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528.344: 629.783 GPS

KARSKÝ. G.

K otázce společného užití GPS přijímačů TRIMBLE a GEO-
TRACER v síti nultého řádu

Geodetický a kartografický obzor. 39. 1993. č. 3. str. 45-49.
I obr.. 7 tab .. lit. 2

V rámci přípravy zpracování měření v československé síti nul-
tého řádu CS-NULRAD-92 byly provedeny experimenty s pro-
gramy TRIMVEC a TRIMNET firmy Trimble Navigation Ltd ..
a to na materiálu akce EUREF-EAST 91. Potvrdily udávanou
stejnou přesnost přijímačů typu TRIMBLE SST a GEOTRA-
CER 100 a na úrovni možností a přesnosti programu TRIM-
VEC ukázaly zanedbatelnost troposférických parametrů a pou-
žitelnost automatického režimu výpočtu vektorů ve variantě
.. halfwave"'.

528.482.5: 528.02

ŠUIT!. J.

Deformačné merania s vornými stanoviskami

Geodetický a kartografický obzor. 39. 1993. č. 3. str. 49-55.
3 obr .. lit. 13

Deformačné siete s Vorn)'rni stanoviskami. Vazbové spraco\-a-
nie sietí v etapových súradnicených systémoch. Transformácia
súradníc a testovanie stability referenčných bodov. Vyšetrenie
pohybu objektových bodov v' \:>ivariátnej analýze.

528.482.4

SEDLÁK. V.-HAVLlCE. K.

Časový faktor pri vytváraní poklesov na hnedouhorných ložiskách
a perspektívne možností geodetických meraní pre modelovanie po-
klesových kotlín

Geodetický a kartografický obzor. 39. 1993. č. 3. str. 55-60.
7 obr .. I ta\:>.. lit. 5

Riešenie vytvárania poklesov zemského povrchu v zúvislosti na
čase v d6sledku banskej činnosti. Prezentované teoretické po-
znatky sú doplnené štúdiami z geodetického bodového poLt na
handlovskom uho!'nom ložisku. s orientáciou na automatizova-
ný zber a spracovanie geodetických údajov z bodového po!'a na
podkopanom území.

528.344: 629.783 GPS

KARSKÝ. G.

Problem of Common Application of GPS Receivers TRIMBLE
and GEOTRACER in the Zero Order Net

Geodetický a kartogra!'ický obzor. 39. 1993. No. 3. pp. 45 -49.
I fig .. 7 tab .. 2 ref.

During preperatory stage 01' computing tbe Czechoslovak zero
order net CS-NULRAD-92 experiments took place with TRIM-
VEC and TRIMNET programs of Trimble Navigation Ltd .. ap-
plying results 01' EUREF-EAST 91 campaign. Equal accuracy of
such receivers as TRIMBLE SST and GEOTRACER 100 was
proved as well as possible neglecting the tropospheric parame-
ters due to applicability and grade 01' accuracy 01' TRIMVEC
program and adoption of automated mode of vector calculation
during the .. halfwave"' solution.

528.482.5: 528.02

SUIT!. J.

Deformation Survey with Free Statíoning

Geodetický a kartografický obzor. 39. 1993. No. 3. pp.49-55.
3 fig .. 13 ref.

Deformation nets with free stationinQ. Net connection 01' inde-
pendent coordinate systems. Coordinale transforrnatioJl and
stability testing the points 01' reference. Testing the object point
malion in bivariate analysis.

528.482.4

SEDLÁK. V.-HAVLlCE. K

Time Factor during Declíne Forming for Brown Coal Layers and
Future Possibilities of Geodetic Survey in Decline Basin Modell-
ing

Geodetický a kartografický obzor. 39. 1993. No. 3. pp. 55 -·(,0.
7 fig .. I tab .. 5 ref.

Solution of earth surface deeline forming in time due to mining
activity. Presented theoretical results are completed by study of
reference survey points at Handlová coal mine area, oriented to
aulomated data acquisition and evaluation 01' sun'cy' data using
the reference points in undermined area.

528.344: 629.783 GPS

KARSKÝ. G.

De la question de I'utilisation des récepteurs du Systéme Global
de Positionnements (GPS) TRIMBLE et GEOTRACER dans le
réseau d'ordre nul

Geodetický a kartografický obzor. 39. 1993.1\03. pages 45-49.
1 illustration. 7 planches. 2 bibliographies

Dans le cadre des préparatifs au lesé effectué dans le réseau
tchécoslosaque ďordre nul CS-NULRAD-92. des expérimenta-
lions ont eu lieu asec les programmes TRIMVEC et TRIMNET
originaires de la maison Trimble Nas:gation Ltd .. lesquelles ont
été réalisées sur du matériel utilisé lors de I'action EUREF-
EAST 91. Elles onI confirmé la měme précision du programme
TRIMVEC. la négligence des paramétres troposphériques el
I'utilisation du régime automatique de calcul des \ecteurs dans
la varianle .. halfwave".

528.482.5' 528.02

ŠUITL J

Mesurage des déformations li stationnements libres

Geodetický a kartografický obzor. 39. 1993. No 3. pages 49-55.
3 illustrations. 13 bibliographies

Les réseaux de déformations ci stationnements libres. Traite-
mont de liaison des réseaux dam les systémes de coordonnées
réalisé par étapes. Transformation des coordonnées et contr61e
de stabilité des poinls de référence. Examen du mouvement des
points ďobjectifs dans le cadre de I'analyse bi\·ariante.



