60TKH 6e3
TOqHOll .n:eepHlmqHH HHepopMaqHOHHOro cOnepJKaHHJI 6aSbl naHIlLIX. I10KaBbIBaeTcH Ha YHHnepCaJJbHOCTbH epJJeKCH5HJJHTY peIIIeHHH c HcnOJJbBonaHHeM yll06HO Hs6paHHOll CHCTeMbIynpaBJJeHHJI 6a30ll naHHbIX.

528.113:681.3.05

528.113:681.3.05
KP)KI1}K,11.

KŘÍZ,

OqeHI<a olIIH6oK 4>YHKIlHB:MeTonOM CHMYJlHpOBaHHJI

I.

Odhady chyb funkcí simulai!ni
metodou
Geodetický
a kartografický
obzor, 28, 1982, Č. 10, s.
265-269, 4 obr., 1 tab., lit. 5
Způsob výpočtu středníoh
chyb geodetických
I jiných
funkci
modelováním
na počltačl.
Základem
je slmuIlačnl metoda
aplikovaná
prostřednlctvlm
generátoru
náhodných
číse,!.

feo.n:eBHqeCKHll H KaprorpaepHqecKHH o6sop, 28, 1982,
No 10, CTp. 265-269,
4 pHC., 1 Ta6., mu. 5
CnocoS BblqHCJJeHHJI cpellHHX OIIIH60K reOneBHqeCKHX H
.n:pyrHx q,YHKqHll MOlleJJHpOBaHHeM Ha SBM. OCHoBOa
CJJYJKHTMeTon CHMYJJHpOBaHHHnpHMeHJleMI,la npH nocpellCTBe renepaTopa
CJJyqallHblx qHCeJJ.

528.021.7:528.061
KRPATA, F.
Plánováni
přesnosti
prvků matematické
redukce
Geodetický
a kartografický
obzor, 28, 1982, Č. 10, s.
270-276, 10 obr., 5 tab., lit. 3
Odv'Ození potřebných
kritérII
pro středni
chyby prvkll
matematické
redukce,
při jejichž
splnění
bude jodržena aprlornl
pře1snost elektronicky
měřených
délek
I po jejich převodu na geodetickou
výpočetnl
Iplochu.
Pro rychlý ,odhad středních
chyb převýšeni
či zenltových
vzdálenosti
jsou sestrojeny
nomogramy
pro
různé typy dálkoměrů.

528.021.7 :528.061
KPI1ATA, <P.

528.024.6:528.061.6
PAZOUREK, J.
Závislost
výsledků
hydrostatické
nivelace
na, rozdílné
teplotě vody v přístrojích
Geodetický
a kart'Q1graflcký
obzor, 28, 1982, Č. 10, s.
277-281, 2 obr., 6 tab., lit. 8
Výzkum
přesnosti
hydrostatické
nlvelace,
vykonané
v podm:Inkách
staveniště
při různých
výškách účinného vodního sloupce přlstrojů
typu Melsser. Porovnáni
s výsledky
velmi Ipřesné geometrické
nlvelace.
Korelace mezi účinnými
teplotnlml
I1Q1zdíIya přesnosti
hydrostatické
nlvelace.
621.375.8:614.8
POSPISIL, J.
Působení
laserového
záření na lidskou
tkáň
Goodetický
a kartografický
obzor, 28, 1982, Č. 10, s.
281-285, 2 obr., 7 tab., lit. 12
Stručná
charakteristika
základních
vlastností
laserového zářenl a laserů. Popis působeni
laserového
záření na živou tkáň, zejména
na sítnici
lidského
oka.
Uvedeni
maximálně
přípustných
hodnot
ozářeni
očI.
Ilustrace
teoretických
vzorců na přlkladu
čs. laseru
TKG 205. Zkoumáni
vlivu fokusačnich
členů a prosUedí, jímž se laserové
zářenl šíří.
0">1.3:[331.881:329.15
IIITOJIlJ;OBA,

(437) ] :528.44

3.

OxpaHa CeJILCKOX03HŘCTBeHHoro3eMeJILHOrO <!10Hlla Ha
X-OM nc~npo<pCOI03HOMC'Le3ne
fOOlleBllqecl{lllii H KapTorpaepnqecKHH
No 10, CTp. 259-260,
1 pnc.

06BOP, 28,

1982,

. I1JIaHHpOBaHHe roqHOCTH SJIeMeHTOBMaTeMaTHqeCKOB:pelly.r<qHH
fOOlleBHqeCKI<lll H KaprorpaepH'lecKHll
06Bop, 28, 1982,
No 10, CTp. 270-276,
10 pHC., 5 Ta6., JJHT. 3
BbIBeneHHe KpHTepHll .n:JJJIcpe.n:JlHX OIIIH6oK 3JIe'feHTOB
MaTeMaTHqecKoii penYKqHH, npH nbmOJIHeHHH K,oTOpbIX
6y.n:eT c06JJID.n:eHa anpHOpHaJl TO'lHOCTb 3JIeKTpOHHO R3MepeHHbIX paCCTOJlHHllTaKlKe nOcJIe HX peny.r<qHH Ha reo.n:eBHqeCKYIO
BblqHCJJH'reJIbHYIOrrOBepXHoCTb.llJIJI 5blCTpoii
oqe:iKH cpellHHX OIIIH6oK npeBblUIeHHll llJIH 3eHHTHblX
paCCTollHllH 6blJJH nOCTpoeHbJ HOMOrpaMMbJ .n:JJJIpa3HbJX
THnOB i\aJIbHOMepo,.
528.024.6:528.061.6
I1A)KOYPEK,

H.

3aBHcHMoCTL P~3YJIbTaTOBrHnpocraTHqeCKOrO HHBeJIHpOBaHHH OT pa3Hoií TeMnepaTyp&l Bonbl B npH60pax
feone3H'leCKHH H KapTorpaepllqeclmi!: 0630p, 28, 1982,
No 10, CTp. 277-281,
2 pHC., 6 Ta6., JIllT. 8
HCCJJenOBaHHe TO'~HOCTHrHJlpOCTaTHqeCKOrO H>meJIllpOBaHHJI npOBeneHHoro B YCJIOBHJlXCTPOllKH npH pa3HblX
BblCOTax neií:cTBYIO~ero cToJI6qa BOMI npH50poB THna
Meisser. CpaBHeHHe C peBYJIbTaTaMH reOMeTpwlecKO'O
J!liEeJIHpOBaHHJI BblCOKoa TO·IHOCTH.Koppe,TJlqllJl Me:Kny
llellcTBYIO~HMH pa3HOCTJlMH TeMnepaTYP H TO'lHOCTblO
rH.rr.pOCTaTIItlec;:(oro

HMBeJInpOBaHII.q,

621.375.8:614.8
I10CI1HlllHJI,
H.
lleHcTBHe JIa3epHOro HBJIyqeHHH Ha qeJIOBe'leCKYIO-rKaHL
feo.ne3H'lecKHll H KapTorpaepH'leCKHlI o6sop, 28,
No 10, c.:p. 281--·28j, 2 P~iC., 'i ::.1 JI., J:}L~'. :2.

1982,

KpaTKaJl xapaKTepHcTHKa OCHOBHblXcBollcTB JJaBepa-:Jco
HBJJ}"leHHJI H JJa3epo3. OnHcaHHe ne>ícTBHJI JJaSepa'Fo
HBJJyqeHHJI Ha JKH5YlOTKaHb, 13oco5eHHOCTH Ha CeT'I'lTi<Y
qeJIOBeqecKoro rJJa3a. I1PHBO.n:JlTCJI
MaKCllMaJJbHhIe .runycTHMble BHaqeHHJI OSJJyqeHHJI r JJaBOB. HJJIOCTpaqHII T,'OpeTHqeCKHX q,OPMYJ! Ha npHMepe 'leXOCJJOBaqKoro .13::e·
pa TKG 205. HCCJJen:oBaHHeBJJHlIHl!lI 3J!eMeHTOBepoKycn·
pOBKH H cpeMI, KOTOpOHJllHpnTCJI JIaBepHOe H3J!YQeH:re.

1161.3:[331.881:329.15[437 JI :528.44
STOLCOVÁ, Z.
Schutz des 1andwirtschaftlchen
,Bodenfonds auf X. Allgewerkschafttag
Geodetický a kartografický
obzor, 28, 1982, Nr. 10, Selte
259-260, 1 Abb.
Verhand1ungen
des X. Allgewerkschafttages.
Hervorhebung des dle Geodllsle auf dem Geblet des Schutzes
und der Ausnutzung
des 1andwlrtschaftllchen
Bodenfonds betreffenden
Telles. Aufruf zur LĎsung des Schutzes und der Ausnutzung
des 1andwlrtschaftllchen
Bodenfonds durch Form der sozlallstischen
Komplexverpfllchtungen
lm Ostb6hmlschen
Krels und ln welteren
Krelsen.

061.3: [331.881:329.15(437 J I:528.44
STOLCOVÁ, Z.
Preservation
of the agr1cuItura1
Iand fund on Xth
Trade Unlon Congress
Geodetlck:l' a kartograflck:l'
obzor, 28, 1982, No. 10,
pp. 259-260, 1 lig.
Proeeedlng of the Xth Trade Unlon Congress. Hs part
dealing wlth geodesy, maln1y ln the sphere of preservatlon and use .ar the agrlcultura1
1and fund [ALF),
ls emphaslzed. A challenge to solve the preservatlon
and use of ALF by form of soelallst engagements
ln
the Provlnce of East Bohemla as well as ln other
provlnees.

528.873:681.3.07
PETROVIČ, M. - FUCHS. T.
Zur 10gischen und physischen Struktur der Datenbasis
bei Fernerkundung
der Erde
Geodetlck:l' a kartograflck:l' obzor, 28, 1982, Nr. 10, Selte
261-265, Lit. 12
Analyse der Charakteristik
elnes Entwurfs der 10glschen und physlschen
Struktur der Unterstlltzungsdatenbasls fUr Normallslerung
und 1nterpreta'tion der Daten von Fernerkundung
der Erde und so ln erste,r Relhe aus Aspekten der 10glschen Blndungen zwlschen
Angaben ln Bezlehung zum Bearbeltungssystem
als Gesamthelt ohne genauer Deflnltlon des Informatlonslnhalts der Datenbasls.
Hinwels auf Unlversalltllt
der
L6sung und Flexlbilltllt bel Anwendung elnes geelgnet
gewllhlten
Steuerungssystem
der Datenbasls.

528.873:681.3.07
PETROVIČ, M. - FUCHS, T.
To the Loglca1 and Physlca1 Structure
of the Data
Base of the Earth's Remote Senslng
Geodetlek:l' a kartografiek:l'
obzor, 28, 1982, No. 10,
pp. 261-265, 12 ref.
Charaeterlstles
of a proposa1 of the loglea1 and physlea1 strueture
of the supportlng
data base for normallzatlon
and lnterpretatlon
of the data
of the
Earth's
remote senslng, name1y from the vlewpolnt
of loglea1 tles among data ln re1atlon to the system
of proeesslng
as a whole - without preelse deflni.,
tlon of the lnformatlon
eontents
of the data base.
Unlversallty
and flexlb1l1ty of eontro1, when uslng
sultab1y ehosen system of the data base eontrol, are
referred to.

528.113:681.3.05
KŘÍŽ, I.
Abschiitzungen der Funktionsfeh1er
mitte1s 'Simu1atlons·
verfahren
Geodetlck:l' a kartograflck:l' obzor, 28, 1982, Nr. 10, Selte
265-269, 4 Abb., 1 Tab., Lit. 5
Berechnungsverfahren
der mittleren
Fehler geodiitise her und anderer
Funktlonen
mittels 'Modelllerung
auf elnem Rechner. Die Grundlage bildet eln Slmulationsverfahren
mit Anwendung des Generators zuflllllger Zahlen.
528.021.7:528.061
KRPATA, F.
Genauigkeitsplanung
der E1emente tler mathematischell
Reduktion
Geodetlck:l' a kartografick:l' obzor, 28, 1982, Nr. 10, S~ite
270-276, 10 Abb., 5 Tab., Lit. 3
Ableitung erforderllchen
Krlterlen fUr mlttlere Fehlcr
der Elemente der mathematlschen
Reduktlon, bel Ihrer
ErIUllung die Genauigkeit a prlorl elektronlsch
gemessenen Entfernungen
noch nach nirer Oberfllhrung auf
eine geodiHlsche Berechnungsflllche
elngehalten
wlrd.
Zur schnellen
Abschlltzung
der mlttleren
Fehler der
H6henunterschlede
oder
Zenltwlnkel
werden Nomogramme fUr verschledene
Typen d~r Entfernungsmesser konstruiert.

528.113:681.3.05
KŘÍŽ, I.
Estlmating Errors of Functions Uslng the Method of
Simu1ation
Geodetlek:l' a kartograflek:l'
obzor, 28, 1982, No. 10,
pp. 265-269, 4 flg., 1 tab., 5 re,f.
A method of eomputlng standard devtatlons of geodetle and other funetlons by means of modelllng on a
eomputer. As a basls the slmulatlng method applied by
means of the generator
of random numbers Is used.
528.021.7:528.061
KRPATA, F.
P1anning the Accuracy of E1ements of the Mathematica1 Reductlon
Geodetlek:l' a kartografiek:l'
obzor, 28, 1982, No. 10,
pp. 270-276, 10 fig., 5 tab., 3 ref.
Derlvlng neeessary erlterla for mean square errors of
elements of the mathematleal
reduetlon,
by fulfil1ing
of whleh the a prlorl aeeuraey of eleetronleally
measured distanee's wlll be kept even aftei- thelr transformlng on the geodetle reference
surfaee. For a fast
estlmate of the mean square errors of helght dtfferenees or zenith dlstanees
nomograms
for dlfferent
types of range flnders. are eonstrueted.

528.024.6:528.061.6
PAŽOUREK, J.
Abhiillgigkeit
der Ergebnisse
hydrostatlschen
Nlvella.
ments auf unterschledUcher
Wassertemeperatur
ln Geriiten
Geodetlck:l' a kartograflck:l' obzor, 28, 1982, Nr. 10, Selte
277 -281, 2 Abb., 6 Tab., Lit. 8
Genaulgkeltsuntersuchung
hydrostatlschen
Ntvellement
in Bedingungen
elner Baustelle bel verschledenen
Hlihen der wlrkungsvollen
Wassersiiule
ln Gerllten von
Melsser. Verglelchung mit Ergebnlsse des sehr genauen
geometrlschen
Nlvellements. Korrooatlon zwlschen wlrkungsvoller Temperaturunterschleden
und der Genaulgkelt hydrostatischen
Nivellements.

528.024.6:528.061.6
PAZOUREK, J.
The Dependence of Results of the Hydrostatic Levelling
on DUferent Water Temperature
ln lnstruments
Geodetlek:l' a kartograflek:l'
obzor, 28, 1982, No. 10,
pp. 277-281, 2 flg., 6 tab., 8 ref.
The researeh of aeeuraey of the hydrostatle
levelllng,
carrled out under eondltlons
of a buildlng slte and
wlth different helghts of the effeetlve water eolumn
ln the Melsser type lnstruments.
A eomparlson
wlth
the results of the hlgh aeeuraey geometrie levelllng.
Correlatlon
of the effeetive
temperature
dlfferenees
wlth the aeeuraey
of the hydrostatle
levelllng.

621.375.8:614.8
POSPÍSIL, J.
Elllwirkung der Laserstrah1ung
auf das Menschenzellgewebe
Geodetický a kartografický
obzor, 28, 1982, Nr. 10,
Selte 281-285, 2 Abb., 7 Tab., Lit. 12
Kurze Charakte'rlstlk
der Grundelgenschaften
der Laserstrahlung
und Laser. Beschrelbung
der Elnwlrkun!'l
der Laserstrahlung
auf lebende Zellgewebe besondfl~s
auf dle Menschenaugennetzhaut.
Aufzllhlung der zulilsslgen Maxlmalwerte der Augenbestrahlung.
Illustratlon
der theoretlschen
Formeln auf elnem
Belsple1 des
tseheehoslowaklsehen
Lasers TKG 205. Forsehung
des
Elnflusses
der Fokussatlonsglleder
und Umgebung,
dureh dle dle Laserstrahlung
geht.

&21.375.8:614.8
POSPlSIL, J.
The Effect of Laser Radlation on a Human Tissne
Geode't1ek:l' a kartograflek:l'
obzor, 28, 1982, No. 10,
PP. 281-285, 2 flg., 7 tab., 12 ref.
A brlef eharaeterlstles
of basle propertles
of the la·
ser radlatlon and lasers. Deserlblng the effeet of the
laser radlatlon
on a live tlssue, espeelally on the retlna of a human eye. Maximum permlsslble
values of
eyes Irradla tlon are glven. An Illustratlon
of theoretlcal formulae on an example of the TGK 205 Czee;wslovak laser. The study of the Influenee of foellslng
elements and a propagatlng medIum of the laser radlatlon.
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Ochrana zemědělského půdního fondu
na X. všeodborovém sjezdu

