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70 rokov výučby geodézie a kartografie
na Stavebnej fakulte STU v Bratislave
371:528

Abstrakt
História a vývoj geodetického a kartografického vzdelávania na STU v Bratislave. Vývoj študijných programov, ústavov,
katedier a odborov zodpovedajúcich za výučbu geodézie a kartografie. Harmonizačný proces na Slovensku a v Európskych
krajinách. Súčasný stav univerzitného vzdelávania v oblasti geodézie a kartografie na Slovensku.

70 Years Surveying Education at the Faculty of Civil Engineering of the STU in Bratislava
Summary
The history and the development of the surveying education at the STU in Bratislava. Development of study programmes,
institutes and departments responsible for surveying education. Harmonisation process in Slovakia and the European
countries. State of the art of the university surveying education in Slovakia.

1. Úvod
Vývoj vedného odboru je zákonite ovplyvnený historickými
danosťami krajiny, na území ktorej sa realizuje. História a vývoj geodetického a kartografického vzdelávania na Slovensku sú úzko späté so vznikom a vývojom technického vzdelávania v našich krajinách, tvoria nedeliteľnú súčasť tohto
procesu, ktorý bol úzko spätý a v mnohých obdobiach až determinovaný politickým vývojom a zmenami v krajine.
Až do obdobia panovania Márie Terézie a najmä Jozefa
II. nie je možné vývoj geodetického a kartografického
vzdelávania na území Slovenska sledovať z úzko národnostného ani profesijného aspektu. Rodáci zo Slovenska
odchádzajú za vzdelaním do cudziny, najmä na nemecké
vysoké školy. Ani na týchto vysokých školách a univerzitách však neboli v tomto období rozvíjané vedné disciplíny charakteristické pre technické, resp. geodetické a kartografické vzdelávanie.
Obdobie panovania Márie Terézie bolo nabité reformami,
zakladajú sa nové školy, medzi inými aj Banská škola v roku
1737 v Banskej Štiavnici, ktorej prvým profesorom a riaditeľom bol slovenský polyhistor, kartograf Samuel Mikovíni,
autor mnohých kartografických, banských a vodohospodárskych diel po celom Slovensku. Následne je Máriou Teréziou zriadená v roku 1763 v Banskej Štiavnici Banská akadémia, ako prvá technická univerzita v strednej Európe. Na
tejto univerzite pôsobili mnohí velikáni svetovej a slovenskej
geodézie a kartografie. K odkazu Banskej akadémie sa hlási
aj naša Alma Mater – dnešná Slovenská technická univerzita
v Bratislave.

2. Vznik Vysokej školy Dr. M. R. Štefánika
Po I. svetovej vojne bolo technické vzdelávanie na území Slovenska minimalizované, až zničené. Banskomeračské vzdelávanie bolo z Banskej Štiavnice presunuté na územie Ma-

ďarska postupne do Sopronu, Győru a neskôr Miskolcu. Zememeračské štúdium na území novovzniknutej Česko-slovenskej republiky bolo organizované na ČVUT v Prahe a na
dnešnom VUT v Brne. Od roku 1927 bolo toto pôvodne dvojročné vzdelávanie rozšírené na trojročné, s tým, že absolventi
mohli používať titul zememeračský inžinier a mohli dosahovať hodnosť doktora technických vied.
Od vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov sa slovenská inteligencia snažila o zriadenie vysokej školy s technickým vzdelávaním na území Slovenska. Podporou tohto
úsilia boli memorandá z početných miest Slovenska, rezolúcie Národného zhromaždenia, ktoré hovorili aj o zriadení vysokej školy technickej vrátane zriadenia „zememeračskej
školy na Slovensku v Košiciach“ (rezolúcia Národného zhromaždenia zo dňa 1. a 14. 7. 1927). Po takmer 19-ročnom úsilí
profesorov slovenskej národnosti, ktorí pôsobili na Českej
vysokej škole technickej v Brne, najmä Michala Ursínyho
(obr. 1) a Jura Hronca, ako aj zásluhou neúnavnej aktivity,
ktorú vyvíjali slovenskí študenti reprezentovaní vysokoškolskými spolkami v Bratislave, Brne a v Prahe, vzniká v roku
1937 v Košiciach prvá vysoká škola s technickým vzdelávaním [2].
Dňa 25. 6. 1937 nadobudol platnosť zákon č. 170 Zb. z.
a n. prijatý Národným zhromaždením Česko-slovenskej republiky, ktorým sa v Košiciach zriadila štátna vysoká škola
technická s názvom Vysoká škola technická Dr. Milana Rastislava Štefánika.
Podľa uvedeného zákona, § 3 „Ako prvé zriaďujú sa počiatkom študijného roku 1938/39 študijné oddelenia:
1. oddelenie „inženierskeho staviteľstva konštruktívneho
a dopravného“,
2. oddelenie „inženierskeho staviteľstva vodohospodárskeho
a kultúrneho“,
3. oddelenie „zememeračského inžinierstva“.
V júli 1938 boli menovaní prví desiati profesori VŠT M.
R. Štefánika v Košiciach. Profesorský zbor školy tvorili [6]:
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Obr. 1 Michal Ursíny

Obr. 2 Prof. PhDr. Jur Hronec – prvý rektor VŠT
Dr. M. R. Štefánika

PhDr. Jur Hronec – profesor matematiky,
Ing. Dr. techn. Alois Tichý – profesor geodézie,
JUDr. Ing. Karel Křivanec – profesor dopravníctva,
Ing. arch. Miloslav Kopřiva – profesor pozemného staviteľstva,
Ing. Štefan Bella – profesor pre staviteľstvo a hospodárstvo
vodné,
RNDr. Josef Sahánek – profesor technickej fyziky,
PhDr. Jozef Kaucký – profesor matematiky,
RNDr. Jiří Klapka – profesor deskriptívnej geometrie,
RNDr. Dmitrij Andrusov – profesor geológie,
Ing. Dr. techn. Anton Bugan – profesor mechaniky.

je pozícia prednostu Ústavu geodézie neobsadená, uvádzajú
sa však mená suplentov pre zabezpečenie výučby predmetu
Nižšia geodézia – Ing. Jána Mikušu, vtedajšieho hlavného
komisára Ministerstva financií a Ing. Ľudovíta Minicha, vtedajšieho asistenta na Ústave geodézie [3].
Otvorením a začatím výučby na troch oddeleniach, zameraných na výchovu študentov v oblasti stavebníctva, vodného
hospodárstva, geodézie a kartografie, sa položili základy
dnešného moderného technického školstva na Slovensku,
ako aj základy Stavebnej fakulty STU v Bratislave, jej študijných odborov a základných pracovísk – katedier.

Na prvom zasadnutí profesorského zboru 4. 8. 1938 sa stal
prof. PhDr. Jur Hronec prvým rektorom VŠT (obr. 2). Do
funkcie zástupcu rektora bol ustanovený senior profesorského zboru prof. Ing. Dr. techn. Alois Tichý. Otvorenie školského roka 1938/39 bolo 5. 12. 1938 v Martine (po viedenskej arbitráži bol pôvodný termín otvorenia 30. 10. 1938
zrušený a VŠT presunutá do Martina - obr. 3). V prvom školskom roku študovalo na vysokej škole 63 študentov, z toho
16 na Oddelení zememeračského inžinierstva [3].
V školskom roku 1938/39 vznikli stolice a ústavy, knižnica a rektorská kancelária novej vysokej školy. Medzi inými bol zriadený Ústav geodézie, prednostom ktorého sa stal
prof. Ing. Dr. techn. Alois Tichý, jeho asistentom Ing. Ľudovít Minich. Prof. Tichý, ktorý v pohnutých a ťažkých časoch
na funkciu profesora na slovenskej technike rezignoval, na
ústav nenastúpil a tak sa jeho meno už neuvádza v profesorskom zbore pre školský rok 1939/40. V študijnom programe

3. Vznik a vývoj Stavebnej fakulty STU v Bratislave
Vládnym nariadením zo dňa 14. 2. 1939 zmenila slovenská
autonómna vláda ešte počas pôsobenia školy v Martine jej
názov na Slovenskú vysokú školu technickú. Po vytvorení
Slovenského štátu v marci 1939 zrušil slovenský snem
medzi inými aj zákon o vysokej škole technickej z roku
1937 a prijal nový zákon. Zákon č. 188 Sl. z. zo dňa 25. 7.
1939 zriadil školu už pod názvom Slovenská vysoká škola
technická (SVŠT) a za sídlo jej definitívne určil Bratislavu.
Dôvodová správa tohto zákona však jasne hovorí, že novozriadená škola je pokračovateľkou Vysokej školy technickej M. R. Štefánika a že školský rok 1939/40 je druhým
školským rokom vysokej školy technickej zriadenej v roku
1937 [9].
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Obr. 3 Budova VŠT Dr. M. R. Štefánika v Martine

Nový zákon zriadil namiesto doterajších troch oddelení
kompletnú vysokú školu technickú so šiestimi odbormi s dvanástimi oddeleniami, z ktorých sa však niektoré nerealizovali. Pre históriu a súčasnosť terajšej Stavebnej fakulty bolo
dôležité a rozhodujúce, že počnúc školským rokom 1939/40
sa po vydaní vládneho nariadenia č. 236 Sl. z. zo dňa 20. 9.
1939 na SVŠT (už v Bratislave) otvorili tri odbory s šiestimi
oddeleniami [7]:
1. Odbor inžinierskeho staviteľstva (OIS) s oddelením konštruktívnym, dopravným a vodohospodárskym a oddelením kreslenia pre kandidátov učiteľstva na stredných školách.
2. Odbor špeciálnych náuk (OŠN) s oddelením zememeračským a oddelením prírodných vied pre kandidátov učiteľstva na stredných školách (do roku 1947) a oddelením baníckeho a hutníckeho inžinierstva (do roku 1952).
3. Odbor lesníckeho a poľnohospodárskeho inžinierstva s oddelením lesníckeho inžinierstva.
Sídlom školy a jej odborov boli budovy na Vazovovej ulici
(obr. 4) a Mýtnej ulici (obr. 5) a od roku 1945 aj na Tolstého
ulici (obr. 6).
Dekanmi OŠN boli významné osobnosti, ktoré položili
základ dnešnému odboru geodézia a kartografia: prof. Josef Kaucký (1940/41), prof. Ján Mikuša (1941/42 –
1943/44), prof. Dimitrij Andrusov (1944/45, 1945/46), prof.
Dr. Gabriel Čeněk (poverený v apríli 1945, 1946/47,
1948/49), prof. Ing. Ján Krajčí (1947/48) a prof. František
Kuska (1949/50).
Pôvodne trojročné štúdium sa školským rokom 1940/41
počnúc rozšírilo na štvorročné. Absolventi trojročného štúdia si svoje štúdium mohli dodatočne rozšíriť, čo využila
väčšina absolventov. V prvých rokoch existencie oddelenia
zememeračského inžinierstva na SVŠT (až do oslobodenia
v roku 1945) pôsobili vo veľkej miere okrem interných profesorov a asistentov aj suplenti, honorovaní docenti, mnohí
externí odborníci. Predsedom prvej skúšobnej komisie pre
II. štátnu skúšku (oprávňujúcu používať titul „zememeračský inžinier“) bol od roku 1941 Ing. J. Mikuša. Jej členmi
boli Ing. Ľ. Minich, Ing. J. Jenisch a Ing. P. Gál. Diplomy
s poradovým číslom 1 a 2 v rámci SVŠT získali Ing. Vojtech Molnár a Ing. Július Stroffek, ktorí začali svoje štúdiá
v Prahe na ČVUT. V roku 1942 získali titul prví 11 inžinieri, ktorí celé štúdium absolvovali na OŠN SVŠT v Bratislave [3].
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Obr. 4 Budova SVŠT na Vazovovej ulici

Obr. 5 Budova SVŠT na rohu Mýtnej a Vazovovej

Obr. 6 Budova SVŠT na Tolstého ulici
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Príloha č. 1
Katedra

Názov ústavu

Vedúci

Obdobie

Prof. Dr. Ing. Alojz Tichý
Ing. Ľudovít Minich

1938/39, 1939/40
1938/39, 1939/40

ÚSTAV NIŽŠEJ GEODÉZIE

Ing. Ľudovít Minich
Ing. Pavol Ilavský

1940/41 až 1945/46
1946/47 až 1950/51

ÚSTAV VYŠŠEJ GEODÉZIE

RNDr. Vojtech Ilenčík
Ing. Ondrej Botto
Prof. Dr. Ing. František Kuska

1941/42 až 1945
1945 až 1946
1946/47 až 1950/51

ÚSTAV UŽITEJ GEODÉZIE

Prof. Ing. Ján Krajčí

1942/43 až 1950/51

ÚSTAV POZEMKOVÉHO KATASTRA
A POZEMKOVÝCH ÚPRAV

Prof. Ing. Ján Mikuša

1941/42 až 1950/51

ÚSTAV POZEMKOVÉHO KATASTRA

Prof. Ing. Ján Mikuša

1942/43 až 1949/50

ÚSTAV POZEMKOVÝCH ÚPRAV

Ing. Július Guoth, as.
Prof. Ing. Ján Mikuša

1949/50
1950/51

ÚSTAV PRAKTICKEJ GEOMETRIE

Prof. Ing. Ján Mikuša
Ing. Anton Suchánek

1950/51
1950/51

Ing. Pavol Gál

1942/43

Prof. Dr. Ing. Pavol Gál

1943/44 až 1950

REPRODUKČNÁ DIELŇA

Prof. Dr. Ing. Pavol Gál
Ing. Tibor Lukáč

1948 až 1960
1960 až 1970

REKTIFIKAČNÁ SIEŇ

Ing. Valentin Javorskij

1941 až 1945

KGDE

CVIČNÁ REKTIFIKAČNA SIEŇ

Prof. Ing. Ján Krajčí
Ing. Pavol Ilavský

1947/48 až 1949/50
1950/51 až 1952

KGDE

VEDECKÉ LABORATÓRIUM
FOTOGRAMETRIE

Prof. Dr. Ing. Pavol Gál, DrSc.

1956 až 1979

GEODETICKÉ OBSERVATÓRIUM

Prof. Ing. Ján Krajčí
Prof. Ing. Anton Suchánek, CSc.
Doc. Ing. Otakat Macko, CSc.

1956 až 1959
1959 až 1966
1966 až 1970

KGZA

OBSERVATÓRIUM SVŠT

Doc. Ing. Ján Melicher, CSc.

1971 až 1980

KGZA

ASTRONOMICKO-GEODETICKÉ
OBSERVATÓRIUM

Doc. Ing. Ján Melicher, CSc.
Prof. Ing. Ján Hefty, PhD.

1980 až 1990
1990 doteraz

KMPÚ

REPRODUKČNÉ LABORATÓRIUM
MIKROGRAFICKÉ LABORATÓRIUM

Doc. Ing. Milan Hájek, CSc.
Doc. Ing. Jozef Čižmár, PhD.

1970 až 1986
1986 doteraz

KMPÚ

KARTOGRAFICKÉ LABORATÓRIUM
KARTOREPRODUKČNÉ
LABORATÓRIUM

Doc. Ing. Jozef Čižmár, PhD.

1986 doteraz

KMPÚ

LABORATÓRIUM POČÍTAČOVEJ
GRAFIKY
LABORATÓRIUM VÝPOČTOVEJ
TECHNIKY

Ing. Ján Sulo, CSc.
Ing. Juraj Prachár
Ing. Robert Geisse, PhD.

1971 až 1974
1974 až 1997
1997 doteraz

KGDE

GEODETICKÉ LABORATÓRIUM

Prof. Dr. Ing. Pavol Gál, DrSc.
Doc. Ing. Viliam Magula, CSc.
Prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.

1970 až 1979
1980 až 1984
1984 doteraz

KGDE

FOTOGRAMETRICKÉ
LABORATÓRIUM

Doc. Ing. Viliam Magula, CSc.
Doc. Ing. Jozef Čerňanský, CSc.

1979 až 1986
1987 až 1990

MIKROPOČÍTAČOVÉ
LABORATÓRIUM

Ing. Davorín Gašpar
Ing. Jana Faixová Chalachánová, PhD.

1985 až 2001
2001 doteraz

GEODETICKO-METROLOGICKÉ
LABORATÓRIUM

Prof. Ing. Jaroslav Abelovič, PhD.
Prof. Ing. Ján Melicher, PhD.

1980 až 1996
1996 až doteraz

ODDELENIE ZEMEMER.

ÚSTAV GEODÉZIE

KGDE
KGDE

KGDE
KGDE
KPMÚ

KGZA

KGZA
KGZA

ÚSTAV FOTOGRAMETRIE
ÚSTAV FOTOGRAMETRIE
A TOPOGRAFIE

VÝSKUMNÉ ASTRONOMICKO-

Kopáčik, A.: 70 rokov výučby geodézie a kartografie...

V období rokov 1940 až 1950 postupne vznikali členením
Ústavu geodézie ďalšie ústavy na oddelení zememeračského
inžinierstva – Ústav nižšej geodézie, Ústav vyššej geodézie,
Ústav užitej geodézie, Ústav fotogrametrie (neskôr Ústav fotogrametrie a topografie), Ústav pozemkového katastra
a Ústav pozemkových úprav (príloha č. 1).
Potreba zememeračských inžinierov sa podstatne zintenzívnila po ukončení 2. svetovej vojny. Absolventi zememeračského štúdia sa podieľali na obnove zničených obcí, pozemkového katastra, pri pozemkových reformách, pri
spresňovaní evidencie pozemkov a na príprave a realizácii
veľkých stavieb a investičných aktivít.
V roku 1950 bol prijatý zákon o vysokých školách, ktorý
reformoval vysokoškolské štúdium. Dochádza k organizačným zmenám aj na SVŠT, kedy sa dovtedajšie odbory menia na fakulty. Z jednotlivých ústavov, prípadne ich zlúčením
sa vytvárajú katedry, ako základné organizačné jednotky zabezpečujúce pedagogickú, vedeckú a výskumnú činnosť na
vysokých školách.
Novovytvorené fakulty vznikali postupne. V školskom
roku 1950/51 vzniká Fakulta špeciálnych náuk, na ktorej je
vytvorená Katedra geodézie. V školských rokoch 1951/52 až
1953/54 je Katedra geodézie organizačne začlenená pod Fakultu stavebného a zememeračského inžinierstva. V školskom roku 1954/55 vzniká Fakulta inžinierskeho staviteľstva,
ktorá existuje až do roku 1960, kedy vzniká dnešná Stavebná
fakulta.
Organizačné zmeny a postupné zvyšovanie počtu študentov, ako aj náročnosť pedagogického procesu, jeho modernizácia dali podnet vzniku nových katedier. Najskôr vzniká
v školskom roku 1952/53 Katedra geodetických základov
a mapovania, ktorá sa v roku 1956 člení na Katedru geodetických základov a na Katedru mapovania a pozemkových
úprav. Toto členenie pretrváva dodnes. Do tohto obdobia spadajú aj snahy našich predchodcov o zriadenie samostatnej
Zememeračskej fakulty (prípadne Geodetickej fakulty), resp.
prijatie názvu Stavebná a zememeračská fakulta (po roku
1960).
V prvej polovici päťdesiatych rokov sa postupne kreoval
profil absolventa, vytvárali sa nové predmety, špecializácie
a odbory. Do výučby boli postupne zavedené predmety Inžinierska geodézia, Elektronika v geodézii a Programovanie.
Počnúc školským rokom 1953/54 bolo akceptované rozšírenie štúdia na 5 rokov so vznikom dvoch špecializácií, geodetickej a pozemkových úprav, po piatom semestri. Súčasťou štátnej záverečnej skúšky sa stala aj obhajoba diplomovej
práce. Ešte v školskom roku 1950/51 bola zriadená na SVŠT
vedecká ašpirantúra, v rámci ktorej získalo v odbore Geodézia a kartografia titul kandidáta vied (CSc.) viac ako 90 zamestnancov fakulty, resp. organizácií rezortu. Titul DrSc. získali traja pracovníci - prof. Ing. P. Gál, DrSc., Ing. J. Kukuča,
DrSc. a prof. RNDr. Ing. Ľ. Kubáček, DrSc.
Ďalšie významné zmeny v organizačnej štruktúre SVŠT
nastali v roku 1960, keď došlo k zlúčeniu Fakulty inžinierskeho staviteľstva a Fakulty architektúry a pozemného staviteľstva a tým k vytvoreniu Stavebnej fakulty (SvF), ku ktorej bol v tom istom roku pričlenený aj stavebný smer zo
zaniknutej Fakulty ekonomického inžinierstva. V takejto podobe existovala Stavebná fakulta až do roku 1976, keď sa
z nej odčlenili štyri katedry, ktoré zabezpečovali výučbu architektúry a urbanizmu a z ktorých bola vytvorená Fakulta
architektúry.
Z celkového vývoja štúdia na Stavebnej fakulte je jednoznačné, že v týchto rokoch existujúce odbory inžinierskeho
štúdia majú korene už v roku 1937. Možno povedať, že
z pôvodného oddelenia konštruktívneho a dopravného vzni-
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Obr. 7 Súčasné budovy Stavebnej fakulty STU v Bratislave

kol odbor inžinierske konštrukcie a dopravné stavby a z oddelenia inžinierskeho staviteľstva vodohospodárskeho a kultúrneho odbor vodné hospodárstvo a vodné stavby; zememeračské inžinierstvo sa stalo základom pre odbor geodézia
a kartografia.
S postupným rozvojom fakulty a prudkým rastom počtu
jej poslucháčov bolo potrebné hľadať nové priestory pre katedry i pedagogický proces, preto sa v roku 1964 začala stavať nová budova Stavebnej fakulty SVŠT na Starohorskej
a Radlinského ulici s dominantnou 23 poschodovou budovou, o čo sa zaslúžil hlavne vtedajší rektor SVŠT a neskôr
minister stavebníctva prof. Jozef Trokan. Budova bola kompletne dokončená a daná do užívania v roku 1974 (obr. 7).
Dodnes je sídlom SvF STU. Pôvodná budova na Námestí slobody je dnes sídlom Fakulty architektúry STU.
Dekanmi Stavebnej fakulty od roku 1960 boli (príloha č. 2):
prof. Boris Boor (1960/61 – 1961/62), prof. Jozef Trokan
(1962/63), prof. Peter Nahálka (1963/64 – 1965/66) prof. Ľudovít Grenčík (1966/67 – 1969/70), prof. Martin Halahyja
(1970/71 – 1972/73), prof. Ernest Mäsiar (1973/74 – 1979/80),
prof. Milan Bielek (1980/81 – 1990), prof. Dušan Majdúch
(1989/90 – 1993/94), prof. Ľudovít Fillo (1993/94 –
1999/2000), prof. Dušan Petráš (1999/2000 – 2006/07), prof.
Alojz Kopáčik (2006/07 – doteraz).
Na čele SVŠT pôsobilo vo funkcii rektora 6 pracovníkov
fakulty: prof. Anton Bugan (1940/41), prof. Štefan Bella
(1943/44 – 1944/45, 1946/47), prof. Karel Havelka (1949/50),
prof. Štefan Chochol (1959/60 – 1962/63), prof. Jozef Trokan (1963/64 – 1968/69), doc. Igor Hudoba (1993/94 –
1999/2000).
Z pracovníkov odboru Geodézia a kartografia zastávali
funkciu prorektora 2 kolegovia: prof. Anton Suchánek
(1974/75 – 1990) a doc. Ernest Bučko (1999/2000 – 2006/07).