528.482.4

SEDLÁK, V.-HAVLlCE. K.

Róle du facteur temporel pour les affaissements des gisements de
Iignite et possibilités de travaux géodésiques en vue de la simula-
tion de cuvettes ďaffaissement li I'avenir

Geodetický a kartografický obzor, 39, 1993, No 3, pages 55-60,
7 illustrations, I planche, 5 bibliographies

Solution trouvée en vue des affaissements de la surface terrestre
par dépendance du temps á la suite ďactivités miniéres. Les
connaissances théoriques présentées sont complétées par des
études réalisées sur I'ensemble de points géodésiques situé sur
les gisements de lignite á Handlová avec I'orientation vcrs I'ac-
quisition et traitement automatisé des données á partir de I'en-
semble de points situé sur un lieu dont le souterrain est creusé.

528.344: 629.783 GPS

KARSKÝ, G.

Zur Frage der gemeinsamen Nutzung der GPS-Empfanger
TRIMBLE und GEOTRACER im Netz der Nullordnung

Geodetický a kartografický obzor, 39, 1993, Nr. 3, Seite 45-49,
I Abb., 7 Tab., Lit. 2

lm Rahmen der Vorbereitung der Messungen im tschechoslo-
wakischen Netz der Nullordnung CS-NULRAD-92 wurden Ex-
perimente mit den Programmen TRIMVEC und TRIMNET
der Firma Trimble Navigation Ltd., und zwar auf dem Material
der Aktion EUREF-EAST 91 durchgeflihrt. Sie haben die ange-
gebene gleiche Genauigkeit der Empfiinger des Typs TRIMBLE
SST und GEOTRACER 100 bestatigt und auf dem Niveau der
Moglichkeiten und der Genauigkeit des Programms TRIMVEC
haben sie die Vernachlassigbarkeit der tropospharischen Para-
meter und die Verwendbarkeit des automatischen Regimes der
Vektorenberechnung in der Variante "halfwave" gezeigt.

528.482.5: 528.02

ŠOTTI, J.

Deformationsmessungen mit freier Standpunktwahl

Geodetický a kartografický obzor, 39, 1993, Nr. 3, Seite 49-55,
3 Abb., Lit. 13

Deformationsnetze mit freier Standpunktwahl. Verbindungsbe-
arbeitung der Netze in Etappenkoordinatensystemen. Koordi-
natentransformation und Stabilitatstestung der Referenzpunk-
te. Untersuchung der Bewegung der Objektpunkte in der Biva-
riatanalyse.

528.482.4

SEDLÁK, V.-HAVLlCE, K.

Der Zeitfaktor bei der Bildung der Senkungen auf den Braun-
kohlenlagerstatten und perspektivische Moglichkeiten geodati-
seher Messungen fiir die Modellierung der Senkungsbeeken

Geodetický a kartografický obzor, 39, 1993, Nr. 3, Seite 55-60,
7 Abb., I Tab., Lit. 5

Losung der Bildung der zeitabhangigen Senkungen der Erd-
oberflache als Folge der Montantatigkeit. Die vorgeflihrten
theoretischen Erkenntnisse sind mit Studien aus dem geodiiti-
schen Festpunktfeld auf der Kohlenlagerstatte Handlová, mit
der Orientierung auf die automatisierte Erfassung und Bearbei-
tung der geodatischen Daten aus dem Festpunktfeld auf einem
untergrabenen Gebiet erganzt.

528.344: 629.783 GPS

KAPCKJ.1, f.

K Bonpocy COB~eCTHoro IICnOJlb30B3HIIH rnc nplle~l-
HIIKOB TRIMBLE II GEOTRACER B CUli HYJleBoro
pHil3

reOile3ll<JeCKJ.1I1 II KapTorpaljJll<JecKIlH 0630P, 39, 1993,
NQ 3, CTp. 45-49, I pliC., 7 Ta6., J1IlT. 2

B paMKax no,UrOTOBKIl o6pa6oTKIl 1l3\lepeHIlH B <Jexoc-
JJOBaUKOH ceTIl HYJJeBOrO p51,UaCS-NULRAD-92 6bL~1l
npOll3BeneHbt 3KCnepH\leHTbt C npOrpa\l\la\1H TRIM-
VEC H TRIMMET ljJHP\lbt Trimble Navigation Ltd.,
a IlMeHHO Ha \laTepHaJJaX aKUIlH EUREF-EAST 91.
OHH no,1TBepnHJJtI npHBOnH\IYIO onHHaKoBYIO TO't-
HOCTb npHe\1HHKOB ntna TRIMBLE SST II GEOTRA-
CER 100 II Ha ypOBHe B03\IO)I(HOCTeH H TO<JHOCTHnpo-
rpa\IMbt TRIMVEC nOKa3aJJIl, <JTO\IO)I(HO npeHe6pe<Jb
TponocljJepH<JecKHMH napa\leTpaMH H <JTO\IO)I(eT 6bITb
t1CnOJJb30BaH aBToMaTIl<JeCKt1H pe)l(ll\1 pac<JeTa BeKTO-
POB B BapllaHTe "halfwave"

528.482.5: 528.02

WIOTTJ.1,IO.