Zdenka Štolcová,
delegátka sjezdu,
Geodézie, n. p., Pardubice

Pražský Palác kultury byl ve dnech 15.-18. dubna 1982 dějištěm vrcholného jednání našich odborářů - desátého
všeodborového sjezdu. Osmnáct set delegátů s hlasem rozhodujícím zastupovalo více než sedmimiliónvou organizaci
jednotných československých odborů. Skutečnost, že byla mezi nimi i delegátka odborové organizace noašeho podniku,
svědčí o tom, že naše socialistická společnost zná a uznává práci geodetů a kartografů. Náš příspěvek k lepšímu
hospodaření s půdou, naše činnost na mapových dílech pro plánování, projektování a realizaci velkých staveb se zasloužily o to, že stouplo společenské uznání naší práce.
Velký význam pro jednání X. všeodborového sjezdu měla účast delegace ÚV KSČ, vlády Československé socialistické republiky a ÚV NF. Členy delegace, vedené s. Gustávem Husákem, generálním tajemníkem ÚV KSČ a prezi.
dentem republiky, byli všichni členové předsednictva a sekretariátu ÚV KSČ a další představitelé našeho politického
a veřejného života. Svědčí to o významu, postavení, úloze a vážnosti, které má Revoluční odborové hnutí v naší socialistické společnosti. Je to i důkaz podpory, jaké se mu dostává od Komunistické strany Československa.
Desátý všeodborový sjezd byl také významnou mezinárodní politickou událostí. S velkým ohlasem se ve světě setkávají jeho závěry o internacionální odpovědnosti a solidaritě ROH v boji za mír, za zájmy socialismu, společenský
pokrok a svobodu národů. Dokladem toho byla i účast 50 zahraničních delegací z 45 zemí a 5 mezinárodních organizací.
Svědčí to o stálém růstu autority a vážnosti naší jednotné revoluční organizace v mezinárodním měřítku.
Zprávu o činnosti ÚRO od minulého sjezdu ROH přednesl předseda ÚRO s. Karel Hoffmann. Zabýval se obsáhle
tím, čeho naše odbory v uplynulém období dosáhly a vyzdvihl jejich podíl na budování socialistické společnosti.
Zdůraznil významnou úlohu socialistického soutěžení a brigád socialistické práce a zároveň poukázal na to, kde
musíme společným úsilím ještě mnoho zlepšit např. zvýšit bezpečnost práce, zkvalitnit závodní stravování, zdravotní
péči a pracovní prostředí. Musíme nadále podporovat hnutí brigád socialistické práce, zlepšovatelské a vynálezecké
hnutí a rozšiřovat možnosti rekreace pracujících a jejich dětí.
Podstatnou součástí sjezdového jednání bylo vystoupení s. Gustáva Husáka. Vyjádřil v něm poděkování odborářům
za jejich obětavou práci, která je přínosem k dalšímu rozvoji naší socialistické vlasti. V souvislosti s úkoly našeho
národního hospodářství hovořilo nutnosti zvyšovat produktivitu práce, prosazovat a využívat novou techniku, šetřit
materiálem, krmivy a půdou. " Všechny tyto požadavky kladou náročnější měřítka i na činnost Revolučního odborového hnutí. Zdůrazňují spoluodpovědnost odborů za splnění plánů sociálně ekonomického rozvoje naší země. Zájmy
dělnické třídy, všech pracujících vyžadují, aby se zvýšil podíl ROH na uskutečňování generální linie dalšího rozvoje
socialistické společnosti, na zvyšování ekonomiky. Jestliže chceme i nadále žít tak, jak to odpovídá dnešní úrovni
a nárokům, pak to vyžaduje lépe hospodařit, kvalitněji pracovat."
Celkový průběh sjezdového jednání se vyznačoval aktivitou a odpovědností delegátů. Jednáním v plénu, ve sjezdových komísích a sekcích měli delegáti možnost ovlivňovat výsledky jednání, závěry a všechny dokumenty, které byly
X. všeodborovým sjezdem posuzovány a schvalovány. Zejména jednání ve sjezdových sekcích umožňovalo projednat
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takové otázky, jako jsou postavení a úloha ROH, jeho organizací a orgánů v podmínkách budování rozvinuté socialistické společnosti, ekonomická funkce ROH, péče o pracující a ochrana jejich zákonných práv, výchovná funkce ROH,
politicko-organizátorská práce odborů, činnost odborů v mezinárodním hnutí.
Diskusní příspěvky byly zcela neformální a otevřeně se zabývaly různými problémy našeho života. Na sjezdu
vystoupilo se svými příspěvky více než 40 delegátů a hostů a v šesti sekcích další desítky delegátů. Naše organizace
předložila jménem resortu ČÚGK diskusní příspěvek na téma "Ochrana zemědělského půdního fondu". Na příkladech z Východočeského kraje se v něm poukazuje na opatření, která činí a navrhuje resort ČÚGK pro lepší využívání
zemědělského půdního fondu:
"Zemědělské i orné půdy v naší republice každým rokem ubývá. Od doby platnosti zákona na ochranu zemědělského
půdního fondu, to je od roku 1966, ubylo u nás ve Východočeském kraji více jak 15 tisíc ha zemědělské půdy a téměř
12,5 tis. ha orné půdy. V celé České socialistické republice je to již více než 144 tis. ha zemědělské půdy a téměř 60 tis.
ha orné. Pro představu tento úbytek reprezentuje v orné půdě výměru okresu Tábor a v zemědělské půdě celkovou
výměru okresu Svitavy.
Přestože evidenční úbytky v ČSR za rok 1981, vyvolané trvalými změnami, jsou nejmenší od roku 1966, existuje
ještě řada nedostatků ve využívání zemědělského půdního fondu, které je nutné odhalovat a řešit. Proto i pracovníci
resortu geodézie a kartografie přijali na počet XVI. sjezdu KSČ závazek s cílem prověřit každoročně spolu s odpovědnými pracovníky zemědělských závodů využívání zemědělské půdy na 20 % ploch a iniciativně projednat možnost
odstranění zjištěných závad a tím přispět k navrácení nevyužívané půdy zemědělské výrobě.
V průběhu roku 1981 byla tato prověrka provedena ve Východočeském kraji u 35 zemědělských závodů na celkové
výměře 120 tis. ha. Při této prověrce bylo shledáno více jak 10 tis. případů nesouladů mezi stavem v evidenci nemovitostí a skutečným využíváním v přírodě, o celkové ploše větší než 8300 ha. V ČSR byla prověrka provedena u 271
socialistických zemědělských organizací a bylo zjištěno více jak 60 tis. případů nesrovnalostí. Tyto výsledky nesvědčí
o dobré kvalitě provedených fyzických inventur zemědělské půdy u některých zemědělských organizací.
Při řešení těchto nesouladů je nutné konstatovat, že většina těchto změn byla zemědělskými organizacemi označena
jako změny dočasného charakteru a pouze v ojedinělých případech byly přiznány jako změny trvalé. Přitom bylo
prověrkami zjištěno, že údaje o rozoraných a osetých loukách nebyly mnohde promítnuty do podnikových evidencí
půdy a nebyly ani přiznány v soupisech ploch osevů, prováděných k 31. květnu každého roku. V našem kraji se to
projevilo v některých zemědělských organizacích okresu Havlíčkův Brod, Jičín a Chrudim.
Mrzí nás, že naše práce při odhalování rezerva nedostatků není plně zúročena. O nesouladech není důsledně rozhodnuto příslušnými orgány anebo ještě spíše půda není využívána v té kultuře, v jaké je evidována, aby tak dávala
prospěch celé naší společnosti. Vždyť v uplynulém roce bylo rozhodnuto pouze o 43 % celkovéhp počtu zjištěných
nesouladŮ.
Na zajištění prověrek půdního fondu ve zkráceném termínu měly velký podíl odborové organizace na jednotlivých
střediscích geodézie v okresech. Jak však výsledky ukazují, bude nutné organizovat iniciativu k účinnému zajištění
tohoto úkolu na širší základně. Bude nutné spojit iniciativu pracovníků resortu geodézie a kartografie, orgánů ochrany
půdního fondu národních výborů, zemědělských správa i samotných zemědělských organizací. Jedině tak bude
možné účinně skloubit kontrolu využívání zemědělského půdního fondu s včasným rozhodováním o zjištěných změnách a s přijetím konkrétních a účinných opatření ve vlastní zemědělské výrobě. K tomuto cíli by mělo přispět uzavírání sdružených socialistických závazků na ochranu zemědělského půdního fondu, které již začaly být uzavírány
v krajském měřítku v Severomoravském kraji (viz GaKO č. 511982, atr. 137-138.)
a u nás ve Východočeském
kraji na okre.~ePardubice. K uzavírání těchto závazků by měl vzejít impuls z našeho odborového svazu pracovníků
státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu, kde jsou soustředěni pracovníci, kteří o ochraně zemědělského
půdního fondu rozhodují, její využívání kontrolují a evidují a ve spolupráci s odboráři ze svazu zemědělství najít
taková řešení, která pomohou zlepšit využívání půdního fondu a přispějí k zajištění výživy obyvatelstva pro nás
i pro příští generace."
Úkoly a cíle vytyčené X.všeodborovým sjezdem jsou náročné. Vyžadují, aby každý orgán a organizace ROH přistupovaly k jejich realizaci s velkým úsilím a pozorností, aby přesvědčily o jejich správnosti všechny pracující a získaly
je pro jejich naplňování.
Pro náš resort a podnik vyplývá ze sjezdových jednání ~kol zajistit především vysokou úroveň péče o využívání
půdního fondu, geodetickými pracemi přispět k vyšší kvalitě a efektivnosti investiční výstavby a rozšířit naši účast
na vývozu geodetických prací a kartografických výrobků do zahraničí, především formou pomoci rozvojovým zemím.
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Ing. Michal Petrovič,
Výskumný ústav geodézie
a kartografie v Bratislave,
RNDr. TomU Fuchs,
Slovenský hydrometeorologický ústav,
pobočka Malý Javorník

K logickej a fyzickej štruktúre
bázy podporných dát diarkového
prieskumu Zeme

2.1 Druhy
Aerokozmický prieskum územia sa moze efektívne
rozvíjať a poskytovať relevantné údaje o územnej
realite len v tesnej nadvaznosti na výsledky tradičných
metód prieskumu Zeme. Také dáta, získané prevažne
polnými a kancelárskymi postupmi, ktoré diafkový
prieskum pravidelne pri spracovaní prieskumných dát
využíva, sa súborne označujú názvom podporné dáta.
Podporné dáta sa využívajú ako pomocné prostriedky
najma pri geometrických a rádiometrických normalizáciach obrazových záznamov zemského povrchu
získaných pri diafkovom prieskume z kozmických
a lietadlových nosičov a možu byť s výhodou využité
i pri vlastnej interpretácii týchto aerokozmických
obrazov územia, realizovanej pre uspokojenie poznávacích a rozhodovacích požiadaviek roznych odvetví
národného hospodárstva.
Pretože sa stále sústavnejšie vyžaduje pohotové
vyhodnotenie informácií obsiahnutých v materiáloch
diafkového prieskumu Zeme (DPZ), prevádza sa proces
ich spracovania stále častejšie na výpočtovú techniku,
ktorá je schopná uspokojiť požiadavky na pohotovú
manipuláciu a vyhodnotenie vefkého objemu prieskumných dát. V súvislosti s tým je potrebné i podporné
dáta registrovať, uchovávať a vydávať prostredníctvom výpočtovej techniky. Nástrojom umožňujúcim plniť túto úlohu je banka podporných dát DPZ
[1-5]. Nedelitefnou súčasťou takejto banky podporných dát je .vedfa programového zázemia tiež báza
podporných dát, obsahujúca ucelené súbory podporných dát, ktoré reprezentujú napr. katalóg vlícovacích
bodov, číselné záznamy situácií vlícovacích bodov,
digitálny model reliéfu zemského povrchu, digitálny
model situácie územia, atď.
Podmienkou účelnej a účinnej tvorby a využitia.
bázy podporných dát je ich premyslená logická a fyzická štruktúra. Riešeniu tejto kfúčovej problematiky
sú venované nasledujúce odstavce tohto článku, ktorého náplň je rozvíjaná nezávisle na znalosti úplného
a podrobného sortimentu podporných dát, vstupujúcich do bázy podporných dát. .
.

2. Charakteristiky logickej štruktúry bázy podporných
dát
Za účelom definície modelu logickej štruktúry pod.
porných dát DPZ budeme rozlišovať nasledujúce vonkajšie charakteristiky:

podporných

údajov

Rozlišujeme dva druhy podporných údajov:
-

bodové,
plošné.

Pod bodovými údaj mi rozumieme len také údaje,
ktoré sa vzťahujú k určitému bodu na zemskom povrchu. Tento charakter majú z podporných dát výlučne
vlícovacie body. Všetky ostatné podporné údaje
charakterizujú nevefké územné dvorce tvaru štvorcov
(prípadne obdižnikov) s presne určenými dížkami strán
(najčastejšie niekofko desiatok metrov). Tieto údaje
budeme preto nazývať plošnými (hoci ich reťazec
može vyjadrovať aj líniový fenomén - napr. hranicu
dvoch územných celkov).
Bodové a plošné údaje sú spravidla na sebe nezávislé.
Výnimkou sú len číselné záznamy situácií vlícovacích
bodov, ktoré majú síce plošný charakter, ale viažu sa
ajk bodovým údajom - príslušným vlícovacím bodom.
Vyjadreniu tohoto vzťahu musíme preto v báze dát
venovať zvláštnu pozornosť.
2.2 Typy

podporných

údajov

Do jedného typu podporných údaj ov budú patriť
všetky údaje, ktoré majú rovnaký informačný obsah
a rovnakú vnútornú štruktúru. Tak možu tvoriť určitý
typ údaj ov napríklad všetky číselné záznamy situácií
vlícovacích bodov, ktoré charakterizujú územia vefkosti 6 X 6 km2 a majú štruktúru matíc vefkosti
128 X 128 prvkov. Číselné záznamy situácií vlícovacích bodov z území vefkosti 3 X 3 km2, ktoré majú
štruktúru matíc vefkosti 64 X 64 prvkov však už
musia predstavovať iný typ údajov. Ďalším tspom
údaj ov može byť napríklad model reliéfu územia
reprezentovaný maticami nadmorských výšok premenlivých rozmerov (2 X 2, 5 X 5 alebo 10 X 10
prvkov) vzťahujúcich sa k štvorcom kilometrovej siete.
V rámci jedného druhu údaj ov umožňuje kategória
typu údaj ov teda rozlíšenie tých údajových skupín,
ktoré majú rovnakú štruktúru i informačný obsah.
Pretože u vlícovacích bodov sa nepredpokladá potreba
typového rozlíšenia, budeme používať pojem typu
údaj ov len v súvislosti s plošnými dátami.·
V modeli dát musí byť problematika typu podporných dát ako kategórie riešená tak, aby definovanie
jednotlivých typov údaj ov bolo možné až pri zápise
príslušných hodnot do databázy. Jedine tak možno
vyhovieť požiadavke vyjadrenia štruktúry dát bez
toho, že by bol vopred známy počet typov podporných
dát a ich konkrétny informačný obsah.

-

druhy podporných údajov,

-

typy podporných údaj ov,

2.3 Územná

-

územnú príslušnosť podporných údaj ov,

-

príslušnosť podporných údaj ov ku generáciám.

Základným jednotiacim kritéi'iom všetkých typov
podporných dát (včítane vlícovacích bodov) je ich
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územná príslušnosť. Jej vyjadreniu v modeli dát je
preto potrebné venovať mimoriadnu pozornosť.
Na určenie polohy bodu na zemskom povrchu sa
bežne používajú zemepisné súradnice. Tento sposob
vyjadrenia územnej príslušnosti je však priamo vyhovujúci jedine pre vlícovacie body. Všetky ostatné
podporné údaje majú totiž plošný charakter a vzťahujú sa k pravouhlým dvorcom, ktoré musia byť za
každý typ údajov rovnako veIké v celej záujmovej
oblasti. Keďže vzájomné vzdialenosti dvojíc bodov
zemského povrchu o rovnakých diferenciách zemepisných súradníc nie sú vo všeobecnosti rovnaké, zemepisné súradnice nie sú vhodné na bezprostredné vyjadrenie územnej príslušnosti plošných údajov. VzhIadom na tvar dvorcov sú na tento účel najvhodnejšie
pravouhlé súradnice.
V ďalšom budeme predpokladať, že na účely vyjadrenia územnej príslušnosti plošných údaj ov bol zvolený pravouhlý súradnicový systém (x, y), ktorého
os x je orientovaná v smere sever-juh a os y v smere
západ-východ,
pričom obe súradnice vyjadrujú
priamo vzdialenosti od počiatku, ktorý bol zvolený
tak, že celá záujmová oblasť sa nachádza v kladnom
obore oboch súradníc. Okrem toho budeme predpokladať, že sú známe obojstranné transformačné rovnice
medzi zemepisnými súradnicami (cp, A) a pravouhlým
databázovým súradnicovým systémom (x, y):

= f(cp, A) "
(cp, A) = g(x, y) .

realizované najdoležitejšie
porným údajom.
2.4 Príslušnosť
ráciám

prístupové

podporných

cesty k pod-

údajov

ku

gene-

U niektorých typ ov podporných dát možno predpokladať, že ich kategorizácia podIa územnej príslušnosti
nebude postačovať. Može sa napríklad stať, že určitý
typ podporných údaj ov má len sezónny charakter
a preto je potrebné mať v báze dát niekoIko alternatív
údajov rovnakého typu z rovnakého územia. Pre rozlíšenie týchto alternatív je výhodné zaviesť ďalšiu
kategóriu, ktorú budeme nazývať generáciou.
Definovanie generácií nie je však nutné vzťahovať
len na jeden typ dát. Do generácií možeme napríklad
začleniť všetky typy podporných dát, ktoré sú potrebné v jednotlivých krokoch spracovania prieskumných dát. Za predpokladu, že budeme v báze dát
uchovávať dočasne (alebo i trvale) ako určitý typ aj
prieskumné údaje, možno ich jednotlivé vývojové
stupne spojiť s týmito generáciami.
VzhIadom na to, že generácie dát rozširujú možnosti
kategorizácie jednotlivých typov dát, budeme ich
rozlišovať len u plošných údajov.
3. Charakteristiky fyzickej štruktúry bázy podporných
dát

(x, y)

VzhIadom na možnosť značnej územnej rozIahlosti
celej záujmovej oblasti musíme pritom pripustiť aj
definíciu niekoIkých pravouhlých súradnicových systémov uvedených vlastností pre vhodne zvolené podoblasti (napr. pásy), ktoré sa možu prípadne i prekrývať. Na rozlíšenie jednotlivých súradnicových
systémov musíme preto zaviesť vhodné identifikátory.
Ak v niektorom zo zvolených pravouhlých súradnicových systémov rozdelíme záujmovú oblasť (alebo
jej časť) na štvorce alebo obdÍžniky určitej veIkosti,
možeme polohu každého prvku takto definovanej
siete jednoznačne identifikovať napríklad súradnicami
jeho severozápadného rohu. Rovnakým sposobom
možeme zrejme adresovať aj dvorce, ku ktorým sa
vzťahujú podporné údaje určitého typu. Pod dvorcom
v určitej sieti pritom budeme rozumieť vnútro príslušného štvorca, resp. obdfžnika a jeho západnú
a severnú stranu.
Z vyššie uvedeného je zrejmé, že územnú príslušnosť podporných údaj ov určitého typu možeme najjednoduchšie vyjadriť tak, že ich usporiadame do
matice, ktorej prvky sa vzťahujú k príslušným štvorcom, resp. obd1žnikom určitej siete dvorcov. Túto sieť
možeme jednoznačne určiť identifikátorom súradnicovej sústavy, súradnicami severozápadného a juhovýchodného dvorca siete a veIkosťami strán každého
dvorca.
Je zrejmé, že k tej istej sieti dvorcov je možné vzťahovať niekoIko typov podporných údaj ov, ale každý
typ údaj ov može mať i samostatnú sieť. V podoblasti
v ktorej sú siete definované v tej istej súradnicovej
sústave, možno na jej základe zlučovať údaje roznych
typov, uskutočňovať rozne druhy generalizácie a podobne. Cez územnú príslušnosť budú preto v báze dát

Špecifický charakter údaj ov využívaných pri DPZ
vyžaduje, aby model podporných dát nebol založený
len na charakteristikách ich logickej štruktúry, ale
aby postihoval aj niektoré charakteristiky fyzickej
štruktúry.
Pojde najma o:
-

rozdelenie údajových matíc do viet,
zreťazovanie adries údajových viet,
princíp virtuálnej údajovej oblasti,
kategorizáciu formátov údajových viet.