Kopáčik, A.: 70 rokov výučby geodézie a kartografie...

Geodetický a kartografický obzor
206 ročník 54/96, 2008, číslo 11

Príloha č. 2
Odbor/Fakulta

Dekan

Prodekan pre zememeračské inžinierstvo/
geodéziu a kartografiu

1938/39
1939/40
1940/41
1941/42
1942/43
1943/44
1944/45
1945/46

rektor

Riad. prof. PhDr. Jur Hronec
-"Riad. prof. PhDr. Jozef Kaucký
Mim. prof. Ing. Ján Mikuša
-"-"Riad. prof. RNDr. Dmitrij Andrusov
h. prof. Dr. Gabriel Čenek
Riad. prof. RNDr. Dmitrij Andrusov
Mim. prof. Dr. Gabriel Čenek
Mim. prof. Ing. Ján Krajčí
Mim. prof. Dr. Gabriel Čenek
Mim. prof. Dr. Ing. František Kuska
Prof. Dr. Ing. Gabriel Čenek

–
–
–
–
–
–
–
–
Riad. prof. PhDr. Jozef Kaucký
Riad. prof. RDNr. Dmitrij Andrusov
Mim. prof. Dr. Gabriel Čenek
Mim. prof. Ing. Ján Krajčí
Mim. prof. Dr. Gabriel Čenek
Mim. prof. Dr. Štefan Schwarz

Prof. Dr. Ing. Oto Dub
-"-"-"-"Doc. Ing. Pavol Peter
-"-"Doc. Ing. Lukáš Macura

Doc. Ing. Peter Višňovský
-"Prof. Ing. Ján Mikuša
-"Prof. Dr. Ing. František Kuska
-"-"Ing. Ondrej Michalčák, CSc.
-"Doc. Ing. Anton Suchánek, CSc.
Doc. Ing. Ondrej Michalčák., CSc.
-"-"-"Doc. Ing. Anton Suchánek, CSc.
Doc. Ing. Otakar Macko, CSc.
Prof. Ing. Anton Suchánek, CSc.
Doc. Ing. Otakar Macko, CSc.
-"-"-"Doc. Ing. Michal Daniš, CSc.
-"-"-"-"-"Doc. Ing. Viliam Magula, CSc.
-"-"Doc. Ing. Peter Kudeľa, CSc.
-"-"Prof. Ing. Jaroslav Abelovič, PhD.
-"-"od 1. 2. 1994 Doc. Ing. Ernest Bučko, PhD.
-"-"od 1. 2. 2000 Prof.Ing.Alojz Kopáčik, PhD.
-"-"–

1946/47
1947/48
1948/49
1949/50
1950/51
1951/52
1952/53
1953/54
1954/55
1955/56
1956/57
1957/58
1958/59
1959/60

ODBOR
ŠPECIÁLNYCH
NÁUK

Roky

F. ŠPEC. NÁUK
FAKULTA
STAVEB.
A ZEM. INŽ.
FAKULTA
INŽINIERSKEHO
STAVITEĽSTVA

1960/61
1961/62
1962/63
1963/64

1965/66
1966/67
1967/68
1968/69
1969/70
1970/71
1971/72
1972/73
1973/74
1974/75
1975/76
–
1979/80
1980/81
–
1988/89
1989/90
–
1992/93
1993/94
–
1998/99
1999/00
–
2005/06
2006/07
–
doteraz

STAVEBNÁ FAKULTA

1964/65

Doc. Ing. Boris Boor, CSc.
-"Doc. Dr. Ing. Jozef Trokan
Doc. Ing. arch. Peter Nahálka, CSc.
-"-"-"-"Mim. prof. Ing. Ľudovít Grenčík, CSc.
-"-"-"Mim. prof. Ing. Martin Halahyja, DrSc
-"-"Riad. prof. Ing. Ernest Mäsiar, DrSc.
-"-"-"-"Prof. Ing. Milan Bielek, DrSc.
-"-"Prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.
-"-"od 1. 2. 1994 Prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD.
-"-"od 1. 2. 2000 Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
-"-"od 1. 2. 2007 Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
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Na troch katedrách odboru vo funkcii vedúceho katedry
postupne pôsobili:
Katedra geodézie
prof. Ing. Pavol Gál, DrSc.
doc. Ing. Viliam Magula, CSc.
doc. Ing. Štefan Sokol, CSc.
poverený vedením
prof. Ing. Vlastimil Staněk, CSc.
doc. Ing. Viktor Gregor, CSc.
prof. Ing. Pavel Bartoš, PhD.
prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.

1950/51–1976/77
1977/78–1985/86
1985/86
1986/87–1989/90
1991/92–1993/94
1994/95–1999/2000
2000/2001–doteraz

Katedra geodetických základov a mapovania
prof. Ing. Ján Krajčí
1952/53–1955/56
Katedra geodetických základov
prof. Ing. Ján Krajčí
prof. Dr. Ing. František Kuska
poverený zastupovaním vedúceho
katedry
doc. Ing. Anton Suchánek, CSc.
prof. Ing. Anton Suchánek, CSc.
doc. Ing. Irena Mitášová, CSc.
poverená vedením
doc. Ing. Irena Mitášová, CSc.
doc. Ing. Jozef Mičuda, CSc.
doc. Ing. Marcel Mojzeš, PhD.
prof. Ing. Ján Hefty, PhD.

1956/57
1957/58
1958/59–1963/64
1964/65–1977/78
1978/79–1980/81
1981/82–1989/90
1990/91–1996/97
1997/98–2002/03
2002/03–doteraz

Katedra mapovania a pozemkových úprav
prof. Ing. Ján Mikuša
1956/57–1959/60
doc. Ing. Tibor Lukáč
1960/61–1969/70
doc. Ing. Michal Daniš, CSc.
1970/71–1974/75
doc. Ing. Milan Hájek, CSc.
1975/76–1976/77
poverený vedením
doc. Ing. Michal Daniš, CSc.
1977/78
prof. Ing. Michal Daniš, CSc.
1978/79–1985/86
doc. Ing. Milan Hájek, CSc.
1986/87–1989/90
doc. Ing. Erich Geisse, PhD.
1990/91–1996/97
doc. Ing. Jozef Čižmár, PhD.
1997/98–doteraz

4. Súčasnosť geodetického a kartografického vzdelávania
na Slovensku
4.1 Súčasnosť Stavebnej fakulty v Bratislave
Zákonom SNR s účinnosťou od 1. 4. 1991 prijala Slovenská
vysoká škola technická súčasný názov Slovenská technická
univerzita (STU) v Bratislave. Koncepcia budovania súčasnej Stavebnej fakulty STU, jej dlhodobého rozvoja, vychádza
zo základného poslania fakulty ako vzdelávacej a vedeckovýskumnej inštitúcie. Jej úlohou je poskytovať čo najvyššie
technické vzdelanie, napĺňať univerzitný charakter štúdia
a obsahovú náplň korigovať v konfrontácii s rozvojom teórie
a požiadavkami praxe. Súbežne s výchovou študentov má
významné postavenie vedeckovýskumná činnosť v jednotlivých odboroch, ktorá sa svojím záberom a rôznorodosťou
riešiteľských pracovísk snaží transformovať získané poznatky
do výučby a praxe.
Od školského roku 1992/93 je zavedený kreditný systém
hodnotenia štúdia, ktorý umožňuje diferenciáciou predmetov objektívnejšie hodnotiť študijné výsledky a študentovi po-
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skytuje možnosť spoluvytvárať študijný plán. Vysokoškolské
štúdium na fakulte je trojstupňové:
1. stupeň – bakalárske štúdium (3 resp. 4 roky) – končí sa
I. štátnou skúškou,
2. stupeň – inžinierske štúdium (2 roky) – končí sa II. štátnou skúškou,
3. stupeň – doktorandské štúdium (3 roky denné, 5 rokov
externé).
V prvom – bakalárskom stupni štúdia dostanú študenti široký vedomostný základ z prírodovedných disciplín obohatený o humanitné, ekonomické a odborné predmety, v druhom – v inžinierskom stupni štúdia získajú plnohodnotné
vysokoškolské vzdelanie. Najvyšším stupňom vzdelávania
na Stavebnej fakulte je doktorandské štúdium, ktoré sa realizuje v pätnástich študijných programoch.
V oblasti geodézie a kartografie ponúka Stavebná fakulta
jeden študijný program na každom stupni štúdia s rovnakým
názvom Geodézia a kartografia. Kým trojročný študijný program na prvom stupni štúdia ponúka len úzku škálu voliteľných predmetov, študijné programy na druhom a treťom
stupni ponúkajú možnosť profilácie už počas štúdia širokou
škálou povinne voliteľných a voliteľných predmetov. Štruktúra povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov umožňuje študentom široký výber špecializácie v súlade
s ich osobným záujmom. Kompatibilita fakulty s fakultami
v zahraničí umožňuje tiež čiastkové štúdium v zahraničí. Fakulta ponúka aj širokú paletu kurzov ďalšieho vzdelávania postgraduálneho vzdelávania pre zvyšovanie kvalifikácie
a pre rekvalifikáciu absolventov vysokých škôl.
Dnešná Stavebná fakulta s 22 katedrami, Ústavom súdneho znalectva, Skúšobným laboratóriom, Centrom informačných technológií a Knižnicou a informačným centrom
tvorí významné vzdelávacie a vedeckovýskumné centrum
v oblasti stavebníctva a geodézie. 279 učiteľov, z toho 31
profesorov, 72 docentov a 176 odborných asistentov, vychováva v súčasnosti 2657 študentov v bakalárskom stupni
štúdia, 1075 v inžinierskom a 306 v doktorandskom stupni
štúdia. Z toho na študijnom programe Geodézia a kartografia v súčasnosti študuje 226 študentov na bakalárskom
stupni, 159 študentov na inžinierskom a 19 na doktorandskom stupni. Za 70 rokov svojej existencie vychovala fakulta 28161 inžinierov, 2807 bakalárov a 986 kandidátov
vied a doktorov. Z toho 3317 inžinierov, 550 bakalárov
a 108 kandidátov vied a doktorov v odbore Geodézia a kartografia.
4.2 Harmonizácia univerzitného geodetického
a kartografického vzdelávania
Nové legislatívne prostredie v oblasti školstva v SR, vytvorené zákonom č.131/2002 Z. z. o vysokých školách, naštartovalo proces tvorby novej sústavy študijných programov
v súlade s novou sústavou študijných odborov, ktorú pripravilo MŠ SR. Predmetný zákon zároveň zrušil platnosť všetkých doterajších študijných programov, pričom určil prechodné obdobie v trvaní rokov 2003–2005, na konci ktorého
mohli byť ponúkané univerzitami a vysokými školami v SR
už len študijné programy akreditované v novej sústave študijných odborov.
Vymedzenie rámca a obsahovej náplne nových študijných
odborov pripravili na podnet MŠ SR skupiny expertov v mesiacoch február a marec 2003. V pracovných skupinách expertov boli zastúpené tie univerzity a vysoké školy, ktoré prejavili záujem v budúcnosti sa uchádzať o akreditáciu študijného
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Tab. 1 Prehľad akreditovaných študijných programov v SR
Univerzita

Študijný program
1. stupeň (Bc.)

2. stupeň (Ing.)

STU Bratislava

Geodézia a kartografia

Geodézia a kartografia

TU Košice

Geodézia a kataster
nehnuteľností
Geografické informačné
systémy

Inžinierska geodézia
a kataster nehnuteľností

ŽU Žilina

Geodézia a kartografia

programu v danom študijnom odbore. Obsahová náplň budúcich študijných programov bola vymedzená vo viacerých rovinách odborného vzdelávania:
– celkovou minimálnou dĺžkou štúdia a celkovým počtom
kreditov,
– požiadavkami na úroveň vzdelania záujemcov,
– množinou nosných tém jadra študijného programu, ktoré
tvoria min. 60 % celkového počtu kreditov na prvom stupni
a min. 50 % celkového počtu kreditov na druhom a treťom
stupni štúdia,
– ďalšími témami širšieho jadra študijného programu, voliteľnými pri tvorbe študijného programu,
– vymedzením profilu absolventa.
Pracovné skupiny ukončili svoju činnosť v marci 2003,
čím sa vytvoril priestor na tvorbu nových študijných programov. V odbore 5.1.3 Geodézia a kartografia bolo podaných
a úspešne akreditovaných 8 študijných programov (tab. 1),
ktoré ponúkajú univerzity na Slovensku doteraz.

5. Medzinárodné aspekty súčasného univerzitného
vzdelávania v oblasti geodézie a kartografie
Na medzinárodnej úrovni naštartovalo proces harmonizácie
a hľadania optimálnych študijných plánov pre odbor Geodézia a kartografia pracovné stretnutie organizované Medzinárodnou federáciou geodetov (FIG), jej komisiou č. 2 pre
vzdelávanie a Radou európskych geodetov s licenciou
(CLGE), ktoré sa uskutočnilo v dňoch 3. a 4. 11. 2000
v Delfte (Holandsko). Na pracovnom stretnutí boli prezentované prvé analýzy študijných plánov univerzít krajín
Európskej únie (EÚ) [5].
Druhou významnou aktivitou v oblasti harmonizácie študijných plánov a podporovania medzinárodnej mobility študentov je spoločný projekt skupiny európskych univerzít European Civil Engineering Education and Training (EUCEET),
ktorého cieľom je analýza študijných plánov odborov akreditovaných na všetkých stavebných fakultách v Európe. Projekt
je riešený od roku 1998 za účasti Stavebnej fakulty STU Bratislava, ktorá odovzdala do databanky aj údaje za Stavebnú
fakultu ŽU a TU Košice. Výsledkom analýzy týchto študijných plánov budú tzv. vzorové (typové) študijné plány pre študijné odbory v oblasti staviteľstva, geodézie a kartografie
v Európe [8].
V rámci medzinárodného projektu Európske vzdelávanie
v geodézii a kartografii European Education in Geodetic Engineering, Cartography and Surveying – EEGECS), ktorého
koordinátorom bola TU Valencia, boli tieto aktivity sústre-

3. stupeň (PhD.)
Geodézia a kartografia

dené najmä na oblasť geodézie, kartografie a geografie, ako
aj na univerzity z krajín strednej a východnej Európy [8]. Do
projektu bolo zapojených 91 ústavov a fakúlt takmer zo všetkých krajín Európy. Ciele projektu sa realizovali priamo cez
aktivity jednotlivých pracovných skupín (WG), ktoré pôsobili v oblasti:
– pregraduálneho vzdelávania (1. a 2. stupeň),
– výskumu a študijných programov pre 3. stupeň (doktorandské štúdium),
– kontinuálneho vzdelávania, využitia elektronického komunikačného priestoru na vzdelávanie (e-learning),
– privátneho sektoru a praxe,
– medzinárodných aktivít (mobility, národné špecifiká,
apod.),
– hodnotenia kvality v procese vzdelávania.
Spoločným cieľom všetkých pracovných skupín bola implementácia systému kreditového hodnotenia štúdia (ECTS)
a vydávania dokladu o absolvovanom štúdiu vo forme prílohy k diplomu (Diploma Supplement). System ECTS je aplikovaný aj na študijné programy na 3. stupni univerzitného
vzdelávania. Všetky aktivity a návrhy sú okamžite konfrontované zástupcami praxe a študentov. Výsledky projektu boli
predložené príslušnej komisii EU a po ich prijatí komisiou
je možné očakávať, že budú tvoriť východiská pre budúce študijné programy akreditované v oblasti geodézie, kartografie
a geografie v krajinách EU.
Harmonizované profesijné prostredie garantujúce výkon
povolania na vysokej kvalitatívnej úrovni je jedným zo základných predpokladov úspešnej integrácie krajiny do medzinárodných štruktúr. Súčasný stav zapájania sa Slovenska
do činnosti mimovládnych organizácií je možné charakterizovať skôr ako deklaratívny, málo aktívny. Zmeniť tento stav
na aktívny znamená nielen vyvíjať aktivitu pri činnosti týchto
organizácií v zahraničí (na zasadaniach a rokovaniach), ale
sústrediť sa na presadzovanie prijatých úloh na domácej pôde.
Súčasťou tohto procesu bude nevyhnutné vybudovanie fungujúcich systémov celoživotného vzdelávania v odbore
a systémov a nástrojov na zabezpečenie kvality v celej šírke
výkonu povolania (profesie). Na úspešné naplnenie týchto
cieľov je treba:
– zabudovať do vzdelávacích postupov a metodológií mechanizmy na kontrolu a zabezpečenie kvality vzdelávania,
– tieto zaviesť na pracoviskách (katedrách),
– aplikovať systémy kvality vyvíjané členskými asociáciami
a organizáciami FIG pri stavbe vlastných systémov kvality
tak, aby vzdelávanie budúcich geodetov malo vysokú kvalitu,
– zabezpečiť celoplošnú záväznosť a aplikáciu systému celoživotného vzdelávania v krajine,
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– zabezpečiť budovanie systémov kvality organizácií a podnikateľských subjektov.
Na školení manažmentu a projektovaní systémov sa musia
účinne podieľať aj univerzity. Musia byť na tento proces pripravené, aby mohli napomáhať jeho urýchleniu a celoplošnej
aplikácii. Ťažiskom budú postgraduálne formy vzdelávania
kombinované s prvkami typickými pre celoživotné vzdelávanie, vrátane využitia všetkých možností poskytovaných modernými komunikačnými prostriedkami (e-learning).

6. Záver
Ing. J. Mikuša vo svojom príspevku napísanom pre Zeměměřický věstník označil r. 1938 za rok „bilancie ale i rokom
nádejí“. Rok 1938 bol skutočne rokom niekoľkonásobných
jubileí, medzi ktoré patrí 20. výročie založenia Česko-slovenskej republiky, 10. výročie vydania katastrálneho zákona
ale aj 150. výročie tak významnej udalosti, akou je „pokus
o podrobné zameranie plochy hospodárskych pozemkov pre
účely jozefínskeho katastra“ [4].
Rok 1938 bol však súčasne rokom, v ktorom sa na území
Slovenska opätovne obnovilo technické vzdelávanie na akademickej (univerzitnej) úrovni. Začiatok výučby na VŠT Dr.
M. R. Štefánika v Martine je míľnikom, ktorý výraznou mierou ovplyvnil ďalší vývoj vzdelávania, vedy a výskumu na
území Slovenska, ako aj technický a hospodársky rast našej
republiky. Je míľnikom, ktorý je vďaka úsiliu technickej inteligencie nezmazateľným spôsobom zaznamenaný do histórie slovenského národa. Pre nás geodetov a kartografov je
potešujúce, že naši predkovia sa na tomto diele významnou
mierou podieľali a svoje postavenie a požiadavky aj adekvátnou mierou obhájili tým, že medzi zakladajúcimi odbormi VŠT Dr. M. R. Štefánika bol aj odbor zememeračského
inžinierstva.
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Presné určovanie absolútnej polohy
pomocou globálnych družicových
navigačných systémov – súčasné
možnosti, obmedzenia a perspektívy
528.2:629:656

Abstrakt
Princíp presného určovania absolútnej polohy pomocou kódových a fázových meraní GNSS. Matematický model, korekcie
systematických vplyvov, základné kroky pri spracovaní meraní. Demonštrácia výsledkov na príklade meraní GPS. Diskusia
o perspektívach metódy presného určovania absolútnej polohy.

Precise Point Positioning Using Global Navigation Satellite Systems - Present-day
Potential, Limitations and Perspectives
Summary
Principles of Precise Point Positioning using code and phase GNSS observations. Mathematical model, correction of
systematic biases, main steps of measurements processing. An example of demonstration of the method using the GPS
observations. Discussion about perspectives of the method of Precise Point Positioning.

Geodetický a kartografický obzor
210 ročník 54/96, 2008, číslo 11

1. Úvod
Určovanie absolútnej polohy v geocentrickom referenčnom
systéme spracovaním kódových meraní pseudovzdialeností
je základnou metódou aplikovanou pri globálnych družicových navigačných systémoch (GNSS), a to ako u existujúcich (GPS, GLONASS), tak aj pri tých, ktoré sa v súčasnosti
vyvíjajú, resp. budujú (európsky systém Galileo, čínsky
systém BEIDOU/COMPASS). V anglickej terminológii sa
uvedená metóda nazýva „Point Positioning“ (PP). Kódové
merania pseudovzdialeností vstupujú do spracovania
v pôvodnej – nediferencovanej podobe, merania fázy sa nevyužívajú. Pri spracovaní sa štandardne vychádza z vysielaných efemeríd a modelov chodu hodín družíc GNSS, ktoré
sú obsahom navigačnej správy. Ide pritom o predpovedané
hodnoty, pričom interval extrapolácie môže byť až 24 h.
Chyba v polohe družice môže presiahnuť 2 m a neistota v hodnote korekcie hodín (ak nie je aktivovaný režim SA – Selective Availability) môže spôsobiť chybu vo vzdialenosti medzi
družicou a prijímačom taktiež okolo 2 m. Základnou výhodou absolútneho určovania polohy je, že výsledkom sú geocentrické súradnice bez nutnosti simultánnych meraní viacerými prijímačmi a bez potreby využívať merania referenčných staníc. Nedostatkom je relatívne nízka presnosť
– pri použití C/A kódu sa udáva určenie horizontálnej polohy
z merania v jednej epoche do 13 m s pravdepodobnosťou
95 %. Spracovanie viacerých epoch vedie k zníženiu strednej chyby určenia polohy, avšak vo všeobecnosti nie je možné
očakávať strednú chybu určenia polohy menšiu ako 1 m.
Zníženie vplyvu systematických chýb absolútneho určovania polohy je možné tzv. diferenciálnymi metódami – aplikáciou diferenciálnych korekcií určovaných na jednej, prípadne viacerých referenčných staniciach (metóda diferenciálnych GNSS – DGNSS [1]). Využitie diferenciálnych
korekcií zvyšuje horizontálnu polohovú presnosť na hodnotu
~ 1 m. Pri DGNSS existuje možnosť využívať aj merania fázy
nosnej vlny, čo vedie k zvýšeniu presnosti až na 0.1 m [1].
Metóda DGNSS je v princípe absolútnym určovaním polohy,
avšak je bezprostredne viazaná na výsledky meraní referenčnej stanice, čím sa stráca jej nezávislosť od meraní na
iných staniciach.
Relatívne určovanie polohy je metódou využívajúcou primárne merania fázy nosnej vlny a je v súčasnosti dominantnou v geodetických aplikáciách. Vychádza z diferencovaných meraní (obvykle sa vychádza z dvojnásobne
diferencovaných meraní [1, 2, 3, 4, 5]), čo prináša elimináciu, resp. významné zníženie vplyvu väčšiny systematických
chýb – chýb hodín družíc a prijímača, vplyv troposféry a ionosféry, nepresnosti v polohách družíc, prístrojových chýb,
vplyvu parametrov antén družíc a prijímačov a pod. Ide pritom o striktne relatívnu metódu, ktorá s milimetrovou presnosťou umožňuje určiť súradnice určovaného bodu vzhľadom
k polohe referenčného bodu, ktorého súradnice musia byť
známe. Existujú teda korelácie medzi súradnicami referenčného a určovaného bodu a všetky negatívne atribúty referenčného bodu sa prenášajú aj na súradnice určovaného bodu.
Pokroky v modelovaní systematických chýb meraní GNSS
umožňujú v súčasnosti spracovanie absolútneho určovania
polohy s výrazne vyššou presnosťou ako je pri štandardnom
určovaní absolútnej polohy (PP) s využitím predikovaných
parametrov dráh a hodín družíc. Najvýznamnejšiu úlohu pritom zohrávajú presné dráhy družíc a presné údaje o hodinách
na družiciach určované v rámci Medzinárodnej služby GNSS
(International GNSS Service – IGS) [6]. Pri spracovaní sa
využívajú súčasne kódové aj fázové merania. V anglickej ter-
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minológii sa táto metóda presného určovania absolútnej polohy nazýva ako „Precise Point Positioning“ (PPP).
Problematike PPP sa venuje v posledných rokoch zvýšená pozornosť, a to najmä vďaka produktom IGS, ktoré
sú v súčasnosti charakterizované presnosťou 0.05 m v polohách družíc a 0.1 ns v údajoch o hodinách družíc. Z prác,
ktoré sa zaoberajú metódou PPP uvedieme napr. [1, 5, 7,
8, 9, 10]. Presnosť určenia polohy závisí od dĺžky merania, v optimálnych situáciách dosahuje hodnôt rádovo
0.01m [10]. Hlavnou prednosťou metódy PPP je skutočnosť, že aktuálne geocentrické súradnice možno získať
z meraní len jedného prijímača bez nutnosti použitia meraní referenčnej stanice. Tým sa stávajú výsledky PPP nezávislými od meraní susedných staníc, čo je v niektorých
situáciách veľmi výhodné. Je totiž všeobecne známe, že pri
dvojnásobnom diferencovaní sa chyby v polohe referenčnej stanice plne prenášajú do polohy určovanej stanice
a korelácie medzi diferencovanými meraniami môžu
spôsobovať šírenie systematických chýb.
V príspevku sa venujeme princípom a základnému modelu
presného absolútneho určovania polohy, ako aj systematickým efektom, ktoré je treba v procese spracovania modelovať. Metódu budeme demonštrovať numerickými výsledkami. Budeme pritom vychádzať z výstupov verejne
dostupného servera Kanadskej geodetickej služby [10] ako
aj z výsledkov získaných na pracovisku autorov predloženého článku – Katedre geodetických základov Stavebnej fakulty (KGZ SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU)
v Bratislave.