)J,e4Jop~13UIIOHHble 113\lepeHIIH C npOlI3BO,~bHbl~1It CT3H-
UIIHMII

reOne31l<JecKIlH t1 KapTorpaljJll<JecKHH 0630p, 39, 1993,
NQ 3, CTp. 49-55, 3 pt1c., JJHT. 13

)leljJop\laUIlOHHble CeTt1 C np0t13Bo.'bHbt\IH CTaHUH51-
Mt1. B3at1MOCB513aHHa51o6pa6oTKa ceTeH B 3TanHblX KO-
0p,UIlHaTHbtX CHCTe\lax. TpaHcljJop\lI1pOBaHt1e KOOP:]H-
HaT H TeCTt1pOBaHlle cTa6Hc,bHOCTt1 t1CXO;rHblXTO<JeK.
J.1cCJJenOBaHt1e nBIl)l(eHt151 TO<JeK o6beKToB B 6t1BapH-
aHTHO\1 aHaJJt13e.

528.482.4

CE)lJlAK, B.-fABJlJ.1UE, K.

$3KTOp Bpe~leHlI npll B03HIIKHOBeHIIII 06.~3cTeií oceil3-
HIIH B ~eCT3X 33J1elKeií 6yporo YrJlH II BOHlOlKHOCTlI
reOile311'IeCKIIX 113\lepeHllií B 6y nYlUevl npll vlO;.\e,lIlpO-
B3HIUI KOTJlOBIIH

feo;re3t1<JeCKt111 t1 KapTorpaljJt1<JeCKt1H 0630p, 39, 1993,
NQ 3, CTp. 55-60, 7 pliC., I Ta6., JJt1T. 5

PeWeHt1e np06JJeVlbl OCe;raHH51 3e\IHOH nOBepxHocTH
B pe3y.'bTaTe no6bIBaHt151 yrJJ51 B 3aBHCH\IOCTIl OT ljJaK-
Topa Bpe\leHt1. npenJJarae\lble TeopeTH<JeCKt1e CBe;re-
Ht151 ;ronO.1HeHbl t1CCJJeaOBaHt151aVII1 reo;re31I<JeCKt1X
onopHbtX nYHKToB yrOJJbHOrO \leCTOp0)l(;reHt151 B faH-
;r.loBoH C Opt1eHTt1pOBaHt1eVI Ha aBTO\laTH3HpOBaHHbIH
c60p II o6pa6oTKY reO:le3t1<JeCKHX aaHHblX C Y<JeTO\l
onopHblX nYHKTOB Ha nO:lKOnaHHOH TeppllTopHH.
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K otázce společného užití GPS
přijímačů TRIMBLE a GEOTRACER
v síti nultého řádu Ing. Georgij Karský, CSC.,

VÚGTK - Geodetická observatoř Pecný

V době od 19. května do 4. června 1992 proběhla v Čes-
koslovenské astronomicko-geodetické síti první samo-
statná pozorování metodou GPS (Global positioning
system) na 18 plánovaných (19 faktických) bodech; mě-
řily i některé zahraniční základní stanice. Akci pod ná-
zvem CS-NULRAD-92 koordinoval Výzkumný ústav
geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK) -
doc. Ing. Jan Kostelecký, CSc. a účastnilo se jí u nás
celkem 8 pozorovacích skupin. Přitom zde byly použity
dva typy dvoufrekvenčních přijímačů: tři slovenské
skupiny (Výskumný ústav geodézie a kartografie, Geo-
detický a kartografický ústava Katedra geodetických
základov STU Bratislava) měly originální přijímače
TRIMBLE SST, pět českých skupin (VÚGTK, Země-
měřický ústav (ZÚ) a tři skupiny Vojenského topogra-
fického ústavu) užívalo přijímačů GEOTRACER 100,
vyráběných v licenci firmy Trimble Navigation. Smys-
lem práce popisované v tomto článku bylo získat před-
běžné poznatky pro zpracování naměřených dat, zejmé-
na pokud jde o předpokládanou rovnocennost přijíma-
čů obou typů.

Před měřením v CS-NULRAD-92 jsme 22. dubna
1992 provedli kalibraci všech přijímačů společným asi šes-
tihodinovým měřením na testovací_ základně, vybudo-
vané katedrou vyšší geodézie FSv CVUT v Praze (doc.
Ing. František Krpata, CSc.) na střeše budovy ČVUT
v Thákurově ulici v Praze 6. Základna má velikost 24 x
3 m a tvoři ji 10 stabilizovaných bodů (5 s nucenou cen-
trací), jejichž polohy v místni soustavě jsou udávány
s přesností O, I mm. Kalibrační měření byla zpracována
ve VÚGTK nezávisle pro oba kmitočty LI a L2: vypoč-
teny vektory ve všech kombinacích a vyrovnány jako
volná síť se všemi body opěrnými. Rozdíly daných a vy-
rovnaných souřadnic (opravy) jsou kritériem správné
funkce přijímačů. Tyto opravy nepřekročily 5,5 mm,
průměry absolutních hodnot oprav jsou do 3,1 mm, je-
jich maximální rozdíl mezi přijímačem TRIMBLE
a GEOTRACER (tedy chyba určeného rozdílu souřad-
nic) je 9,6 mm, pro celé skupiny přijímačů 6,5 mm. Jeli-
kož obě firmy udávají přesnost svých přijímačů hodno-
tou 2 cm + (I až 2) ppm délky základny, bylo možné
podle výsledků kalibrace potvrdit správnou funkci
všech aparatur, což bylo vlastním účelem tohoto měře-
ní. O společném použití obou typů přijímačů v síti
s dlouhými stranami však říká málo.