3.1 Rozdelenie

údajových

matíc

do viet

Ako už bolo spomenuté, územnú príslušnosť plošných
údaj ov možno najlepšie vyjadriť v tvare matice, ktorej prvky sa vzťahujú k štvorcom, resp. obdÍžnikom
určitej siete dvorcov. VzhIadom na veIkost strán dvorcov v pomere k rozIahlosti celej záujmovej oblasti by
však každá matica určitého typu údaj ov mala gigantické rozmery. Tak napríklad pre územie veIkosti
150000 km2 by sieť dvorcov 50 X 50 m2 obsahovala
až 60000000 prvkov. Z hIadiska fyzického uloženia
v báze dát je preto nevyhnutné, aby tieto matice boli
vhodne rozdelené do relatívne veIkého počtu údajových viet.
Rozdelenie veIkých matíc na submatice je najefektívnejšie vtedy, ak dÍžka príslušných údajových viet
zodpovedá veIkosti fyzických blokov (resp. veIkosti
databázových stránok), s ktorými pracuje systém
riadenia bázy dát pri komunikácii s údajovými súbormi. Aby sme mohli takéto rozdelenie vyjadriť v modeli
dát, je potrebné si uvedomiť, že jednotlivé údajové
vety (t. j. zvolené submatice) potom združujú údaje,
ktoré územne prislúchajú obdÍžnikovým výrezom siete
dvorcov. Tieto obdÍžnikové výrezy budeme nazývať
oknami.
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Logicky teda plošné údaje prislúchajú prvkom siete
dvorcov, ale vety, ktoré ich fyzicky združujú, charakterizujú prvky siete okien. Ak definujeme ako identifikátor okna súradnice jeho severozápadného rohu,
máme v rámci typu, generácie, súradnicového systému a siete dvorcov súčasne aj jednoznačný identifikátor vety, charakterizujúci územnú príslušnosť údaj ov,
ktoré obsahuje.
Model dát teda musí umožňovať okrem definície sietí
dvorcov aj definíciu sietí okien a musí tiež vyjadrovať
ich vzájomnú súvislosť a vzťah k určitému typu viet.
3.2 Zreťazovanie

adries

údajových

viet

Vytváranie modelu dát, ktorý má zabezpečovať efektívny prístup k údajom v takých logických zoskupeniach, aké vyžaduje systém ich spracovania, vychádza
predovšetkým z analýzy vzťahov podriadenosti viet,
ktoré má obsahovať. V systémoch riadenia bázy dát,
umožňujúcich definíciu modelov so sieťovou štruktúrou, sa vzťah podriadenosti typu 1 : n (t. j. vzťah pri
ktorom 1 nadradenej vete prislúcha n viet podriadených) najčastejšie realizuje spojením výskytov príslušných viet do reťaze. Táto technika spočíva v tom,
že údajová časť týchto viet sa rozšíri o adresu nasledugej vety v reťazi, pričom nadradená veta obsahuje
. adresu prvej podriadenej vety, táto adresu druhej
podriadenej vety, atď. Posledná podriadená veta obsahuje obvykle adresu nadradenej vety. Jednotlivé
podriadené vety možu byť pritom do reťaze zaraďované roznym sposobom, najčastejšie však vytriedené
podfa hodnot vybraných položiek, ktoré obsahujú.
Zreťazením viet sa umožní spracovatefským programom prechádzať od nadradenej vety ku ktorejkofvek
podriadenej vete tak, že sa postupuje po reťazi až po
hfadanú vetu. Vzhfadom na to, že posledná podriadená
veta v reťazi obsahuje adresu nadradenej vety, možno
rovnakým sposobom postupovať aj od ktorejkofvek
podriadenej vety kvete nadradenej.
Tak napríklad v báze podporných dát bude potrebné
vyjadriť príslušnosť údajových viet určitému typu
a určitej generácii. Ak by sa použila vyššie uvedená
technika, znamenalo by to vybudovanie dvoch reťazí.
Prvá reťaz by začínala vo vete charakterizujúcej typ
plošných dát a prechádzala by cez príslušné údajové
vety, ktoré by mali byť v reťazi vytriedené podfa idenfikátora generácií, identifikátora súradnicovej sústavy
a identifikátora okna. Druhá reťaz by začínala vo vete
charakterizujúcej generáciu a prechádzala by cez
príslušné údajové vety vytriedené podfa identifikátora typu, identifikátora súradnicovej sústavya identifikátora okna.
Vzhfadom na pravdepodobne vefmi vefký počet
údajových viet každého typu, by však obe reťaze boli
vefmi dlhé, a pretože dižka údajových viet by mala
byť v súlade s vefkosťou blokov, znamenalo by prehfadávanie týchto reťazí vždy potrebu čítania vefkého
počtu databázových stránok a bolo by vefmi neefektívne. Priame využitie tejto techníky okrem toho
predpokladá, že už pri definícii modelu dát sú známe
všetky typy údajových viet (včítane ich vnútornej
štruktúry), čo by bolo v danom prípade vefmi nevýhodné a ťažko realizovatefné. Prístup k údajovým
vetám je preto potrebné realizovať iným sposobom.
Za najvhodnejšie riešenie uvedeného problému možno považovať využitie techniky zreťazovania adries

údajových viet. Na rozdiel od techniky zreťazovania
viet, kedy jednotlivé reťaze prechádzajú priamo cez
údajové vety, predpokladá táto technika ukladanie
viet do vyhradených oblastí bez priameho vyjadrenia
akéhokofvek vzťahu k iným vetám, pričom do vyššie
uvedených reťazí sú zaraďované vety obsahujúce
adresy údajových viet. Jednotlivé prístupové cesty
potom nevedú priamo k údajovým vetám, ale len
k ich adresám, čím je zabezpečená potrebná nezávislosť modelu vyjadrujúceho vonkajšiu štruktúru
údajových viet na ich informačnom obsahu.
V prípade bázy podporných dát DPZ možno adresy
údajových viet vhodne združovať. Ak napríklad zapíšeme do jednej vety adresy všetkých údajových viet
prislúchajúcich určitému typu a generácii, pričom
v modeli dát vhodne vyjadríme aj príslušnosť týc,hto
adries k oknám určitej siete, budú obe vyššie spomenuté reťaze vefmi krátke. Veta charakterizujúca určitý
typ bude zreťazená len s tofkými podriadenými vetami
obsahujúcimi adresy údajových viet, v kofkých generáciách sa bude tento typ vyskytovať a veta charakterizujúca určitú generáciu len s tofkými adresovými
vetami, kofko typov viet jej prislúcha.
Vety obsahujúce adresy možno pritom ešte vhodne
zhustiť. Ak totiž zabezpečíme, aby sa údajové vety
zapisovali do vyhradenej oblasti v určitom stanovenom
poradí (napr. vytriedené podfa identifikátorov okien,
ktorým prislúchajú) postačuje, aby adresová veta
obsahovala len adresu prvej údajovej vety a bitový
reťazec, ktorý za každú údajovú vetu bude indikovať,
či je v báze dát prítomná alebo nie. Z počiatočnej
adresy a uvedeného bitového reťazca možno totiž,
s použitím niektorých ďalších údaj ov, fahko vypočítať
adresu príslušného výskytu údajovej vety.
Technikou zreťazovania adries sa dosiahne potrebná
efektívnosť prístupu k údajovým vetám. Jej využitie
však vyžaduje, aby do modelu dát bolo zaradených
niekofko viet, ktoré budú zabezpečovať spravovanie
priestoru v údajovej oblasti bázy dát, priraďovanie jej
častí jednotlivým typom dát a v rámci nich umožňovať aj rozdeleníe disponibilného priestoru jednotlivým
generáciám a oknám. Vhodným riešením príslušného
programového vybavenia možno naviac zabezpečiť:
-

zníženie potreby rušenia viet na minimum,
jednotný prístup k údajom z užívatefských programov,
dynamické obhospodarovanie údajovej oblasti bázy
dát.

3.3 Princíp

virtuálnej

údajovej

oblasti

Jedným z najvážnejších problémov, ktoré treba riešit
pri vypracovaní návrhu fyzickej štruktúry databázy,
je zvládnutie obrovského rozsahu dát. Pritom nejde
ani tak o vefkú typovú rozmanitosť plošných dát, ale
predovšetkým o rozfahlosť záujmovej oblasti, ktorú
majú pravdepodobné implementácie banky podporných dát postihovať. Treba preto počítat s tým, že nie
všetky plošné údaje, obsiahnuté v báze dát, budú
mocť byť súčasne k dispozícii na pamiiťových médiách
s priamym prístupom.
V súlade s metodikou spracovania digitálnych obrazov územia možeme predpokladať, že spracovatefské
programy budú v určitom časovom intervale pristupovať len k tej časti podporných dát, ktorá prislúcha
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územiu pokrytému prieskumnými údaj mi spracovávanými v tomto období. Vhodným rozdelením snímkového materiálu a dobrou organizáciou práce možno
zrejme dosiahnuť, aby toto územie bolo dostatočne
malé a pre príslušné podporné dáta postačovala disponibilná disková kapacita.
Ako už bolo spomenuté, princíp zreťazovania adries
údajových viet umožňuje vo vermi koncentrovanej
podobe vyjadriť logickú štruktúru dát bez využitia
informačného obsahu údajových viet, ktoré sú nezávisle na iných vetách zaznamenané v samostatnej
údajovej oblasti. Doteraz sme pritom predpokladali,
že táto údajová oblasť je na disku. Princíp zreťazovania adries mažeme však rovnako použiť aj v prípade,
že údajové vety sa nachádzajú na magnetických páskach (mgp). Ak totiž adresové vety rozšírime tak, že
okrem počiatočnej adresy na disku budú obsahovať
aj počiatočnú adresu na mgp (t. j. archívne číslo mgp
a poradové číslo vety), mažeme s použitím toho istého
reťazca bitov vypočítať adresy údajových viet na
disku aj na mgp. Údaje vety sa pritom mažu nachádzať len na jednom alebo súčasne i na oboch typoch
médií. Ako neskar uvidíme, túto okolnosť mažeme
vhodne využiť na riešenie vyššie uvedeného problému.
V súvislosti s vyjadrením územnej príslušnosti sme
spomenuli, že v prípade verkej rozrahlosti záujmovej
oblasti bude potrebné definovať niekolko pravouhlých
databázových súradnicových systémov pre vhodne
zvolené podoblasti (napr. pásy), ktoré sa mažu čiastoč.
ne i prekrývať. Je však zrejmé, že spracovanie pneskumných dát sa bude uskutočňovať vždy len v rámci
jedného z týchto systémov, čím je rámcovo ohraničený
aj maximálny rozsah podporných dát, ktorý maže byť
potrebný pri spracovaní určitého digitálneho obrazu
územia. Možno však predpokladať, že tento rozsah
ešte mnohonásobne prevyšuje územie pokryté prieskumnými údajmi, ktoré sa musia súčasne spracovať.
Preto je vhodné umožniť v modeli dát rozdelenie podoblastí, ku ktorým sa vzťahujú samostatné súradnicové systémy na menšie teritoriálne celky, ktoré svojou rozlohou približne zodpovedajú verkosti snímok
a adresové vety, popísané v súvislosti s princípom
zreťazovania adries, vytvárať po týchto teritóriách.
Prakticky to znamená, že každá adresová veta obsahuje adresy tých údajových viet určitého typu a určitej generácie, ktoré sa vzťahujú k oknám, majúcim
svoj severozápadný roh vo vnútri určitého teritória.
K adresám údajových viet je potom možné pristupovať podla typov viet, podra príslušnosti ku generáciám
a podra príslušnosti k teritóriu.
Ak pri takto upravenej štruktúre neúdajovej časti
databázy zapíšeme všetky údajové vety (t. j. všetky
plošné podporné údaje) vo vhodnom usporiadaní na
mgp a ich magnetopáskové adresy zaznamenáme do
vyššie popísaných adresových viet, postačí nám pri
spracovaní prieskumných dát len relatívne malá údajová oblasť na disku. Jej verkosť definujeme tak, aby
zodpovedala kapacitným možnostiam konkrétneho
výpočtového systému a aby postačovala v rámci každého typu na zaznamenanie údaj ov za taký počet teritórií a generácií, aký zodpovedá požiadavke súčasnej
operatívnej dispozície podporných dát. Časti údajovej
oblasti, vyhradené jednotlivým typom ÚdlljOV,bude.
me pritom nazývať úsekmi, časti úsekov určené na
zaznamenávanie údajových viet za určité teritórium

a generáciu, budeme nazývať sektormi. Súčasne budeme predpokladať, že v rámci úsekov je dížka sekto.
rov rovnaká. Ak teraz rozšírime vetu, charakterizujúcu typ údaj ov o počiatočnú adresu príslušného úseku
a o bitový reťazec obsadenia jednotlivých sektorov,
možno pomerne jednoducho zabezpečiť dynamické
priderovanie sektorov údajovým vetám a ich opatovné
uvorňovanie. To ale znamená, že do jednotlivých sek.
torov mažeme operatívne presúvať z mgp údajové
vety za teritóriá, ktoré pokrýva spracovávaný obrazový materiál, pričom do zodpovedajúcej adresovej
vety zaznamenáme adresu prvej údajovej vety (t. j.
počiatočnú adresu sektoru). Pri uvornení obsadeného
sektoru túto adresu prepíšeme takou hodnotou, ktorá
nemaže byť žiadnou adresou v báze dát, napr. hod.
notou -1. Takto vieme kedykorvek zistiť, či sa určité
údajové vety nachádzajú v diskovej oblasti, alebo či
sú len na mgp.
Popísaný spasob spracovania, pri ktorom možno
pracovať s prakticky neobmedzeným rozsahom údajových viet v značne obmedzenej diskovej údajovej
oblasti, budeme nazývať princípom virtuality údajovej oblasti. Oblasť na disku budeme pritom nazývať
reálnou údajovou oblasťou a oblasť, ktorú by sme
potrebovali k zaznamenaniu všetkých údajových viet,
virtuálnou údajovou oblasťou. Čím bude rozdiel medzi .
verkosťou virtuálnej a reálnej údajovej oblasti menší,
tým bude systém spracovania efektívnejší.
3.4Kategorizácia

formátov

údajových

viet

Roci pri návrhu modelu dát nevychádzame z informačného obsahu plošných údaj ov, vieme, že príslušné
údajové vety ich budú vždy združovať po vhodne
zvolených oknách záujmovej oblasti a svojou podstatou budú mať charakter údajových matíc. Vzhradom
na to, že spasob zápisu týchto údajových matíc maže
byťrazny, je potrebné počítať s viacerými formátmi
údajových viet a s tým, že· formát údajových viet
v diskovej údajovej oblasti sa ncmusí zhodovať s formátom tých istých údajových viet na mgp. Je totiž
pravdepodobné, že pokiaI pre záznam na mgp je vo
všeobecnosti vhodnejší niektorý zo zhustených spasobov zápisu, mal by formát vety na disku zodpovedať
spasobu spracovania a teda by nemal byť príliš
zhustený.
Z hradiska modelu dát je preto potrebné jednotlivé
vybrané formáty údajových viet kategorizovať a príslušné identifikátory diskových a magnetopáskových
formátov zapisovať do adresových viet.

Navrhnuté charakteristiky logickej a fyzickej štruktúry bázy podporných dát DPZ v spojení s vhodne
zvoleným systémom riadenia bázy dát (napr. IDMSIntegrated Database Management System, ktorý sa
v ČSSR bežne prevádzkuje na počítačoch JSEP
[6-12] svojou univerzálnosťou dávajú možnosť vyvinúť programové zabezpečenie, ktoré umožní:
-

postupné budovanie bázy podporných dát s priebežným definovaním jej obsahu (kartografické systémy zobrazenia, verkosti záujmových území, typy
údajov a ich príslušnosť ku generáciám, atd.),
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-

-

-

jednoduchú a pohodlnú manipulácius
dátami
z programov napísaných vo vyšších programovac
cích jazykoch,
simultánne využívanie dát užívateIskými programami a ich paralelnú prevádzku v režime roultiprogramovania,
ochranu logickej a fyzickej integrity dát a ochranu
pred. neautorizovaným prístupom,
interaktívne spracovanie z lokálnych a (alebo)
vzdialených terminálov.

Programové zabezpečenie vybudované na základe
navrhnutých charakteristík by malo naviac umožniť
také implementácie, ktoré by boli prisposobené podmienkam konkrétnych výpC\čtových systémov (kapacita operačnej pamati, pooet a kapacita diskových
jednotiek, atď.) a rozsahu predpokladaného spracovania (územná rozIahlosť, množstvo obrazového materiálu, úroveň podrobnosti spracovania, ... ). Vďaka
tejto flexibilite je možné práoe na systéme organizovať
tak, aby vyhovoval potrebám veIkého regionálneho
centra spracovania prieskumných dát, ako aj podmienkam centra s menšou územnou posobnosťou.
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Je známé, že na základě náhodných pokusů a vhod·
ných algoritmů lze sestrojit náhodnou veličinu, která
má předem dané rozdělení. Pro tuto simulační metodu
se používá název metoda Monte Carlo. Její aplikace
při odhadu apriorních středních chyb (s využitím generátoru náhodných čísel) je předmětem článku.
2. Běžně používané postnpy
Všechny měřené (i jiné patřící do téhož souboru) veli.
činy (např. délky, úhly, čas, souřadnice apod.), je-li
n > 2 (n počet určení), jsou charakterizovány
střední hodnotou (např. aritmetickým průměrem)
a střední chybou (případně rozptylem). Do výpočtu
vstupuje celá řada takových hodnot. Je pak úkolem
zjistit, s jakou přesností je určena výsledná funkce.

Pro odhady chyb funkcí z chyb argumentů (nezávislých) se používá zákon o hromadění chyb.
Daný výpočetní vzorec (funkce) se derivuje podle
jednotlivých proměnných (parciální derivace). Vytvoří se kvadráty jednotlivých parciálních derivací
a kvadrát diferenciálu se nahradí rozptylem (kvadrátem střední chyby). Po vyčíslední derivací lze tak vypočítat střední chybu analyzované funkce.
Tento postup je snadný, spolehlivý a rychlý u jednoduchých funkcí. V některých případech složitých funkcí je vytvoření parciálních derivací komplikované
nebo i nemožné (funkce např. nemá derivaci).
Vzorce pro výpočet středních chyb se tak někdy
nevhodně zjednodušují. Odhady chyb jsou pak nejisté
s četnými omezeními.
Např. u polygonových pořadů není k dispozici me·
toda jednoduchého a přesného odhadu chyb jednotli.
vých bodů pořadu. Většina postupů (vzorců) umožňuje
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použít i rozdělení s diskrétními hodnotami
nomické rozdělení). Vliv systematických
simulovat užitím nesymetrického rozdělení,
lze systematické chyby (zvolené) připočítat
lým (generovaným).

Vstup měřených
,eličin

(argumentů

-

ď~~..;;.

Pozn.: Náhodná čísla. jsou na počítačích obvykle gene·
,

'·Zedenl· tolerončnrh
inte"alu
Istřed._
chybl. délka cyklu

Výpočet

funkce

rovaná v intervalu (0,1). Některé podprogramy
umožňují i zadání jiného intervalu, popř. střední
chybu a střední hodnotu.
Jsou-li tyto možnosti dány již programovým
(operačním) systémem, je vhodné generátor
testovat na spolehlivost (stabilitu) rozdělení.
Z praktických důvodů je výhodnější pracova.t
se střední chybou. Pak při normálním rozdělení
lze volit toleranční interval jako dvojnásobek
střední chyby. U rovnoměrného rozdělení např.
1,7násobek střední chyby.

F

Ineza tiž. chy bamil

r-----I
I

Generování

N..

I

(např. bichyb lze
případně
k nahodi·

náhod.

čísel
10.11

I.)

I
I

Na obr. 1 je vývojový diagram navrženého systému
pro odhady obecných funkcí. Na obr. 2 je příklad vý.
vojového diagramu pro posouzení statistické stability
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(0.1)
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výpočet
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hodnoty

určité

Zatř(děn(
tvorbu
(rozlož.

Q ..

I.J

rozdělení

Q..

I.J

pro

his togra mu
četnost()

odhady chyb pouze velmi přibližně. Podobná situace
je i u transformací.
3. Princip simulační metody
Chyby v měřených i daných veličinách (argumentech)
jsou simulovány na počítači. Pro každý výpočet funkce jsou generovány náhodné chyby (pokládané za
skutečné) ze zvoleného intervalu (např. symetrického),
které se připočtou k hodnotám vstupujícím (argumentům) do výpočtu. Po výpočtu bude rozdíl takto vypočtené funkce a chybami nezatížené funkce pokládán
rovněž za náhodný. Vznikne tak simu10vaná chyba
ve funkci. Cyklus lze libovolně opakovat. Po ukončení
zvoleného počtu cyklů lze soubor testovat různými
statistikami.
Vhodné je vypočítat i střední hodnoty (aritmetický
průměr) a střední chyby (resp. rozptyl) argumentů pro porovnání navržených a dosažených hodnot.
U simulovaných chyb je generátorem zajištěn nahodilý charakter chyb a normální (lze použít i rovnoměrné). téměř spojité rozdělení četností. Možné je
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zvoleného rozdělení četností. Příklad diagramu pro
tvorbu dvourozměrných (souřadnicových) chyb z polohové chyby je na obr. 3.
V kostce lze tedy systém definovat jako: Způsob
výpočtu apriorních chyb geodetických, matematických, fyzikálních funkcí, který se vyznačuje tím, že
jednotlivé proměnné jsou postupně zatěžovány chybami (ve zvoleném intervalu) nahodile generovanými
počítačem.
Po ukončení zvoleného počtu cyklů se hodnoty
funkce testují včetně jednotlivých argumentů metodami matematické statistiky.
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Generovón,' náhod.
člslo Aj z inter.