2. Matematický model určovania absolútnej
polohy z kombinácie kódových a fázových meraní
GNSS – základná rovnica
Východiskové vzťahy pre merania GNSS uskutočnené
v mieste A na družicu j, získané pomocou spracovania kódov – pseudovzdialeností RAj (t) a merania fázy nosnej vlny
Aj (t), vzťahujúce sa k okamihu t majú tvar
RAj (t)   Aj (t)  c j(t)  A(t)  IAj (t)

Aj (t)   Aj (t)  c j(t)  A(t)  NAj  IAj (t)

(1)

kde  Aj (t) je vzdialenosť medzi družicou j a bodom A, je korekcia hodín družice A(t) a j(t) je korekcia hodín prijímača.
Veličina c je rýchlosť šírenia sa signálu vo vákuu,  je vlnová
dĺžka nosnej vlny a NAj je ambiguita fázy nosnej vlny. Symbolom IAj (t) je označený vplyv ionosféry, ktorý má rovnakú
veľkosť pre kódové aj fázové merania, avšak opačné znamienko. Pripomíname, že kódové merania sa uskutočňujú
s metrovou presnosťou a fázové merania s presnosťou subcentimetrovou.
Spoločným riešením rovníc (1) pre dve, prípadne viacej
nosných frekvencií je možno určiť pseudovzdialenosť
PAj (t)   Aj (t)  c j(t)  A(t),

(2)

ktorá je kombináciou kódových a fázových meraní a je v nej
eliminovaný vplyv ionosféry IAj (t). Podrobnejšie sa výpočtu
PAj (t) budeme venovať v 4. časti článku.
Vzdialenosť  Aj (t) môžeme vyjadriť ako absolútnu
hodnotu rozdielu geocentrického vektora družice
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X j(t)  Xj(t) Yj(t) Zj(t)T a geocentrického vektora bodu
A XA(t)  XA(t) YA(t) ZA(t)T. Ak náhodnú chybu merania
označíme ako  Aj , dostaneme z rovnice (2) observačnú rovnicu pre pseudovzdialenosť
PAj (t)  Xj(t)  XA(t)2  Yj(t)  YA(t)2 
 Z j(t)  ZA(t)21/2 cj(t)  A(t)  Aj .

(3)

V uvedenom vzťahu sú neznámymi parametrami súradnice
bodu A a korekcia hodín prijímača A(t). Polohu a korekciu
hodín družice získame interpoláciou presných súradníc a modelov chodu hodín družíc určených v rámci IGS.
Keďže je vzťah (3) nelineárny, treba ho využitím približných súradníc bodu A XA0(t)  XA0(t) YA0(t) ZA0(t)T
linearizovať [1, 2, 4]. Označme parciálne derivácie podľa
súradníc XA, YA a ZA vyjadrené pre približnú polohu bodu A
ako
Xj(t)  XA0(t)
j
 –––––––––––,
aXA
j (t)
A0

Yj(t)  YA0(t)
j
aYA
 –––––––––––,
j (t)
A0

Zj(t)  ZA0(t)
j
 –––––––––––,
aZA
j (t)
A0

(4)

j (t) okamžitá vzdialenosť vypočítaná pre aktuálnu
kde je A0
polohu družice X j(t) a približnú polohu bodu A danú vektorom XA0(t). Potom po linearizácii observačnej rovnice (3) dostaneme
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a komplexné vzťahy, neuvádzame príslušné matematické
vzorce, ale len odkazujeme na príslušnú literatúru. Zdôrazňujeme pritom, že vplyv ionosféry bol z hodnôt PAj (t) v (2)
eliminovaný.
Nakoľko sa pri numerických demonštráciách metódy PPP
budeme venovať iba výsledkom GPS, obmedzíme sa pri popise systematických efektov len tými, ktoré sú spojené s GPS.
Principiálne sa efekty takéhoto charakteru vyskytujú aj pri
ostatných GNSS, v niektorých detailoch sa však môžu odlišovať. Uvedieme tie efekty, ktoré sú uvedené v [9] a sú implementované v algoritmoch v súčasnosti využívaných na
STU.

3.1 Vplyv excentricity fázového centra antény
j
družice Exc
Skutočnosť, že fázové centrum vysielacej antény GPS nie je
totožné s bodom, ku ktorému sa vzťahujú súradnice družice
sa pri absolútnom určovaní polohy prejavuje hodnotou
j
Exc
, ktorá je priemetom excentricity do smeru družica
j – prijímač A. Matematický model tejto korekcie sa uvádza
napr. v [11]. Pre staršie družice typu Block II a IIA dosahuje
excentricita antény hodnoty 2.5 m, pre novšie družice Block
IIR (od roku 1997) je excentricita v rozsahu od 0.6 do 1.3
m a je individuálna pre každú družicu. Keďže fázové centrum sa nachádza smerom od ťažiska družice k nadiru, je koj
pre väčšinu družíc prakticky konštantná (nezárekcia Exc
visí od času). Zdôrazňujeme, že treba aplikovať absolútne
fázové centrá antén GNSS (využívané v IGS od roku 2006
[5]) a nie relatívne hodnoty, ktoré sa uvádzajú v staršej literatúre.

j
j
PAj (t)  PAj (t)  A0
(t)  cj(t) = aXA
XA(t) 
j
j
 aYA
YA(t)  aZA
ZA(t)  cA(t)  Aj ,

(5)

kde XA(t), YA(t) a ZA(t) sú neznáme prírastky súradníc
bodu A, ktoré budú spolu s korekciou hodín prijímača A(t)
odhadovanými parametrami.
Zostavením a následným riešením rovníc (5) pre simultánne meranie minimálne štyroch družíc možno určiť súradnice bodu A a korekciu hodín A(t). Pred samotným riešením
sústavy rovníc je však treba aplikovať korekcie meraných
pseudovzdialeností v dôsledku pôsobenia rozličných systematických vplyvov.

3. Korekcie meraných pseudovzdialeností potrebné pre
presné určovanie absolútnej polohy
Ak sa na výpočet polohy družíc X j(t) a korekcií hodín družíc  j(t) použijú presné produkty IGS, možno v určení ľavej
strany rovnice (5) očakávať centimetrovú presnosť. K tomu
však treba ešte uplatniť niekoľko ďalších korekcií, ktorých
hodnoty sú od niekoľkých metrov až po desiatky milimetrov.
Ide o systematické efekty, ktoré sa diferencovaním výrazne
eliminujú, preto sa s nimi pri relatívnom určovaní polohy z fázových meraní obvykle nestretávame, s výnimkou vplyvu
troposféry. Pri absolútnom určovaní polohy však do výpočtov všetky efekty vstupujú v ich plnej hodnote, a preto je
nevyhnutné ich zohľadniť. Pritom treba využiť také modely,
ktoré ich popis zabezpečia s presnosťou vyššou ako 1 cm.
Vzhľadom na to, že ide vo všeobecnosti o relatívne zložité

3.2 Vplyv systematického rozdielu medzi
j
vysielanými kódmi Cod
Vysielanie kódov C/A, P-kódu na frekvencii L1, P-kódu na
frekvencii L2 a v súčasnosti aj civilného kódu L2C na frekvencii L2 nie je presne synchrónne. Spôsobuje to, že merania, ktoré vychádzajú z rozličných kódov sa vzájomne systematicky odlišujú. Časové rozdiely medzi kódmi sa
nazývajú diferenciálne systematické odchýlky kódov (Diffrerential Code Biases – DCB) a určujú sa pri globálnom spracovaní siete staníc IGS [5, 6]. Hodnoty DCB bývajú v rozsahu až 10 ns a sú v čase stabilné (počas niekoľkých dní
sa menia menej ako o 0.1 ns). Znamená to, že korekcie
j
Cod
pseudovzdialeností PAj (t) dosiahnu aj niekoľko m. Podľa konvencií aplikovaných v IGS sa analýza meraní uskutočňuje tak, aby korekcie hodín družíc boli konzistentné s vysielaním P-kódu na frekvencii L1. Preto sa v IGS určujú
systematické odchýlky medzi P-kódmi na L1 a L2 označované ako P1P2 a odchýlky medzi P-kódom a C/A-kódom na
L1 označované ako P1C1.
Korekcie P1P2 a P1C1 sa uplatňujú odlišne pri spracovaní meraní uskutočnených rozličnými typmi prijímačov
GPS, podľa toho, aké kódy sa prijímajú a aký postup merania P-kódov sa používa, či ide o priame meranie P-kódu
alebo tzv. kros-korelačnú techniku. Viac informácií sa
uvádza v [5]. Zdôrazňujeme, že táto korekcia závisí od typu
použitého prijímača a je pri spracovaní metódou PPP nevyhnutná. Podľa typu prijímača a použitej frekvencie môže dosiahnuť až 3 m.
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3.3 Korekcia vplyvu orientácie antén na meranie
j
nosných vĺn Win
Nosné vlny GPS sú kruhovo polarizované, čo znamená, že
fáza nosnej vlny závisí od vzájomnej orientácie vysielacej
antény družice a prijímacej antény prijímača. Vzhľadom na
relatívny pohyb družice a prijímača, ktorý má za následok
zmenu orientácie antény družice nastáva pri statických meraniach zmena fázy Aj (t), a to v rozsahu . V literatúre sa
príslušná korekcia v nazýva ako „phase wind-up correction“
[9]. Pri kinematických meraniach je tento efekt väčší, avšak
zložitejšie modelovateľný, nakoľko obvykle nie je k dispozícii matematicky definovaný opis rotácie antény prijímača.
j
dosahuje
Základné vzťahy sa uvádzajú v [11], korekcia Win
hodnoty niekoľko dm a závisí od vlnovej dĺžky meraní použitých pri spracovaní.

3.4 Korekcia vplyvu relativistického efektu
j
vplyvom excentricity dráhy družice Rel
Atómové hodiny umiestnené na družiciach GPS sú ovplyvnené v dôsledku všeobecnej relativity konštantným systematickým posunom základnej frekvencie, ktorý sa koriguje
na Zemi ešte pred vypustením družice [1, 2, 4, 11], tento efekt
teda neovplyvňuje spracovanie metódou PPP. Vplyvom špeciálnej relativity je však ovplyvnený chod družicových hodín, a to v závislosti od variácií rýchlosti orbitálneho pohybu
družice. Nakoľko je dráha družice GPS mierne eliptická,
treba hodiny družíc korigovať o hodnotu, ktorá je funkciou
aktuálnej rýchlosti družice. Veľkosť korekcie je špecifická pre
každú družicu j a je funkciou času. Jej hodnota, ktorú po prenásobení rýchlosťou c šírenia sa signálu označujeme ako
j
Rel
má periodický priebeh s periódou obehu družice 12 h
a dosahuje až 10 m.

korekcie v horizontálnej polohe a vo výške. Na ich výpočet sa používa postup uvedený v [12], prípadne výrazne jednoduchšie, avšak menej presné vzťahy uvedené napr. v [13].
Efekt je v čase variabilný a môže dosiahnuť až niekoľko decimetrov.
Korekciu z vplyvu deformácie povrchu Zeme vplyvom slapov oceánov v tomto článku neuvažujeme, nakoľko hodnoty
pre vnútrozemskú stanicu analyzovanú v tomto článku nepresahujú niekoľko milimetrov.

3.7 Korekcia vplyvu troposféry

j
Tro

Ide o všeobecne známu a pri spracovaní meraní GPS štandardne aplikovanú korekciu. V súvislosti s PPP je však jej
význam zvýraznený tým, že troposféra, ktorá je v čase aj
v priestore značne variabilná a ťažko dôsledne modelovateľná, vstupuje do redukcie meraní svojou celou hodnotou. Preto
teba uplatniť podľa možnosti najkomplexnejší model s vhodnou mapovacou funkciou. V tomto článku pracujeme s modelom hydrostatického oneskorenia v zenite a modelom
vplyvu vodných pár uvedenými v [2]. Na stanovenie hodnoty
j
Tro
pre konkrétnu zenitovú vzdialenosť družice využívame
Niellove mapovacie funkcie. Tento model nevyžaduje informácie o aktuálnom stave reálnej troposféry, čo však má za
následok možné odchýlky aktuálneho stavu od modelovanej
situácie.

3.8 Observačná rovnica pre PPP s uvážením
systematických vplyvov
Aplikáciou uvedených korekcií sa rovnica (5) rozšíri do tvaru
j
j
j (t)  c j(t) 
PAj (t)  PAj (t)  A0
Exc
 Cod

j
j
j
j
j
 Win
(t)  Rel
(t)  Sag
(t)  Tid
(t)  Tro
(t) 

3.5 Korekcia vplyvu rotácie Zeme



a

j
Sag

V dôsledku rotácie Zeme a konečnej rýchlosti šírenia sa signálu treba pri výpočte uplatniť opravu meranej vzdialenosti
j
Sag
, ktorá sa nazýva Sagnacova korekcia [9, 11], alebo aj
ako družicová aberácia [14]. Zohľadňuje sa tým skutočnosť,
že počas intervalu t šírenia sa signálu od družice k prijímaču, ktorý je približne 0.07 s, nastane zmena polohy prijímača umiestneného na povrchu rotujúcej Zeme. Príjem signálu v prijímači v okamihu oneskorenom o t od okamihu
jeho vyslania družicou sa uskutočňuje v inej polohe, zmenenej o tvr, kde vr je rýchlosť pohybu prijímača nachádzajúceho sa na povrchu Zeme. Korekcia môže dosiahnuť hodnoty
až 30 m a je funkciou času.

3.6 Korekcia vplyvu slapov pevnej Zeme

j
Tid

Meranie v okamihu t sa vzťahuje k okamžitej polohe prijímača umiesteného na deformovateľnej Zemi, ktorá sa odlišuje od strednej polohy, ktorá je obvykle cieľom geodetického určenia absolútnej polohy. Na korekciu aktuálne
meranej vzdialenosti medzi družicou a okamžitou polohou
prijímača na vzdialenosť, ktorá nie je ovplyvnená slapovou
deformáciou treba pre okamih merania vyjadriť hodnotu
j
 Tid
 f( ns, es, vs), kde ns, es, a vs, sú slapové

j
XA

XA(t)  a

j
YA

YA(t)  a

j
ZA

(6)

ZA(t)  cA(t)  

j
A

Hodnoty korekcií  sú vo všeobecnosti závislé od času t.
j
, ktorá je pre družicu j stabilná
Výnimkou je korekcia Cod
j
a korekcia Exc, ktorá vzhľadom na vzdialenosť družice od
prijímača na Zemi a hodnoty excentricít fázových centier antén súčasných družíc GPS je tiež prakticky konštantná.

4. Určenie pseudovzdialeností redukovaných o vplyv
ionosféry na základe dvojfrekvenčných fázových
a kódových meraní
Kódové merania uskutočňované na dvoch frekvenciách
umožňujú výpočet tzv. iono-free kombinácie, v ktorej je
eliminovaný vplyv ionosféry [1, 2, 5]. Presnosť takto získaných pseudovzdialeností je rádovo v metroch, a preto na
získanie presnejších hodnôt treba využiť aj merania fázy.
Ak sú k dispozícii merania kódov R aj fázy  uskutočňované na dvoch frekvenciách L1 a L2 a je k dispozícii dostatočne dlhý interval merania fázy bez sklzu počítania
cyklov, je možné odhadnúť ambiguity N a spresniť tým určenie pseudovzdialeností PAj (t) na úroveň niekoľkých centimetrov.
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Ak vyjdeme z rovníc (1) pre jednu epochu merania uskutočneného v okamihu t súčasne na dvoch frekvenciách L1
a L2 dostaneme sústavu vyjadrenú v maticovej forme

 
R1
R2

11
22

0
0
1
0

0
0
0
1

f s2 / f 12
f s2 / f 22
-f s2 / f 12
-f s2 / f 22

1
1
1
1

 
1N1
2N2
IP
P

(7)

Kvôli prehľadnosti zápisu sme vynechali indexy označujúce družicu a prijímač a uvedené dolné indexy 1 a 2 označujú vzťah k frekvenciám L1 a L2. Hodnota fs je vhodne zvolená konštanta. Neznámymi parametrami v (7) sú ambiguity
Ni vynásobené príslušnými vlnovými dĺžkami i (i  1, 2),
efekt ionosféry IP pri meraní pseudovzdialenosti P a samotná
hodnota pseudovzdialenosti P. Kovariančná matica vektora
meraní v (7) je diagonálna matica v tvare
diag 

2
R

2
R

2


2


.

(8)

Pri spojitom meraní počas n epoch môžeme spoločným
riešením 4n observačných rovníc odhadnúť ambiguity N1 a N2
ako aj n ionosférických korekcií IP a n pseudovzdialeností P.
Presnosť odhadnutých parametrov sa zvyšuje s počtom epoch
n, pričom ako minimálne n treba 10 – 20 epoch meraných
bez prerušenia fázy. Odhadnuté ambiguity sú reálne čísla, čo
nezodpovedá ich teoretickej definícii, to však pri metóde PPP
nie je rozhodujúcim činiteľom ovplyvňujúcim presnosť celého riešenia.
Presnosť odhadu Ni je obvykle lepšia ako 0.2 , z čoho vyplýva N  0.05 m. Podobnou hodnotou P  0.05 m je
charakterizovaná aj presnosť pseudovzdialeností PAj(t), z ktorých bol eliminovaný vplyv ionosféry a boli spresnené využitím meraní fázy.

5. Základné kroky pri spracovaní meraní GPS pre
presné určenie absolútnej polohy
Postup výpočtu geocentrickej polohy metódou PPP je postavený na nasledovných úkonoch:
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dovzdialenosti PAj(t), v ktorých je eliminovaný vplyv ionosféry.
c) Interpolácia hodín a polôh družic GPS. Interpolácia hodín
družíc pre okamihy pozorovaní t sa uskutočňuje pomocou
Lagrangeovho interpolačného polynómu 5. stupňa a interpolácia pravouhlých geocentrických súradníc družíc pre
okamihy pozorovaní t pomocou Lagrangeovho interpolačného polynómu 11. stupňa. Testovaním interpolačných
metód a stupňa interpolačných polynómov sme overili, že
uvedené parametre zabezpečujú presnosť interpolácie
v polohe družice a v údajoch hodín prepočítaných na dĺžkové jednotky lepšiu ako 1 cm. Kritickou je však interpolácia pre okamihy na okrajoch intervalov 24-hodinových
súborov, t.j. do 0 h 30 min a po 23 h 15 m pre polohy družíc a do 0 h 10 min a po 23 h 45 min pre hodiny na družiciach. V takýchto situáciách treba použiť aj súbory
z predchádzajúceho, resp. nasledujúceho dňa. Pri interpolácii polohy a hodín družice treba uvážiť, že okamihy pozorovania t zaznamenané v súbore meraní sa vzťahujú
k hodinám prijímača a nie k systémovému času GPS. Preto
interpoláciu treba po výpočte korekcií hodín prijímača
v kroku e) uskutočniť ešte raz s korigovanými hodnotami
a celý ďalší výpočet zopakovať. V tejto súvislosti zdôrazňujeme, že dráhy a údaje o hodinách družíc určené v rámci
IGS sa vzťahujú k súradniciam v Medzinárodnom terestrickom referenčnom rámci (ITRF) v epoche merania.
Znamená to, že aj súradnice určené metódou PPP budú
vztiahnuté k aktuálne používanému ITRF v epoche merania.
d) Výpočet korekčných členov uvedených v 3. časti a výpočet PAj(t) – redukovaných hodnôt pseudovzdialeností
s využitím približných hodnôt súradníc pozorovacieho miesta XA0, YA0, ZA0. Hodnoty PAj(t) sa štatisticky testujú
s cieľom vylúčenia odľahlých meraní.
e) Riešenie rovníc (5) a odhad parametrov XA(t), YA(t),
ZA(t) a A(t) z jednotlivých epoch merania t. Spresnenie
východiskovej polohy bodu A a výpočet nových spresnených okamihov t s využitím korekcií hodín prijímača A(t).
Nové hodnoty sa použijú na opakovaný výpočet od kroku
c). Obvykle je potrebné uskutočniť 3 až 4 iterácie.

a) Zhromaždenie súborov potrebných pre spracovanie a ich
konverzia do pracovných formátov. Výpočet vychádza z kódových a fázových meraní GPS transformovaných do formátu RINEX. Ďalšími potrebnými súbormi sú presné polohy družíc v intervaloch 15 min a korekcie hodín družíc
GPS v intervaloch 5 min určené v rámci IGS. Súbory s polohami družíc obsahujú hodnoty od 0 h do 23 h 45 min UT,
súbory s hodinami družíc hodnoty od 0 h do 23 h 55 min
UT. Okrem toho treba mať k dispozícii aktuálny súbor údajov o fázových centrách antén družíc GPS a súbor hodnôt
systematických rozdielov kódov. Pod konverziou do pracovných formátov rozumieme výber a preformátovanie len
tých vstupných údajov, ktoré sa budú v ďalšom využívať pre
spracovaní PPP.

f) Výpočet parametrov v skupinách m epoch meraní, pričom počet epoch môže byť od jednej až po niekoľko tisíc. Pre 24 h meranie v 15 s intervale záznamu je
m  5760. Súčasťou spracovania je testovanie a eliminácia odľahlých meraní. Výpočet finálnych parametrov sa
môže uskutočniť aj pomocou Kalmanovej filtrácie, kde
k začiatočným parametrom sa postupne pridávajú nové
merania.

b) Stanovenie intervalov počas ktorých nenastalo prerušenie merania fázy. Využíva sa na to tzv. širokopásmová lineárna kombinácia L4 fázových meraní definovaná ako
1 – 2, ktorej vlnová dĺžka je 0.86 m a je teda vhodná na detekciu skokov v meraní fázy. Pre každý kontinuálny, dostatočne dlhý záznam merania družice (počet
epoch > 10) sa riešením rovníc (7) určia ambiguity a pseu-

Presné určenie absolútnej polohy využitím produktov
IGS nie je v súčasnosti implementované v štandardných
komerčných softvérových produktoch. Existujú však online služby, ktoré prostredníctvom internetu umožňujú
klientom na základe dodaných meraní v súbore vo formáte RINEX vypočítať geocentrickú polohu pozorovacieho
miesta. Z dostupných serverov spomenieme kanadskú služ-

6. Súčasné možnosti spracovania meraní GNSS
metódou PPP
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Obr. 2 Korekcia hodín prijímača stanice MOP2 z riešenia
kanadskej služby CSRS-PPP v intervale 0 – 24 h UT,
deň GPS 120

Obr. 1 Určovanie polohy stanice MOP2 metódou PPP
kanadskou službou CSRS-PPP v intervale 0 – 12 h UT,
deň GPS 120 v roku 2008; grafy predstavujú priebeh
korekcií východiskovej polohy v elipsoidickej šírke,
dĺžke a vo výške

bu CSRS-PPP (Canadian Spatial Reference System –
Precise Point positioning) [10] pracujúcej na adrese
http://ess.nrcan.gc.ca/2002_2006/gnd/index_e.php a službu
AutoGIPSY, ktorú prevádzkuje Jet Propulsion Laboratory,
Padasena, USA (adresa http://milhouse.jpl.nasa.gov/ag/).
Možnosť spracovania meraní metódou PPP má aj softvér Astronomického inšitútu v Berne – Bernese GPS Software, Version 5.0 [5]. Uvedené produkty neumožňujú PPP spracovanie meraní GLONASS.