Materiál pro takový rozbor poskytuje měření v akci
EUREF-EAST 91, konané 29. října až 2. listopadu
1991. Tehdy měřilo 5 skupin ze SRN na pěti bodech na-
ší sítě přijimači TRIMBLE. Přijímač GEOTRACER
VÚGTK byl užit jako "horká záloha" na Pecném, tj.
měřil současně s TRIMBLE v jeho těsné blízkosti (asi
1,9 m); druhý československý dvoufrekvenční přístroj

GEOTRACER z majetku ZÚ Praha (jiné ještě nebyly)
pracoval na bodu Kleť. Základní myšlenkou našeho vý-
početního experimentu je nezávislé určení polohy bodu
Pecný přijímači obou značek, určení relativní polohy
obou přijímačů z pozorování družic GPS, a jejich po-
rovnání s rozdílem zjištěným přímým měřením. Z toho
bude možné získat představu o společném využití pří-
strojů TRIMBLE a GEOTRACER v základní síti,
i o možných problémech souvisejících se zpracováním
těchto měření.

Pro tento rozbor jsou užita pouze pozorování z našeho
území, která máme zatím k dispozici. Jsou to měření
přijímači TRIMBLE SST z bodů (čislovaných v sousta-
vě EUREF) 0206 Kvetoslavov, 0207 Velká Rača, 0208
Šankovský Grúň, 0209 Pecný a 0210 Přední Přička,
a dále měření přístroji GEOTRACER 100 na bodech
e209 Pecný-ex a Kleť (obr. I). Poznamenejme, že zatím-
co bod 0209 Pecný je centrum - kámen v úrovni teré-
nu, bod e209 Pecný-ex je značka na severním pilířku
zděné věže. Výškový rozdíl obou bodů je asi 17 m. Mě-
řilo se ve dvou denních seancích (sessions) 7-13 h
a 13-21 h UTC; na Pecném, jako observatoři, ještě
22-6 h. Použitý pozorovací materiál tvoří 74 seancí,
označovaných podle běžné konvence kódy XXXX-
YYY-Z (ve jménech souborů XXXXYYYZ.*), kde
XXXX je číslo bodu dle EUREF (a KLET), YYY pořá-
dové číslo dne v roce (datům 29. 10. až 2. II. odpovídá
302 až 306), Z pořadové číslo seance ve dni (I až 2,
resp. 3). Celkový objem dat je asi 42 MByte.

Užili jsme programy TRIMVEC PLUS firmy Trimble
Navigation, varianta E ze září 1991 (zahrnující i TRIM-
NET) [I]; v použitých částech se prakticky neliší od va-
rianty D, popsané v [2], pouze je zvýšen komfort obslu-
hy. Systém programů TRIMVEC PLUS má poněkud
omezené možnosti při zpracování dlouhých vektorů,
takže naše výpočty bylo třeba podle toho uspořádat; ji-
né programy u nás zatím nejsou. Poznamenejme, že
v tabulkách výsledků (tab. 3 až 7) jsou hodnoty uvádě-
ny v jednotkách a formátech vystupujících z programu,
někdy až se zbytečným počtem cifer.

3.1 Vliv meteorologických dat

Při výpočtu vektorů nedává TRIMVEC možnost zavá-
dění pozemních meteorologických dat v časovém prů-
běhu, lze jen zavést střední hodnoty teploty, tlaku a vlh-
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kosti pro seanci, a to jen v ručním řízení výpočtu, nebo
při dávkovém zpracování pomocí vytvořených "templa-
tes", souborů obsahujících příkazy v kódech menu pro-
gramu TRIMVEC. Tyto způsoby jsou pracné, pomalé
a nevhodné pro hromadné výpočty, neboť je obtížné
dodržet standardní postup a při dávkovém zpracování
nezbývá, než meteorologické údaje zavádět ručně. Pro
posouzení vlivu meteorologických dat v našich konkrét-
ních podmínkách a možnosti použití automatického vý-
počtu se středními hodnotamí meteoparametrů jsme
provedli numerické experimenty.