10.11

Vytvořen,' polohové
odchylky ve varioČ.
rozpětl K

4. Použiti simulaěni metody

Cp ~ mx,y

Dosud se odhady středních chyb provádějí podle zákona
o hromadění středních chyb, tedy speciálním použitím
diferenciálního počtu.
Řada funkcí je ale natolik složitá, že vyjádření
výsledné střední chyby prostřednictvím parciálních
derivací a diferenciálů je velmi složité a vede k daleko
komplikovanějším výpočtům, než je vlastní výpočet
funkce.
Navrženou metodu lze použít s výhodou právě
u takových složitých funkcí, např. polygonové pořady,
transformace apod. Další předností je možnost odhadu chyb pro konkrétní úlohu (konfiguraci). Např. na
kterém bodě konkrétního polygonového pořadu, značně zalomeného, lze očekávat největší chybu. Pro tuto
možnost analýzy lze metodu uplatnit např. v důlním
měřictví.
Zajímavá aplikace přichází v úvahu při odhadu chyb
v mapování. Simulováním chyb (dvojrozměrných)
v bodovém poli (PBP), v měřených veličinách polárního příp. ortogonálního měření lze získat přehled
o chybách (a vztazích) podrobného měření ve velkém
rozsahu (např. náčrtu, mapovém listu). Lze pak analyzovat plošné závislosti ve fiktivní i skutečné síti podrobných bodů (vliv metody, přesnosti měření, konfigurace apod.). Rovněž je možné sledovat výhodnost
jednotlivých výpočetních postupů.

.p. Aj.K

Generován,'

náhod.

čtselBjzl-UI

Generováni' náhod.
čísla Ci z (-1.11

Pozn.: Tyto úlohy vyžadují dostatečně rychlý počítač
s velkou operační pamětí (zvláště pro posuzování
rozsáWejších podrobných sítí a měření). Jedná se
o typickou počítačovou problematiku (málo vstupů, objemné výpočty, málo.výstupů).
Každá skupina úloh vyžaduje vlastní programy. V některých případech lze do stávajících výpočetních programů vložit podprogramy pro od·
had chyb.

Další zajímavé použití přichází v úvahu ve školství.
Na poměrně jednoduchých programovatelných kalkulátorech lze velice ilustrativně demonstrovat působení
chyb argumentů na analyzované funkce.

Pro porovnání metody s teoretickým pravděpodobnostním modelem byl zvolen jednoduchý příklad. Ten
právě umožňuje nejen porovnání obon výsledků, ale
také realizaci ukázky simulace na všeobecně přístupných stolních (příp. i kapesních) programovatelných
kalkulátorech.

Úloha: Určení středních chyb výšky (funkce) resp.
převýšení z měřených veličin D (vodorovná délka)
a IX (výškový úhel) - argumenty.

Podle zákona o hromadění chyb je střední chyba převýšení:

kde m", - stř. chyba převýšení, mD-stř.
m", - stř. chyba úhlu, e = 200/7';.
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Výpočet
'VStu

p: D, ,(.,m , m,(.
D
zdroj. čl'slo, .počet
cyklů
Q

oprav

V-vi'

s·ur'!'laceoprav,
oprav

kvadr.

I pro V, D,o(. )

Výpočet
teoretickÝch
hodnot
nvlzákon
hrom. chybL výpočet
V (nezat. chybami)

Definice
to!eranč
intervalů
AD= - kD'mO' B = kOom
O
D
Výpočet
průměrů
z Vi,Oi,o(,.j , výpočet

Ao(,=-k,(.omo(,' B,(.=k..::,m..:.

generovaných

mV,m '
O

mol. vč. stř. chyb
Generov~n(

O

čl'sla

aritm.

~áhod.

průměru

'

NG z (0.1)

Zařazen(
do toler.
intervalu
D
N = NG'IBO-AO)
<AD
Oi

Generováni'
člsla

Při výpočtu je nejdříve vypočtena teoretická chyba
převýšení a základní hodnota převýšení V (nezatížená
chybami).
Protože bylo použito rovnoměrné rozdělení (zjednodušení) a omezená velíkost cyklu, je variační rozpětí
stanoveno hodnotou 1,71 mD resp. 1,71 m",.

náhod.

N~z(0,1l

ZařazenI
'intervalu

do. toler.

N"::i = N~ I B,L - A,LJ

+

A..:.

Ai

= -1,71

mi
j

Výpočet
Di = D

náhod.
<

a('=,(.<N
I

Vi = Di •

a

Bi

=

1,71 mi ;

(3)

= {D, o:}

Následuje generování náhodných čísel N (samostatně
pro D i 0:) V intervalu:

hod.

N

Oj

{N

,Li
tga(j

E

R/O

< N < I}

Pro zařazení do intervalu
{Ni

E

R/Ai ::;;Ni

< Bi}

je použit algoritmus:
Ni

Na obr. 4 je vývojový diagram probíraného příkladu.
Program byl zpracován pro kalkulátor Compucorp 327
alfa.
Do programu vstupují tyto veličiny: vodorovný
úhel, výškový Úhel, střední chyba v délce a úhlu (požadované), zdrojové číslo pro generátor a počet cyklů.

= N(Bi - Ai)

+ Ai

(6)

Takto vytvořené chyby (Ni) se přičtou k argumentům D a o: a vypočte se převýšení Vi' Vypočítají se
odchylky e~ = V - Vi a včetně eř se sumarizují (pro
následující výpočet středních chyb). Podobně se sumarizují i hodnoty ef a er.
Výpočet se opakuje podle zvoleného počtu cyklů n.
Po ukončení cyklu se vypočtou střední hodnoty V, D
a o:a jejich střední chyby včetně středních chyb středních hodnot.
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Chyba převýšeni
Cislo
série

(1)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

my

Chyba délky

mn

m1

Chyba úhlu

genero·
vaná
10-c.m

zvolen.

gener.

zvol.

10-c.m

!o-c.m

cc

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

25
50
35
50
10
20
100
100
50
50
100
100
20
25
25
30
20
200
350
250
100
110
20
20

24
50
32
50
9
21
96
100
54
50
92
99
19
26
23
29
20
207
342
249
85
92
22
21

566
674
565,
712
80
169
1560
1616
283
398
1506
1599
158
420
385
475
569
1807
9530
440
209
231
197
171

250
400
500
500
200
200
500
500
500
200
500
500
200
250
250
250
250
1000
800
1500
1000
600
200
200

238
393
495
493
199
210
493
498
488
201
517
481
205
240
244
236
255
1038
666
1412
999
586
196
204

.

c
(8)

= '5:.t/n; t ' {D,

(x,

střední chyba mt = [('5:.e;-

('5:.et)2/n)/n -

stř. chyba stř. hodnoty m""t

= mtln%

V}
1]%

(7)
(8)
(9)

V tab. I je zobrazena přehledná tabulka s výsledky
konkrétní úlohy (funkce). Tabulka umožňuje v daném
případě posouzení obou metod výpočtu středních chyb
funkce. Ve sl. 2 jsou uvedeny teoretické chyby v převýšení (podle zákona hromadění chyb) ze zvolených chyb
argumentů (mn ve sl. 4 a m", ve sl. 6). Ve sl. 3 je chyba
vytvořená podle navrženého systému. Podobně i ve
sl. 5 a 7 jsou chyby délky a úhlu vytvořené tímto systémem. Sl. 8 obsahuje počet cyklů, ve kterých byly
generovány chyby. Ve sl. 9, 10, II jsou poměry teoretických chyb a chyb vytvořených simulací v procentech.
Z tabulky je zřejmá velmi dobrá shoda teoretického
modelu s navrženým simulačním systémem.

mn
m~

m",
m:

my
m1

(%)

(%)

(%)

(10)

(11)

(9)

200
105,0
110
101,8
101,0 .
200
100
101,4
150 .. 100,5
150
95,2
100
101,4
150
100,4
100
102,5
300
99,5
200
96,7
104,0
300
250
97,6
250
104,2
150
102,5
300
105,9
500
98,0
50
96,3
120,0
60
106,2
75
100,1
60
45
102,4
102,0
20
25
98,0

průměr (prostý)
vážený (p = N)

střední hodnotaXt
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'"
gener.

teoret.
I(zákon
hrom. ch.)
10·c.m

584' I
672
599
734
82
158
1612
1612
250
393
1612
1612
164
404
404
484
561
1778
9667
489
242
274
177
164

N

m*

m",

mb

Počet
cyklů

28170, čfslo 10/1982

101,8
101,3

104,2
100,0
109,4
100,0
111,1
95,2
104,2
100,0
92,6
100,0
108,7
101,0
105,3
96,2
108,7
103,4
100,0
96.,6
102,3
100,4
117,6
119,6
90,6
95,2
102,6
102,5

103,2
99,7
106,0
103,1
102,5
93,5
103,3
99,8
88,3
98,7
107,0
100,8
103,8
96,2
104,9
101,9
98,6
98,4
101,4
111,1
119,1
118,6
89,8
95,9
101,9
101,3

podmínkou totiž je, aby generované chyby byly skutečné nezávislé. Tuto podmínku některé generátory,
které vycházejí ze zdrojových čísel a používají vlastností kongruencií, zatím zcela nesplňují.
Simulační metodu, která byla původně určena pro
zcela jiné účely, lze tedy zajíma.vě využít i v geodézii.
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Do redakce došlo: 2. 6, 1982

Další možnosti využití systému přicházejí v úvahu
při studiu mechanismu působení chyb. Při používání
bude ale nutné věnovat rovněž pozornost vlastnímu
zdroji chyb, generátoru náhodných čísel. Rozhodující
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Plánování přesnosti prvků
matematické redukce

V současné době existuje celá řada dálkoměrných pří.
strojů s různým dosahem a s různou apriorní přesností.
Přesnost je zpravidla charakterizována vzorcem pro
předpokládanou střední chybu md měřené vzdálenosti
d, který má tvar md = a: {Jd. Prvý člen a: je nezá.
vislý na vzdálenosti a obsahuje vliv nepřesnosti v určení součtové konstanty, fázového posunu a centra-ce.
Na druhém členu {J se zejména podílí nepřesnost na·
stavení a stability modulačních frekvencí a vliv ne·
jistoty v určení indexu lomu vzduchu (vliv nejistoty
v určení fyzikální redukce).
Délky opravené o fyzikální redukce je nutno téměř
vždy převést na geodetickou výpočetní plochu, na
které se řeší geodetické úlohy. Tomuto převodu říkáme matematická redukce. Výjimku tvoří délky, které
jsou zprostředkujícím činitelem pro určení deformace
stavebních objektů či posouzení stability zemních
masivů, kdy nás zajímá prostorová vzdálenost, právě
tak, jako při prostorové trilateraci.
Z uvedeného vyplývá, že pro požadovanou přesnost
v určení délek nepostačí
pouhé pořízení odpovídajícího dálkoměru, ale též splnění dvou základních poža.
davků:
1. dodržení předepsané kalibrace, centrace a určení
optimálních fyzikálních redukcí,
2. dostatečně přesné provedení matematické redukce.
V našem pojednání se budeme zabývat druhým
problémem. Chceme odpovědět na otázku, jak přesně
musíme znát prvky pro matematickou redukci naměřených vzdáleností, aby i po redukci byla zachována
přesnost, daná a príori typem přístroje. Na tuto otázku
nelze odpovědět jednoznačně, protože v současné geodetické praxi se používají dálkoměrné přístroje různé
přesnosti.
Matematickou redukci provádíme principiálně dvěma způsoby, buď ze známých výšek koncových bodů,
nebo ze známé výšky počátku a zenitové vzdálenosti
měřené délky. Pro oba způsoby odvodíme kritéria
přesnosti a vyšetříme omezující velikosti středních
chyb v určení prvků matematické redukce a pro jejich
snadné a rychlé určení sestrojíme nomogramy.

+

2. Matematická redukce při známých nadmořských
výškách koncových bodů měřené délky
Jestliže geodetickou výpočetní plochou bude koule,
při čemž normálový elipsoidický řez se nahradí kružnicí o poloměru ROl., dostaneme v normálovém řezu
situaci patrnou z obrázku 1.
D d

-

HA HB

-

měřená vzdálenost po fyzikální redukcil)
prostorová vzdálenost po fyzikální redukci (přímá spojnice bodů A, B)
výška bodu A nad referenční koulí
výška bodu B nad referenční koulí

t

- délka tětivy na referenční kouli

ROl. 8

-

poloměr referenční koule
délka oblouku na referenční kouli, odpovídající
prostorové vzdálenosti d

Poznámka 1: Redukci z plochého oblouku D na přímou
spojnici d zanedbáme, protože pro světelné
dálkoměry činÍLldmm = 1,729D:'" .10-· [IJ.

Pro délku tětivy t pro jakoukoliv délku d platí přesný výraz [1]

Převod tětivy t na odpovídající délku kruhového oblouku 8 je d.ále exaktní a pro výpočet je výhodný linearizovaný tvar

Přesnost převodu tětivy t na oblouk 8 lze neomezeně
zvyšovat přidáním dalších členů rozvoje. Z toho vyplývá, že chyba redukované délky 8 je prakticky rovna.
chybě tětivy t (m, = m-e) a je závislá na přesnosti
veličin d, HA' HB a ROl., což jsou proměnné v rovnici (1)
a jim budeme říkat prvky matematické redukce.
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Apriorni přesnost

Typ
dé.lkoměru

Firemni označeni

md = "

+

{Jdkm

[mm]

I

-

Kern ME 3000 (3/3)

(0,2

AGA 6A (5); AGA 6BL (25),
AGA 600 (40), AGA 8 (60),
AGA 700 (5/6), AGA 710 (5/6),
OPTON Eldi 1 (4/19), Eldi 2 (2/19),
Eldi 3 (1/7), Elta 2 (3/18),
Elta 4 (3/9),
Wild DI 20 (10/11)

II

1 a)

(5

+
+

(5

+ 5 d)

(5

+

(5

14A (15/16), AGA 110 (3/8),
112 (4,8/8), AGA 116 (2,3/8),
122 (5,5/8), AGA 140 (5,5/8),
DM 501 (2/5), DM 102 (2/3),
DM 502 (1/3),
Wild Di 3S (2), TAC 11 (2/11),
CI 410 (2,2/11),
CI 450 (3/11), DI 4 (2/11),
DI 4L (5/11), TC 1 (2/11),
TC lL (5/11),
Zeiss EOK 2000 (3/9),
EOT 2000 (3/21),
RECOTA (3/21)

+

1 d)
2d)

AGA
AGA
AGA
Kern

III

AGA 10 (2,2/8), AGA 12 (1,6/3),
AGA 12A (3/8), AGA 14 (10/16),
AGA 120 (3,3/8)

IV
Poznámka:

Za každým firemním označením přístroje je v závorce v čitateli uveden výrobcem udávaný
maximální dosah za optimálních podmínek v km, ve jmenovateli nutný počet hranolů. V případě, že jmenovatel chybí, výrobce počet hranolů neuvádí.

Jak bylo řečeno úvodem, hledáme odpověď na
otázku, jak přesně musíme znát veličiny HA' HB aR",
aby střední chyba mJ převedené délky d na referenční
plochu nebyla větší, než předpokládaná apriorní přesnost daná typem přístroje. S přihlédnutím k předchá.
zejícímu odstavci postačí znát střední chybu m, tětivy
t, kterou obdržíme z upravené rovnice (1) aplikací
obecného zákona o hromadění a přenášení středních
chyb. Úprava rovnice (1) spočívá v jejím rozvedení
v řadu, zanedbání malých členů a zavedení nových
promennyc'h

h

v

=

HB

H m = 2 HA2

H A,

-

+h

Pro střední chybu ml dostaneme potom výraz
2

ml

=

2

mel

+

d2
R'

2

mHA

2

2

h
d H;'
+ (i2
mh + ---y2

"
kde

,

(3)

mR",

v
v
VI
h2
coz znamená, ze ceny (fi

d

je předpokládaná apriorní přesnost v určení
vzdálenosti d
mh
je střední chyba převýšení koncových bodů
délky d
mHA je střední chyba výšky počátečního bodu nad
referenční koulí
mR" je střední chyba poloměru náhradní koule
prvků

matematické

Předpokládaná apriorní přesnost md měřené vzdálénosti d je dána typem přístroje a v obecném vyjádření
se užívá tvar md = lX
{Jd. Náš úvodní požadavek
můžeme na základě rovnice (3) matematicky formulovat tak, že

+

d2

R'

2

mHA,

aH
----w2

a

m

I

mB"

+
+

"

přesnosti

2

mh,

" střední chyby
" ml'
v ní prakticky neovlivní hodnotu
Při takto zvolené mezní hodnotě součtu 0,01 (lX
{Jd)2
by činil maximální rozdíl ml - ma = 0,005 (lX
{Jd)
a ten neovlivní postačující dvoucifernou hodnotu
střední chyby ml.
Z nerovnosti (4) je zřejmé, že její splnění pro kon·
krétní veličiny d, h, Hm, R", lX a {J je podmíněno velikostí středních chyb mh' mHA a mR,,' Pro stanovení
a posouzení jejich mezních velikostí vyjdeme z nerovnosti (4) a dostáváme vztahy

mel

2.1 Stanovení
redukce

10 á)

R"
mHA

mR"

+ {Ja
V300 '

lX

<7

<

+

{Jd
V300
'

lX

mh~h

R;
d Hm

+

{Jd
V300

lX

(7)

Při dodržení těchto podmínek nebude přesnost pře.
vodu prostorové délky d na geodetickou výpočetní
plochu prakticky ovlivněna nepřesnostmi v určení
převýšení, výšky počátečního bodu a volbou poloměru
náhradní koule.
Podle apriorní přesnosti můžeme u nás používané
malé světelné dálkoměry rozdělit do čtyř typů, viz
tabulka 1.
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2.1.1 VyšetřeIÚ mezIÚch velikostí středních chyb
mHA, mR", a mh
MezIÚ velikosti středních chyb mHA a mR", jsou vyšetřeny na základě vztahů (6), (7) pro všechny čtyři
typy dálkoměrů a jejich číselné hodnoty jsou uvedeny
v tabulce 2 a 3.

V běžné praxi docHujeme v jeho určeIÚ mnohonásobně
vyšší přesnost než požadovanou výrazem (7) a uvede.
nou v tabulce 3, což tedy znamená, že člen se střední .
chybou ml", se v nerovnosti (4) opět neuplatIÚ.
Nebudeme proto vyšetřovat velikost mezIÚ střední
chyby mh z výrazu (5), ale z nového vztahu, který
obdržíme z nerovnosti (4) při zanedbáIÚ členů s mkA
am2

R",

Tab. 2. Mezní velikosti středních chyb mHA při R", =
= 6380 km
Typ
pfístroje

Délka [mj
100

500

1 000

1 500

2000

3 000

2 500

mHA [ml

I
II
III
IV

1,1I
18,79
20,26
22,10

0,52
4,05
5,52
7,37

0,44
2,21
3,68
5,53

0,42
1,60
3,07
4,91

Tab. 3. Mezní velik0!ttl středních
= 3000 m
Nadmoi'ská
výška [ml

I

0,40
1,29
2,76
4,60

chyb mR'"

Typ pffstroje
III
II

"'R",
200
300
400
500
1000

12,5
8,3
6,3
5,0
2,5

0,40
1,10
2,58
4,42

0,39
0,98
2,46
4,30

pro d =

Pro tento vztah jsou v tabulce 4 orientačně uvedeny
vypočtené hodnoty mezIÚch středních chyb mh pro
jistý typ dálkoměru, různá převýšení a různé vzdále.
nosti. Z tabulky 4 můžeme zjistit, s jak('u střední chybou musíme znát převýšeIÚ koncových bodů měřené
délky, aby nám tato chyba neovlivnila matematickou
redukci.
Je zde však ještě jeden problém. Převýšení koncových bodů Ji, = HB - HA můžeme také napsat pomocí
normálIÚch výšek H':4. a H'1 a výšek quasigeoidu nad
elipsoidem gA, gB při zanedbáIÚ převýšení elipsoidu
nad náhradní koulí

IV

Ji,

[km]

31,3
20,9
15,7
12,5
6,3

78,3
52,2
39,3
31,3
15,6

kde

gA -

normálIÚ výška bodu A
výška quasigeoidu nad elipsoidem v bodě A.