Príklad spracovania službou CSRS-PPP uvedieme pre
24 h interval statického merania GPS na novej permanentnej stanici v Modre-Piesku označenej ako MOP2. Stanica
MOP2 je od augusta 2008 súčasťou Permanentnej siete
EUREF. Je vybavená prijímačom Trimble NETR5 a anténou
TRM55971.00 s ochranným krytom TZGD umožňujúcich
príjem signálov GPS a GLONASS. V tab. 1 sú výsledné súradnice získané spracovaním celého intervalu nediferencovaných dvojfrekvenčných meraní metódou PPP. Pre porovnanie uvádzame aj výsledky riešenia pre ten istý interval
meraní získané štandardným spracovaním s využitím dvojnásobne diferencovaných meraní v rámci siete permanentných staníc v strednej Európe. Zhoda elipsoidických súradníc a je do 0.01 m a zhoda v elipsoidickej výške je do 0.02 m.
Tieto výsledky potvrdzujú súčasné možnosti metódy PPP
uvedené v [10], kde sa pre statické merania z 24 h intervalu uvádza presnosť 0.01 m v elipsoidických súradniciach
a 0.02 m vo výške.
Priebeh určovania elipsoidických súradníc a výšky počas 12 h intervalu meraní je na obr. 1. Uvedené grafy predstavujú výsledky postupného výpočtu polohy pridávaním
nových meraní každých 15 s. Z grafov vyplýva, že určenie
polohy sa stabilizuje asi po 2 h meraní, po tomto intervale
sú oscilácie okolo strednej hodnoty menšie ako 1 cm v polohe a 2 cm vo výške. Uvedené grafy, ktoré dokumentujú
konvergenciu výsledkov určovania polohy k jej strednej
hodnote dávajú predstavu o súčasnom potenciáli metódy
PPP využívajúcej merania GPS. Ďalšie informácie o aplikácii CSRS-PPP s využitím dvojfrekvenčných aj jednofrekvenčných meraní ako aj kinematických meraní sú
v [10].
Priebeh určovania korekcie hodín použitého prijímača
Trimble NETR5 na bode MOP2 v intrvale 0 – 24 h UT pre
deň GPS 120 je na obr. 2. Hodiny uvedeného prijímača sú
relatívne stabilné, ich chod je -4.26 ns/deň. Fluktuácie
chodu hodín sú však značné, a to až v intervale 25 ns, čo
zodpovedá 7.5 m vo vzdialenosti družica – prijímač. Charakteristické sú najmä nepravidelné nespojité oscilácie so
skokmi do 10 ns. Je zrejmé, že modelovanie chodu hodín
prijímača nejakou analytickou funkciou je ťažko realizovateľné.
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Metóda PPP má teda potenciál dosiahnuť subcentimetrovú
presnosť z dlhodobých meraní v trvaní niekoľko hodín. Kratšie merania v trvaní desiatok minút majú presnosť v polohe
do 0.20 m. Podstatnou prednosťou metódy PPP je skutočnosť,
že geocentrické súradnice s takouto presnosťou možno získať bez potreby referenčných bodov.

7. Spracovanie meraní GPS metódou PPP algoritmami
zostavenými na STU

Obr. 3 Určovanie polohy stanice MOP2 metódou PPP
v intervale 0 – 12 h UT, deň GPS 120, algoritmami
implementovanými na STU; grafy predstavujú priebeh
korekcií východiskovej polohy
v elipsoidickej šírke, dĺžke a vo výške

Na KGZ SvF STU sa v súvislosti s výskumom modelovania
vplyvu troposféry na merania GNSS budujú procedúry na
spracovanie meraní metódou PPP ako alternatívny výpočet
ku štandardnému postupu s využitím dvojnásobne diferencovaných meraní. Cieľom je získať priebeh troposférického
oneskorenia v zenite jednotlivých permanentných staníc
GNSS, ktorý bude nezávislý od vplyvu ostatných staníc
v okolí. Súčasný stav riešenia úlohy umožňuje spracovanie
dvojfrekvenčných kódových a fázových meraní a odhad okamžitých súradníc, korekcií hodín prijímača a troposférických
oneskorení riešením vzťahov (1-8). V algoritmoch sú začlenené modely systematických vplyvov opísané v časti 3 tohto
príspevku.
Na obr. 3 je znázornený vývoj elipsoidických súradníc ,
 a H počas 12 h merania na stanici MOP2 (deň 120 v roku
2008) určených metódou PPP algoritmami zostavenými na
STU. Uvedené hodnoty predstavujú súradnice určené pomocou Kalmanovej filtrácie zo 150 s intervalov meraní (10
epoch v 15 s intervaloch). Aj keď predmetom spracovania
boli rovnaké merania ako v prípade obr. 1, priebeh výsledných údajov sa odlišuje. Dôvodom je použitie inej metodiky
odhadu súradníc (poloha sa určila metódou Kalmanovej filtrácie, ktorá akceptuje variabilitu súradníc v čase), ako aj pravdepodobne niektoré, iným spôsobom zostavené, modely pri
eliminácii systematických vplyvov v riešení STU. Výsledky v počiatočnej fáze merania sú menej rozptýlené ako na
obr. 1, avšak konvergencia k strednej hodnote je pomalšia.
V tab. 1 sú uvedené súradnice určené spracovaním algoritmami STU z celého intervalu meraní od 0 h do 24 h UT.
Rozdiely v porovnaní s riešeniami uvedenými v hornej časti
tabuľky sú do 2 cm v polohe a 4 cm vo výške. Sú pravdepodobne spôsobené neúplnou elimináciou všetkých systematických vplyvov v algoritmoch STU. Je zrejmé, že uvedené
stredné chyby súradníc neodrážajú objektívne ich presnosť,
čo je dôsledkom skutočnosti, že náhodné chyby redukovaných meraní nemajú normálne rozdelenie s nulovou strednou hodnotou. Podľa našich analýz odhadujeme nemodelované systematické vplyvy ako veličiny v čase variabilné
s amplitúdami v niektorých prípadoch až do 50 cm.
Priebeh korekcií hodín z riešenia STU je na obr. 4. Má rovnakú štruktúru ako korekcie z riešenia CSRS-PPP, niektoré

Tab. 1 Poloha bodu v ITRF05 určená z 24 h intervalu meraní stanice MOP2 (deň 120 v roku 2008)



Metóda



H

H

Sieťové riešenie

48 22 21.7082

0.001 m

17 16 25.8056

0.001 m

581.107

0.002 m

CSRS-PPP

48 22 21.7081

0.002 m

17 16 25.8059

0.005 m

581.122

0.009 m

STU-PPP

48 22 21.7085

0.004 m

17 16 25.8060

0.004 m

581.145

0.008 m
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Pre metódu PPP je dôležité poznať s dostatočnou presnosťou aktuálny stav hodín družíc v okamihu merania. Interpolácia hodín je určitým obmedzením pri zvyšovaní presnosti, preto sa v súčasnosti okrem štandardných produktov
IGS s intervalom 5 min generujú aj údaje v 30 s intervaloch.
Dôležitým faktorom je aj konzistencia dráh družíc, hodín družíc a faktorov P1P2 a P1C1 definujúcich rozdiely medzi vysielanými kódmi. Metodické zlepšenie algoritmov PPP je
možné očakávať aj od vhodného matematicko-štatistického
modelu chodu hodín prijímača.
Ďalší rozvoj metódy PPP sa dá očakávať s vývojom ďalších GNSS, ak sa budú rutinne určovať ich presné dráhy a korekcie družicových hodín. Výrazné zvýšenie počtu meraných
družíc sa prejaví rýchlejšou konvergenciou a vyššou presnosťou.
Obr. 4 Korekcia hodím prijímača stanice MOP2
z riešenia PPP algoritmami implementovanými
na STU v intervale 0 – 24 h UT, deň GPS 120

Článok bol spracovaný v rámci riešenia projektu VEGA
č. 1/4089/07.
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detaily sa však odlišujú. Rozdiely sú väčšinou menšie ako
1 ns, no v niektorých epochách sa vyskytujú aj hodnoty prevyšujúce 3 ns. Príčinou je pravdepodobne odlišná stratégia
vylučovania odľahlých meraní.
Z uvedených výsledkov vyplýva, že v algoritmoch zostavených na STU treba doriešiť, resp. spresniť modelovanie
niektorých systematických vplyvov tak, aby sa využil celý
potenciál metódy PPP.

8. Záver
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vhodné referenčné stanice, resp. ich údaje nie sú z nejakého dôvodu dostupné. Veľký význam má PPP ako kontrolná metóda v prípade problémov pri riešení pomocou
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Abstrakt
Klasická transformácia karteziánskych súradníc, štruktúra výslednej rotačnej matice ako funkcie Eulerových uhlov. Krivočiare
a kosouhlé súradnice, kovariantné a kontravariantné súradnice a bázové vektory. Odvodenie transformačných matíc pri transformácii karteziánskeho systému na kosouhlý a pri transformácii dvoch kosouhlých systémov v rovine a v 3D priestore.

About Transformation Skew Cartesian Coordinates in 2D and 3D-space
Summary
Classical Cartesian coordinates transformation, the structure of result rotation matrix as the function of Euler’s angles.
Curvilinear and skew Cartesian coordinates, covariant and contravariant coordinates and base vectors. The derivation of
transformation matrices in the transformation orthogonal Cartesian to skew Cartesian system and in two skew Cartesian
systems transformation in the plane and in 3D-space.

1. Úvod
V praktických geodetických úlohách sú najfrekventovanejšie
karteziánske súradnice. Ich preferovanie vyplýva z postavenia,
aké zaujímajú medzi všeobecnými krivočiarymi súradnicami
svojou jednoduchosťou, ktorá spočíva v špecifických vlastnostiach, najmä v ortogonalite a konštantnej mierke. Tieto vedú
k jednoduchým vzťahom pri určovaní geometrických vlastností objektov. V geodézii sa dostávajú do popredia stále viac
priestorové meracie systémy viazané na Globálne navigačné
družicové systémy, vo fotogrametrii je to digitálne vyhodnocovanie snímok, vo veľkopriestorovej geodézii k tomu pristupujú relativistické efekty, takže rastie podiel úloh, ktorých riešenie je vhodnejšie v krivočiarych súradniciach. Je to dané povahou samotnej úlohy (deformácie, skreslenia, geodynamické
javy) alebo priestoru, v ktorom je riešená (zakrivený priestoročas v otázkach relativity), že je nutný prechod z karteziánskych na krivočiare súradnice, ktoré predstavujú adekvátny
prostriedok na riešenie v krivom priestore.
Príspevok sa zaoberá otázkami vzájomnej transformácie
karteziánskych a kosouhlých súradníc, ktoré tvoria jednu
skupinu krivočiarych súradníc, napriek tomu, že v pravom
zmysle slova nie sú krivočiare ale priamočiare, a dominuje
v nich neortogonalita, ktorá ich odlišuje od karteziánskych
súradníc. V praktickej geodézii sa môže takýto systém vyskytnúť vo forme deformovaných snímkových súradníc vo
fotogrametrii, môže byť reprezentovaný reálnym osovým
systémom geodetického prístroja (pri nesplnení osových
podmienok) alebo môže nahradiť časť priestoročasu (zakriveného) pri zohľadnení relativistického prístupu v problematike globálnej geodézie. V príspevku sa obmedzujem na
názorný 2D a 3D priestor.

2. Klasická transformácia karteziánskych súradníc
v 2D a 3D priestore
V 2D priestore je transformácia pomocou rotačných matíc
veľmi názorná a vhodne ilustruje skladbu rotačnej matice pri

Obr. 1 Geometria rotačnej matice v rovine

rotácii okolo fiktívnej (tretej) osi systému. Nejedná sa presne
o 2D priestor, lebo os rotácie tvorí normálu k rovine, v ktorej leží dvojica transformovaných súradníc, a tým rozširuje
uvažovaný priestor na 3D. Ako uvidíme ďalej, voľba medzi
2D a 3D je otázkou pohľadu a interpretácie. Zvoľme systém
s(o, x, y) a S(O, X, Y) a vhodnejšie označenie osí: x → x1,
y → x2, resp. X → X1, Y → X2. Súradnice Xi (i = 1,2) otočeného systému S voči systému s o uhol  získame z pôvodných súradníc xi systému s pomocou vzťahov, ktoré korešpondujú s obr. 1 a súčasne vysvetľujú geometrickú povahu
prvkov rotačnej matice R (v celom príspevku uvažujeme
systémy so spoločným začiatkom o  O, preto neriešime
otázku posunu: o → O)
x1cos   x2sin 

 X    x sin   x cos  
cos  sin  x

Rx.
sin  cos  x 

rX

X1
2

1

2

1

2

(2.1)
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Obr. 2 Všeobecná poloha dvoch karteziánskych systémov
vyjadrená Eulerovými uhlami

Obr. 3 Príklady odvodenia prvkov rotačnej matice zo
vzťahov sférickej trigonometrie

Uvažujme teraz prípad dvoch karteziánskych systémov
s(o, x, y, z) a S(O, X, Y, Z) v 3D priestore, ktoré sú voči sebe
vo všeobecnej polohe definovanej Eulerovými uhlami , ,
. Situácia je na obr. 2.
Je zrejmé, že systém s stotožníme so systémom S transformáciou pozostávajúcou z troch rotácií – 1. o uhol  okolo
osi z (získame systém s1) – 2. o uhol  okolo osi x1 (získame
systém s2) – a 3. o uhol - okolo osi z2  Z (získame výsledný systém S). Pri rotáciách uvažujeme otočenie o kladný
uhol v smere danom pravidlom pravej ruky: palec pravej ruky
smeruje do kladného smeru osi, okolo ktorej sa rotuje, a smer
rotácie ukážu prsty pravej ruky. Záporný uhol by bol v smere
prstov ľavej ruky umiestnenej podobne.
Ak opäť zavedieme vhodnejšie označenie súradníc v oboch
uvažovaných systémoch s a S, ktoré je výhodné pri zápise vektorových a tenzorových operácií pomocou indexov:
x → x1, y → x2, z → x3, resp. X → X1, Y → X2, Z → X3, môžeme
transformáciu vyjadriť vzťahom

Výsledná matica transformácie R,, vznikne po naznačenom roznásobení matíc (je tiež rotačnou maticou) a bude
funkciou troch Eulerových uhlov, ktoré sú navzájom nezávislé (v súlade s obr. 2; podrobnosti nájde čitateľ napr. v [5]
alebo v [8])

rX

 

X1
X2  R3R1()R3
X3

 R,,x ⇒ Xi  Rijxj,


x1
x2
x3


(2.2)

(posledný indexový výraz pre i-tu súradnicu Xi je obrazom
súčtu troch členov, kedy sa sumuje cez hodnoty j  1,2,3,
a vyplýva zo súčinu matice s vektorom), v ktorom tvary jednotlivých rotačných matíc Ri (i  1,2,3) vyplývajú zo vzťahu
(2.1). Napr. ak rotujeme okolo 3. osi o uhol , stačí výraz
(2.1) rozšíriť o tretiu súradnicu (x3, resp. X3) a dostaneme priamo tvar rotačnej matice R3 vo vzťahu (2.3). Ostatné dve rotačné matice sú dôsledkom cyklickej zámeny súradníc jednak na obr. 1 jednak vo výraze (2.1): xi → xi1, Xi → Xi1
s podmienkou, ak i  1 > 3 ➾ i  1  i  13 :
R1() 








1
0
0
cos 
0 cos  sin , R2() 
0
0 –sin  cos
sin

cos 
R3()  –sin 
0

sin
cos 
0



0
0 .
1

0 –sin 
1
0
0 cos 



,

(2.3)



cos cos sin sin cos, sin cos cos sin cos, sin sin 
R,,  cos sin sin cos cos, sin sin cos cos cos, sin cos 
sin sin,
–cos sin,
cos

. (2.4)

Geometrický význam prvkov rotačnej matice (2.4) vyplýva z podstaty karteziánskych súradníc, ktoré predstavujú
ortogonálne priemety sprievodiča r bodu do súradnicových
osí (ktorých smery definujú v nich ležiace bázové vektory
bi, bj, i, j  1, 2, 3) [7]
Xi  bj . r  bi. xibi, xjbj, xkbk  bi . bixi 
 bi . bjxj  bi . bkxk,

(2.5)

takže po skalárnom vynásobení sprievodiča r aj zvyšnými
bázovými vektormi bi, bk, možno výraz (2.5) napísať v tvare

 


b1 . b1 b1 . b2 b1 . b3
X1
X2  b2 . b1 b2 . b2 b2 . b3
b3 . b1 b3 . b2 b3 . b3
X3
cos
 cos
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X1, x1
X2, x1
X3, x1

cos
cos
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X1, x2
X2, x2
X3, x2

cos
cos
cos

 
   

X1, x3

X2, x3
X3, x3

x1
x2
x3



x1
x1
x2  R x2
x3
x3

(2.6)
,

pričom prvkami matice R sú smerové kosínusy uhlov, ktoré
zvierajú osi oboch systémov cos Xj,xk  bj . bk  cos ( Xj, xk),
čo je v súlade s definíciou skalárneho súčinu jednotkových
vektorov ( bj  1, bk  1). Tvar prvkov rotačnej matice
R vyplýva aj zo vzťahov sférickej trigonometrie (konkrétne
z kosínusovej vety strany spájajúcej konce odpovedajúcich
osí na jednotkovej sfére (obr. 3), napr.
២
cos (X, x)  cos ( P1)  cos cos  sin sin cos,
២
cos (X, y)  cos ( P2)  sin cos  cos sin cos, (2.7)
២
cos (X, z)  cos ( P3)  cos 90° cos 
 sin 90° sin cos (90° )  sin sin,
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čo sú vlastne prvky prvého riadku rotačnej matice R vo
vzťahu (2.4), resp. (2.6). Podobne by sme mohli odvodiť aj
ostatné prvky uvedenej matice R. Ľahko sa možno presvedčiť, že rotačná matica v (2.1) a matice (2.3) sú ortogonálne,
platí pre ich inverziu R -1  R T, pričom exponent T označuje
transpozíciu. Z ortogonality uvedených matíc a z vlastnosti
inverzie súčinu matíc vyplýva, že aj rotačná matica (2.4) je
ortogonálna, čo veľmi zjednodušuje obrátenú transformáciu.
Zaujímavou je otázka „akú rotáciu predstavuje rotačná matica R–,, vo výraze (2.2) – o aký uhol a okolo akej rotačnej
nemennej osi?“. Inými slovami tromi rotáciami o Eulerove
uhly natočíme systém s (O, xi,) (i = 1, 2, 3) do konečnej polohy S (O, Xj) (j = 1, 2, 3), ale ten istý efekt dosiahneme aj
jedinou (výslednou) rotáciou okolo nejakej neznámej inerciálnej osi definovanej jednotkovým vektorom o(x, y, z)
o nejaký neznámy výsledný uhol rotácie  (, , ). Riešenie vychádza z požiadavky, aby sa jednotkový vektor v smere
inerciálnej osi o po rotácii nezmenil, teda, aby bola splnená
podmienka: R = , a je uvedené napríklad v [10]:
R11  R22  R33  1 Tr (R)  1
 ––––––––,
cos   –––––––––––––––––
2
2




resp. cos ––  cos ––––– cos –
2
2
2

 cos

2
Xi x2

 cos

2
Xi x3

Xi x1

 cos

cos
cos

Xi x3

Xjx1

 cos

Xjx3 

0,

Xi x2

cos

3.1 Krivočiare súradnice
Pri použití krivočiarych súradníc nevystačíme s jedným
systémom bázových vektorov b1  i, b2  j, b3  k, ale používame dvojicu združených báz – kovariantnú bázu bi a kontravariantnú bázu b j, i, j  1, 2, 3, pričom ich rozlišujeme
dolnými a hornými indexmi. Týmto bázam odpovedá dvojaký typ súradníc – kontravariantné xi a kovariantné xj a polohový vektor r bodu vyjadrujeme pomocou niektorého
z nich
(3.1)

(2.8)

 1, i  1, 2, 3

a tri podmienky sú dôsledkom ich vzájomnej ortogonality
cos

3. Transformácia karteziánskych súradníc na kosouhlé
v 2D a 3D priestore

r  x1b1  x2b 2  x3b3  xjb j,

Vzťahy (2.8) vyjadrujú polohu inerciálnej osi výslednej rotácie (x, y, z) a uhol výslednej rotácie  ako funkcie troch
nezávislých Eulerových uhlov. Skutočnosť, že deväť prvkov
rotačnej matice R je funkciou len troch nezávislých uhlov, je
odrazom ortonormality oboch transformovaných systémov tri podmienky zväzujú transformované súradnice jednotkového vektora každej z osí Xi
2
Xi x1

systém alebo jedného kosouhlého systému na druhý kosouhlý systém. Zaujímať nás bude predovšetkým štruktúra
transformačných matíc.