S několika variantami zadání meteorologických dat
jsme vypočetli vektor 0206-0207 o největším výškovém
rozdílu a nejdelší vektor měřený přijímači TRIMBLE
0208-0209 (tab. I). Varianty (ve sloupci "údaj") a I, a2,
a3 jsou standardní automatické výpočty se střednímí
hodnotami teploty 20°C, tlaku 1013 hPa a relativní vlh-
kosti 50 % a použitím modelu atmosféry dle Hopfieldo-
vé. Ve variantě b I je pro stanici 0206 - 0,6 °C, 1018
hPa, 99,9 %, pro 0207 - 6,7 °C, 881 hPa, 75 %; v b2 je
pro 0208 3,3 °C, 1010,3 hPa, 70,9 %, pro 0209 - 0,4 °C,
959 hPa, 90,6 %; varianta b3 je počítána s hodnotami
pro 0208 rovnými 2,2 °C, 1014,8 hPa, 70,9 %, pro 0209
4,9 °C, 959 hPa, 37,1 %. Jsou to hodnoty pro střed sean-
ce. Varianta c je vypočtena se středními hodnotami stej-
nýmí, jako varianty a, ale zavedenými ručně do výpoč-
tu; v popisu programu je upozornění, že se tím vyřadí
uplatnění korekcí z troposférického modelu. V tab. I
jsou dále maximální rozdíly standardních automatic-
kých řešení daného vektoru (Max. d) a střední jednot-
ková chyba (mo) z jejich vnější shody (s počtem řešení).

Z tab. I je patrné, že maximální vliv meteoparamet-
rů (rozdíly a-b) je mnohem menší, než rozdíly mezi sean-
cemi (Max. d., resp. a2-a3, srovnej též mo), pocházející
z jiných zdrojů (okamžitý stav družic, vnější rušení, stá-
čení systému vysílaných efemerid aj.). Velikost rozdílu
al-c potvrzuje účinnost užitého modelu pro zavádění
korekcí. Můžeme tedy učinit prozatímní závěr, že i pro
zpracování dlouhých základen programem TRIMVEC
lze použít automatického výpočtu bez zavádění meteo-
rologických parametrů, od jejichž použití zde nelze oče-
kávat podstatné zvýšení přesnosti. Zvláště to platí pro
náš "díferenciální" experíment určení bodu 0209 Pecný
dvojicí současně pracujících přijímačů.

Je samozřejmé, že při přesném zpracování "univerzít-
ními" programy, určenými pro nejvyšší potenciálně do-
sažitelnou přesnost, zanedbávat meteorologické vlivy
nelze.

Přijímače TRIMBLE SST jsou na kmitočtu L2 vybave-
ny sekvenčním kanálem pro P-kód, což jim umožňuje
pracovat s tzv. rekonstruovanou fází, v režimu "fullwa-
ve", pokud snad není právě zapojen systém vysílání
"antispoofing" (AI S), kdy je P-kód nahrazen kódem
"Y", dostupným jen autorizovaným uživatelům, jejichž
přijímače jsou vybaveny zvláštním dekodérem. Při A/S
pracují tyto přijímače metodou "squaring", z hlediska
zpracování tedy v režimu "halfwave", poloviční vlnové
délky. V tomto režimu jako jediném také pracují přijí-
mače GEOTRACER, které zatím nejsou P-kódem vy-
baveny. Poznamenejme, že na LI se rekonstrukce fáze
řeší pomocí vždy dostupného kódu CIA.

Vektor Seance Znaky

Údaj dx (m) dv (m) dz (m) disl (m) dh (m)

0206-0207 304-2 max. výško rozdíl,
max. rozdíl teploty a vlhkosti

-144700 80000 + 100300 + 193400 + 1100 +
al -72,474 93,919 10,090 84,416 8,579
bl -72,422 93,953 10,144 84,419 8,659
c -73,131 93,597 9,426 84,430 7,603

al-bl -0,052 -0,034 -0,054 -0,003 -0,080
al-c 0,658 0,322 0,664 -0,014 0,976
Max. d. 0,393 1,540 0,388 0,808 0,768

1110 (8) 0,173 0,502 0,124 0,255 0,225

0208 -0209 303-1, 305-2 nejdelší vektor, max. rozdíly
teploty a vlhkostí opač. znam.

63900 + -516100+ 87700 + 527400 + 380 +

303-1
a2 83,647 -70,115 72,691 74,682 7,894
b2 83,633 -70,122 72,678 74,685 7,873

a2-b2 0,014 0,007 0,013 -0,003 0,021

305-2
a3 85,141 -69,962 72,848 74,739 7,345
b3 85,217 -69,893 72,921 74,693 7,459

a3-b3 -0,076 -0,069 -0,073 0,046 -'0,114

a2-a3 -1,494 -0,153 -0,157 -0,057 0,549
Max. d. 2,281 1,222 0,974 1,587 3,401
mo (9) 0,952 0,442 0,362 0,552 1,068

Program TRIMVEC umoznuJe volbu zpracování
s full- nebo halfwave, nikoliv však automaticky podle sku-
tečného měření; nelze také kombinovat oba způsoby
měření na koncích jednoho vektoru. Provedli jsme
proto pokusné výpočty několika dlouhých vektorů s obo-
jím zadáním, tj. fullwave (označeno "F") a halfwave
("H"), pro kombinace přijímačů .P + P, P + nonP
a nonP + nonP; zde PlnonP značí přijímač s/bez P-kó-
du na L2. Ukázalo se, že pro kombínací P + P jsou vý-
sledky "F" a "H" přesně shodné (na plný počet cífer
včetně korelací a charakteristík přesnosti), zatímco pro
ostatní kombinace v režimu "F" se vůbec nepočítalo ře-
šení vektoru z fázových měření a jsou udány jen rozdíly
souřadnic z pseudovzdáleností (s nulovými středními
chybami). Z toho je jasné, že pro společné zpracování
měření přijímači TRIMBLE SST a GEOTRACER 100
programem TRIMVEC je třeba použít zadání "H", aniž
by tím utrpěla přesnost výsledků. Poznamenejme, že
tento závěr platí jen pro "dlouhé" základny ve smyslu
programu TRIMVEC (desítky až stovky km). Obecně je
"F" výhodnější při odstraňování fázových skoků.