Na základě rovnice (8) platí

Chceme.li, aby byly zachovány velikosti mezIÚch
středIÚch chyb mHA uvedené v tabulce 2, musíme na
základě konstatování rovnice (10) volit vhodný způsob určení výšek quasigeoidu. Touto volbou můžeme
dokonce docílit, že přesnost určeIÚ HA bude větší než
požadovaná výrazem (6) a potom prohlásit, že člen
se středIÚ chybou mlIA se v nerovnosti (4) neuplatIÚ.
Poloměr R", je pro daný elipsoid funkcí zeměpisné
šířky cp a azimutu /x. Pro jeho určeIÚ platí vztah [1]

+

mZ m.de -

= Ji,q

+ gB-gA,

(13)

+ Lig

(14)

střední chyba normálního převýšení
středlli chyba převýšeIÚ quasigeoidu.

Výraz (15) dokazuje, že na středIÚ chybě převýšeIÚ
koncových bodů se podílí střední chyba normálního
převýšení a středIÚ chyba převýšení quasigeoidu.
Proto .na základě požadavků přesnosti v určení mh
získaných z výrazu (5) či z tabulky 4 musíme pro
přesný převod naměřených délek volit vhodný
způsob
určení
normálního
převýšení
a převýšení quasigeoidu.

a

Přesnost určeIÚ normální výšky je oproti přesnosti
určeIÚ výšky quasigeoidu nad elipsoidem mnohonásobně větší, takže s dostatečnou přesností můžeme
místo výrazu (9) psát

N
R", = --------- 2
1
e'2 cos cp cos2

H'h-H':t
Ji,

137,1
91,4
68,5
54,8
27,4

Proveďme roz bor velikostí mezIÚch středIÚch chyb
mHA a mR",'
Výška HA bodu A' nad referenčIÚ koulí obsahuje
dvě složky, pro něž platí

kde H~ -

=

Příklad 1: Pro vzdálenost
= 2000 m a převysení
Ji, = 100 m dostáváme z tabulky 4 požadavky na mezní
střední chyby m1 v jeho určení (i - typ dálkoměru):
m~ = 4 mm, m~I = 14 mm, m~II = 30 mm, m~v =
= 50 mm.
Z výsledků, které nám poskytuje tabulka 4 je
zřejmé, že požadavky na přesnost určení převýšeIÚ
jsou mnohdy tak přísné, že je nebude možno v řadě
případů dodržet. Proto připustíme, aby ml = 1,lma.
Tímto zvětšeIÚm tolerancí si dovolíme "znehodnotit"
prostorové délky při převodu na délku tětivy o 10 %
ma, což pro praxi bude ve většině případech únosné
a hlavně, zvětšíme tím hodnoty mh 4,6krát proti hodnotám v tabulce 4. Znamená to tedy, že m: = 1,21 m~,
čili s přihlédnutím k rovnici (3) a dříve zdůvodněnému
zanedbáIÚ členů s mHA a mR", dostáváme nový omezující vztah pro velikost střední chyby v určeIÚ převýšeIÚ koncových bodů měřené vzdálenosti
mh

/X
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100

200

300

400
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1500

2000

2500

3000

mezní střední chyba mh [mm]

1
10
100
250

3,0
0,3
0,0
0,0

8,0
0,8
0,1
0,0

15,0
1,5
0,2
0,1

24,0
2,4
0,2
0,1

35,0
3,5
0,4
0,1

71,2
7,1
0,7
0,3

120,0
12,0
1,2
0,4

181,2
18,1
1,8
0,7

255,0
25,5
2,6
1,0

440,0
44;0
4,4
1,8

675,0
67,5
6,8
2,7

960,0
96,0
9,6
3,8

I
10
100
250

51,0
5,1
0,5
0,2

104,0
10,4
1,0
0,4

159,0
15,9
1,6
0,6

216,0
21,6
2,2
0,9

275,0
27,5
2,8
1,1

431,2
43,1
4,3
1,7

600,0
60,0
6,0
2,4

781,0
78,1
7,8
3,1

975,0
97,5
9,8
3,9

1400,0
140,0
14,0
5,6

1875,0
187,5
18,8
7,5

2400,0
240,0
24,0
9,6

I
10
100
250

55,0
5,5
0,6
0,2

120,0
12,0
1,2
0,5

195,0
19,5
2,0
0,8

280,0
28,0
2,8
1,1

375,0
37,5
3,8
1,5

656,2
65,6
6,6
2,6

1000,0
100,0
10,0
4,0

1406,0
140,6
14,1
5,6

1875,0
187,5
18,8
7,5

3000,0
300,0
30,0
12,0

4375,0
437,5
43,8
18,0

6000,0
600,0
60,0
24,0

I

60,0
6,0
0,6
0,2

140,0
14,0
1,4
0,6

240,0
24,0
2,4
1,0

360,0
36,0
3,6
1,4

500,0
50,0
5,0
2,0

937,5
93,8
9,4
3,8

1500,0
150,0
15,0
6,0

2188,0
218,8
21,1
8,8

3000,0
300,0
..30,0
12,0

5000,0
500,0
50,0
20,0

7500,0
750,0
75,0
30,0

10500,0
1050,0
105,0 .
42,0

I

---

10
100
250

Poznámka:

I

Uvedená tabulka je výsledkem statistického
souboru, zpracova,ného jednotně v hodnotách na
0,1 mm. Reálná přesnost je s výjimkou dálkoměru I (ME 3000) dána zaokrouWením uvedených
hodnot na požadova,né jednotky podle počtu pla,tných cifer.

Pro vlastní racionální plánování přesnosti v určení
převýšení mohou dobře posloužit nomogramy 1-4
(obr. 2-5), konstruované pro předem zvolené okrouhlé
hodnoty mezních středních chyb mh na základě ~ýrazu
(16), tedy pro toleranci mj = 1,1 ma a pro všechny
čtyřL typy dálkoměrů. V nomogramech představují
izočáry geometrická místa bodů o stejných středních
chybách mh, úsečky měřenou prostorovou vzdálenost d
a pořadnice převýšení 11, jejích koncových bodů.

...
li

'lP

dlrkomfruD.

15.

Příklad 2: Pro stejné hodnoty jako v příkladě I, tedy
pro d = 2000 m, 11, = 100 m dostáváme pro čtyři typy
dálkoměrů ze vztahu (16) či z nomogramů 1-4
(obr. 2-5) tyto mezní střední chyby: m~ = 20 mm,
m~I = 64 mm, m~II = 140 mm, m~v= 230 mm.

I I / / /1 / /

:?

:;~~~~

~~

~Ot

40i
>O!
t

10

I

J.O

fr:

m

}
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3.1 Stanovení
redukce
ti

T,p

.illto

•••••ru

přesnosti

prvků

matematické

Jj

1"'1
'50

/ / .f/

~

$

'fo

Vyslovme obdobný požadavek jako v odstavci 2.1
a sice, aby chyby v z, HA a RIX prakticky neovlivnily
přesnost převodu prostorové délky na referenční plochu. Tento požadavek bude při ma = ex
pd a při
toleranci m: = 1,01 sin2 z m~ splněn, když

/

+

/

.--

0/"'/

Pro střední chyby mHA a mR" platí totéž co bylo
řečeno v kapitole 2.11, takže se ani ve výrazu (19)
členy s těmito středními chybami neuplatní. Proto
přistoupíme přímo k vyšetření mezní střední chyby m.
za předpokladu, že na velikosti střední chyby ml se
bude podílet pouze střední chyba v délce a střední
chyba v zenitové vzdálenosti. Potom z požadavku,
formulovaného výrazem (19) dostáváme

3. Matematické redukce při známých zenitových
vzdálenostech
V tomto případě naměřenou vzdálenost D po fyzikální
redukci převádíme na délku tětivy t na základě známé
nadmořské výšky HA jejího počátečního bodu a měřené zenitové vzdálenosti z. Situace v normálním řezu
při zanedbání tížnicových odchylek je patrná z obr. 6.

a odtud omezující vztah

D -

měřená vzdálenost po fyzikální redukci (opět
platí poznámka 1 z kapitoly 2)
d - prostorová vzdálenost po fyzikální redukci
cf - délka tětivy v horizontu bodu A, odpovídající
prostorové vzdálenosti d
- délka tětivy na referenční kouli
8
délka oblouku na referenční kouli
HA - výška bodu A nad referenční koulí
RIX - poloměr referenční koule
z - zenitová vzdálenost měřené vzdálenosti D
c5 - refrakční úhel
e - středový úhel prostorové vzdálenosti d
r - poloměr oblouku dráhy světelného paprsku
Stejně jako v kapitole 2. nám postačí pro odvození
střední chyby ms převedené délky d na referenční plochu znát střední chybu ml tětivy t. Pro její délku platí
nezjednodušený výraz [3]

. {

2SinZ-k}

sm z -2(RIX

+ HA)d

dsinz
cos 2(R IX+ H A )
kde k je refrační koeficient. Z výrazu (17) je zřejmé, že
t = F(d, z, HA, RIX), takže na střední chybě ml tětivy t
se budou podílet střední chyby proměnných d, z, HA
a RIX• Známým postupem [2] - aplikací obecného
zákona o hromadění a přenášení středních chyb a zjednodušením parciálních derivací vypuštěním zanedbatelných členů, dostáváme pro střední chybu ml výraz

m:

=

sin2zm~

+ d coszm: +
2

d2 sin2 z
R"
mlA

+

"
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Prostorová vzdálenost d [ml
500
750
1000
1250

1>0

o=~
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100

=:;;;~

f-<."l

200

400

300

N~

"CI

I

II

III

IV

Poznámka:

1500

2500

2000

3000

mezní střední chyby m. [cel

95
90
80
70

1,4
1,2
0,6
0,4

1,6
0,8
0,4
0,2

1,3
0,7
0,3
0,2

1,2
0,6
0,3
0,2

1,1
0,6
0,3
0,2

1,0
0,5
0,2
0,2

1,0
0,5
0,2
0,2

0,9
0,5
0,2
0,1

0,9
0,5
0,2
0,1

0,9
0,4
0,2
0,1

0,9
0,4
0,2
0,1

0,9
0,4
0,2
0,1

95
90
80
70

41,3
20,5
10,0
6,4

21,0
10,5
5,1
3,2

14,3
7,1
3,5
2,2

10,9
5,4
2,6
1,7

8,9
4,4
2,2
1,4

6,2
3,1
1,5
1,0

4,9
2,4
1,2
0,8

4,0
2,0
1,0
0,6

3,5
1,7
0,8
0,5

2,8
1,4
0,7
0,4

2,4
1,2
0,6
0,4

2,2
1,1
0,5
0,3

95
90
80
70

44,5
22,1
10,8
6,9

24,3
12,1
5,9
3,7

17,5
8,7
4,2
2,7

14,2
7,0
3,4
2,2

12,1
6,0
2,9
1,9

9,4
4,7
2,3
1,5

8,1
4,0
2,0
1,2

7,3
3,6
1,8
1,1

6,7
3,4
1,6
1,0

6,1
3,0
1,5
0,9

5,7
2,8
1,4
0,9

5,4
2,7
1,3
0,8

95
90
80
70

48,5
24,1
11,8
7,5

28,3
14,1
6,9
4,4

21,6
10,7
5,2
3,3

18,2
9,0
4,4
2,8

16,2
8,0
3,9
2,5

13,5
6,7
3,3
2,1

12,1
6,0
2,9
1,9

11,1
5,6
2,7
1,7

10,8
5,4
2,6
1,7

10,1
5,0
2,4
1,6

9,7
4,8
2,4
1,5

9,4
4,7
2,3
1,5

Uvedené hodnoty jsou výsledkem statistického souboru, zpracovaného jednotně
na O,lee bez oWedu na reálnou možnost přesnosti v určení zenitové vzdálenosti.

v hodnotách

Pro tento vztah jsou v tabulce 5 orientačně uvedeny
mezIÚ středlli chyby m. pro čtyři typy dálkoměrů,
různá převýšeIÚ a různé vzdálenosti.
Výsledky v této tabulce nás opět přesvědčují o přísnosti požadavku formulovaného výrazem (20). V řadě
případů je naprosto nereálné dodržeIÚ této přesnosti.
Situace se ještě komplikuje tou skutečností, že měřená
zenitová vzdálenost je zatížena chybou z refrakce
a tížnicovou odchylkou. Jak uvedeme v následujícím,
vliv refrakce podchytíme, avšak vliv tížnicových odchylek a zavedeIÚ příslušných oprav by bylo předmětem zvláštního zkoumáIÚ, kterému se nevyhneme při
zvláště přesných pracích. Při nich musíme naměřenou
zenitovou vzdálenost opravit o tížnicovou odchylku,
jejíž středlli chyba spolu se středlli chybou zenitové
vzdálenosti nesmí v kvadratickém součtu překročit
kvadrát vypočtené mezní středIÚ chyby m•.
Při reálné úvaze nám opět postačí tolerance ml =
= 1,1 sin z ma, takže s přihlédnutím k výrazu (18)
dostáváme pro m. nový omezující vztah

m. ::;;
Velikost
z výrazu

chyby

lX

+a, pa, 0,458

způsobené

N0110GAAM

tg z .

refrakcí
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odhadneme
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kde za k zpravidla volíme (pro sítě odpovídající
5. řádu) hodnoty 0,08,0,13,0,18. Na základě velikosti c5
rozhodneme, zda jsme vůbec schopni zenitovou vzdálenost s požadovanou přesností určit.
Pro určeIÚ m. spolu s přihlédnutím k nejistotě z vlivu
refrakce jsou výhodné nomogramy 5-8 (obr. 7-10),
konstruované pro zvolené okrouhlé hodnoty m. a toleranci ml = 1,1 ma sin z se zakresleným polem nejistoty
v určeIÚ z, způsobeného refrakcí. Toto pole je ohraničeno izočárou pro refrakčIÚ koeficient k = 0,18, která

"
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je spolu s izočárami pro refrakčni koeficienty k = 0,13
a k = 0,08 vinterpolována mezi izočáry meznichstřednich chyb m.. Z. nomogramu, daného typem dálkoměru odhadneme požadovanou středni chybu m•. pro
prostorovou délku rJ, a její zenitovou vzdálenost z.
Nalezená hodnota bude platit, padne-li pod izočáru
námi zvoleného refrakčniho koeficientu. Padne-li nad
izočáru refrakčního koeficientu, není prakticky možno
z jednostranného měření zenitovou vzdálenost s požadovanou přesností určit a matematickou redukci,
vzhledem k apriorni přesnosti přístroje a při vyslovené
podmínce ml = 1,1 ma sin z nelze zdárně provést.
Příklad 3: Pro délku 1 km a zenitovou vzdálenost 90g
dostáváme z nomogramů 5-8 následující mezni středni chyby m~ (i ... typ dálkoměru): m~ = 2,3cc,m~I =
= 11cc, m~II = 19cc, m~v = 28cc• Zenitovou vzdáleno.st
pro typ I nelze s požadovanou přesností určit, protože
m~je v poli nejistoty z refrakce (c5 • 4cc - 8ec).

Máme-li u redukovaných délek dosáhnout apriorni
přesnosti dané typem dálkoměru, musíme splnit požadavky formulované v úvodu tohoto článku. Naší
snahou bylo odpovědět na otázku, jak přesně musíme
znát prvky matematické redukce, aby i po ní zůstala

(lll.0",

••

'.I2

zachována předpokládaná apriorni přesnost namerených délek (předpokládá se, že tato přesnost byla
dosažena),
Byla odvozena potřebná kritéria pro
střední chyby převýšení koncových bodů a střední
chyby zenitových vzdáleností, při jejichž splněni bude
dosažena přesnost převodu na geodetickou výpočetni
plochu. Pro jejich snadné, rychlé a přehledné určeni
mají sloužit nomogramy 1-8 (obr; 2-5 a 7-10).
U zvláště přesných sítí nelze zapomenout na převýšeni quasigeoidu a na tížnicové odchylky při určováni
převýšeni koncových bodů či zenitových vzdáleností.
Známe-li požadovanou velikost příslušných střednich
chyb, může odbornik sám volit vhodnou a ekonomie·
kou metodu matematické redukce.
LITERATURA:
[I] VYKUTIL, J.: Vyšší geodézie I, VAAZ, Brno 1971.
[2] BÓRM, J. - RADOUCH, V.: Vyrovnávací počet,
Kartografie Praha, 1978.
[3] KRPATA,
F.: Opakovaná měření v trilaterační
testovací síti, [Kandidátská disertační práce], Praha,
1979.

Lektoroval:
Ing. Milo! Cil1)bálník, CSc.,
GU, n. p., Praha

Český ústřední výbor ČSVTS - společnosti geodézie
a kartografie oznamuje, že v listopadu r. 1983 uspořádá
Odborná skupina 1701 - inženýrská geodézie celostátní
konferenci se zahraniční účastí "Nové úkoly geodézie při
zajišfováni specifických potřeb národniho hospodářstviH
s následující tematikou (hlavní zaměření):
-

Typ

••

"

-

nové úkoly geodézie při ochraně životního prostředí
využívání progresivních metod za účelem zvyšování
kvality práce a ekonomické efektivnosti
vliv výpočetní techniky a postupné automatizace na
hospodárnost inženýrsko-geodetických
prací

Bližší informace sdělí sekretariát společnosti geodézie
a kartografie ČR ČSVTS, Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1, tel. 231 0124,1. 224.

inženýrská geodézie v hutnictví, strojírenství, hor.
nictví, energetice, vodním hospodářství,
dopravě,
geologii a speleologii
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Ing. JI!'í Palo •.•rek, csc.,
katedra geodézle, fakulta stavební,
Vysoké učení technické v Brně

Závislost výsledku
,hydrostatické nivelace
na rozdílné teplotě vody v přístrojích

rozdílu převýšení, získaných dvěma nezávislými metodami měření HN, GN, přičemž platí
Rozvoj přístrojové techniky, především nové zpusoby
snímání polohy hladin kapaliny a také výzkum zdroju
chyb, umožnily v posledních desetiletích modernizaci
a zpřesnění metody hydrostatické nivelace (HN),
objevené již v dobách před naším letopočtem. V současné době se HN užívá k měření velmi malých výškových rozdílu s vysokou přesností, především' ke sledování pohybu stavebních objektu a v některých případech i ~ přenesení výšky přes rozsáhlé vodní plochy.
Uvedené metody bylo používáhO na staveništi VUT
Brno-Královo Pole v letech 1968-82 při výkonu
funkce odpovědného geodeta ke kontrolnímu měření
sedání a naklonění výškových' staveb: Současně
s výškovým měřením byly v hydrostatických nivelačních přístrojích typu Meisser zaregistrovány teploty
vody, které v prostředí suterénu staveb dosahovaly
1-9
Pozorované body byly z VÝzkumných duvodů
zaměřovány také velmi přesnou geometrickou nivelací
(GN) za použití přístroje Zeiss Ni 007 a závěsné invarové latě. Pod vedením autora byly v posledních
letech na této lokalitě vykonány měřické práce pro
vyřešení čtyř diplomových úkolu s tématikou mající
vztah k HN. Při studiu nashromážděného měřického
materiálu bylo zjištěno, že odchylky mezi převýšením,
naměřeným HN a GN se v některých případech mění
s teplotními poměry.

Vfchozí

&.1ternativa::

Účinný -slo'cl.pec
Roztřid~ní
nB. první.
teplotní.ch-

I..0,5.

na.a"fených
tři

sk:Jpin.lr

prvku
p:d.le

pom~J:ů

oe.