r  x1b1  x2b2  x3b3  xibi,

R13  R31
R21  R12
R32  R23
x  ––––––––,
y  ––––––––,
z  ––––––––
.
2 sin 
2 sin 
2 sin 

cos
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Xjx2



i, j  1, 2, 3,

takže z deviatich prvkov viazaných šiestimi podmienkami
vyplývajú len tri nezávislé.
V geodézii sa posledná interpretácia tvaru výslednej rotačnej matice (2.8) používa menej, častejšie je vyjadrenie rotácií pomocou Eulerových uhlov alebo im podobných. Typickým príkladom je precesno-nutačná rotačná matica, ktorá
pozostáva celkovo zo šiestich čiastkových rotácií o Eulerove
uhly (troch nutačných a troch precesných), aké sú na obr. 2.
Pri transformácii stredného nebeského systému na konvenčný terestrický systém k nim pristupujú ďalšie tri rotácie
zohľadňujúce pohyb pólu a rotáciu Zeme, takže výsledná
transformačná matica pozostáva z deviatich čiastkových rotácií. Výsledná matica je vždy súčinom čiastkových rotačných matíc typu (2.3) a ich kombinácia závisí od toho, okolo
ktorých osí uvažujeme jednotlivé rotácie. Jednoduchosť uvedených rotačných transformácií spočíva v tom, že používame
jednotkové a navzájom kolmé bázové vektory bi , bk , i,
k  1, 2, 3. Situácia je zložitejšia, ak uvážime všeobecnejší
prípad transformácie ortogonálneho systému na kosouhlý

čo odpovedá podobnému tvaru v karteziánskych súradniciach r  x1i + x2j + x3k. Vo vzťahu (3.1) i ďalej budeme používať Einsteinove sumačné pravidlo, ktoré hovorí, že vo výraze, v ktorom je dvakrát použitý rovnaký index raz ako horný
a raz ako dolný, sa členy tohto výrazu sčítajú cez všetky hodnoty indexu (teda výraz xibi znamená súčet troch členov v súlade s (3.1)).
Objasnime si ešte geometrický zmysel krivočiarych súradníc. Karteziánske súradnice definujeme ako vzdialenosti
bodu od troch navzájom kolmých rovín, v priesečníku ktorých leží začiatok systému. Ak nahradíme roviny všeobecnými plochami ui  ui(x1, x2, x3)  konšti, i  1, 2, 3 takými,
že každým bodom prechádza len jedna trojica týchto plôch,
takže existuje inverzné zobrazenie xj  xj (u1, u2, u3), matematicky to znamená splnenie podmienok pre jakobiány [3]
u1 u1 u1
–– –– ––
x1 x2 x3

x x2 x3
––11 ––
––
u u1 u1

u
u2 u2 u2
x
x1 x2 x3
––T  –– –– ––  0, ––  ––
–– ––  0. (3.2)
x
x1 x2 x3
u
u2 u2 u2
u3 u3 u3
–– –– ––
x1 x2 x3

x1 x2 x3
––
–– ––
u3 u3 u3

Parametre ui potom nazývame všeobecnými krivočiarymi
súradnicami, plochy ui  konšt súradnicovými plochami
a krivky ui(uj  konštj, uk  konštk), v ktorých sa plochy
uj  konštj, uk  konštj pretínajú, súradnicovými čiarami.
Splnenie podmienok (3.2) znamená tiež, že každým bodom
prechádza jedna trojica súradnicových čiar predstavujúca krivočiare súradnice bodu. Prvky v i-tom riadku druhého jakobiána (3.2) sú súradnice dotykového vektora k i-tej súradnicovej čiare, ktorý predstavuje i-ty kovariantný bázový vektor
bi  x/ui. Prvky j-teho riadku prvého jakobiána sú súradnice gradientu j-tej súradnicovej plochy b j  uj a predstavujú j-ty kontravariantný bázový vektor [9]. Z uvedenej definície združených báz vyplýva vlastnosť ich skalárneho
súčinu b i . bj   ij , kde  ij je Kroneckerova delta. Špeciálne
pre 3D priestor pre združené bázy platí [2]
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bj  bk
bi  b j
b i  –––––––
, b k  ––––––– ⇒
b i b j b k
bi bj bk
bj  b k .
bj  bk .
⇒ b i . bi –––––––
bi 1, b k  –––––––
bk  0,
bi bj bk
b i b j b k

(3.3)

pričom výrazy v hranatých zátvorkách predstavujú zmiešaný
súčin vektorov [abc]  a . (b  c).
Zásadný rozdiel, ktorý je medzi karteziánskymi a krivočiarymi súradnicami je ten, že pri zmene polohy sa nezmenia len súradnice bodu, ale aj bázové vektory, ktoré sú funkciou polohy (v karteziánskom systéme je báza invariantná
v dôsledku existencie súradnicových rovín). V kosouhlom
systéme súradníc sú bázové vektory rovnako nemenné a túto
vlastnosť majú všetky priamočiare súradnice.
Spomenieme základné vzťahy platné medzi jednotlivými
typmi súradníc a bázovými vektormi, ktoré sú použité ďalej,
a ktoré vyplývajú z vlastností vektorových a tenzorových veličín (podrobnosti sú napr. v [6], [9]). Vzťahy (3.3) definujú
transformáciu medzi bázovými vektormi združených báz.
Skalárnymi súčinmi vektorov danej bázy sú definované prvky
metrického tenzora gij, resp. gmn



b1 . b1
gij  bi . bj  b2 . b1
b3 . b1



b1 . b 1
gmn  bm . bn  b 2 . b1
b 3 . b1

b1 . b2
b2 . b2
b3 . b2



b1 . b3
b2 . b3
b3 . b3

b1 . b 2
b2 . b2
b3 . b2

OIIJ

xx   OLLK
  cos
sin
1

1

2

1

sin2
cos2

 uu  ⇒ uu  

,



b1 . b 3
b2 . b3
b3 . b3

(3.4)

1

1

2

2

T



cos –sin
 –sin2 cos2
1
1



1
cos 12

 

(3.7)

x1 ,
x2

T–1

pričom v druhom výraze (3.7) sme použili inverznú maticu
z prvého výrazu. Ak na vzťahy (3.7) aplikujeme definičné
vzťahy bi  x /ui, b j  u j, dostaneme konkrétny tvar bázových vektorov









cos 1
sin 2
b1  sin  , b2  cos  ,
1
2









cos 2 / cos 1  2
1
b  –sin  / cos     ,
2
1
2

(3.8)

–sin 1 / cos 1  2
2
b  cos  / cos     .
1
1
2

,

mn

pričom gij je jeho kovariantný tvar a g kontravariantný tvar.
Pri vzájomnej transformácii kovariantných cj a kontravariantných c p súradníc sa uplatňuje pravidlo zvyšovania (znižovania) indexov [2]
c p  g pqcq, cj  g jkc k.

(3.5)

Pre skalárny súčin vektorov c, d, uhol , ktorý zvierajú a ich
moduly platí v krivočiarych súradniciach, ak použijeme
vzťahy (3.1)
c . d  c ibid kbk  bi . bkcid k  gikc id k 
 cib idkb k  b i . b kcidk  gikci dk 

(3.6)

 c ibidkb k  bi . b kcidk  kicidk  cidj  ckd k
cos

nice ui, vyplýva z geometrie pravouhlých trojuholníkov OI1,
OL3 a pravouhlých lichobežníkov IJP1 a LKP3, v ktorých
kosouhlé súradnice tvoria preponu alebo jedno zo šikmých
ramien lichobežníka

⎧
⎨
⎩
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c.d
gmncmdn
guvcudv
 ––––  –––––––––––––
 –––––––––––––

c d
gpqcpcq gij d id j
gstcs ct gopdodp

cpdp
cede
 –––––––––
 –––––––––
.
q
s
i
c cq d ds
cic dkdk
3.2 Transformácia karteziánskych súradníc
na kosouhlé v 2D priestore – v rovine
Podobne ako v prípade karteziánskych súradníc vo vzťahu
(2.1), vychádzame z jednoduchej geometrie obr. 4, na ktorom sú osi kosouhlého systému definované uhlami i(i),
i = 1, 2 [11].
Konkrétny tvar funkcií xk  xk(ui), ui = ui(xk), i, k  1, 2,
definujúcich krivočiare (v našom prípade kosouhlé) súrad-

Kontravariantné a kovariantné súradnice určíme skalárnym
vynásobením (3.1) príslušným bázovým vektorom
r . bk  cibi . bk  ci ki  ck ,
r . bq  cpb p . bq  cp qp  cq ,

(3.9)

a teda konkrétne
x1 cos 2  x2 sin 2
c1  r . b1  –––––––––––––––––

cos 1  2
r sin 2  2 cos 2  r cos 2  2 sin 2
 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

cos 1  2
r sin 2
 –––––––––––
,
sin 1  2
(3.10)
–x1 sin 1  x2 cos 1
c2  r . b2  –––––––––––––––––

cos 1  2
–r cos 1  1 sin 1  r sin 1  1 cos 1
 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

cos 1  2
r sin 1
 –––––––––––
,
sin 1  2
čo korešponduje s geometriou na obr. 4 - c1, c2 vyplývajú aj
zo sínusovej vety v trojuholníku O1P. Podobne dostaneme
pre kovariantné súradnice bodu P
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a obrátený vzťah je jednoduchým dôsledkom inverzie súčinu
matíc:

uu   T T uu  
1
cos 
 ––––––––––– 
cos     sin 
1

–1

2

1

2

2

1

2

1

(3.14)
sin2 cos 1 sin2 u1 .
cos1 sin 1 cos2 u2



 

Pri transformácii kontravariantných a kovariantných súradníc z jedného do druhého systému použijeme transformačné
vzťahy platné pre všeobecné krivočiare súradnice [11]

Obr. 4 Geometria karteziánskeho xi a kosouhlého
ui systému v rovine i = 1, 2

 u1 
 u1 OJ
JP  O
Q1






䉳

(3.11)

c2  r . b2  x1 sin 2  x2 cos 2 
u

2



䉳


PK u

2



䉳

䉳

3.3 Vzájomná transformácia kosouhlých súradníc
Zvoľme druhý kosouhlý systém súradníc u , u definovaný
v karteziánskom systéme x1, x2 pomocou nových uhlov
i  i, i  i, i  1, 2 vo funkcii uhlov i, i. V súlade
s (3.7) platí
1

2

xx   sincos cossin uu   T uu .
2

1

2

1

2

1

1

2

2

(3.12)

Otázka je, aký bude tvar transformačnej matice pri priamej
transformácii kosouhlých súradníc ui ↔ ui, resp. ci ↔ c i,
u i určíme, ak do druhého výck ↔ ck. Funkčný vzťah ui  ui 
T
razu (3.7) dosadíme za (x1, x2) výraz (3.12)





 

u1
x1
u1
 T –1
 T –1T
 2 
2
u
x2
u




(3.15)

u
ci  ––––j cj,

 u i





 



c1
1
cos 21 sin 22 
c1
c1

 –––––––––––
T (1) 2 . (3.16)
c2
cos 1  2 sin 11 cos 12 
c2
c

KO
 O

Q2

kde symbol u1 OJ znamená kolmý priemet úsečky OJ do

smeru osi u1, čo je opäť v súlade s obr. 4. Kontravariantné súi
radnice c , i = 1, 2 predstavujú teda úseky na osiach ui vymedzené rovnobežkami vedenými bodom P s osami ui. Kovariantné súradnice ci bodu P sú kolmé priemety polohového
vektora r bodu P do smeru osí ui. V súlade s predošlou definíciou bázových vektorov vektory kovariantnej bázy b1, b2
ležia v osiach ui (pretože v našom prípade sú súradnicovými
čiarami priamky ui) a sú podľa (3.8) jednotkové a vektory
združenej bázy b1, b 2 ležia v smere gradientov u1, u2, teda
v smere kolmom k osiam ui, a nie sú podľa (3.8) jednotkové.
Z porovnania výrazov (3.7) a (3.10) vyplýva zhodnosť kontravariantných a krivočiarych súradníc: ui  ci, i = 1, 2.

1


up q
c p  ––––
c,

uq

v ktorých sumácia na pravých stranách prebieha cez indexy
vystupujúce vo výraze dvakrát. Po aplikácii prvého výrazu
(3.15) na (3.13) získame transformačný vzťah pre súradnice
ck, c l

c1  r . b1  x1 cos 1  x2 sin 1 
䉳

uk
ck  ––––l c l,
 u

un
cm  ––––
cn,
um

(3.13)



 

u1
1
cos 2 sin2 cos 1 sin2 
 –––––––––––
cos 1  2 sin 1 cos1 sin 1 cos2 
u2

Podobne ak vo zvyšných výrazoch (3.15) použijeme postupne
inverzný vzťah (3.13) a vzťah (3.14) a jeho inverzný tvar, dostaneme ostatné priame a recipročné transformačné rovnice





 





c1
1
cos 12 sin 11
 ––––––––––
c2
cos 1  2 sin 22 cos 11



 







 



c1
1
cos 12 sin 22 c 1
c1

 ––––––––––
T (2) 2 ,
c2 cos 1  2 sin 11 cos 21 c 2
c

c1
1
cos 21 sin 11

 ––––––––––
c2
cos 1  2 sin 22 cos 12


(3.17)

c1
c 1 , (3.18)
T 

 T (2) 
c2
c2


c1
T c1 ,
 T (1) 
c2
c2

(3.19)

Ak sa obmedzíme len na vlastné krivočiare súradnice, teda
kontravariantné (3.17), možno nájsť určitú analógiu medzi
maticami R v (2.1) a T(1) v (3.16) v skladbe trigonometrických funkcií. Rozdiel vyplýva z podstaty kosouhlého
systému, lebo na rozdiel od matice R, ktorá je funkciou len
rotačného uhla , je matica T(1) závislá od štyroch navzájom
nezávislých uhlov i, i (i  1, 2).
3.4 Transformácia karteziánskych súradníc na
kosouhlé v 3D priestore
Zadefinujme kosouhlý systém súradníc i, i  1, 2, 3 v karteziánskom systéme xj, j  1, 2, 3 pomocou smerových kosínusov uhlov ij, ktoré zviera i-ta os i, s j-tou osou xj nasledovne
b1  cos 11, cos 12, cos 13T ,
b2  cos 21, cos 22, cos 23T ,
b3  cos 31, cos 32, cos 33T ,

(3.20)
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kde vektory bi sú jednotkové vektory v smere kosouhlých osí
i predstavujúce kovariantnú bázu systému. Každý vektor bi
je definovaný len dvojicou nezávislých uhlov i1, i2, tretí
uhol i3 je viazaný podmienkou
cos i3  1  cos2 i1  cos2 i2 .

(3.21)

Na výpočet kovariantných súradníc ci môžeme použiť vzťahy
(3.9) s vektormi (3.20) v maticovom tvare

 
c1

cos 11 cos 12 cos 1  cos211  cos212

 
x1

c2  cos 21 cos 22 cos 1  cos221  cos222 x2 Tdr. (3.22)
c3

cos 31 cos 32 cos 1  cos231  cos232

x3

Podobne (vzťahom (3.9)) určíme kontravariantné súradnice
cj pomocou vektorov kontravariantnej bázy b j, ktoré sú dané
vzťahmi (3.3), pričom za vektory bk (k  1, 2, 3) dosadíme
opäť vektory (3.20)
b3  b1
b1  b2
b2  b3
b1  –––––––
, b2  –––––––
, b3  –––––––
,
b1b2b3
b1b2b3
b1b2b3

   

(3.23)

 

b1 . r
c1
T11vs23 T12vs23 T13vs23 x1
vs31
vs31
1
c2  b2 . r ––––––
T21vs31 T 22
T23
x2  T hr , (3.24)

Det
T
vs12
vs12
vs12
d
3
3.
T31 T32 T33
c
b r
x3

Transformačné matice v (3.22) a (3.24) sme označili indexom d (výsledkom sú kovariantné súradnice s dolným indexom) a indexom h (výsledkom sú kontravariantné súradnice
znamená, že je to
s horným indexom). Prvok matice T vspq
ij
j-ta súradnica i-teho vektora b i, ktorá vznikla vektorovým
súčinom bp  bq, a determinant Det(Td) je rovný menovateľu vo vzťahoch (3.23), pričom pre indexy platí i, j, p, q =
1, 2, 3. Napr. pre zložky vektora b2 platí

  

Tdpq xq  Tdr,
cp  


c m  
Thmn xn  Thr,


(3.27)

kde platí sumačné pravidlo pre indexy q, n a kde symbol (T)uv
označuje prvok transformačnej matice T v u-tom riadku
a v-tom stĺpci. Transformačné vzťahy medzi súradnicami
c h ↔ cd určíme rôznymi kombináciami výrazov
ch ↔ cd , 
(3.22), (3.24) a (3.27). Pre kontravariantné súradnice ch platí
ch  Th. r  Th. T h-1ch  G 2←1ch,

r

T h-1 c h  G 1←2c h.
a naopak ch  T h. r  T h . 

(3.28)

r

Podobne možno písať pre kovariantné súradnice cd
cd  Td . r  Td . Td-1cd  G 2←1cd ,
r

Td-1 cd  G 1←2 cd ,
a naopak cd  Td . r  Td . 

(3.29)

r

a rovnako aj pre zmiešanú transformáciu kontravariantných
na kovariantné a naopak

T21vs31
b21
vs31
b2  b22  T 22

vs31
b23
T23

cd  Td . r  Td T h-1 c h  G 2 ↓1ch ,

r



cos32 1  cos211  cos212 
1
 –––––– cos11 1  cos231  cos232 
Det Td
cos31 cos12

c h  G 1 ↓2 
c h,
T h-1 
a naopak cd  Td . r  Td 



(3.30)

r

(3.25)

ch  Th. r  Th. T d-1cd  G 2↑1cd ,


 cos12 1  cos231  cos232
 cos31 1  cos211  cos212 .
 cos11 cos32

r

cd  G 1 ↑2 
cd .
Td-1 
a naopak c  T . r  T h 
h

(3.31)

h

r

Vzťahy (3.22) a (3.24) vyjadrujú transformáciu karteziánskych súradníc na kosouhlé a naopak.
Uvažujme druhý kosouhlý systém s osami  i, i  1, 2, 3,
ktorý je definovaný opäť smerovými kosínusmi uhlov j,
j  1, 2, 3 prostredníctvom kovariantnej bázy
b
 1  cos 11, cos 12, cos 13T,
b
 2  cos 21, cos 22, cos 23T,
b
 3  cos 31, cos 32, cos 33T,

pričom vektory b
 i udávajú smer kosouhlých osí  i. Každý
 i je definovaný len dvojicou nezávislých uhlov i1,
vektor b
i2, tretí uhol i3 je viazaný podmienkou (3.21) pre uhly .
Kontravariantnú bázu určíme dosadením vektorov (3.26) do
pravých strán (3.23) a kovariantné a kontravariantné súradnice získame aplikáciou vzťahov (3.22) a (3.24) na nové vektory (3.26). Zaujímavou je otázka, ako priamo transformovať súradnice medzi uvedenými kosouhlými systémami
 i ↔  i, ktorá sa prakticky zredukuje na výpočet kovariantných a kontravariantných súradníc oboch systémov. Na rozlíšenie niektorých veličín druhého systému tieto budeme
označovať pruhom, podobne ako v časti 3.3. Vzťahy (3.22),
(3.24) platné v druhom systéme možno písať v tvare

(3.26)

V predošlých vzťahoch je výsledná transformačná matica
označená G a odpovedajúce indexy so šípkou bližšie špecifikujú typ transformácie, napr. G1←2 transformuje kovariantné súradnice druhého systému na kovariantné prvého (vyjadrujú to dolné indexy) alebo G 2 ↑1 transformuje kovariantné
súradnice prvého systému na kontravariantné druhého (vyjadruje to šípka zdola nahor). Transformačné matice možno
vyjadriť aj pomocou bázových vektorov, adekvátne ako je definovaný metrický tenzor (3.4) s tým rozdielom, že prvky metrického tenzora g sú tvorené skalárnym súčinom vektorov
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Tab. 1 Prehľad transformácií medzi dvoma kosouhlými systémami – transformačné matice G

cq
cp

cp

p . b
Gp  b

q

p . b q
Gpq  b

c p

pq
p . bq
G b

p
p . bq
Gqb

q

i
j

i

k
l

1←2

k



 s . bt , G 1↑2  Ggh  b g . b
 h  G 2↑1T.
G 2↑1  Gst  b
V tab. 1 sú prehľadne usporiadané jednotlivé typy transformácií medzi rôznymi druhmi súradníc v dvoch kosouhlých
systémoch. Výsledné súradnice uvedené v ľavom stĺpci
a v danom riadku r sa určia súčinom transformačnej matice
ležiacej v tom istom riadku r a v stĺpci s (v ktorom je uvedený typ súradníc, ktorý je predmetom transformácie) a vektora v danom stĺpci.
Okrem transformačných matíc G v (3.32) obsahuje tabuľka aj tvary metrického tenzora g, ktorý zabezpečuje transformáciu (3.5) medzi súradnicami toho istého systému.
K označeniu uvedených matíc písmenom G nás viedla práve
ich štruktúra podobná štruktúre (3.4) metrického tenzora g.
Ľubovoľné zo súradníc v tabuľke možno vyjadriť pomocou
ostatných; ako príklad uvádzame tretí riadok
cp  Gpq cq  Gpq cq  gpq cq,

(3.33)

pričom sa dôsledne dodržiava sumačné pravidlo pre q a pre
oba indexy platí p, q  1, 2, 3, takže po rozpísaní prejde prvý
vzťah (3.33) na tvar

 

G 11 G 12 G 13
c1
c2  G 21 G 22 G 23

c3
G 31 G 32 G 33



Gpq  bp . b
G

 q  G 2←1T,
(3.32)
G 1←2  Gpq bp . b
T
1
2
↓1
 v  G 2  ,
G 2↓  Grs  b r . bs , G 1↓  Guv  b u . b

1 . b1
b
2 . b1
 b
3 . b1
b

gpq
gpq

 . bj, G
l ,
G b
 G b . b
T
n
n
1←2
 m . b  G  ,
G 2←1  Gm  b
G

cq

cp

jednej bázy a jedného systému, a prvky transformačnej matice G skalárnymi súčinmi vektorov rozdielnych báz rozdielnych systémov:
2←1

cq

1 . b2
b
2 . b2
b
3 . b2
b



1 . b3
b
2 . b3
b
3 . b3
b

c1
c2 
c3

 

c1
c2 ,
c3

(3.34)

pq


cq
q

p
q
b .b

Gpq  bp . bq
G

p
q


p
q
b .b

g pq
g pq

pričom prvky transformačnej matice Gp q sú tvorené bázovými vektormi (3.26) a (3.23).
Analógiu medzi maticami G v (3.32) (transformujúcimi
vzájomne vlastné kosouhlé súradnice), maticou T h v (3.24)
(transformujúcou karteziánske súradnice na kosouhlé) a rotačnou maticou R v (2.6) (otáčajúcou karteziánsky systém
okolo jednej z osí) navodzuje zdanlivá ekvivalentnosť ich prvkov pozostávajúcich zo skalárneho súčinu príslušných bázových vektorov. Kým matica R je funkciou len troch Eulerových uhlov, matica T h závisí už od šiestich nezávislých uhlov
i1, i2 a matica G je určená až dvanástimi uhlami i1, i2,
i1, i2, i  1, 2, 3. Na rozdiel od matice R nie sú skalárne
súčiny bázových vektorov interpretovateľné ako smerové kosínusy, lebo kontravariantné bázové vektory bi nie sú jednotkové.