4. Postup a průběh výpočetního experimentu na měření
GPS

Nejprve byly vypočteny vektory ze všech možných
kombinací stanic. Po vyloučení hrubě vadných měření
byla v několika variantách výběru použitých vektorů
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vyrovnána celá síť. Z nejlepší varianty tohoto vyrovnání
byly pro další výpočty přijaty jako pevné souřadnice
bodů, nejbližších k 0209 Pecný, a s nimi pak počítány
nezávisle souřadnice centra 0209 a excentru e209 (bez
použití vzájemné spojnice). Vektor 0209-e209 byl také
určen z pozorování družic. Pojednáme nyni podrobněji
o těchto etapách.

4.1 Výpočet vektorů

Vektory byly počítány standardním postupem trojných
diferencí v automatickém režimu, bez zavádění meteo-
rologických dat. Jsou vztaženy k okamžité praktické
realizaci souřadnicového systému WGS-84 (World geo-
detic system), dané po hodinách obnovovanými ele-
menty družic, jak jsou zapsány v datových souborech.
(Systém sám je definován svými konstantami a přesně
realizován souřadnicemi stanic pozemního segmentu,
určenými s využitím radiointerferometrie VLBI a lase-
rového sledování družic SLR.) Při tomto výpočtu se ne-
zadávaly časy začátku a konce měřeni, které byly dány
programem pozorováni a také většinou dodrženy. Pro
vyrovnání sítě bylo vypočteno celkem 125 vektorů, z to-
ho 90 mezi vlastními body EUREF (přijímače TRIM-
BLE), bez Kleti. Po vyloučení vektorů, zahrnujících
vadnou seanci 0207 -302-1, jich zbývá 121, resp. 86. Dél-
ky vektorů (stran) jsou mezi 122 km (0209-Kleť), resp.
125 km (0207-0210), a 553 km (0208-Kleť), resp. 528 km
(0208-0209). Průměrná délka vektoru je 278,2 km (15
stran), bez Kleti 268,2 km (10 stran).

4.2 Vyrovnání sítě a volba pevných souřadnic

Vyrovnáním sítě GPS vektorů bez daných bodů s pev-
nými geocentrickými souřadnícemi, získanými jinými
metodami (VLBI a SLR), dostáváme polohy v okamžité
lokálni soustavě, jejíž umístění, orientace a měřítko ma-
jí v sobě, vzhledem ke geocentrické soustavě, nahodilou
složku. Pochází z okamžité konfigurace družic, z ne-

přesnosti určení souřadnic výchozích bodů vektorů me-
todou pseudovzdáleností, a tudíž i z pořadí zadání bo-
dů při výpočtu vektorů, jakož i z použité "strategie"

Řešení AI A2 A3 BI B2 B3

aB 26,3 24,5 25,1 26,5 23,8 26,2
aL 42,7 39,7 40,3 40,8 36,7 40,3
aH 36,9 34,3 35,0 37,0 33,2 36,4

a Prům 35,3 32,9 33,5 34,8 31,2 34,3

BOD SOUŘADNICE (WGS-84) a

0206 B = 48° 03' 25,559538" 0,020994 m
L = 17° 19' 15,876349" 0,034044 m
H = 159,6964 m 0,029757 m

0207 B = 49° 24' 47,847369" 0,021444 m
L = 18° 58' 07,227048" 0,033420 m
H = 1268,3453 m 0,029900 m

0208 B = 48° 42' 27,864942" 0,031417 m
L = 21° 48' 25,923973" 0,047610 m
H = 191,7226 m 0,043438 m

0209 B = 49° 54' 50,991738" 0,024610 m
L = W 47' 13,043644" 0,039226 m
H = 580,4687 m 0,034303 m

0210 B = 49° 30' 21,194758" 0,018501 m
L = 17° 14' 47,124877" 0,029303 m
H = 293,2657 m 0,025937 m

KLET B = 48° 51' 55,893045" 0,030401 m
L = W 16' 59,491198" 0,054407 m
H = 1140,2778 m 0,042758 m
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Řešení S Kletí (66 vekt.) Bez Kleti (52 vekt.)

Bod Souřadnice a Souřadnice a

0209
B = 49°54' 50,993209" 0,033133 m 50,993950" 0,070544m
L = W47' 13,046176" 0,045313 m 13,042782" 0,071570 m
H= 580,1069 m 0,056717 m 580,2154m 0,129775m

e209
B = 49°54' 51,041903" 0,031420 m 51,042474" 0,070116m
L = 14°47' 13,I05231" 0,043609 m 13,101665" 0,072035m
H= 597,0558 m 0,055255 m 597,2018m 0,129271 m

Bod Souřadnice a

0209 B = 49° 54' 50,819559" 0,000085 m
PECNÝ L = W 47' 13,121036" 0,000059 m

H = 585,7183 m 0,000158 m

e209 B = 49° 54' 50,868067" 0,000085 m
PECNÝ-EX L = 14° 47' 13,176514" 0,000059 m

H = 602,7264 m 0,000158 m

volby vah při vyrovnání. Vyrovnaná síť je umístěna
a orientována podle "průměru" poloh prvních zada-
ných bodů v jednotlivých vektorech; v těchto polohách
jsou z našeho hlediska nahodilé chyby řádu IO m. Růz-
né varianty -vyrovnání dají vzájemně posunutou a nato-
čenou síť bodů, tvarově ale jen málo odlišnou. Pro vol-
bu užité varianty jsou proto kritériem střední chyby vy-
rovnaných souřadnic bodů sítě. Její absolutní geocen-
trická poloha není pro náš experiment podstatná.