K ověření, do jaké míry a v jaké formě existuje závislost náhodných veličin, kterými jsou účinné teplotní
rozdíly LIt vody v soupravě a rozdíly převýšení LIli"
naměřených oběma metodami (HN, GN), bylo použito
korelační a regresní analýzy. Statistickému rozboru
byly podrobeny hodnoty získané z měření s přístroji
s vysokými a s extrémně sníženými účinnými vodními
sloupci [1]. Uvedené cíle výzkumu jsou v souladu se
současným světovým trendem studia fyzikálních vlivu
na výsledky geodetických měření.

Původní soubor, obsahující 218 převýšení, zaměřených
HN při výšce vodního sloupce 0,5 m a zaměřených
také GN, byl rozdělen na 3 skupiny podle teplotních
poměrů tak, aby rozsah změn měrné hmotnosti vody
byl v každé skupině přibližně stejný. Protože měření
bylo z výzkumných důvodů na týchž bodech opakováno a to s hydrostatickými nivelačními přístroji,
jejichž účinné vodní sloupce byly sníženy na 0,05 m
[1], vznikly z tohoto nového měřického materiálu další
3 skupiny, představující dohromady zase 218 převýšení. V každé ze šesti skupin byly prvky seřazeny podle
vzrůstajícího argumentu x, tj. absolutní hodnoty LIt
účinného teplotního rozdílu vody v přístrojích. Korespondující veličinou y byla absolutní hodnota LIli,

2.1 Pruměrné
a střední
(kvadratické)
v jednotlivých
skupinách
rozdílu

rozdíly
LIli,

Průměrný a střední (kvadratický) rozdíl včetně jeho
střední chyby jsou dány rovnicemi:

VI.1hl = [/Llh/J : n
m4h

± f-l4h =

V

[LIli, LIli,] (
n
1

,

1) 1 .

± V2n

' V2n = 0,08.

Malá hodnota f-l4h [8 %] svědčí o dostatečném počtu
prvků ve skupinách ke spolehlivému odhadu jejich
charakteristik v a m. (tab. 2)
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[ml

Průměrné
hodnoty
.11

0,5
0,5
0,5
0,05
0,05
0,05

0,62
0,63
0,53
0,60
0,60
0,57

Výška
Ů.

1

1
2
3
4
5
6

[Oe]

2.2 Testování
normaIity
ve skupinách

Poěet
rozdilů
ve skupině

[mm]

[mm]

[10·' mm]

68
75
75
68
75
75

0,063
0,095
0,107
0,054
0,089
0,087

0,082
0,130
0,126
0,068
0,108
0,104

67,24
169,00
158,76
46,24
118,08
108,16

rozdělení

'1.1101

Jh

m'.1h

"'Jh

Podle [2] bude:

2.2.2 Jako předběžné kritérium nám pBslouží poměr
m.dh : "1.1101, který v základním normálně rozděleném
souboru činí 1,25. Významnou odchylku (10 %) od
tohoto poměru pozorujeme ve skupině č. 2, pak následuje skupina č. 3 (6 %), ostatní jsou bezvýznamné.

G2 --

Vn .

2.2.3 Pearsonovo kritérium
K posouzení rozdílÍl mezi četnostmi exprimentálními
a očekávanými (teoretickými) bylo použito testovací
kritérium:
(T,-

np,)2

np,
kde

je skutečná (empiricky zjištěná) četnost i·té
třídy ve skupině (s počtem 8 tříd),
Pi je pravděpodobnost
výskytu i-té hodnoty
znaku,
np, je teoretická četnost i·té třídy v normálním
rozdělení.
Ti

Tab. 3. Výsledky testování normality četností za použití
Pearsonova kriteria
Počet
skučlenů
piny
Ů.

n

1
2
3
4
5
6

I

68
75
75
68
75
75

Výška I
Poěet
účinného
stupňů
sloupce
volnosti
(vmetrech) n'=s-k-l

I

0,5
0,5
0,5
0,05
0,05
0,05

4
6
6
4
5
6

Testovaci
charakteristika
vypočtená

I

kritická

X~

X~=30%

2,02
8,14
6,27
1,00
3,90
1,64

4,9
7,2
7,2
4,9
6,1
7,2

= 11

,Jh"

~
1,29
1,37
1,18
1,26
1,21
1,20

+0,0050
+0,0043
+0,001l
+0,0003
-0,0008
+0,0004

2.3 Cochranovo
kritérium
homogenity
přesnosti
v souboru
skupin

2.2.1 Průměrné skupinové hodnoty rozdílů Jh· =
= [Jh] : jsou všude menší než m.1h· = m.1h :
• 0,12 m.1h. Tento test nesvědčí o systematické složce
v rozdílech Jh.

n

[.1101

"'Jh

mi

G1

=

(lX

= 0,05)

2

ml

+ m + ma
2
2

70
24
40
90
57
95

Z tab. 3 vyplývá: Větší průměrná pravděpodobnost
(P = 0,81) dobré shody s normálním rozdělením se
projevuje ve skupinách č. 4, 5, 6, obsahujících výsledky
z měření přístroji, jejichž účinné vodní sloupce byly
sníženy na 0,05 m. U zbývajících skupin týchž prvků,
naměřených při sloupci vysokém 0,5 m je tato pravděpodobnost menší (v průměru P = 0,45).

=

0,428

< G",o>;' =

2

2
m4

ms2

+ ms + mG

2

= O ,430

<

G

tIIIn.

=

0,449 ,

0,449 ,

= 0,05) .

(lX

Kritické hodnoty Gma",. ve zkoumaných trojicích wsperzí m211h nejsou překročeny. Z hlediska přesnosti je
možno soubor prvních tří skupin (l = 0,5 m), považovat za homogenní se statistickou jistotou 95 %. Totéž
je možno říci o souboru zbývajících tří skupin (l =
= 0,05 m). Zajímavé je však, že testováním řady wsperm ze všech šesti skupin dostáváme charakteristiku
Ga = 0,253 > Gma» = 0,243, která nasvědčuje tomu,
že kritická hodnota je v tomto případě překročena.
Změny disperzí nelze považovat za náhodné, obě trojice skupin jsou v porovnání mezi sebou heterogenní.
Tuto hypotézu můžeme prokázat účinnějším testem
Fishera:
F

= [m2I1h]0.S =
[ m 2I1h] O.OS

n; = 218)

395
272

=

145
'

>F

"

(
lX

=

005

n'

"I

=

• 1,2

Oba testy prokazují se statistickou jistotou 95 %, že
změna výšky účinného vodného sloupce ovlivňuje
přesnost měření.
2.4 Korelační

Pro·
cento
sho·
dy

2

a regresní

analýza

K vyšetření závislosti chyb hydrostatické nivelace na
teplotních rozdílech při měření s přístroji o vysokém
a nízkém účinném vodním sloupci byly počítány
regresní a korelační koeficienty jednotlivých skupin
veličin (1), tj. odchylek mezi převýšením naměřeným
metodami HN, GN.
Seskupení bodů korelačního pole každé ze šesti
skupin rozdílů vytvořilo předpoklady pro lineární
závislost. K aproximaci empirických hodnot analytickou funkcí byly vždy určeny rovnice tří regresních
přímek
y =A
Bx
y=Ay+Byx
Y = A",
B",x

+

+

podle tří různých podmínek
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[dd]

=

min.,

[vyVy]

=

min.,

[v",v",]

=

min.
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a to za použití souřadnic redukovaných na těžiště.
Dále byly vypočteny střední chyby v poloze jednotlivých bodů vzhledem k regresním přímkám.
mel

V

=

V
V

mlI =

mrz

=

[dd]

n-2

y

ft-hl
1·10

22

-2

lY'
I
I
I

tm:Q

,

2'

I
I

20

I

,~

I

I

,.

[VlIV,,]

n-2

"
16

[v.,v.,]

I

I
I
I
I

j

I
I
I

I

I

I
I

•

,5

n-2

I
I

14

a vypočteny empirické střední chyby regresních koeficientů

I
I
I
I

'3
12

I
I

,,

11

I

.',,

,o

I
I
I

,
I

I

~

Tab. 4. Regresní koeficienty a jejich empirické střední
chyby
--,-------r---

Podminka [dd]
= min.

Sku·
pína
Č.

I

B

1
2
3
4
5
6

1,98
2,02
2,94
0,90
3,56
2,74

Podmínk~ [v1/v,,]
= mm.

mB

±0,03
±0,04
±0,04
±0,04
±0,05
±0,06

B"

I

I

mB"

I 1,36
1,11
1,15
i

±0,21
±0,14
±0,19
0,37
±0,11
0,75
±0,19
0,68 I ±0,17

0,2

Podmínk~ [V.,v.,]

=
B.,
2,22
2,43
3,47
2,49
4,62
3,84

mIn.

I

mB.,

±0,04
±0,05
±0,05
±0,12
±0,06
±0,07

0.4

0.6

O,,

,,O

t

1,2

(

ft-tl,'c1

',4

Obr. 1. Regresní přímky v korelačním poli první skupiny
rozdílů Jh. Korelace prokazatelná
Y

It-hl
1

162

mm
mm

23
22
21
20

Určením regresních přímek je prokázána lineární
forma stochastické závislosti zkoumaných veličin x, y,
tj. teplotních rozdílů Jt vody a odchylek Jh převýšení.
Z regresních rovnic je možno přibližně zjistit, jak se
mění odchylky Jh při rozdílech teplot Jt. Vypočtené
empirické střední chyby koeficientů regrese vycházejí
relativně velmi malé a ukazují na značnou spolehlivost
určeného stochastického vztahu.
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'7

'6
15
14
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•
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Míru závislosti vyjadřuje koeficient korelace

"
~
r

•

'0

n

(Xi -

X*) (Yi -

y*)

•
•

= '_'=-::-1--============

Vi:'1

(Xi -

X*)2

i~1

(Yi -

y*)2

!r=O.39!

kde x*, y* představují souřadnice těžiště korelačního
pole. Střední chyba koeficientu korelace

•

l-r2

mr=V n-l
Vypočtené empirické koeficienty
střední chyby obsahuje tab. 5.

korelace

a jejich

X
Obr. 2. Regresní pfímky v korelačním poli čtvrté skupiny
rozdílů Jh. Korelace volná
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získané při extrémně sníženém vodním účinném sloup.
ci 0,05 m, vykazují korelaci volnou, průměrná hodnota
r = 0,40.

Tab. ó. Korelačni koeficienty a jejich empirické středni
chyby
Výška 1
účiIlllého
Korelaěni
Středni
vodniho
sloupce koeficient r chyba m,
(v metrech)
I

č.
Sku- Počet Teplota vody
[OCI
pina členů n

1
2
3
4
5
6

I

68
75
75
68
~ 75
75

I

I

0,5
0,5
0,5
0,05
0,05
0,05

1-4
4-7
7-8,3
1.,-4
4-7
7-8,3

0,78
0,67
0,57
0,39
0,40
0,42

3. Přesnost měřeni hydrostatickou nivelaci
K ocenění přesnosti bylo použito postupu uvedeného
v [4]. Střední chyba metody nebyla určena pouze na
základě vnitřní shody výsledků opakovaných měření,
ale z rozdílů převýšení, naměřených dvěma různýlni
metodami a to GN a HN, které jsou v odlišné míře
závislé na vnějších podmínkách měření.
Ze 436 rozdílů převýšení Llh (1) byl v souboru rozdílů pro Z = 0,5 m a 1 =0,05. m vypočten střední

±0,05
±0,06
±0,08
±0,10
±0,1O
±0,09

2.4.1 PosoU2;eníkoeficientů korelace
Ke stanovení intervalu spolehlivosti pro teoretickou
hodnotu koeficientu korelace r* použijeme Fisherovy
,
1 1+ r
z-transformace. V tabulce fUnkCIz =21n 1 _ r vyhledáme transformovaný

výběrový

koeficient korelace
1
z a vypočteme jeho střední chybu a. = n _ 3 •

V

Interval spolehlivosti pro transformovanou
má tvar

P(z - ta.

-< z -< z + ta",) = 1-

veličinu z
(X •

Hranice intervalu zpětně transformujeme.
Skutečný koeficient korelace se může s určitou
pravděpodobností P nacházet v tomto intervalu. Je-li
rozsah intervalu menší, než vypočtená hodnota empirického koeficientu korelace, je možné považovat korelaci ve zkoumaném souboru za prokázanou.
.K testování nulové hypotézy, tj. hypotézy, že teore·
tický koeficient korelace r* = O, proti alternativě, že
r* =I=- O,použijeme kritéria Irl > t"rn" při pětiprocentní
hladině významnosti. Překročí-li vypočtený empirický
koeficient korelace kritickou hodnotu, nulová hypotéza se zamítá. Výsledky testování koeficientů kore·
lace z jednotlivých skupin rozdílů obsahuje tab. 6.
Ve všech zkoumaných případech (s výjimkou skupiny č. 4) je rozsah intervalu spolehlivosti menší než
odhad koeficientu r. Nulová hypotéza o platnosti
vztahu r* = O se ve všech případech zamítá. Z předloženého empirického materiálu je možné získat takový
odhad koeficientu T, který se v dostatečné míře sho·
duje s jeho skutečnou hodnotou. Porovnáme-li vy·
počtené empirické koeficienty korelace navzájem,
v tab. 6, zjistíme těsnější stochastickou vazbu v průměru 0,67 u prvních tří skupin, obsahujících výsledky
měření s přístroji s vodním sloupcem vysokým 0,5 m.
Zbývající tři skupiny č. 4, 5, 6, obsahující výsledky

Skupina

Funkce z

~.

\

1
2
3
4
5
6

1,045
0,811
0,648
0,412
0,424
0,448

I
I

'k' y roz díl rn.dh
k va dr atlC

=

V[LlhL1h]
n

(rn.dh)o,sm = 0,116 mm a (rn.dh)o,osm = 0,096 mm.
Empirická střední chyba jednoho převýšení, měřeného
GN rnG = 0,03 mm. Střední chyba metody HN
rnH = rn2.dh - rn~ = 0,112 mm,
(1 = 0,5 m) a
0,091 mm, (1 = 0,05 m) .

V

Výsledky GN se ukázaly mnohem přesnější a sloužily
jako etalon při určení střední chyby metody HN.
Vzhledem. k tomu, že. odchylky Llh = IhH
IhGI
mají charakter skutečných chyb a výpočtem středního kvadratického rozdílu rn.dh možno aproximovat .střední chybu metody HN rnH ~ rn.dh, lze vy.
třovanou závislost veličin LIt a Llh označit jako pro.
kazatelnou korelaci mezi rozdílem teplot v soupravě
a chybou metody hydrostatické nivelace.

1-

Kvalita výsledků HN s přístroji typu Meisser závisí
na vnějších podmínkách měření mnohem více, než
je tomu u GN. Rozhodujícím způsobem ovlivňují
pře!'lllost HN 2 faktory a to účinná výška vodního
sloupce Z a účinný teplotní rozdíl LIt vznikající během
zaměření jednotlivého převýšení v obou polohách
přístrojů.
Mezi teplotními rozdíly vody v hydrostatické nive·
lační soupravě a chybami HN existuje prokazatelná
korelace. Zřetelný pokles stochastické závislosti, lepší
shoda s normálním rozdělením četností a vyšší přesnost (na základě Cochranova kritéria homogenity i na
základě Fisherova testu), se projevuje ve výsledcích,
získaných hydrostatickou nívelací po výrazném sní·
žení účinku výšky vodního sloupce přístrojů. Snížení
se docílí tehdy, jestliže se podaří umístit vodorovnou
spojovací hadici (na improvizovaném lešení apod.)
téměř až do výše hladin v přístrojích. Nepříznivý vliv
rozdílných teplot na výsledky se pak projevuje v mnohem menší míře.

Interval spolehlivosti
a.

0,124
0,118
0,118
0,124
0,118
0,118

I

tabelovaný pro funkci z

0,802
0,580
O417
0,169
0,193
0,217

:S z
:S z
:S z
:S z
:S z
:S z

:S
:S
:S
:S
:S
:S

s hdo no t aml:.

1,288
1,042
0,879
0,655
0,655
0,679
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I
I

I

zpětně transformovaný

0,66
0,52
0,39
0,17
0,19
0,21

:S r*
:S r*
:S r*
:S r*
:S r*
:S r*

:S 0,86
:S 0,78
:S 0,71
:S 0,58
:S 0,58
:S 0,59

I

Test nulové hypotézy
Irl> t" m,

0,78>
0,67 >
0,57 >
0,39>
0,40>
0,42>

0,09
0,12
0,16
0,20
0,20
0,18
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Působení laserového záření
na lidskou tkáň

Laser nedávno oslavil své dvacetiny. Přes poměrně
krátkou dobu své existence se laser stal nepostradatel.
ným pomocníkem např. v technologii, strojírenství,
stavebnictví, medicíně, geodézii a v dalších oblastech.
Současně s pronikáním laserů do lidské činnosti se
vyskytly otázky působeni laserového záření na živou
tkáň a s tím související problematika bezpečnosti práce
s laserovými zařízeními [1], [2], [3], [4], [5], [8].
V ČSSR dosud (v době psaní příspěvku) neexistuje
platná ČSN norma bezpečnosti práce pro obsluhu la·
serů, ale existuje dokument Světové zdravotnické
organizace (SZO) z r. 1975 závazný pro všechny člen.
ské státy OSN, a proto chceme širší geodetickou ve·
řejnost seznámit s některými jevy působení laserového
záření na lidskou tkáň.

Laserové záření je elektromagnetické vlnění, které
pokrývá velmi široký rozsah spektra, od ultrafialového
přes viditelné až po infračervené záření. Liší se od
klasických světelných zdrojů tím, že máme možnost
z tohoto spektra vybrat záření s vysokým stupněm
monochromatičnosti a koherentnosti a rovněž mož.
ností generovat velmi úzké svazky s malou divergencí
a s velkou koncentrací energie nebo výkonu. Délka
generované vlny a stupeň monochromatičnosti závisí
na typu laseru. Koherentnost laserového záření nemá
podle některých autorů podstatný význam z hlediska
působení laserového záření na tkáň [5], pokud nejde
o zvláštní případy např. maximální absorbce v pigmentovaných nádorech. Laserové záření bývá soustře.
děno do úzkého svazku a zpravidla ještě koncentrová·

no optickými soustavami do minimálních rozmeru
v příčném řezu. Velikost výstupního výkonu (zářivého
toku) nebo zářivé energie se mění ve velmi širokých
mezích v závislosti na typu a velikosti laseru. Podle
pracovního režimu dělíme lasery na kontinuální a impulsní. V případě impulsního vyzařování je důležitou
charakteristikou čas trvání impulsu, neboť ten je úzce
svázán s impulsním výkonem, který má velký vliv na
stupeň působení záření na tkáň. V tabulce 1 je vše.
obecná charakteristika některých laserů.
Lasery typu He-Ne,
He-Cd,
He-Se patří do
skupiny nízkovýkonových laserů. Pracují ve viditelné
oblasti spektra a vyznačují se vysokou koherencí
a minimálním úhlem divergence světelného svazku.
Rubínové a neodymové lasery mohou v impulsním
režimu dodávat velmi vysoké energie, řádově stovky
až tisíce J na plochu v impulsu.