4. Záver
Interpretácia transformácie karteziánskych súradníc rotačnými maticami R sa výhodne aplikuje tam, kde ide o zložitejšie typy transformácií pozostávajúce z viacerých rotácií.
Napríklad v astronómii je to precesno-nutačná matica alebo
rotačná matica pri transformácii rovníkového systému na horizontálny alebo orbitálneho rotujúceho na rovníkový. Z deviatich prvkov výslednej rotačnej matice sú nezávislé len tri,
ktoré odpovedajú trom Eulerovým uhlom. Podnetom k napísaniu uvedeného príspevku bola otázka o úlohe možnosti
použitia transformačnej matice so všetkými nezávislými prvkami. A pretože šesť podmienok zväzujúcich deväť prvkov
ortogonálnej matice R vyplýva z ortogonality karteziánskeho
systému, bolo zrejmé, že transformačná matica s nezávislými
prvkami bude vystupovať medzi kosouhlými systémami. Výsledné transformačné matice G poskytujú všeobecnejší pohľad na transformáciu, obsahujúcu v sebe nielen rotáciu ortogonálneho systému, ale aj jeho deformáciu na kosouhlý
systém. Ich uplatnenie môže byť najmä v úlohách spojených
s deformáciou karteziánskeho systému. V geodézii je to napr.
sledovanie deformácií a malých pohybov zemskej kôry indikovaných polohovými zmenami sietí permanentných staníc GPS (podrobnejšie v [1]). Skladba matíc G je exaktná
a nie je limitovaná veľkosťou uhlov deformácie.
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Abstrakt
Refrakcia sa v súčasnosti považuje za hlavný zdroj systematických chýb pôsobiacich na spoľahlivosť a presnosť výsledkov
geodetických meraní. Stručný prehľad a popis možných spôsobov eliminácie vplyvu vertikálnej refrakcie pri trigonometrických meraniach prevýšení. Okrem klasických postupov, ako sú vyrovnanie výškových sietí s neznámymi refrakčnými koeficientmi alebo obojstranné meranie zenitových uhlov, je pozornosť venovaná aj relatívne novým metódam. Predstavené sú dve
metódy založené na atmosférickej turbulencii a disperzná metóda.

Possible Elimination of Vertical Refraction Influence on Trigonometrically Measured Elevations
Summary
Refraction can be regarded as a major source of systematic errors which affecting the reliability and accuracy of surveying
measurements. Brief view and description of existing methods for the elimination of vertical refraction on trigonometrically
measured elevations. Except for classical approaches, i.e. altimetric networks adjustment with unknown refraction coefficients
or reciprocal zenith angles measurement the attention is also given to relatively new methods. Two approaches based on the
atmospheric turbulence and dispersion method are introduced.

1. Úvod
S rozvojom prístrojového vybavenia si svoje uplatnenie pri
riešení praktických úloh nachádza aj trigonometrická metóda
určovania prevýšení. Presné určenie dĺžky, ako sprostredkujúcej veličiny na výpočet prevýšenia, bolo v minulosti obmedzené dostupnou prístrojovou technikou. Dnes je tento
problém vyriešený využívaním univerzálnych meracích prístrojov, ktoré umožňujú súčasné uhlové i dĺžkové meranie.
Neustálou modernizáciou meracích prístrojov sa limitujúcim
faktorom použitia tejto metódy stal vplyv prostredia, predovšetkým pri meraní zenitových, resp. výškových uhlov.

Predložený príspevok sa venuje problematike vertikálnej refrakcie a podáva prehľad a popis možností eliminácie vplyvu
vertikálnej refrakcie pri trigonometrických meraniach prevýšení.

2. Vertikálna refrakcia
Väčšina geodetických meraní sa vykonáva v opticky nehomogénnom prostredí. Svetelné lúče pri prechode zo zdroja
do prijímača všeobecne prechádzajú atmosférou z jedného
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prostredia do druhého, na hraniciach jednotlivých prostredí
sa lámu podľa Snellovho zákona a tým menia svoj pôvodný
smer. Ohyb svetelných lúčov sa označuje ako refrakcia a jej
následkom pozorovateľ sleduje cieľ v smere dotyčnice z bodu
pozorovania k zakrivenej dráhe. V prípade meraní zenitových, resp. výškových uhlov hovoríme, že tieto merania sú
ovplyvnené vertikálnou refrakciou, čiže ohybom svetelných
lúčov vo vertikálnej rovine.
Základnou mierou refrakcie je refrakčný uhol, ktorý zviera dotyčnica k svetelnému lúču s priamou spojnicou „zdroj
– prijímač“ svetla (obr. 1). Premietnutím tohto uhla do vertikálnej roviny dostávame uhol vertikálnej refrakcie rvert.
Neznámy refrakčný uhol rA môžeme určiť z pravouhlého
trojuholníka BAB. Uvážením, že refrakčné uhly sú malé,
výsledná rovnica pre refrakčný uhol rA má tvar [1]:
xA

mgon
rAmgon  mgon . tgrA  –––– . grandy nx dx,
xA 0



(1)

Obr. 1 Refrakčný uhol

kde n je absolútny index lomu prostredia a mgon je prevodový koeficient. Pri štúdiu refrakcie je možné súradnicovú
os 0Y rôzne orientovať. Pri meraní zenitových uhlov je os
0Y vložená do zvislej roviny a získanú hodnotu nazývame
uhlom vertikálnej refrakcie [1]:
ds

 mgon
rvertmgon  ––––– . grandNvertnx dx,
ds
0



(2)

kde ds je šikmá dĺžka medzi prijímačom a zdrojom svetla
a Nvert je kolmica na dráhu lúča vo vertikálnej rovine. Hodnota refrakčného uhla, podľa vzťahu (2), je závislá na zmenách indexu lomu v smere kolmom k dráhe a od dĺžky „zdroj
– prijímač“ svetla.

3. Možnosti eliminácie vertikálnej refrakcie
Negatívny vplyv vertikálnej refrakcie pri meraní zenitových
uhlov je známy už niekoľko storočí a je teda zrejmé, že počas tohto dlhého obdobia bolo snahou geodetov eliminovať
tento rušivý vplyv. Preto v súčasnosti existuje celý rad postupov a metód riešiacich elimináciu vertikálnej refrakcie,
z ktorých však doposiaľ žiadna nie je všeobecne platná.
3.1 Určenie vertikálnej refrakcie pri vyrovnaní
výškových geodetických sietí
Ide o matematický spôsob eliminácie, kedy sa na základe
opakovane meraných zenitových uhlov určia vyrovnaním
siete okrem výšok, resp. prevýšení, aj refrakčné koeficienty,
ktoré vstupujú do výpočtu ako neznáme parametre. Refrakčný koeficient k je definovaný podielom medzi polomerom Zeme RZEM a polomerom krivosti zámerného lúča R:
RZEM
k  –––– .
R

(3)

Následne, pri znalosti refrakčného koeficienta, môžeme určiť aj príslušnú opravu z vertikálnej refrakcie k meranému
prevýšeniu pomocou vzťahu:
s2
or  k . –––– ,
2 . RZEM

(4)

kde or je oprava z vertikálnej refrakcie a s je vodorovná dĺžka
medzi bodmi.
Na určenie refrakčných koeficientov existuje niekoľko rôznych variantov. Najjednoduchší spôsob je tzv. K – model,
ktorý zavádza pre celú sieť konštantnú hodnotu refrakčného
koeficienta. Tento model je vhodný pre malé siete, resp. ak
prostredie, v ktorom sú body situované, je približne homogénne [2]. Týmto spôsobom bol určený aj známy Gaussov
refrakčný koeficient k  0,1306, ktorý sa považuje za štandardnú hodnotu refrakčného koeficienta. Hodnota bola odvodená z vyrovnania tzv. Hannoverského stupňového merania. Mnohí autori vo svojich prácach poukázali na fakt, že
hodnota refrakčného koeficienta nie je stála, mení sa v závislosti na atmosférických podmienkach, nadmorskej výške
a i.. V špecifických prípadoch, napr. meranie na železničnej
trati, môže refrakčný koeficient nadobudnúť hodnoty v intervale  2  k  2 [3].
S – model vertikálnej refrakcie, tzv. stanoviskový, zavádza
do vyrovnania rôzne refrakčné koeficienty pre každé stanovisko predmetnej siete.
Ďalšou modifikáciou je H – model (Hradilkov), ktorý vychádza z obecného modelu vyjadrenia refrakčného koeficienta kAB. Refrakčný koeficient kAB zámery AB je možné vyjadriť pomocou funkcií f (A) a g (AB), pričom platí nasledovný vzťah [4]:
kAB  f (A)  g (AB),

(5)

kde f (A) predstavuje hlavnú časť refrakcie na stanovisku A,
ktorá je rovnaká pre všetky zámery z daného stanoviska
a funkcia g (AB) tvorí refrakčnú korekciu pre konkrétnu zámeru AB. Pred spracovaním sa testuje nulová hypotéza,
f (A)  kA, g (AB)  0, ktorou sa príjme jeden koeficient na
stanovisko, resp. sa príjme alternatívna hypotéza, ktorou sa
konkrétne zámery pred spracovaním siete vylúčia alebo sa
zavedú ďalšie neznáme koeficienty.
Uvedené spôsoby určenia vertikálnej refrakcie, na základe
nadbytočných meraní zenitových uhlov, sa v praxi využívali
hlavne v minulosti, pri spracovaní trigonometrických výškových sietí, resp. trojrozmerných sietí. Veľký dôraz sa kládol
aj samotný spôsob merania zenitových uhlov.
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3.2 Obojstranné meranie zenitových uhlov
Tento meračský postup je založený na meraní zenitových
uhlov na oboch koncových bodoch zámery súčasne, resp. za
približne rovnakých atmosférických podmienok (obr. 2).
Svoje uplatnenie nachádza pri zámerách so sklonom do 10 °,
s dĺžkou max. 2 km a taktiež sa predpokladá približne stredovo súmerný priebeh zámer nad terénom.
Za predpokladu rovnosti vplyvu refrakcie na oboch koncoch zámery (rA  rB  r), prevýšenie zbavené vplyvu vertikálnej refrakcie určíme ako aritmetický priemer prevýšení
meraných tam a nazad, resp., vychádzajúc z obr. 2, môžeme
vypočítať zenitový uhol neovplyvnený vertikálnou refrakciou
podľa vzťahu:
z mA  200 g  z mB
z  –––––––––––––
,
2

(6)

kde z mA, z mB sú scentrované zenitové uhly na spojnici stredov stabilizačných značiek. Nutnou, ale nie postačujúcou
podmienkou platnosti hypotézy o rovnosti vplyvu refrakcie
na oboch koncoch zámery je aj rovnosť zmien refrakčných
koeficientov, určených opakovaným meraním zenitových
uhlov [4].
Obojstranné meranie zenitových uhlov predstavuje významný spôsob eliminácie najmä pri kratších zámerách,
avšak potreba observácie z oboch koncových bodov zámery
častokrát znemožňuje uplatnenie metódy.

3.3 Určovanie refrakcie z meteorologických
údajov
Metóda vychádza z určovania základných meteorologických
prvkov – teplota, tlak a vlhkosť ovzdušia, ako sprostredkujúcich veličín, pomocou ktorých sa hlavne v minulosti stanovili rôzne vzťahy na:
a) výpočet refrakčného uhla,
b) výpočet refrakčného koeficienta – Jordanov vzorec.
Do tejto skupiny môžeme taktiež zaradiť aj tzv. gradientové merania, predovšetkým určovanie vertikálneho teplotného gradientu, ktorý je rozhodujúcim faktorom ovplyvňujúcim gradient indexu lomu ovzdušia. Rozloženie teploty vo
vertikálnom smere sa meria pomocou meračskej sústavy, pozostávajúcej z niekoľkých teplotných senzorov, umiestnených v rôznych, ale presne známych výškových intervaloch.
Presnosť gradientových meraní závisí od počtu diskrétnych
bodov pozdĺž celej zámery a či tieto body správne reprezentujú miesta, kde dochádza k zmenám atmosférických podmienok.

Obr. 2 Obojstranné meranie zenitových uhlov [5]

nou teploty v čase. Tieto zmeny je možné vyjadriť rovnicou [7]:





s2 . k  A(.) . cos ––––
2 . ! . t B (.). sin ––––
2 . !.t ,
h  h ––––
0
č
č
2.R
24
24







(7)

kde
h je prevýšenie získané meraním, opravené o vplyv zakrivenia Zeme,
h – optimálna hodnota prevýšenia určená modelom,
tč – čas observácie,
k0 – element refrakcie (predpoklad rovnakého vplyvu na stanovisku i v cieli),
A(.), B(.) – elementy refrakcie, (1) – zámera tam, (2) – zámera
nazad.
Odlišným prístupom je matematický model, zohľadňujúci
zmeny meteorologických prvkov vo forme viacnásobnej lineárnej regresie. Určujúca rovnica má tvar [8]:
h  h bt t  t0  bee  e0  bp p  p0,

(8)

kde
bt, be, bp sú koeficienty vyjadrujúce vplyv zmien meteorologických prvkov,
t, e, p – merané hodnoty teploty, relatívnej vlhkosti a tlaku
ovzdušia,
t0, e0, p0 – priemerná hodnota teploty, vlhkosti a tlaku ovzdušia.

3.4 Matematicko-štatistické modely
Pri trigonometrickom meraní prevýšení sú merané zenitové
uhly, resp. určené prevýšenia, významne zaťažené systematickými chybami, ktoré nemôžeme odstrániť metódou
merania. Východiskom je zvýšiť počet realizovaných meraní a zahrnúť tieto systematické chyby (zmeny meteorologických prvkov, rôzny čas observácie a i.) do spracovania
a vytvoriť tak matematicko-štatistický model [6]. Príkladom
je modelovanie cyklického priebehu refrakčnej chyby
(zmeny refrakčného koeficienta) vyvolávané cyklickou zme-

3.5 Metódy využívajúce atmosférickú turbulenciu
Turbulentný pohyb vzduchu má veľký vplyv na stav a deje,
ktoré prebiehajú v atmosfére. V dôsledku pohybu vírov dochádza k prenosu a premiešavaniu objemov vzduchu medzi
sebou, čím dochádza ku kolísaniu indexu lomu ovzdušia pozdĺž zámery. Následkom meniaceho sa indexu lomu sú fluktuácie intenzity a fáz šíriacich lúčov. Analýzou spomínaných
fluktuácií je možné určiť dva dôležité parametre turbulen-
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redníctvom CCD senzorov, je možné zistiť štruktúrne parametre turbulencie. Temporálne zmeny fáz vĺn sa prejavujú
deformáciou čiel vĺn, čo môžeme pozorovať ako pohyb, tzv.
„image dancing“ efekt, a rozmazávanie jednotlivých obrazov. Pri následnom spracovaní získaných údajov sa používajú postupy známe z fotogrametrie.
V geodetickom ústave v Bonne boli navrhnuté dva
spôsoby. Prvý spôsob využíva časovo krátke intervaly zberu
údajov (niekoľko sekúnd) a vysokorýchlostnú kameru s frekvenciou obrazu 30 - 200 Hz. Vyhodnotenie pozostáva z hľadania definičného bodu metódou krížovej korelácie a následného určenia polohy definičného bodu v jednotlivých
obrazoch. Výsledkom je variancia zmeny polohy definičného
bodu vo vertikálnom smere, ktorá je funkciou určovaného štruktúrneho parametra C n2 [11]:

Obr. 3 Princíp scintilometra SLS 20 [9]

cie, štruktúrny parameter indexu lomu – C n2 a rozmer najmenšej zložky turbulencie – l0. Z týchto parametrov je ďalej možné získať charakteristiky turbulentných tokov energie a následne i profily meteorologických prvkov, použitím
tzv. teórie podobnosti ruských meteorológov Moninova
a Obukhova. Konečným výsledom je vertikálny gradient indexu lomu, určený na základe vertikálneho gradientu teploty.
3.5.1 Scintilačná metóda
Metóda je založená na meraní a analýze zmien intenzity
(scintilácie) elektromagnetického žiarenia. Na tento účel
sa používajú špeciálne prístroje, tzv. scintilometre, pozostávajúce z vysielacej a prijímacej jednotky. Komerčne dostupným a v štúdiách z oblasti refrakcie používaným je prístroj od firmy Scintec – SLS 20 (obr. 3), ktorý pomocou
dvoch detektorov meria intenzitu dvoch rovnobežných
a ortogonálne polarizovaných lúčov vysielaných jedným
zdrojom.
Výsledkom merania sú zaznamenané hodnoty intenzity
oboch laserových lúčov (i  1, 2), z ktorých sa následne určia štatistické charakteristiky 2i a cov. Tieto charakteristiky sú zároveň funkciami hľadaných parametrov [10]:
2
i

 f K, l0, C , ds ,
2
n

cov  f K, l0, C n2, ds, d, D ,

(9)
(10)

kde K je vlnové číslo, d – dĺžka medzi lúčmi a zároveň dĺžka
medzi centrami oboch detektorov, D je priemer detektorov.
Z uvedených charakteristík je možné definovať korelačný
koeficient [9]:
cov
r  ––––––––
 f l0, ds, d, D,
2 . 2


1
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(11)

2

ktorý je nezávislý od C n2 a pri znalosti parametrov prístroja
a dĺžky medzi vysielačom a prijímačom umožňuje určiť rozmer najmenšej zložky turbulencie – l0. Dosadením l0 do rovnice (10) sa určí aj druhý parameter C n2.

2
y

 2,92 . D-1/3 . C n2 . ds,

(12)

kde 2y je variancia vertikálneho posunu a f je ohnisková
dĺžka ďalekohľadu. Druhý potrebný parameter l0 sa získava
riešením časového radu variancie 2y, pričom dosahovaná
presnosť nie je dostatočná [12]. Následkom toho vznikla modifikácia predchádzajúcej metódy, v ktorej sa odstúpilo od
určovania parametra l0. Potrebné sú však lokálne merania
vetra pomocou mechanických alebo ultrazvukových anemometrov a odhadnutie tzv. výšky ukľudnenia, v ktorej rýchlosť
vetra klesne k nulovej hodnote [13].
Odlišný spôsob spracovania, ktorým je možné určiť oba
parametre turbulencie, uvádza [14]. V referenčnom obraze,
prvý obraz v sérii merania, sa vyznačí niekoľko regiónov,
ktoré sú následne vyhľadávané aj v ostatných obrazoch metódou detekovania hrán. Hrana predstavuje miesto v obraze,
kde dochádza k rýchlej zmene jasu medzi susednými pixelmi a na ich výpočet sa používajú rôzne hranové operátory
(Cannyho, Sobelov a i.). Po definovaní hrán v jednotlivých
regiónoch a obrazoch sa následne určia polohy regiónov. Na
základe zmien polôh regiónov sa stanoví variancia vertikálneho posunu, ktorá je vo vzťahu s určovaným štruktúrnym
parametrom indexu lomu [15]:
px2 . 2y . a1/3
Cn2  ––––––––––
,
1,09 . f 2 . ds

(13)

kde a je priemer objektívu a px je veľkosť pixelu. Rozmer najmenšej zložky turbulencie sa určí z variancie šumu 2v, ktorá
sa získa pri predspracovaní obrazu s využitím Wienerovho
filtra. Táto variancia umožňuje definovať charakteristiku 2,
vzťah (9), a následne tak vypočítať hľadanú neznámu l0 pri
znalosti C 2n, ds, a .
Výsledky realizovaných experimentálnych meraní pomocou CCD senzorov i scintilometrov poukazujú na viacero nedostatkov a potrebu ďalšieho skúmania. Z doterajších výsledkov zostáva nedoriešenou časťou samotná teória
podobnosti, pretože pri jej použití sa predpokladá, že povrch,
nad ktorým sa profily meteorologických prvkov určujú, má
homogénny charakter [14]. Otvorenou otázkou je aj optimálna dĺžka observácie na určenie štruktúrnych parametrov
turbulencie a pri využívaní CCD senzorov i veľkosť a tvar
cieľových terčov.

3.5.2 Využitie CCD senzorov
3.6 Disperzná metóda
Integrácia CCD senzorov do geodetických prístrojov predostrela ďalšiu možnosť riešenia vertikálnej refrakcie. Spracovaním a analýzou obrazových informácií, získaných prost-

Princípom disperznej metódy je využívanie atmosférickej
disperzie, t.j. závislosť vlnovej dĺžky a indexu lomu ovzdu-
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šia. Dva svetelné lúče s rôznymi vlnovými dĺžkami, vysielané jedným zdrojom, sú pri prechode nehomogénnym prostredím ovplyvňované zmenami indexu lomu ovzdušia a ich
optické dráhy sa zakrivujú a oddeľujú o uhlovú odľahlosť.
Táto uhlová odchýlka je predmetom merania a nazýva sa disperzný uhol r (obr. 4).
Na meranie disperzného uhla, potrebného pre výpočet refrakčných uhlov použitých žiarení, sa využíva sústava pozostávajúca z dvoch častí [17]:
1. dvojvlnový (dvojfarebný) vysielač,
2. detekčný systém.

Obr. 4 Princíp disperznej metódy [16]

3.6.1 Dvojvlnový (dvojfarebný) vysielač
K využitiu efektu disperzie sú potrebné dva svetelné lúče, ležiace v rôznych spektrálnych pásmach. Zatiaľ čo zdrojom základného žiarenia je polovodičová dióda, emitujúca svetlo
blízkeho infračerveného spektra (860 nm), druhé žiarenie sa
získava frekvenčnou úpravou žiarenia emitovaného diódou.
Na tento účel sa využívajú vlastnosti tepelne ladeného kryštálu draslík niobátu (KNbO3), ktorý umožňuje vznik žiarenia s dvojnásobnou vlnovou dĺžkou (430 nm). Pretože oba
lúče sú snímané spoločnou optickou sústavou a detektorom,
je potrebné, aby boli emitované alternatívne. K tomu slúži
rotujúci filter, skladajúci sa z dvoch filtrov, potláčajúcich vlnenie červeného, resp. modrého spektra. Tento filter slúži zároveň aj k modulácii použitých žiarení i k extrakcii referenčného signálu, ktorý je prostredníctvom kábla prenášaný
do jednotky detekčného systému.

Obr. 5 Princíp určenia polohy dopadajúceho lúča

Hľadaný refrakčný uhol červeného žiarenia a následne aj
modrého žiarenia určíme podľa vzťahu [16]:
rč  " . rm  rč  " . r,

3.6.2 Detekčný systém
Detekčný systém sa skladá z disperzného ďalekohľadu a optoelektronického senzora, ktorý umožňuje presne určiť polohu
dopadajúceho svetelného lúča. Ohnisková dĺžka ďalekohľadu, približne 300 mm, je determinovaná dvoma podmienkami. Prvou podmienkou je veľkosť snímanej stopy svetelného lúča, druhou podmienkou je požadovaná presnosť detekcie polohy stopy lúča, pričom presnosť vzrastá s predlžujúcou sa ohniskovou dĺžkou [18]. V ohniskovej rovine
ďalekohľadu je uložený optoelektronický senzor.
Použitý senzor UDT SPOT-2D patrí do skupiny dvoj-segmentových a jednoosích senzorov. To znamená, že sa skladá
z dvoch anód, oddelených medzerou a polohu dopadajúceho
svetelného lúča je možné určiť len v jednom smere. Poloha
sa určuje porovnaním veľkosti elektrických prúdov I1, I2
z kontaktov detektorov, ktoré sa spojito menia, v závislosti
od polohy lúča na citlivej vrstve. Miesto, kde dopadá lúč, generuje elektrický prúd, ktorý sa v smere osi rozdelí na dve
zložky, úmerne podľa pozície lúča (obr. 5).
Pozíciu lúča od stredu senzora môžeme určiť pomocou
vzťahu:
2 . y I2  I1
–––  ––––––
,
L
I1  I2

(14)

kde L je šírka citlivej vrstvy a y je pozícia dopadajúceho lúča
od stredu senzora. Na základe známych pozícií oboch farebných lúčov je možné vypočítať hodnotu disperzného uhla podľa vzťahu [18]:
ym  yč
r  ––––––
.
f

(15)

(16)

kde rč, rm, sú refrakčné uhly červeného, resp. modrého žiarenia, " – konštanta, závislá na vlnových dĺžkach použitých žiarení. Pri vlnových dĺžkach 860 nm a 430 nm nadobúda hodnotu približne 42. To znamená, že pri vyžadovanej presnosti refrakčného uhla 1 #rad (0,06 mgon), musí byť disperzný uhol
určený s presnosťou 0,025 #rad (0,0015 mgon). Z toho vyplýva,
že pri ohniskovej dĺžke 300 mm musí byť poloha stopy oboch
farebných lúčov detekovaná s presnosťou na úrovni 10 nm.
Nákladný a náročný proces tvorby modrého žiarenia a taktiež zložité podmienky pre implementáciu do súčasných geodetických prístrojov bránia širšiemu uplatneniu tejto metódy.