V našem experimentu byly vypočteny varianty vyrov-
nání "A" se všemi šesti body a "B" bez Kleti, každá
z nich ve třech zadáních: A I všechny použitelné vekto-
ry; A2 bez nejdelších spojnic 0208-0209 (528 km),
0208-Kleť (553 km) a 0207-Kleť (347 km); A3 jen z nej-
menších trojúhelníků, tj. ještě bez 0206-0209 (278 km),
0207-0209 (307 km) a 0208-0210 (345 km); BI rovněž ze
všech použitelných vektorů (bez Kleti); B2 bez
0208-0209; B3 rovněž jen z nejmenších trojúhelníků, tj.
ještě bez 0207-0209 a 0208-0210. Užilo se nejjednodušší
varianty vyrovnání sítě s jednotkovými váhami všech
"měřených" složek vektorů. Jsme si přitom vědomi, že
skutečně měřené jsou fáze přijímaných signálů, zatímco
vektory jsou veličiny odvozené a často významně kore-
lované. Uvedený způsob váhování je jednou z nabídek
programu na uspořádání kovarianční matice při vyrov-
nání sítě. V tab. 2 jsou uvedeny průměrné střední chyby
vyrovnaných souřadnic bodů a jejich průměr pro všech-
ny varianty.

Vidíme, že nejlepší jsou varianty ,,2", kde se méně
uplatní vliv nepřesností v určení nejdelších stran, ale
které jsou geometricky tužší, než pouhé řetězce trojú-
helniků. Nakonec byly použity souřadnice z řešení A2
(tab. 3), aby bylo možné určovat polohy 0209 a e209 též
s použitím měření na Kleti. Pro další výpočet považuje-
me souřadnice z tab. 3 za "dané" (kromě 0209).

Souřadníce e209 minus 0209
Seance Pozn. Vzdál. (m)

dx(m) dy (m) dz (m)

302-1 (I ) 9,2045 3,6304 14,0802 17,2091
303-1 9,1464 3,6328 13,9112 17,0404
303-2 (2) 9,2291 3,7101 14,0197 17,1899
304-1 9,1130 3,6830 13,9101 17,0324
304-2 9,1599 3,5906 13,9719 17,0883
305-1 9,1182 3,6673 13,8682 16,9976
305-2 9,1345 3,5904 13,9379 17,0468
306-1 (3) 9,0456 3,8118 13,7771 16,9163
306-2 9,1313 3,5890 13,9625 17,0649

Počet Průměry a jednotkové stř. chyby
rozdílů (z vnější shody určení)

9 vše 9,1425 3,6562 13,9376 17,0651
533 727 872 905

8 (4) 9,1348 3,6594 13,9198 17,0471
512 771 737 777

7 (5) 9,1212 3,6521 13,9056 17,0266
370 802 666 561

6 (6) 9,1339 3,6255 13,9270 17,0451
175 421 384 307

Vyrovn. (7) 9,1388 3,6310 13,9362 17,0564

Poznámky k tabulce:
(I) Jen 2 dané body 0207 a 0210.
(2) Bez Kleti.
(3) Velké stř. chyby souřadnic (až 0,48 -O, 78 - 0,76 m !).
(4) Bez 302-1.
(5) Bez 302-1 a 303-2.
(6) Bez 302-1, 303-2 a 306-1.
(7) Z výsledků tab. 4

4.3 Určení souřadnic bodů 0209 a e209

Aby byla nezávislá určení bodů na Pecném, tj. 0209
a e209 srovnatelná, vypočetli jsme znovu všechny vek-
tory ze "sousedních daných" bodů (0206, 0207, 0210,
Kleť), a to pro přesně stejné časy začátků a konců pozo-
rování. Neužila se přitom vadná seance 0206-302-1
a samozřejmě ani vektor 0209-e209. Společné, ale fak-
ticky nezávislé vyrovnání obou bodů (s jednotkovými
váhami) z uvedených bodů "daných" dalo výsledky,
shrnuté v tab. 4.

4.4 Přímé určení vektoru 0209-e209 z GPS

V automatickém režimu výpočtu krátkých stran (jen na
kmitočtu LI, s dvojnými diferencemi, celočíselným ře-
šením neurčitostí - *.OPT) byl z pozorováni družic
GPS přímo určován vektor 0209-e209. Byla přitom uži-
ta i noční měření (seance XXXX-YYY-3). Výsledek vy-
rovnání (TRIMNET) z celkem 14 jednotlivých vektorů
je uveden v tab. 5.