Typ

I

I

Oinnost

A [Ilm]

Energie (výkon)
[J],

([WJ)

Rubínový

IMP

0,6943

0,01 až

Neodymový

IMP

1,060

0,01 až 10000

Argónový

KON 0,488 až 0,514

He-Ne

KoN

0,6328

až (I)

Dusíkový

IMP

0,337

105

He-Cd

KON 0,422 až 0,325 (0,1)

He-Se

KON 0,460 až 0,640 (0,1)

Poznámka:
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2000
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Pro další výklad definujeme následující pojmy
a, charakteristiky.
Divergence laserového svazku je způsobena jednak
difrakcí na výstupním otvoru, jednak konstrukcí
rezonátoru laseru. Podle [7] můžeme psát

q; "

4,34A"

=---(2

do

kde q;" je divergentní úhel, do je průměr svazku na
výstupu z laseru, Aje vlnová délka emitovaného záření.
Použijeme-li fokusačního systému se zvětšením
zaostřeného na vzdálenost LF, je podle [7] průměr
svazku v místě zaostření (ohnisku F)

r,

'IjJ".r=q;".

nebo čočky), které jsou téměř úphlě propustné pro
světlo ve viditelném a částečně i v infračerveném pásmu (0,4 až 1,4 /-lm), je třeba většinou považovat za
polopropustné, často i nepropustné pro světlo (uložení
tmavých pigmentů v podkoží apod.).
Při rozptylu a pohlcování se mění hustota zánvého
toku procházejícího svazku prostředím podle exponenciální závislosti

kde a je absorpční koeficient, 1 je tloušťka prostředí
(zde vrstvy pokožky). Hodnoty koeficientu a pro
normální zdravou lidskou pokožku jsou uvedeny v ta·
bulce 2 [5], [6].

A [/lm]

Zářivým tokem (výkonem) cp rozumíme výkon
přenášený zářením, které prochází v určitém místě
prostoru danou plochou. Jednotkou je [CP] = 1 W =
= 1JS-l.
Zářivou energií W rozumíme energii přenášenou
zářením. V našem případě jde o energii elektromagne.
tického záření. Jednotkou je [W] = 1 J.
Mezi další důležité charakteristiky laserového záření patří hustota zářivého toku CP,jíž rozumíme veličinu definovanou diferenciálním podílem zářivého toku
.cp plochou v okolí daného místa prostoru procházejícího a normálového průmětu této plochy Sn

0,550

0,700

0,950

dCP
'IjJ

=

dS

dCP
Jednotkou je [H]

dS

.

= 1 W.m-2•

Poslední charakteristikou je intenzita ozáření E,
kterou rozumíme diferenciální podíl zářivého toku cP
dopadajícího na elementární část nějaké plochy S
a, velikosti této plochy

E = dCP
dS

Jednotkou je [E]

= 1 W.m-2•

Laserové záření, které ozařuje tkáň, způsobuje v ní
změny, které v značné míře závisí na optických vlast·
nostech tkáně. Část záření se odráží nebo rozptyluje,
část prochází a část se pohlcuje. Pouze tato část před.
stavuje vzájemné působení tkáně a elektromagnetického záření. Živé tkáně mají velmi různorodé optické
vlastnosti. Kromě některých tkání oka (např. rohovky

[mm]

běloch

I

I

černoch

vnější

0,4

36,3

5,5

hlubší

3,0

8,4

37,5

vnější

0,4

19,8

28,5

hlubší

3,0

8,6

12,5

vnější

0,4

hlubší

3,0

I

-

14,7

-

6,5

1,230

průměrně

10,1

1,680

průměrně

-

Poznámka:

n

hlavní jednotkou je [TJ = 1 W. m-2, v praxi se někdy
používá [P] = 1 W.cm-2•
Intenzitou vyzařování H rozumíme veličinu charakterizující plošný zdroj záření a je určena diferen{Jiálním podílem zářivého toku cP vystupujícího z ele·
mentární plochy S a této plochy
H=

I

Absorpčníkoeficienta [cm-l]

Vrstva pokožky

pro sklo je
viditelném
pro kovy j6
viditelném

±

3,1

9,2

±

1,9

13,4

±

2,8

průměrně a = 0,01 [cm-l]
pásmu
řádově a'" 10 000 [cm-l]
pásmu

ve
ve

V rozsahu vlnových délek 0,3 až 1,0 /-lm klesá
hustota zářivého toku na asi 1 % po průchodu vrstvou
tkáně tloušťky 3 až 4 mm.
Vzhledem na malou propustnost tkání (s výjimkou
částí oka), můžeme prostupnost záření zanedbat,
jakmile tloušťka ozářené tkáně překročí 4 mm. Při
použití laseru 002 (A = 10,6 /-lm) stačí tloušťka 0,2 mm,
neuvažujeme-li operační lasery 002 o vyšším výkonu
(80 i více W).
Je-li hustota zářivého toku dostatečně malá, takže
nedochází k odpařování tkáně, lze předpokládat, že
množství pohlcené energie se rovná rozdílu mezi energií dopadajícího a odraženého záření. V tabulce 3 jsou
uvedeny hodnoty koeficientu odrazu záření od lidské
pokožky [5], [6].
Jak již bylo řečeno, největší propustnost mají ně·
které části oka. Na obr. 1 je znázorněna procentuáhlí
propustnost T průzračných částí oka [5].
Na obr. 2 je znázorněna procentuální pohltivost A
retiny (sítnice) lidského oka [5].
Tyto grafy dokumentují známou zkušenost, že
laserové záření nejvíce ohrožuje oko [4]!
Pokud hustota zářivého toku nepřekročí úroveň
nebezpečnou pro oko, můžeme její působení na ostatní
orgány lidského těla zanedbat! Stanovení horní pří.
pustné hranice hustoty zářivého toku laserového záření je však velmi složité.
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Tab. 3. Koeficient
[6]

odrazu záření od lidské pokožky

Laser

A [/lm]

I

[5],

je koeficient zvýšení intenzity ozáření optickými vlastnostmi oka,
d. je průměr zornice,
dr je průměr stopy laserového svazku na sítnici,
T je propustnost průzračných očních útvarů při
dané vlnové délce.

Koeficient
odrazu [%J

Arg6nový

0,4545

23,5

Krypt6nový

0,4762

31,0

Argónový

0,5145

37,5

Krypt6nový

0,5308

30,5

He-Ne

0,6328

48,5

Krypt6nový

0,6471

57,0

Rubínový

0,6943

66,5

V nejnepříznivějším případě (při práci ve tmě) může
mít zornice průměr d. = 8 mm. Předpokládejme doko.
nalou propustnost oka a zaostřovací schopnost vy.
jádřenou průměrem stopy na sítnici dr = 10 {tm, pak
pro koeficient zvýšení intenzity ozáření dostaneme
x • 106• Jestliže tímto číslem vydělíme minimální
intenzitu ozáření, které vyvolá oftalmoskopem pozo.
rovatelné změny oční sítnice, dostaneme maximální
dovolenou intenzitu ozáření oční rohovky laserovým
svazkem. Mezi celou řadou návrhů bezpečných dávek
záření pro oči je třeba vzpomenout 1. mezinárodní
konference o bezpečnosti práce při obsluze laserových
zařízení, která se konala v roce 1968 v Cincinati (USA),
jakož i návrhu Komitétu Z.136 ANSI American National Standards Institute z roku 1972 (tabulky 4 a 5)
[5] a dokument SZO z r. 1975, kde se zásadně doporučují jako předepsané korekční brýle s vykrytím bočnic
a s výměnnými filtry odpovídající vlnové délky (tma.
vomodré u rubínového, žluté u argonového a u laseru
CO2 atačí normální sklo).
Poškození očních tkání jsou nevratná [4]. Poškození
sítnice se může objevit při laserové emisi ve viditelné
nebo blízké infračervené oblasti (0,4-1,4 {tm). V místě
dopadu dochází k popálení sítnice a ke ztrátě citlivosti
spálené plošky na světlo. Při opakovaném zásahu může
být tak zničena postupně větší plocha sítnice a tím
omezeno trvale vidění.

T [%J
100
90
80
70
60
50
40

30
20
10

A

x

[%]
100

Tab. 4. Maximálně dovolené ozáření očí laserov)'m
kem ve vlnovém pásmu 0,4 až 1,4 p,m

90
80
70
60
50
40
30
20
10

Expozični čas

t

'2.10-5

[s]

až 10

10-9 až 2.10-5

Maximálně dovolená
intenzita ozáření
na rohovce [Wcm -']

Maximálnč dovolené
ozáření rohovky
[Jcm-']

1,8.1O-3.t-1ť
5.10-7•

svaz·

1,8.10-3.t-3/4

t-1

5.10-7

Tab. ó. Maximálně dovolené ozáření očí laserovým svazkem ve vlnovém pásmu 1,4 až 13,0 p,m
Expoziční čas

t

Laserové záření ve viditelném spektru, které ozařuje
oko, se pomocí čočky oční zaostří na sítnici a tím jeho
intenzita ozáření několikanásobně vzrůstá. Vzrůst
intenzity ozáření lze podle [5] vyjádřit vztahy

x=

dr .T,
(d.)2

kde Es je intenzita ozáření na sítnici,
Eo je intenzita ozáření laserovým zářením na povrchu oka,

[s]

Maximálně dovolená
intenzita ozářeni
na rohovce [Wcm-']

I

Maximálně dovolené
ozářeni rohovky
[Jcm-']

10

10-1

10-1

10-7 až 10

0,56. t-3/4

0,56. t1/4

10-9 až 10-7

10-2• t-1

10-2

Všechna zařízení, která emitují záření s kratší vlnovou délkou než 0,32 {tm [5], mohou způsobit sluneční
rohovkový zápal.
V literatuře [4] jsou uvedeny bezpečné hodnoty ozá.
ření obvyklými lasery pro oko a kůži. Například pro
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kontinuální laser He-Cd (A = 0,4416 {lm) je uvedena
ochranná hranice pro oko 2,5.10-3 [Wcm-2] s dobou
expozice t = 0,25 s. Tuto a další hodnoty lze snadno
získat z tabulek 4 a 5. Pro expoziční čas t = 0,25 s
a kontinuální laser dostáváme pro bezpečnou hodnotu
intenzity ozáření E B
1

EB
EB

=

=

2,54.10-3

1

= 1,8. 10-3• (0,25f4

1,8.1O-3.t-"4

lTr

TO

(/)0

=-

So

=

3.10-3
n.0,25.0,142

],

ve shodě s údajem tabulky 7 pro typ laseru TKG 205
bez optiky. Tato hodnota hustoty zářivého toku je
vyšší než bezpečná hodnota E B!
Je-li laser opatřen optickým členem (např. Adegon
50) zaostřeným na ,,00", lze k výpočtu užít vztahu

[W cm-2]

Ps
Zcela jiná situace nastává, je-li laserový svazek
upraven fokusační soustavou.
Nejdříve z [8] uveďme pro čs. lasery TESLA maximální hustoty zářivého toku P, tabulky 6 a 7.
Bohužel v materiálech [8] není uvedeno, kde je
hustota zářivého toku myšlena. Předpokládejme, že
hustota zářivého toku je udána na výstupním otvoru
z laseru a tento předpoklad ověříme pro laser TKG 205.
Podle [7] je průměr výstupního svazku z laseru
do = 1,4 mm. Uvažujme hodnotu zářivého toku (/)0 =
= 3 mW, pak je

=

TsPo(::f,

kde Po je hustota zářivého toku na výstupu z laseru,
Ps je hustota zářivého toku na výstupu z optic.
kého systému,
do je průměr laserového svazku na výstupu z laseru,
ds je průměr laserového svazku na výstupu z optického systému,
Ts je koeficient propustnosti optického systému.
Pro Adegon 50 a hustotu zářivého toku 0,2 [W cm-2]
(TKG 205) je

Ps = 0,8.0,2'(~~f
Tab. 6. Maximální hustota
laserů TESLA [8]

'l'yp

-2

"'=' 0,2 [W cm

[Wcm-2],

"'=' 3.10-3

zál-ivého toku rubínových

což je opět hodnota vyšší než EB!

A [I'm]

Impulsní
hustota
bez optíky

Impulsní
hustota
s optikou

[Jcm-']

[Jcm-']

TKG 101

0,694

20

3.10"

TKG 102

0,694

2

3.10"

TKG 103

0,694

20

TKG 101Q

0,694

7

-

1.10·

Je-li laserový svazek fokusován optickým fokusátorem o zvětšení
do vzdálenosti LF, je jeho průměr DF
dán roynicí (2) a pro hustotu zářivého toku v ohnisku F
platí relace

r

PF

= Tspo(~:r

Dosazením za DF ze vztahu (2) a za cp" ze vzorce (1)
je po úpravě

d~r ]2

PF' = TsPo [ 4,34ALF
Tab. 7. Maximální hustota
laserů TESLA [8]

toku plynových

Pro názornost uveďme tuto hodnotu pro laser
TKG 205 (s optikou zaostřenou na LF = 50 mm):

Hustota zářivého toku
v kontinuálním provozu

I
Typ

zářivého

A [I'mJ

PF • 2.104

s optikou

bez
optiky

I

Adegon 50 Adegon 135

[Wcm-']

[Wcm-']

[Wcm-']

TKG 201

0,633

0,4

TKG 202

0,633

0,1

3.10-3

4.10-4

TKG 203

0,633

5,0

1,5.10-3

2.10-2

TKG 204

0,633

0,04

-

TKG 205

0,633

0,2

TKG 206

0,633

0,3

TKG 241

10,600

TKG 242

10,600

-

-

což je větší hodnota než intenzita ozáření Sluncem, pro
které je přibližně E = 7.103 [W cm-2] podle [9].
Prochází·li laserový svazek prostorem, je ještě
nutno vzít v úvahu absorpci a rozptyl.
Pro hustotu toku v místě pozorování lze psát

P

6.10-3

8.10-4

1.10-2

1,2.10-3

f'

50

105+

5.10"++

20

4.104+

2.10"++

soustavy Adegon odpovídají za" 00".
fokusovaný optikou s f = 25 mm
fokusovaný optikou s f = 50 mm

Po je hustota zářivého toku na výstupu z laseru,
do je průměr svazku na výstupu z laseru,
d je průměr svazku v místě pozorování,
Ts je koeficient propustnosti optického systému,
TAje koeficient propustnosti atmosféry.

-

Údaje pro
ostření na
+ Svazek
++ Svazek

= T s .TA' Po . (~

--

kde

Poznámka:

[Wcm-2],

kde kA je přirozený součinitel extinkce [km-I],
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L je dráha laserového svazku v atmosféře [km].
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Koeficient k;. závisí na emitované vlnové délce a jeho
střední hodnota pro ít = 0,6328 /-lm je k;. = 0,6, jak
plyne z [10] vztah (2.4).
Pro ilustraci uvažujme tento příklad pro laser TKG
205, kde 'Po = 0,2 [TVcm-2], do = 1,4 mm, Ts = 0,8,
k;. = 0,6, L = 100 m, pak pro hustotu zářivého toku
dostáváme v místě pozorování
'P

(14)2

= O,8 . e-O,6.0.1 .,O 2 -'-14

--,. I 5 10-3

tato hodnota již není nebezpečná (doba expozice nesmí
však převýšit I s).

Dosud se různí názory mnoha odborníků v řadě zemí
na to, jak může laserové záření dočasně nebo trvale
poškodit živé tkáně. Je prokázáno, že v závislosti na
ylnové délce laserového záření, optických vlastnostech
lidského oka (které se mohou u různých lidí značně
lišit), velikosti hustoty zářivého toku (intenzitě ozáí'oní) může dojít k popálení oční sítnice nebo rohovky
při jednorázové expozici. Při soustavném působení
může dojít za určitých podmínek k zákalu rohovky
nebo oční čočky.
Nepřekročí-li hustota zářivého toku bezpečnou úroveň pro oko, což je 2,5 m TV.cm-2/O,25 s, můžeme působení laserového záření na ostatní tkáň lidského těla
zanedbat.
Odborníci se zabývají vytvořením bezpečnostní
klasifikace laserů od 4-5 tříd. Tato klasifikace není
dosud jednotná, obecně se např. uvádí pro kontinuální
lasery ve viditelné oblasti: do třídy I - lasery do
1 m TV,třída 2 -lasery do 5 m TV,třída 3 - nad 5 m TV,
třída 4 - nad 50 mTV, třída 5 - nad 5 TV,viz [4].
Podle tohoto dělení patří laser TKG 205 do třídy 2
a jak je v článku ukázáno, hustota zářivého toku obecně překračuje bezpečnou hranici pro oko (doba expozice t ~ 0,1 s).
Při měření s lasery je tedy nutno dodržovat jistá
pravidla bezpečnosti práce s laserovými zařízeními
a používat ochranných pomůcek (např. speciálních
barevných filtrů GB-I7 se zeleným filtračním sklem
pro He-Ne laser [4], u nás se zabývá vývojem ochranných filtrů ÚPT ČSAV Brno).
Nejjednodušší ochranou je, že nesmíme přímo hledět
do laserového svazku i odraženého!
Zabezpečení tohoto požadavku je již složitější,
místo, na které je svazek směrován, musí být zhotoveno z materiálu odolného tepelně a neodrážejícího
světlo. Prostor, jímž prochází laserový svazek, musí
být zabezpečen proti nekontrolovanému vstupu osob.
:Musíz něho být odstraněny všechny předměty, zejména lesklé, na nichž by mohlo dojít k odrazu. V prostorách s lasery má být, pokud povaha prací dovoluje,
vysoká intenzita osvětlení, aby bylo docíleno co největší kontrakce pupil.
První návrhy zásad bezpečné práce s lasery v geodézii a stavebnictví jsou např. v [2], nebo ve schváleÍlých pravidlech [3].
..
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Děkuji MUDr. Z. Náprstkovi, CSC., za upozornění na
Dokument Světové zdravotnické organizace z r. 1975,
na jehož tvorbě se ČSSR významně podílela a rovněž za
velmi cenné připomínky, které doplnily text příspěvku
o nejnovější poznatky.
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Itogi nauki i techniki. (Výsledky vedy a techniky).
Serija "Kartograflja". Tom 10. Moskva, VINITI 1982.
156 S., 5 obr., lit. 233.