4. Záver
Vplyv vertikálnej refrakcie na merané zenitové, resp. výškové uhly stále predstavuje prekážku pri zvyšovaní presnosti
trigonometricky meraných prevýšení. Vývoj v posledných
rokoch priniesol nové prístupy v podobe určovania charakteristík turbulencie na podklade meraní pomocou CCD senzorov alebo scintilometrov a taktiež sa oživila myšlienka využitia atmosférickej disperzie po neúspešne ukončenom
projekte RPLS (Rapid Precision Levelling System) v roku
1989. Hoci tieto možnosti predstavujú značný pokrok, vzhľadom na uvedené nedostatky ich praktické uplatnenie zatiaľ
nie je možné. Preto aj naďalej sme nútení určovať vertikálnu
refrakciu pomocou iných metód, ako napr. matematickým
modelovaním, prípadne, ak to podmienky dovoľujú, využiť
možnosť vylúčenia vertikálnej refrakcie obojstranným meraním zenitových uhlov.
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Abstrakt
Základné princípy a prvky infraštruktúry priestorových informácií (IPI) a vyhľadávaní geodát v rámci nej. Motiváciou bolo
informovať používateľov geodát vrátanie geodetickej komunity, o súčasných možnostiach vyhľadávania geodát. Prístup k téme
z pohľadu bežných používateľov geodát a načrtnutie možných problémov vyhľadávania dát. Súčasný stav nespĺňa požiadavky
bežných používateľov, ale tendencia jeho vývoja je priaznivá.

Geodata Searching within the Scope of the Spatial Data Infrastructure
Summary
The basic principles and elements of the Spatial Data Infrastructure (SDI) and geodata searching within its scope. The purpose
is to inform the geodetic community as well as geodata users about the current possibilities for geodata searching. Approach
to this theme from the view of ordinary geodata users and outline of possible problems of data searching. The current status of
geodata searching does not stil fulfil users' requirements but the tendency of its development is favourable.
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1. Úvod
Geografický informačný systém (GIS) bol v minulosti vnímaný ako samostatná softvérová aplikácia. Dnes je ale potrebné uvažovať o GIS v širšom kontexte globálneho informačného systému organizácie [1], ktorý integruje rôzne
účelové informačné systémy, ako napríklad evidencia nehnuteľností a majetku a pod. V praxi ide o vytváranie spoločných databáz.
Súčasné využitie GIS je vo väčšine oblastí ľudskej spoločnosti. Môžeme konštatovať, že ich vymenovanie je omnoho
komplikovanejšie, ako vymenovanie tých oblastí, kde GIS
ešte v súčasnosti nie je. Najčastejšie sa s GIS stretávame
v oblastiach životného prostredia, verejnej správy, u správcov inžinierskych sietí, v doprave, telekomunikáciách, územnom plánovaní, záchranných službách, archeológii a podobne.
Základným aspektom dobre fungujúceho GIS je existencia geodát. Ich význam v oblasti GIS vyjadruje samotný termín dáta v spojení s predponou geo. Pojem dáta
v sebe nesie informácie zahrňujúce fakty, merania, klasifikáciu alebo hodnotové reprezentácie, z ktorých sú odvádzané konkrétne rozhodnutia v spoločnosti. Tieto fakty
vychádzajú zo známych vecí o reálnom svete, ktoré sú výsledkami pozorovaní alebo meraní jednotlivých prvkov.
Predpona geo pridáva pojmu dáta informácie popisujúce polohu v referenčnom systéme a aj vzhľadom k iným
dátam.
Na jednej strane máme kvalitné dáta uložené v lokálnej
geodatabáze. Lenže pri súčasnom vývoji webových technológií, a z neho vyplývajúceho okrem iného aj budovania
infraštruktúry priestorových informácií v Európe (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe – INSPIRE)
je potrebné tieto geodáta distribuovať, zdieľať, resp. z druhej strany vyhľadávať v rámci jednotnej infraštruktúry. Na
to, aby to bolo možné je potreba vývoja rôznych špecifikácií a aplikácií, ale prvým krokom je vytvorenie metakatalógov, ktoré budú skladovať metadáta o geografických
zdrojoch.
Príspevok popisuje základné charakteristiky domény metadát, ako je definícia, úrovne a štandardizácia. Ďalej sú popísané základné informácie o katalógoch a metadátových
službách. Jadro príspevku sa venuje možnostiam vyhľadávania geodát, na centrálnej úrovni v Európskej únii (EÚ) s využitím európskeho geoportálu a na národnej úrovni Slovenskej republiky (SR) s využitím dostupných geo a meta
portálov. Na záver sú analyzované súčasné problémy pri získavaní geoinformácií.
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a) Metadáta pre vyhľadávanie geodát – obsahujú minimálne informácie o informačných zdrojoch (Z1...n), potrebné na poskytnutie odpovede na základné otázky používateľa, a síce aké zdroje existujú (k potrebným informáciám), kde (územie) a kedy vznikli (z akého obdobia
pochádzajú).
b) Metadáta pre zhodnotenie geodát – obsahujú informácie, ktoré slúžia používateľovi na posudzovanie vhodnosti a výber najvhodnejšieho zdroja. Výber sa robí zo
skupiny, ktorá sa vytvorila v úrovni a), s ohľadom na
účel (U1...n) a efektivitu (E1...n) zdroja, požadovanú
mieru garancie (G1...n) za zdroj, ekonomickú návratnosť
a rentabilitu (R1...n) využitia zdroja, obmedzenia
(O1...n) a to časové, právne, legislatívne a iné. Metadáta
obsahujú informácie o kvalitatívnych charakteristikách,
presnosti, priestorovej a temporálnej rovine a obsahovej
stránke geodát.
c) Metadáta pre použitie geodát – obsahujú informácie,
ktoré umožňujú používateľovi získať hlbšie charakteristiky
zdroja, ktorý si na úrovni b) vybral pre svoj účel. Sú to informácie o detailoch a špecifikáciách zdroja, informácie
o súvisiacich zdrojoch, informácie o prístupe k zdroju (médium), o dostupnosti zdroja (cena, licenčné podmienky),
o interpretácii (formát), o práci so zdrojom z hľadiska technického a organizačno-právneho a iné.
Dôležitosť metadát je neodvrátiteľná, to je známe už z minulosti, kde sa v podstate v knižniciach informačné zdroje
skladovali v katalógoch rozdelených podľa metadát. Koncept
metadát nie je novinkou, ale ich význam vzrástol niekoľkonásobne nástupom služieb a systémov založených na báze
Internetu. Ide o prístup, získavanie a distribuovanie geoinformácií priamo cez počítače spojené sieťou Internet. Ďalším
faktorom, ktorý zvýšil dôležitosť metadát je zavádzanie smernice INSPIRE, ktorá slúži pre účely budovania infraštruktúry
priestorových informácií v Európe, ktorá jasne zaväzuje členské štáty Európskej únie, aby zabezpečili metadáta pre geodáta a služby korešpondujúce s témami uvedenými v smernici, a to do vytýčeného dátumu. Čiže nastalo obdobie, kedy
už nad metadátami nemôžeme len tak mávnuť rukami. Proces zabezpečenia metadát je náročný a musia sa na ňom podieľať skupiny expertov. Veľmi dôležitou etapou tohto procesu je štandardizácia metadát, jednak v oblasti ich
vytvárania, na druhej strane v oblasti ich formy reprezentácie a distribúcie. Štandardizácia v oblasti metadát zabezpečuje konzistenciu a kvalitu informácií a zabraňuje tomu, aby
došlo k strate dôležitých znalostí potrebných na jednotlivých
úrovniach (obr. 1).

3. Medzinárodné štandardy v oblasti metadát
2. Metadáta – základný nástroj na vyhľadávanie geodát
Metadáta, jednoducho definované ako „dáta o dátach“ alebo „informácie o dátach“ , predstavujú štrukturovaný súbor
informácií, ktorý popisuje dáta uložené v systémoch na ich
správu. Čiže popisujú informačné zdroje ako sú napr. rôzne
dokumenty, správy, tabuľky štatistických dát, topografické
dátové súbory, snímky a iné. Metadáta môžu poskytovať
stručný súhrn informácií o obsahu, význame, kvalite, lokalizácii dát, rovnako ako informácie spojené s ich tvorbou. Rozsah týchto informácií je závislý od úrovne metadát (obr.1).
Rozlišujeme tri základné úrovne metadát [2], ktoré poukazujú na jeden, resp. množinu dátových súborov, alebo na samostatné objekty v dátovom súbore, alebo na časť objektu
v dátovom súbore. Sú to tieto úrovne:

V súčasnosti dochádza k prepájaniu rôznych odborov ľudskej spoločnosti, a toto prináša vznik spletitej siete informačných zdrojov, ktoré sú použiteľné pre rôzne oblasti. Tu
ale môže nastať problém nekompatibilných systémov popisu
geodát a to z dôvodu, že každý odbor môže používať pre popis, čiže pre metadáta, svoje interné štandardy a špecifikácie. Pokiaľ chceme dosiahnuť v globálnom meradle (Globálna Infraštruktúra Priestorových Informácií) štandardné
vyhľadávanie v týchto metadátových súboroch, tak je potrebný predpis, ktorý definuje prvky všeobecne. Takýto predpis vznikol v roku 1995 v Kanade a nazýva sa Dublin Core.
Dnes je tento predpis štandardom ISO, a síce štandard ISO
15836:2003 Information and documentation – The Dublin
Core metadata element set.
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V 90-tych rokoch 20. storočia boli štandardy v oblasti metadát vyvíjané Technickou komisiou č. 287 Európskej komisie pre normalizáciu (CEN/TC 287). Jej snaha vyústila do vydaní štandardu CEN ENv 12657, Geographic Information –
Data description – Metadata. Všetky odborné poznatky a kvalifikácie boli potom prenesené do Medzinárodnej organizácie
pre štandardizáciu (ISO). Výsledkom tohto prístupu bolo na
začiatku 21. storočia vypracovanie štandardu ISO 19115:2003
– Geographic Information – Metadata (ISO 19115). Na výslednej, publikovanej forme tohto štandardu sa podieľala skupina odborníkov technickej komisie č. 211 (TC211). Implementácia štandardu ISO 19115 na dátové súbory umožňuje
nasledovné [3]:
1. Poskytuje vhodné informácie, ktoré slúžia na presnú charakteristiku geodát producenta.
2. Napomáha organizácii a manažmentu metadát pre geodáta.
3. Umožňuje používateľom využiť geodáta účinne, na základe znalosti ich základných charakteristík.
4. Uľahčuje získavanie, vyhľadávanie, výber. Používateľ má
jednoduchšiu možnosť lokalizovať, pristupovať, ohodnocovať, získavať a využívať geodáta.
5. Umožňuje predikovať možnosť využitia geodát pre budúcnosť, resp. s kombináciou s geodátami, ktoré má používateľ k dispozícii.
Súčasný stav v Európe je taký, že sústava európskych
štandardov má vo svojej štruktúre aj štandard ISO 19115,
čiže normu EN ISO 19115 (slovenskou mutáciou je STN
EN ISO 19115:2005 Geografická informácia – Metadáta).
Pretože je štandard ISO 19115 zložitý pre implementáciu
metadát pre geodáta, tak technická komisia TC 211 vyvinula technickú špecifikáciu ISO 19139:2007 Geographic
information – Metadata – XML Schema implementation
(ISO 19139), ktorá práve ponúka používateľovi pravidlá implementácie ISO 19115 s využitím jazyka XML (eXtensible
Markup Language). ISO 19139 poskytuje všeobecnú špecifikáciu XML pre popis, validáciu a výmenu geografických informácii [4]. Špecifikácia zahŕňa XML schémy odvodené z modelu ISO 19100 a technológiu transformácie
ISO 19115 abstraktných UML (Unified Modelling Language) modelov do XML schém podľa štandardu ISO 19106
Geographic information – Profiles.
Štandardom, ktorý je rozšírením ISO 19115 pre metadáta
pre priestorové služby, je ISO 19119 – Geographic information – Services, ktorý vo všeobecnosti špecifikuje akým
spôsobom sa majú vytvárať webové služby pre oblasť geoinformatiky. Štandard podporuje vývoj katalógov služieb s využitím metadát pre služby, čiže umožňuje interoperabilitu
jednotlivých služieb.
Organizácia ISO vyvíja štandardy na princípe modelu, kde
je medzi jednotlivými štandardmi v modeli štandardov série
ISO 19100 veľká vzájomná závislosť. Model štandardov pre
metadáta je znázornený na obr. 2.

4. Katalógy, metadátové služby a ich význam pri
vyhľadávaní geodát
Je zrejmé, že metadáta predstavujú jednu zo základných
zložiek infraštruktúry, ale ich praktické využitie je len
vtedy možné, ak ich môžeme v rámci infraštruktúry vyhľadávať a taktiež získavať. Častým spôsobom správy metadát býva dokumentácia v samostatných dokumentoch,

Obr. 1 Vyhľadávanie geodát a metadátové úrovne

Obr. 2 Model ISO štandardov pre oblasť metadát

ktoré často bývajú nesystematickým spôsobom organizované. Iným spôsobom je systematicky organizovaná správa
metadát. Táto správa tvorí v rámci GIS samostatnú jednotku, ktorá je špecializovaná len na správu metadát a nazýva
sa metakatalóg, alebo metainformačný katalóg. Jednotlivé
záznamy je možné do metakatalógu vkladať ručne, alebo
ich importovať vo formátoch, ktoré katalóg podporuje (najčastejšie XML). Samozrejme je dôležitá autentifikácia poskytovateľov pred samotnou prácou s katalógom. Na základe popisných informácií môžu záujemcovia o geodáta
vyhľadávať metazáznamy na základe troch kritérií, a síce
akú informáciu vyhľadávame, z akého obdobia a z akého
územia. Na základe týchto troch otázok potom záujemca
dostane množinu metazáznamov, ktoré obsahujú informácie, podľa ktorých sa záujemca o geodáta môže rozhodnúť,
či má o ne záujem. Výsledky vyhľadávania môžu byť zobrazené v troch úrovniach so vzrastajúcim stupňom podrobnosti (obr. 1).
V rámci infraštruktúry je potrebné vyhľadávať geodáta
z rôznych metakatalógov, a to prostredníctvom siete Internet. Toto práve umožňujú Katalógové služby, ktoré sprístupňujú používateľom metadáta (obr. 3) a teda aj samotné
geodáta. Tieto sa implementujú nad metainformačné katalógy a zabezpečujú interoperabilitu týchto katalógov
v rámci infraštruktúry.
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editovať. [5] Jednou zo zásad iniciatívy INSPIRE je aj spravovanie dát ich tvorcom, čo predpokladá vybudovanie geoportálov a metainformačných systémov v jednotlivých krajinách EÚ. Keďže každá krajina má iné sociálno-ekonomické,
legislatívne a technologické špecifiká, aj prístup k tvorbe infraštruktúry priestorových informácií bude individuálny,
avšak v súlade so schválenou smernicou INSPIRE
2007/2/EC, ktorá predstavuje právny rámec pre vytváranie
IPI [6]. Plná funkčnosť Geoportálu INSPIRE sa predpokladá
v roku 2011.

6. Súčasné možnosti vyhľadávania geoinformácií na
Slovensku
Obr. 3 Vyhľadávanie metadát a geodát v IPI

Medzi celoslovenské portály určené na vyhľadávanie geoinformácií môžeme v súčasnosti okrem geoportálov zameraných na otázky životného prostredia (napr. EnviroGeoPortal
http://geo.enviroportal.sk) zaradiť v súvislosti s geodetickými
informáciami napríklad GeoPortal http://www.geoportal.sk
a KatasterPortal http://www.katasterportal.sk.
GeoPortál Úradu geodézie, kartografie a katastra SR je podľa [7] samostatná webová služba umožňujúca prezeranie
a vyhľadávanie nad produktami Úradu geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR), prezeranie ich
vzájomných vzťahov a metadát. Služba poskytuje napríklad
vyhľadávanie v nasledujúcich sekciách [7]:
1. Geodetické základy,
2. Spojitá vektorová mapa SVM50,
3. Klady a rastre štátneho mapového diela,
4. ZB GIS,
5. Ostatné produkty (digitálny model reliéfu – DMR50, digitálny model kvázigeoidu – DMQ).
Metadáta k jednotlivým produktom sú dostupné len v obmedzenom množstve a forme.
Katasterportál [8] umožňuje používateľom prístup k informáciám katastra nehnuteľností. Sprístupnenie informácií je realizované na základe zákona, ktorý ustanovuje bezodplatné poskytovanie informácií z Informačného systému
katastra nehnuteľností (ISKN) všetkým subjektom prostredníctvom katastrálneho portálu. Katastrálny portál umožňuje [8]:

Obr. 4 Okno rozšíreného vyhľadávania Geoportálu
INSPIRE http://www.inspire-geoportal.eu

5. Geoportal INSPIRE – centrálny prístup
ku geoinformáciám v Európe
V rámci iniciatívy INSPIRE bol zriadený európsky Geoportal http://www.inspire-geoportal.eu, ktorý by mal byť prístupovou bránou ku geodátam a príslušným službám v EÚ. Je
členený na hlavnú stránku, informačnú stránku, stránku máp
a stránku katalógov. Jej súčasťou je metakatalóg umožňujúci
vyhľadávanie metadát v troch úrovniach: pomocou rýchleho
vyhľadávania, rozšíreného vyhľadávania (obr. 4) alebo priamo vyhľadávaním vo vybratých katalógoch. Po vyplnení registračného formulára je možné katalógy pridávať a metadáta

a) vyhľadávanie pomocou evidovaných identifikátorov v rozsahu dát jedného katastrálneho územia,
b) vyhľadávanie dát pomocou grafického rozhrania,
c) vyhľadávanie informácií o katastrálnom konaní,
d) generovať PDF výstupy na základe výberu používateľa,
e) generovať štatistiky o katastrálnych územiach.
GeoPortal a KatasterPortal spĺňajú podmienky geoportálov (umožňujú v príslušnom rozsahu vyhľadávať geoinformácie), avšak neposkytujú metakatalógové vyhľadávanie. Metaportálom ale môžeme na Slovensku nazvať Portál
Národnej Infraštruktúry Priestorových Informácií (NIPI)
http://www.geonet.sk (obr. 5).
Cieľom Portálu NIPI je podľa [9] sprístupniť metainformačný katalóg na vyhľadávanie geoinformácií a ponúknuť
aplikácie na integráciu a distribúciu interoperabilných geoinformačných zdrojov (dát, nástrojov a služieb). Metakatalóg http://metakatalog.geonet.sk, ako súčasť Portálu NIPI, je
určený tvorcom a distribútorom geoinformácií, ako aj širokej verejnosti. Tvorcom a distribútorom umožňuje prezentovať informácie o geodátach, registrovaných používateľov
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Obr. 5 Úvodné okno metakatalógu NIPI http://www.geonet.sk

oprávňuje uverejňovať a aktualizovať informácie o svojich
produktoch, ostatným používateľom by mal poskytovať informácie o dostupných geodátach prostredníctvom služby
vyhľadávania metadát. Metakatalóg umožňuje vyhľadávanie
v grafickom i negrafickom režime, súradnicovým systémom
v metadátach je S-JTSK.

Tab. 1 Výsledky vyhľadávania v metakatalógoch
Vyhľadávané
výrazy

Metakatalóg
Portál NIPI

Geod/geod

34

2

Cadast/katast

6

24

Coordinate/súradnice

695 (z toho 683
rovnaký produkt
z rôznych lokalít)

0

Digital
model/digitálny
model

686 (z toho 683
rovnaký produkt
z rôznych lokalít)

1

Forest/les

691 (z toho 683
rovnaký produkt
z rôznych lokalít)

52

7. Analýza výsledkov vyhľadávania v metakatalógoch
Na priblíženie súčasného stavu dostupných metakatalógov
pre bežného používateľa sme zjednodušenou formou analyzovali dopyty do metakatalógov prostredníctvom vyhľadávacích nástrojov. Experimentálne sme si zvolili niekoľko výrazov – kľúčových slov alebo ich slovných základov z oblasti
geoinformácií, a tiež niekoľko zemepisných názvov. Následne sme tieto výrazy zadávali v slovenskom, resp. anglickom jazyku do vyhľadávačov metakatalógov európskeho
Geoportálu INSPIRE a slovenského Portálu NIPI. Výsledok
– počet nájdených odkazov v príslušných metadátach je uvedený v tab. 1.
Na základe výsledného počtu nájdených odkazov je
zrejmé, že vzhľadom na potenciál metakatalógov je ich obsah pomerne chudobný. Technologické možnosti metakata-

Metadata
Catalogue
INSPIRE Geoportal

Hydro/vod

1

66

Transport/doprav

2

18

Enviro/enviro

0

1

Bratislava/ Bratislava

0

17

Danube/Dunaj

8

2

Tatra/Tatry

0

0
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lógov sú síce na dobrej úrovni, avšak celkový výsledok vyhľadávania je limitovaný vzájomným (ne)prepojením katalógov a konkrétnym naplnením príslušnými metadátami, ktoré
je zatiaľ len v počiatočnom štádiu. Vzájomné prepojenie metakatalógov je technologicky zabezpečené implementáciou
katalógových služieb, najčastejšie typom CSW (Catalogue
Service for Web), ktorá pracuje na princípe klient-server technológie a ktorá realizuje požiadavky na vyhľadávanie. V prípade Portálu NIPI sú málo obsiahnuté aj samotné metadáta,
pri ktorých sú väčšinou naplnené len položky kontakt, identifikácia a referenčný systém, ale položky: kvalita dát, katalóg prvkov, distribúcia, informácia o obsahu a obmedzenia
zostávajú prázdne. Tento stav ale korešponduje s genézou
INSPIRE [6], ktorá pozostáva z troch základných fáz: prípravnej (2004–2006), transpozičnej (preberanie Smernice
INSPIRE 2007/2/EC do národnej legislatívy SR, 2007–2009)
a implementačnej (aplikácia Smernice INSPIRE 2007/2/EC
do reálnej praxe) (od 2010). Naplnenie cieľa iniciatívy
INSPIRE (vytvorenie IPI v krajinách EÚ) predpokladá v budúcnosti výrazné zlepšenie dostupnosti geoinformácií.
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Preto je výhodné reprezentovať rôzne morfologické tvary
rovnakého slova práve jedným zastupujúcim termínom kľúčového slova v slovníku.
8.2 Vyhľadávanie geoinformácií
V prípade vyhľadávania geoinformácií vystupuje do popredia okrem iného problém heterogénnosti geodát, ktorá prirodzene vyplýva z odlišných podmienok ich vzniku, ale najmä heterogénnosti metadát, ktorú je možné používaním
príslušných štandardov eliminovať. V metadátach hrá významnú úlohu aj otázka geografického názvoslovia [12].
V tomto kontexte je nevyhnutné v metakatalógoch vyriešiť
problém viacjazyčnosti použitím tzv. online slovníkov alebo
automatických prekladov metadát (slovenčina navyše patrí
medzi jazyky, ktoré majú bohatú morfológiu [11], teda tvar
slova sa mení podľa významu, čo je tiež nevýhodou pri počítačovom spracovaní).
8.3 Otázky legislatívy IPI

8. Aktuálne problémy súvisiace s vyhľadávaním
geoinformácií
8.1 Vyhľadávanie informácií
Na základe výskumov [10] týkajúcich sa vyhľadávania informácií vo všeobecnosti, sú možné problémy používateľov
pri vyhľadávaní nasledovné:
a) nesprávna formulácia informačnej požiadavky,
b) použitie termínov nevystihujúcich obsah toho, čo chce
používateľ nájsť,
c) neovládanie používania logických (booleovských) operátorov,
d) nesprávne hodnotenie nájdených záznamov.