Desiaty ditI tejto série publikácií, ktorá vychádza
v ZSSR od roku 1964 v dvojročných intervaloch, je napísaný celý K. A. Sališčevom
(doteraz to boli vždy
zborníky viacerých autorov) a v podnadpise nazvaný
"Idey
a teoretické
pro blémy
v kartografii
80-tych
rokov".
V poslednom desaťročí sa toho v teoretickej oblasti
kartografie odohralo vefa, možno až príliš vefa, takže
radovému kartografovi by sa mohla zakrútiť hlava
z neobvyklého množstva roznych hypotéz, teoretických
prístupov, štúdií, výskumov a riešení, z ktorých podstatná časť je natofko nová a nasmerovaná do kartografie z tofkého množstva vedeckých oblastí, že to začalo
robiť problémy i tým kartugrafom, ktorí pmcujú v teoretickej oblasti. Táto situácia v kartografii by sa dala
obra~rne prirovnať legendárnemu biblickému "pomateniu jazykov", Babylonu názorov, v ktorom ak sa nezorientuješ, tak Sa stratíš! V Babylon:l, ako je známe
z mytológie, sa situácia vyriešila rozohnaním a rozutekaním, ale v dnešnom (kartografickom) svete zutekať
nie je kam. Vrchol ne dozrela potreba vniesť do ideí
v teoretickej oblasti kartografie trochu poriadku. K. A.
Sališčev - nestor nielen sovietskej ale i svetovej kartografie - riadiac sa leninskou tézou "dejiny ideí sú dejinami výmien a teda boja ideí", neostal bokom len ako
pozorovatef tohoto procesu. Ako píše v úvode tejto
recenzovanej publikácie "vždy považoval za povinnosť
byť v spleti ostrých teoretických zrážok v kartografii".
Známych je niekofko desiatok jeho statí, ktorými to
dokazoval v minulosti a táto posledná práca nie je výnimkou. Škoda len, že pri jej písaní bol predom limitovaný jej plánovaným rozsahom.
Publikácia má dve hlavné časti. Prvá "Kartogra.fia
ako veda",
druhá ,,0 niektorých
teoretických
problémoch
kartografie".
V prvej časti sa krátko vracia do histórie, ozrejmuje
charakter kartografie, ktorá vznikla povodne v Ione
geografie, ale ktorá bola neskor ovplyvňovaná geodéziou
a v súčasnosti je ovplyvňovaná viacerými dalšími vedami. Hodnotí diskusie, ktoré sa viedli a vedú v odbornej
kartografickej tlači o predmete kartografie,kritizuje
jej
úzke komunikačné chápanie množstvom kartografov,
ktorí podfahli ošialu z explózie komunikácie informácií,
kritizuje tiež čisto formalistické chápanie kartografie
viedenskou školou (o tejto problematike bol v Geodetickom a kartografickom obzore, 1982, č. 4, str. 79-84
uverejnený jeho článok), odmieta názory na to, že by
sa kaltografia mala považovať za súčasť informatiky,
semiotiky, ale dokazuje, že kartografia je samostatná
poznávacia veda práve vdaka kartografickej metóde
poznania, vdaka chápaniu máp ako priestorových obrazových modelov a vdaka komplexnému mapovaniu
vrátane jeho najvyššej úrovne - systémovému mapovaniu. Autor vnáša jasno do vzťahu kartografie k iným
vadám (geodézii, geografii, informatike, kybernetika,
lingvistike, psychológii, semiotike), triezvo hodnotí
zbytočné zveličovanie problému automatizácie
pre
teóriu kartografie, pretože jej riešenie vidí v rámci širšej
problematiky matematicko-kartografického
modelovania.
V druhej časti publikácie K. A. Sališčev rozoberá
úlohu semiotikiy (= semiológie) pri teoretickom ovlá·
daní kartografických znakových systémov, podrobne
sa venuje rozboru novej oblasti teoretickej kartografieteórii jazyka mapy (= kartografického jazyka), jeho
logickým a psychologickým aspektom, dalej otázkam
generalizácie a využívaniu máp. Pri svojej analýze ne·
ponechal bokom ani tzv. "myšlienkové" mapy, anamorfné mapy a kartoidy, mapy diskrétnych polí -

a viaceré dalšie inovačné trendy posledných rokov
v kartografii. V súlade s mienkou terajšieho predsedu
Komisie kartografickej komunikácie rCA Ch. Boardom
sa kriticky zamýšfa nad záplavou nových termínov
v kartografii, ktoré sú jej neraz evidentne cudzie a zbytočne zneprehfadňujú dosiahnuté výsledky, čím bránia
dorozumievaniu sa v radoch samotných kartografov.
Významnou črtou publikácie je interpretácia
ne·
obvykle širokého rozhladu autora, ktorý priamo v závere knihy uvádza zoznam 233 citovaných prameňov
(z toho 5 z ČSSR), ale ktorý sa implicitne v texte opiera
o poznatky získané z ovefa rozsiahlejšieho pramenného
materiálu. Dalšou charakteristickou
črtou je analýza
a nezastieraná konštruktívna kritika pri posudzovaní
všetkých inovácií v kartografii. J asne možno rozlíšiť
medzi názormi ktoré rozoberá 6 miernymi výhradami
alebo bez negatívneho stanoviska a medzi názormi,
ktoré nefútostne kritizuje ako omyly.
Tak kritická publikácia, ako je táto, doteraz v kartografii ešte nikým nebola napísaná! Autorovej pozornosti
neuniklo nič podstatné z toho, čo v poslednom období
bolů príčinou heterogenity v teoretickej kartografii.
Ako červená niť sa publikáciou vinie snaha autora "pozametať" si nielen vo vlastnom dome, ale i pred vlastným prahom, t. j. snaha integrovať tie idey, ktoré majú
najviičšie opodstatnenie byť prínosom pre rozvoj kartografie a stať sa všekartografickým majetkom.
Konkrétnosť a adresnosť K. A. Sališčeva je vedená
jeho snahou o dobro kartografie, aj ked v myšlienkach
mnohých čitatefov móže vzniknúť presvedčenie, že
v niektorých prípadoch je táto kritika až pritvrdá.
Treba si však uvedomiť, že v prístupe k teoretickým
inováciám v kartografii naozaj treba skoncovať s ich
mlčanlivým prijímaním, resp. s ich mlčanlivým odmie·
taním alebo ignorov8ním, pretože takýto nedobre stmelený konglomerát názorov leží a_kobalvan na ceste rozvoja kartografickej disciplíny. Ci sa tento balvan rozsype na horu kamenia (a bude nadalej ťažko prechodný),
alebo sa z neho začne ťažiť vytriedený materiál - to
ukáže 'najbližšia budúcnosť. Autorovi šlo práve o to
druhé.
Verím, že v ČSSR nebude kartografa, ktorého pozor·
nosti by ušla táto publikácia a ktorý by si znej nevy·
excerpoval patrične orientované ponaučenie.
Ing. Ján Pravda, OSe.,
Geografický ústav SA V, Bratislava

Odborná konference "Měření svislých
posunů a přetvoření stavebních objektů"
v Mělníku

Problematika posunů a přetvoření staveb a konstrukcí
je stále aktuální, protože souvisí nejen s bezpečností
výstavby, ale i ekonomií, a je tedy nepominutelnou
stránkou investiční výstavby. Dvojnásobně to platí
o jedné z našich největších investic - o pražském metru.
S narůstajícími trasami metra vzrůstají rovněž náklady
na nivelační práce a je proto přirozené, že odpovědní
činitelé se zamýšlejí, ja.k dále po čtrnácti letech soustavných nivelací na metru. Jak prohloubit kvalitu nivelač·
ních měření, jak řídit práce, aby byly ekonomičtější,
sby se měřilo jen to, co je z hlediska dalšího využití
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potřobné, jak výsledků využívat. To jsou některé hlavní
myšlenky, které po dlouhé pečlivé přípravě vyústily
ve zpracování Metodického návodu pro nivelační měření svislých posunů objektů, zRůsobených výstavbou
metra (dále Návod), ktcrý vydal Ceský úřad geodetický
a kartografický v rámci předpisů pro geodetické práce
při výsta,vbě a. provozu metra. Návod má některé nové
prvky a zasluhoval by samostatný rozbor.
Při příležitosti vydání Návodu uspořádala pobočka
CSVTS při Geodetieké a kartografické správě v Praze
odbornou konferencí na téma "Měření svislých posunů
a přetvoření stavebních objektú" s cílem jednak projednat nový technický předpis s odborníky, kteří v této
eblasti na metru pracují, jednak dát přílditost i dalším
pracovníkúm
ze sféry posunů sdělit své dlouhodobé
zkušenosti.
Konference se uskutečnila ve dnech 27. a 28. dubna
1982 v hotelu Ludmila v Mělníku za přítomnosti 120
účastníků ze 66 podnikú a organizací z Prahy a okolí,
ale i odjinud. Konferenci zahájil předseda pobočky
ing. Jaroslav Hlubuček přivítáním přítomných a pak
ing. Jaromír
Karnold nastínil v úvodním referátu
zámčry konferonce.
V první den jednání byly předneseny následující referáty: ing. ,Jaroslav Hlubuček: "K problematice hospodárnosti měření svislých posunů a přetvoření stavební0h
objektů", ing. Ludmila Matějíčková: "Sledování horizontálních posunů podpěr II. severojižní magistní.ly",
ing. Stanislava K08íková: ,,15 let měření poklesů a přetvoření způsobenýeh výstavbou metra", ing. Jaroslav
Jílek: "Zkušonosti z měl-ení posunú a dcformací v Coodózii, n. p., Ph~cú", doc. ing. dr. Josef Zeman, CSc.:
"Geodetická měření deformace základové konstrukce
obilního sila", ing. Jiří Scháúka: "Problematika
měÍ'tmí posunů souvisejících s výstavbou pražského motra",
doe. Ing. Peter Marčák, CSc.: ,,0 dvoeh aktwí.lnych
otázkách v oblasti morania posunov stavieb".
Druhý den konferenee Zf~hájil doc. ing. dr. Josef
Zeman, CSc., referátem "K některým novýrn prvkúm
v motodickém návodu", pak ing. Fran.tišek Silar, CSc.,
hovořil na téma "Teoretické základy interpretaee svislých posunů bodú z výsledkú nivelačních měř·ení". Blok
referátú uzavřel ing. Miroslav Herda, CSe., příspěvkem
"K problematice přesnosti měření posunů a přotvoření
stavebníeh objektú".
V bohaté diskusi roagovali účastníei konfereneo jednak
na přednesené referáty, jednak vystoupili s vlastními
náměty,
jimiž obohatili
odbornou
núplú jedwí.ní.
V diskusi vystoupili: ipg. Jaroslav Hlubuček, ing. Miroslav Ingeduld, CSe., ing. Vúelav Luúáček, ing. Miroslav
Kašpar, CSc., ing. Jaroslav Kolman, doe. -Ing. Peter
Marč;.,ák,CSe., ing. Miroslav Horda, CSe., a ing. Franti80k Silar, CSc. 1'0té byl jednomyslně sehválon návrh
usnesení, který přednesl K. Kut.
V závěru zhodnotil průběh konferenee doc. Zoman,
který celou konferenei z pověření přípravným výborem
řídil. Mohl konstatovat,
že díky pec'livé přípravě,
a hlavně úsilí ing. Hlubučka, proběhla konference podlo
programu, bez zúvad a za velké pozornosti přítomných.
Počet účastníků značně překročil předpokládaný zájem,
a to svědčí o stúlé aktuálnosti projednávané problematiky. Kladem také bylo, že konferencG se účastnil značný
počet mladýeh geodetú, 1<teří pro svou praxi získali
mnoho poznatkú a inspirací. To proto, že konference se
stala svým obsahom novým mezníkem ve vývoji měření
posunů nojen na metru, ale i v dalšíeh oblastech výstavby. Přínosem praeovní konference byla pozornost
moderním postupúm při posuzování přesnosti nivelačníeh měř·ení. Bylo možno konstatovat,
že konferenee
měla vys0kou odbornou úroveú a že splnila svúj účel.
Byla to vpravdě velká akee malé pobočky, takže bylo
možno organizátorům k akci blahopřát.
Pořadatelům
zůstalo několik výtisků dvoudílného
sborníku s četnými informaeemi, které mohou být užitečné zojména mladším, teprve začínajícím praeovníkúm v oblasti posunú a přetvoření. Proto doporučujeme
objednat si sborník u Geodetieké a kartografické správy,
Arbesovo nám. 4, 15092 Praha 5 - Smíehov.
v

ZE ŽiVOTA
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VIII. ročník celoresortní branné soutěže
ve střelbě
Pod záštitou předsedy Ceského úřadu geodetického
a kartografického byl dne 29. května 1982 uspořádán
již VIII. ročník branné soutěže ve střelbě doplněné
o všeobecné znalosti z politického života a základní znalosti z odborné přípravy POCO formou testu.
Uspořádáním a organizačním zajištěním byla předsedou ČOGK pověřena ředitelka n. p. Kartografie Praha
s. ing. Joštová. Vlastní soutěž se konala za slunného
počasí na střelnici ZO Svazarmu CKD Praha v Hloubětíně-Chaloupkách.
Všechny závodníky a přítomné hosty uvítala v krátkém slavnostním projevu s. ing. Joštová, ředitelka n. p.
Kartografie Praha a ředitelka soutěže, ve kterém popřála hodně úspěchů všem účastníkům závodu. Jménem předsedy ČOGK přivítal účastníky náměstek předsedy s. ing. Kohl, který vyzdvihl význam a nutnost rozšiřování branných sportů a především sportu střeleckého. V závěru svého projevu vyslovil přesvědčení, že
i v tomto ročníku bude soutěž značným přínosem pro
rozvoj branné výchovy v resortu.

Soutěžila tříčlenná družstva mužů a žen a několik
jednotlivců ve střelbě z malorážky, z malorážní pistole, ze vzduchovky a v hodu granátem na cíl.

Doc. ing. dr. Josef Zeman, CSc.,
z pověření přípravným výborem
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Z celkového
počtu závodníků
79 osob bylo 13 družstev
mužů a 12 družstev
žen.
Putovní
pohár
předsedky
ČÚGK za prvenství
v družstvech
mužů získali
s. Kasl, Vondráček
a Štipl z n. p.
Geodézie
Plzeň
a v družstvech
žen s. Masáčková,
Lošková a Špindlerová
z n. p. Geodézie
České
Budějovice.

JamLsz, W.: Efektivnost použití kontrolních gcodutických měř'ení jako element ekonomického Í'Ízcrlí výrobních prostředkú, s. 261-264.
Ziu.zin, J. - KaczyrílJk1:, R.: Použití fotogrammutrických
metod v procesu prodlužování lodí, s. 264--2{j{i.
Brokman, L.: Zpráva z konfmence na téma "Automntizace b1,J·tografických procosú", s. 267--270.
Ney, B.: Cinnost Institutu geodézie a kartografio v roco
19S0. s. 271-27:1.
Crynjeldcr, A.: Pokusy s použitím fotoehromoy<',hu sJda
pro rogistraei kartografick)'ch zobra7,ení, 8. ~7.)--:27i;.
Gombr.1lch, J. - ]{omo1'Owsk1:, W.: .MEHA-400 v okrosních
geoddjckýoh a kartografiok)'ch podnicích, s. 276 až
277.

Vermcssungstechnik,

Na druhém
místě
se umístilo
družstvo
mužů
ve s:ožení ss. Petrt:ií,
Smolík
a Klatovský
z n. p. Geodézie
Liberec.
Třetí
místo
obsadili
soudruzi
UrbC,nek,
Kraus
a
Jansík
z n. p. Kartografie
Praha.
V družstvech
žen obsadily
druhé
místo
s. Svobodová.
Fabiánková
a Llbrová
z n. p. Geodézie
Brno a třetí
místo s. Korbovd,
Babická
a Hamplová
z n. p. Geodetický
ústav
Praha.
V soutěži
jednotlivců
se na prvním
místě
umístil
s. Halas z n. p. Geodézie
Č. Budějovice,
na druhém
místě
s. Durčák
z n. p. Geodézie
Opava
a na třetím
místě
s. Petráň
z Geodézie
Liberec.
V soutěži
žen se na prvním
místě umístila
s. Hamplová z n. p. Geodetický
ústav
Praha,
na druhém
místě
s. Hrustičová
z n. p. Geodézie
Plzeň
a na třetím
místě
s. Lošková
z n. p. Geodézie
Č. Budějovice.
Na závěr
soutěže
byl uspořádán
společenský
večer,
na kterém
bylo slavnostní
vyhlášení
vítězů
s předáním
cen.
Všem
účastníkům
poděkovala
ředitelka
soutěže
s ing. Joštová
a popřála
jim mnoho
úspěchů
v další
činnosti.
Vladimjr

Panoška.
Kartografie,

odd. o!;rúny
n. p., Praha

Kole7:liv: :10Ict (.innosti Státního gcodetického a kartografického podniku, s. 229-247.
Di~kuso na téma organizacc a řízení y goodézii a kartografii, s. 248--251.
Sobol, ~"I.: Jak vznikly katastrální many tarno\yskóho
yojyodství, s. 252--253.
Chmielewicz,
:31.: Problóm uložení kartografických podkladú z dohy velkopolského poystánL 8. 254-2;35.
Euczek,W.
- Halko'U'ski, J. - Orlo?l'ski, P.: Fotogrammetrická inventarizace náhrobních kamenú na Pow~zkowském hřbitově, s. 256-257.
Zaleska-Swialkiewicz,
B.: Právní předpisy pro gcodety.
Programy studia a potřeby praxe, s. 257--259.
í.

č. 11/81

Krmlzleben, H.: Založení vědf'cké sekce o Zomi a yesrníru
v Akademii věd NDR, s. 361-363.
Hemmleb,
G.: Současné metody srovmÍ,v<1níčasových
škál, s. 363-:365.
KrUer, J.: 1\fotorizovaná velmi př'esná nivelace a měření
přes vodní toky, s. 365-:367.
8andner, E.: Základní mapy prostorového rajonování,
s. :367-371,
Stmuss, ]lI.: Další zvýšení úrovnó vzdělání pracujícíeh,
s. :'l71-372.
.~Iúller, J.: Kontrola stavby vysokého průmyslového
komínu pomocí posuvného bednění a EOT 2000
Carl Zei"s Jena, s. 37:1-374.
Stichler,
S.: Identifilmeo ]Jovných polohových bodú
v malých délkových i úhlovo-délkových sítích pomocí
Niomeierovy a Polákovy metody, s. 374-:n6.
Elsasser, L.: Program lokalizace chyb v umístění vlícovacích bodů v aerotriangulačních blocíoh nezúvislých
modelú, s. 376-379.
Cyrklaff, G.: O použití laserového přístroje LFG 1 ph
kontrolním
móření jeřábových
drah l'0rtálov~-eh
jeř-ábú, s. 379--381,
Schumann,
n.: 80 let stereokomparátoru, s. :381-:38:1.
Zimmenr,ann,
B.: Heron z Alexandrie - geomotr antického světa, s. :38:3-:386.

I)ozdra"\~n~~projev Ini:li~;tra vnitra ['~Š(f~L ~ěln{?cké li(luYl)
policie, s. :3D7.
Deska cti, s. 298.
Sieber, G.: :30let státní geodézie a kartograf1(' \' oddělení
ministerstva vnitra Německé dcmokratické republiky, s. 399-4()6.
3chilling,
H.: Vznik a rozvoj kombinMu Cieoc16ziu
a kartografie - regulerní proces v roz\'oji socia!i,.tických výrobníeh vzt(1hů ve státní goodézii a kartografii, s. 406--410.
Bcaujean, K.: :!O let spolupráce mezi vojoIlskoll topografickou colužboua státní geodézií a kal'togmfií ph
ř'ešení státních úkolů, s. 411-412.
Kluge, IV.: Phnos vědeckov)'zkumného centra kombinátu Geodézie a kartografie ke zrychlení vědeckotechnického proces.u v goodózii a lmrtografii v XDH,
s.412---417.
Nischan, H. - 8chirm, IV.: Přínos státní geodéúc a kurtugrafie pro doplnění topograflckých map pro mÍ,rodní
hospodMství, s. 417-4lfJ.
Kramer,
J.: PHspěvek centra pro fotogralllllwtrickó
vyhodnocování a t\'OdHl lnap kombinátu Gcodézio u
kartografie k soeia1i"Liokó intenzifikaci a raeionulizaei v geodézii a kartografii, s. 420-42:3.
Dúr8el, .7.: Založení a rozvoj Inženýrské školy geodózio
a kartografie -- výsledek a vyjádř'ení sousledné
a úspěšné socialistické vzdělávací politiky, :C. 424--432.
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PROSTOROVÁ KINEMATIKA
A llEoyy GRUPY
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Autoři volili zcela netradiční přístup ke studiu prostorové
kinematické geometrie; podařilo se jim rozvinout a na kinematickou geometrii prostoru konkrétně aplikovat teorii Lieových
grup. Ukazují použitelnost metod moderní geometrie i v tak
praktické disciplíně, jako je prostorová kinematika; teoreticky
obtížnější přístup k tematice vyvažují autoři množstvím vyřešených příkladů a konkrétními návody k výpočtům.
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Přípravná tematika
Výběr základních pojmů z algebry
Základní pojmy a vztahy z teorie grup
Základní topologické pojmy
Pohyb na jednotkové sféře
Definice sférického pohybu
Různé způsoby vyjádření pohybu
Kinematiko sférického pohybu
Kinematika prostorového pohybu
Lieova grupa shodností E3 a její Lieova
Kleinoval nadkvadrika
Vyjádření prostorového pohybu
Invarianty pohybu
Traljektorie bodu
Speciální pohyby
Duální vektory a trajektorie přímky
Pole rychlosti a zrychlení
Kinematické vytvoření obalových ploch
Aplikace obalových ploch
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Pracovníkům výzkumných ústavů zabývajícím se teoretickou
mechanikou a' učitelům a posluchačům vysokých škol.
384 stran, 54 obrázků, váz. 44 Kčs.
Zde odstřihněte

a pošlete
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