V súvislosti s aktuálnosťou transpozičnej fázy iniciatívy
INSPIRE sa v súčasnosti dostáva do popredia najmä legislatíva vytvárania IPI. Jej základnými princípmi sú ochrana duševného vlastníctva, ochrana súkromia a voľný prístup k vládnym údajom [13]. So zavádzaním Smernice INSPIRE
2007/2/EC do národnej legislatívy jednotlivých členských
štátov EÚ sa ale vynárajú konkrétne otázky (zdieľanie versus poskytovanie dát, ich spoplatňovanie (odôvodniteľný návrat investícií a podobne), ako aj otázka typu právnych nariadení (vytvorenie nových alebo úprava existujúcich) [14].
Ich zodpovedanie sa predpokladá ku dňu 15. 5. 2009, kedy
má Smernica INSPIRE 2007/2/EC vstúpiť do platnosti
v rámci národnej legislatívy [6].

Stanovená požiadavka je ďalej postúpená vyhľadávaciemu
programu, ktorý určí:

9. Záver

a) ktoré záznamy v databáze vyhovujú požiadavke,
b) v akom poradí budú zoradené na výstupe.

Vyhľadávanie informácií je jedným zo základných pilierov
informačnej architektúry. Problémom už v súčasnosti nie je
cena a ani dostupnosť informácií, ale najmä zistenie relevantnosti informácie v krátkom čase. Efektívne riešenie tejto
otázky ponúkajú metakatalógy. Ich súčasný obsah predstavuje vzhľadom na ich potenciál len nepatrný zlomok možností – môžeme konštatovať, že sú v štádiu napĺňania metadátami. Po ich naplnení a následnej implementácii
metadátových služieb nad nimi by malo byť vyhľadávanie
geodát v rámci IPI jednuduché, bezproblémové a efektívne.
Súčasný stav ešte nespĺňa tieto charakteristiky, ale zavádzanie smernice INSPIRE túto skutočnosť práve ošetruje. Cieľom príspevku bolo popísať stručne základné časti a princípy
IPI a taktiež poukázať na súčasný stav možností a problémov
pri vyhľadávaní geodát v rámci EÚ a na Slovensku. Na základe výsledkov a zistení je zrejmé, že geoinformatickú komunitu, ktorá sa zaoberá práve vývojom IPI v jednotlivých
členských štátoch EÚ, čaká ešte množstvo práce. Môžeme
ale konštatovať, že výsledkom tejto práce bude výkonný
a efektívny systém, ktorý bude koncovému používateľovi poskytovať geoinformácie v požadovanej kvalite a kvantite.

Ak používateľ použije jednoduché vyhľadávanie, tak sú
všetky slová z rešeršnej požiadavky spojené buď operátorom
AND alebo OR a vyhľadávací program určí, ktoré záznamy
vyhovujú požiadavke. V prípade použitia rozšíreného vyhľadávania s logickými operátormi, filtrami a pod., sa aplikuje
sofistikovanejšie vyhľadávanie, na základe ktorého sa každému záznamu priradí určité skóre podľa výsledku relevancie s prieskumovou požiadavkou [10]. Algoritmus radenia
záznamov na výstupe záleží od viacerých faktorov, sú to napríklad:
a) analýza frekvencie výskytu vyhľadávacích termínov,
b) váha termínu podľa umiestnenia v rámci dokumentu,
c) počet termínov v požiadavke, ktoré sa zhodujú so záznamami,
d) frekvencia aktualizácie (čím je frekvencia častejšia
a pravidelnejšia, tým sú stránky radené vyššie) a pod.
Slová prirodzeného jazyka sa môžu vyskytovať v textoch
v rôznych syntakticky rozdielnych morfologických formách
[11]. Ukladanie všetkých tvarov všetkých slov v systéme je
nepraktické a taktiež komplikuje vyhodnocovanie dopytov.

Príspevok vznikol v rámci riešenia výskumnej úlohy VEGA
č. 1/4025/07.
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Abstrakt
Katastrofické povodňové udalosti posledných rokov ukázali ničivú silu vody a poukázali znovu na aktuálnosť problematiky zameranej na otázky spojené s ochranou proti povodniam. Geografický informačný systém (GIS) predstavuje účinný a efektívny
nástroj na simulovanie a modelovanie záplavových štúdií. Rôzne typy priestorových analýz s heterogénnymi dátami umožňujú
tvorbu tematických máp povodňového ohrozenia a rizika. Vytvorené tematické mapy pomocou GIS znázorňujú potenciálne nepriaznivé dôsledky povodní a je ich možné použiť pri plánovaní preventívnych protipovodňových opatrení, pri operatívnom
krízovom manažmente, atď.

Thematic Maps for the Flood Prevention
Summary
Catastrophic floods demonstrated water destructive in last years and pointed out the actual problems focused on flood
prevention. Geographic Information system (GIS) is an effective and efficient tool for flood simulation and modelling
studies. Different kinds of spatial analyses with heterogenic data enable creation of thematic maps of flood jeopardy and
risk. Thematic maps created in the GIS frame depict potential adverse flood effects and can be used for planning of
prevention flood measures, for operational crises management etc.

1. Úvod
V poslednom desaťročí je región strednej a východnej Európy
čoraz častejšie postihovaný povodňami rôzneho rozsahu. Následky povodní neustále poukazujú na skutočnosť, že spoločnosť je povodňami veľmi zraniteľná. Pri týchto povodniach
boli zaznamenané značné materiálne škody a nie sú výnimočné prípady strát na ľudských životoch. Len na území Slovenska za posledných 11 rokov spôsobili povodne stratu 54
ľudských životov, postihli 2680 obcí a miest a celkové povodňové škody presiahli viac ako 18,7 miliárd Sk [1]. Z tohto

dôvodu je v súčasnosti problematika ochrany pred povodňami
vysoko aktuálna. V súčasnosti sa pripravuje zosúladenie slovenskej legislatívy (právnych dokumentov) o ochrane pred
povodňami s európskymi právnymi dokumentmi. V rámci manažmentu povodňových rizík (prevencie a ochrany, pripravenosti a reakcie na nebezpečenstvo) je nevyhnutné mať k dispozícii modelové situácie možných záplavových scenárov
v predstihu, resp. musia byť vytvorené v relatívne krátkom časovom intervale. Ako veľmi vhodný nástroj sa pre tieto účely
javí používanie GIS.
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2. Legislatíva v oblasti protipovodňovej ochrany

3. Tematické mapy v prostredí ArcGIS

Problematika ochrany pred povodňami je v podmienkach
Slovenskej republiky (SR) legislatívne ošetrená zákonom
č. 364/2004 Z.z. o vodách [4] a č. 666/2004 Z.z. o ochrane
pred povodňami [5], ktorý upravuje organizáciu ochrany
pred povodňami, pôsobnosť orgánov štátnej správy ochrany
pred povodňami, práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri činnostiach súvisiacich s poskytovaním pomoci pri ochrane pred povodňami a pri koordinácii týchto
činností a ustanovuje sankcie za ich porušenie, resp. neplnenie.

Na tvorbu tematických máp sme použili softvér ArcGIS
v. 9.2. Boli vytvorené na základe simulácie krízového scenára, ktorý predpokladá preliatie ochrannej línie pri extrémnej hladine Dunaja. Pri tomto scenári bola použitá výška hladiny na Dunaji na úrovni vodného stavu 1175 cm na vodočte
Bratislava. To je vodný stav, ktorý zodpovedá návrhovej hladine 1000 – ročnej vody. Extrémna povodňová situácia bola
simulovaná počas 6 hodín v 13 časových krokoch (po pol hodine) [3].
Do procesu tvorby tematických máp vstupuje veľké množstvo heterogénnych dát. Ich zhromaždenie, spracovanie
a analýza zásadným spôsobom ovplyvňuje časové aj finančné
nároky na spracovanie výsledkov. Absencia potrebných dát
vedie k nedostatočnej vypovedacej schopnosti výsledkov
a naopak zhromaždenie zbytočne veľkého množstva dát vedie k plytvaniu s časom a finančnými prostriedkami. Z pohľadu obsahovej náplne vstupné dáta rozdeľujeme do troch
základných skupín [2]:

Protipovodňová ochrana je problém globálny a legislatívne
je podchytený aj v rámci Európskej únie (EÚ). 23. 10. 2007
bola schválená smernica Európskeho parlamentu a Rady
2007/60/ES o hodnotení a manažmente povodňových rizík
[6], ktorou sa novelizuje smernica 2000/60/ES z 23. 10. 2000.
Jej úlohou je v Európskom spoločenstve (ES) ustanoviť efektívny právny rámec na hodnotenie a manažment povodňových rizík s cieľom znížiť nepriaznivé dôsledky povodní na
ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť. Smernica rozdeľuje celý cyklus prác na tri
etapy:

a) topografické dáta,
b) tematické dáta,
c) metadáta.

a) Predbežné hodnotenie povodňového rizika,
b) Mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika,
c) Plány manažmentu povodňového rizika.
Na dosiahnutie súladu legislatívy SR a EÚ je potrebné vykonať transpozíciu a implementovať smernicu 2007/60/ES do
právneho systému SR do 26. 11. 2009. Bude potrebné novelizovať existujúci zákon č. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami, resp. prijať nový zákon.
Mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika
Podľa [6] sú členské štáty EÚ povinné vytvoriť na úrovni
správneho územia povodia alebo správnej jednotky mapy
povodňového ohrozenia a rizika v najvhodnejšej mierke.
Mapy povodňového ohrozenia pokrývajú geografické oblasti, ktoré by mohli byť zaplavené podľa nasledujúcich scenárov:

3.1 Charakteristika záujmového územia
Záujmové územie sa nachádza v Bratislave, hlavnom meste
SR, pričom zasahuje do mestských častí Staré Mesto a Ružinov. Ide o územie, ktoré je ohraničené Záhradníckou ulicou zo
severu, Bajkalskou ulicou a Prístavným mostom z východu,
riekou Dunaj z juhu a zo západu prechádza približne na riečnom kilometri (RKM) 1868 kolmo na Dunaj k Dostojevskému
radu a ďalej pozdĺž Karadžičovej ulice (obr. 1). Územie je rovinaté, s hustou mestskou zástavbou, s veľkým množstvom bytových a nebytových budov a inžinierskych stavieb. Značne
rozvinutá je dopravná infraštruktúra zahŕňajúca okrem iného
Zimný prístav, autobusovú stanicu a dva z piatich bratislavských mostov cez rieku Dunaj. Celková výmera územia je približne 4 km2.

a) povodne s nízkou pravdepodobnosťou opakovania alebo
scenáre výnimočných udalostí,

3.2 Štruktúra vstupných dát

b) povodne so strednou pravdepodobnosťou opakovania
(doba opakovania ≥ 100 rokov),

Pre tvorbu tematických máp sme použili nasledovné vstupné
heterogénne dáta:

c) prípadne povodne s vysokou pravdepodobnosťou opakovania.

Záplavový model

Pre každý scenár sa zobrazí rozsah povodne, hĺbka vody
alebo výška hladiny vody a ak je to potrebné aj rýchlosť prúdenia toku alebo príslušný prietok vody.
Mapy povodňového rizika uvádzajú potenciálne nepriaznivé dôsledky spojené s povodňami podľa scenárov
a obsahujú orientačný počet potenciálne postihnutých obyvateľov, druh hospodárskej činnosti v potenciálne postihnutej oblasti, zariadenia, ktoré by mohli v prípade zaplavenia spôsobiť havarijné znečistenie, a potenciálne
postihnuté chránené oblasti a iné informácie, ktoré považujú členské štáty za užitočné. Členské štáty EÚ musia zabezpečiť, aby boli mapy povodňového ohrozenia a rizika
dokončené do 22. 12. 2013.

Záplavový model vyjadrujúci postup rozsahu záplavy v čase
predstavuje základný podklad pre tvorbu tematických máp
pre potreby protipovodňovej ochrany. Záplavový model pre
záujmové územie poskytol DHI SLOVAKIA, s.r.o. Obsahuje
výsledky simulácií šírenia sa záplavy počas 6 hodín v 13 časových krokoch. Postup tvorby a informácie o vytvorenom
modeli sú podrobnejšie uvedené v [3].
Digitálna ortofotosnímka
Digitálnu ortofotosnímku poskytla spoločnosť EUROSENSE,
s.r.o. Snímkovanie bolo vykonané 15. 4. 2007 v snímkovej
mierke 1:8 000. Digitálna ortofotosnímka má rozlíšenie
20 cm/pixel.
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Obr. 1 Priestorové vymedzenie záujmového územia (výrez mapy prevzatý zo [7])

Obrysy budov
Obrysy budov sú vyhotovené vo formáte *.shp. Vektorizované podľa vektorovej katastrálnej mapy záujmového územia
a aktualizované podľa digitálnej ortofotosnímky.
Adresné body
Vektorová vrstva adresných bodov záujmového územia je vytvorená vo formáte *.shp (typ geometrie – bod). K jednotlivým adresným bodom prislúchajú nasledovné atribúty uložené vo formáte *.dbf:
a) súpisné číslo,
b) orientačné číslo,
c) počet poschodí,
d) typ strechy,
e) účel budovy.
Adresné body poskytla spoločnosť ErasData-Pro, s.r.o. Je
vlastníkom autorských práv na vektorovú vrstvu adresných
bodov a údajov s ňou súvisiacich.
Digitálna technická mapa Bratislavy
Priestorové dáta Digitálnej technickej mapy Bratislavy
(DTMB) poskytol Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy.

Technická mapa je objektovo štruktúrovaná do vrstiev – súborov, ktoré sú vo formáte *.dgn. Tvoria ju 3 skupiny dát:
a) dáta digitálnej katastrálnej mapy,
b) dáta polohopisu a výškopisu,
c) dáta technického vybavenia.
Pre účely tvorby tematických máp protipovodňovej
ochrany sme využili len dáta technického vybavenia – vrstvy
Vodovod, Kanalizácia a Plyn.

3.3 Tvorba a vizualizácia tematických máp
Požiadavky na obsah a formu tematických máp vytváraných
pre potreby protipovodňovej ochrany môžu byť odlišné v závislosti od účelu a cieľovej skupiny používateľov. Zamerali
sme sa na tvorbu máp, ktoré môžu byť použité pre manažment povodňového rizika a predbežné hodnotenie povodňového rizika.
Tvorbe tematických máp pre účely protipovodňovej
ochrany predchádzalo nevyhnutné zjednotenie formátov
použitých vstupných dát a ich následná filtrácia a editácia.
Mapy povodňového ohrozenia sme vytvorili jednoduchým
prekrytom vybraných dátových vrstiev s vhodne zvolenými
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Obr. 2 Mapa povodňového ohrozenia

Obr. 3 Mapa povodňového ohrozenia
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Obr. 4 Mapa povodňového rizika

Obr. 5 Mapa povodňového rizika
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Obr. 6 Mapa povodňového rizika

Obr. 7 Mapa povodňového rizika
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vizualizačnými parametrami (obr. 2, 3). Mapy povodňového
rizika (obr. 4, 5, 6 a 7) sme vytvorili pomocou priestorových
analýz použitím štruktúrovaného dopytovacieho jazyka
(angl. Structured Query Language – SQL). Použili sme funkciu Výber podľa umiestnenia (angl. Select by attributes), ktorá
nám umožnila nájsť prvky podľa priestorového vzťahu k iným
prvkom. Tento priestorový vzťah vznikal v našom prípade
medzi rozsahom záplavy (záplavový model) a prvkami tematických vrstiev (Budovy, Plyn, atď.). Vytvorené mapy sú
len názorným príkladom použitia GIS v protipovodňovej
ochrane. Je možné vytvoriť veľké množstvo rôznych mapových výstupov, pričom vždy záleží len na požiadavke objednávateľa.

4. Záver
Problematika protipovodňovej ochrany je čoraz naliehavejšia celospoločenská úloha. Vychádza sa z toho, že frekvencia povodní za posledné desaťročie má zvyšujúcu sa tendenciu, a ako už bolo spomenuté, spôsobené materiálne
škody a straty na ľudských životoch sú značné. Postup
tvorby vytvorených máp povodňového ohrozenia a rizika je
aplikovateľný pre všetky mestá a obce v jednotlivých povodiach riek na Slovensku. Vytvorené tematické mapy (vizualizačné výstupy) poukazujú na vhodnosť použitia GIS
ako nástroja, ktorý umožňuje rýchlejšie a efektívnejšie rozhodovanie pri záchranných prácach pre potreby povodňovej ochrany. Vzhľadom na to, sa použitie GIS ako podsystému Integrovaného záchranného systému pri riešení
povodňovej problematiky jednoznačne ukazuje ako vhodný
nástroj, a je už len na orgánoch štátnej správy a územnej
samosprávy čím skôr ho začať aplikovať v praxi.
Príspevok vznikol na základe riešenia grantového projektu
VEGA č. 1/4210/07 Multikriteriálna analýza rizík zaplavovaných území pri povodniach.
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OSOBNÉ SPRÁVY
Dekan Stavebnej fakulty STU
v Bratislave prof. Ing. Alojz Kopáčik,
PhD., 50-ročný
92.Kopáčik:528

Čas sa zastaviť nedá a roky ubiehajú aj akademickým funkcionárom
Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU)
v Bratislave. Táto skutočnosť má čo povedať dekanovi SvF STU prof.
Ing. Alojzovi Kopáčikovi, PhD., pedagogickému zamestnancovi Katedry geodézie (KG) SvF STU, ktorý sa v plnom rozmachu tvorivých síl, plný elánu a optimizmu zaradil medzi päťdesiatnikov. Potvrdil, že i mladým sa posúva hranica veku.
Jubilant sa narodil 6. 10. 1958 v Šali, v rodine geodeta, kde
v roku 1977 maturoval na gymnáziu. Odbor geodézia a kartografia (GaK) skončil na SvF Slovenskej vysokej školy technickej
(SVŠT) v Bratislave s vyznamenaním v roku 1982 a nastúpil do
Duslo, n. p., Šaľa, kde pracoval v oddelení dokumentácie. V rokoch 1983 až 1986 bol interným ašpirantom na KG SvF SVŠT.
Po skončení ašpirantúry prešiel na pedagogické miesto na KG SvF
SVŠT (od 1. 4. 1991 STU) ako odborný asistent na predmety geodézia, geodézia v podzemných priestoroch (GPP) a inžinierska
geodézia (IG). Vedeckú hodnosť kandidáta technických vied získal v roku 1987. V rokoch 1991 až 1994 pôsobil na KG a IG Technickej univerzity vo Viedni, kde prednášal a viedol cvičenia z predmetov geodézia a IG. V roku 1996 získal autorizáciu na vybrané
geodetické a kartografické činnosti. Za docenta pre odbor geodézia bol vymenovaný 1. 4. 1998 na základe habilitačnej práce a za
profesora pre odbor geodézia a geodetická kartografia 1. 4. 2004.
Akademickú funkciu prodekana SvF pre oblasť investícií, informačných technológií, knižničných fondov a súčasne prodekana
koordinujúceho pedagogickú činnosť odboru GaK vykonával od
1. 2. 2000 do 31. 1. 2007. Akademickú funkciu dekana SvF STU
vykonáva od 1. 2. 2007.
Prof. Kopáčik, PhD., prednáša predmety GPP, meracie systémy
v IG a od roku 2001 v anglickom jazyku predmet surveying in civil
engineering (CE) v rámci štúdia CE. Je predsedom komisie na obhajoby doktorandských prác z vedného odboru GaK a školiteľom
doktorandov.
V pedagogickej a vo vedeckovýskumnej činnosti sa prof. Kopáčik zameral najmä na oblasť vývoja automatizovaných meracích
systémov a možnosti ich využitia v IG. Zaslúžil sa o zavedenie predmetu meracie systémy v IG do výučby a jeho zabezpečenie študijnou literatúrou. Je autorom 1 monografie, autorom a spoluautorom
4 dočasných vysokoškolských učebníc (skrípt), 19 realizovaných
projektov a vyše 100 odborných a vedeckých prác, z toho viac ako
30 v zahraničí. Úspešne referoval na domácich (25) a medzinárodných (25) konferenciách a sympóziách. Je tiež spolueditorom 6 zborníkov, z toho 3 v anglickom jazyku z medzinárodných konferencií
INGEO.
Prof. Kopáčik sa popri pedagogickej činnosti aktívne zapája do
riešenia výskumných úloh (VÚ) a grantových projektov (GP),
najmä v oblasti objektivizácie procesu merania cestou automatizácie. Je zodpovedným riešiteľom 3 GP a spoluriešiteľom 8 VÚ.
Prof. Kopáčik, PhD., je aktívnym členom viacerých komisií. Je
zakladateľom a od roku 1999 predsedom technickej komisie 89
Geodézia a kartografia Slovenského ústavu technickej normalizácie. Od roku 2000 je členom rady pre legálnu a priemyselnú metrológiu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Od roku 2002 je členom pracovnej skupiny
„Univerzitné vzdelávanie“, ktorá pôsobí v rámci siete európskych
univerzít zabezpečujúcich výučbu geodézie, kartografie, katastra
a geografických informačných systémov a jej cieľom je vypracovanie modelu študijného programu, ktorý bude všeobecne akceptovateľný v krajinách Európskej únie. Od roku 2002 je členom
a národným delegátom komisie C2 „Vzdelávanie“ Medzinárodnej
federácie geodetov (FIG). Na valnom zhromaždení FIG v roku
2004 bol zvolený za predsedu komisie C6 „IG“ FIG na roky 2006
až 2010. Od roku 2005 je členom korešpondentom geodetickej komisie Bavorskej akadémie vied. Od roku 2008 je predsedom skúšobnej komisie Komory geodetov a kartografov a iných
komisií.
Do druhej päťdesiatky želáme prof. Ing. Alojzovi Kopáčikovi,
PhD., pevné zdravie, nové pedagogické a vedecké úspechy, veľa
energie pri riešení úloh na rozvoj SvF STU a pohodu v osobnom
živote.