V tab. 4 jsme již viděli prakticky stejné střední chyby
souřadnic bodu 0209 (TRIMBLE) a e209 (GEOTRA-
CER), určených ze stejných kombinací pozorování
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Tab.7 Srovnání družicových a pozemních rozdílů zeměpí-
sných souřadnic a výšek (e209 minus 0209)

Rozdíly
Určeni Bn Ln H(m)

GPS - nezávislé s Kletí 0,048694 0,059055 16,9489
GPS - nezávislé bez

Kleti 0,048524 0,058883 16,9864
GPS - přímé určeni

rozdílu 0,048508 0,055478 17,0082
Pozemní určení 0,048720 0,054980 16,999

a daných bodů. Připomeňme si před dalšimi úvahami,
že určeni "s Kletí" obsahují na tomto "daném" bodě
přijímač GEOTRACER a mají příznivější konfiguraci
i více měření; řešení "bez Kleti" mají při horší konfigu-
raci na "daných" bodech jen přijímače TRIMBLE. Pro
představu o stabilitě výsledků jsou v tab. 6 sestaveny
rozdily pravoúhlých souřadnic obou bodů z nezávislé-
ho určení podle seanci, jejich průměry a také rozdily
z vyrovnání všech vektorů (viz tab. 4).

Porovnejme nyní různá určení rozdilu zeměpisných
souřadnic a výšek z GPS a pozemními údaji (tab. 7).
Přitom polohové údaje pocházejí z triangulačního ope-
rátu, zatímco výšky byly získány nivelaci s použitím za-
věšeného invarového pásma (Ing. J. Lechner, CSc.).

Největši rozdil mezi určením rozdílu souřadnic z ne-
závislých GPS poloh a pozemním určením z tab. 7. je
u elipsoidické šířky B 0,0002'" (asi 6 mm), pro délku L je
rozdil největší, rovný 0,0041" (82 mm) a pro výšku H je
rozdil 50 mm. I největší rozdil je přijatelný vzhledem
k středním chybám souřadnic, udaným v tab. 4., které
odpovídají udávané přesnosti přijímačů (v mm) rovné
20 + (I až 2) . 4.m i pro nejkratší stranu (Pecný- Kleť,
122 km).

Nakonec jsme porovnali různě stanovené vzdálenos-
ti a rozdíly výšek špiček antén. Přímé určení ze 14 sean-
ci GPS (4.4) dalo vzdálenost 1,876 m a rozdíl výšek
(e209 minus 0209) - 0,214 m, pozemní údaje 1,876 m
a - 0,224 m, vzdálenost špiček, které nejsou příliš přes-
ně definovány, měřená pásmem byla rovna 1,874 m.

Na základě provedených výpočtů můžeme učinit ně-
kolik zdrženlivých závěrů, platných pro daný způsob
zpracování a sestavu aparatur:
I) Nebyl zjištěn rozdíl přesnosti srovnávané dvojice při-

jímačů TRIMBLE SST (SIN 1395) a GEOTRACER
100 (SIN 1504);

2) přesnost obou typů přijímačů odpovídá údajům vý-
robců;

3) předběžné zpracování sítě nultého řádu, měřené tě-
mito přístroji, je možné popsaným způsobem: bez
pozemních meteorologických dat, halfwave, automa-
tický režim TRIMMBP (Trimble Multiple-Baseline
Procesor).
Vzhledem k přibližnosti postupu a k tomu, že "pokus-

ný" bod Pecný je na okraji sítě nevelmi příznivé konfi-
gurace (materiály z dalších evropských stanic jsme ještě
neměli), lze v definitivním zpracování našich měření
očekávat lepší přesnost, než naznačují údaje našich ta-
bulek.

LITERATURA:
[I] TRIMVEC PLUS GPS Survey Software. Release Notes.

(Rev. E, September 1991). Trimble Navígation Ltd., Sunny-
vale 1991.

[2] KARSKÝ, G.: Vlastnosti a možnosti GPS softwaru firmy
TRIMBLE NAVIGATION. Geod. a kart. obzor 38 (80),
1992, č. 7, s. 137-140.

Do redakce došlo: 28. 9. 1992
Lektoroval:

Ing. Leoš Mervart,
katedra vyšší geodézie FSv ČVUT v Praze

Deformačné merania S vol'nými
stanoviskami

Prof. Ing. Juraj Ši.itti, DrSc.,
katedra meračstva a geofyziky Stavebnej fakulty

Technickej univerzity v Košiciach

Pri použití geodetických metód pre deformačné mera-
nia (vykonané postupne vo viacerých etapách, može
dojsť často k situáciám, keď v deformačnej sieti vznika-
jú v jednotlivých etapách meniace sa nepredvídatel'né
prekážky, ako napr. realizácia roznych stavebných ob-
jektov, premiestňovanie hmot, stavebných strojov, po-
hybhranice deformačnej zóny a pod., znemožňujúce
priame spojenie meraním medzi pevnými, referenčnými
(vzťažnými) bodmi (RB) a objektovými (zameriavaný-
mi) bodmi (OB).

V takýchto prípadoch, keď najma v stykovej oblasti
medzi RB a OB siete vznikajú v meraní ťažkosti uvede-
ného druhu, je vhodné použiť malé spojovacie bodové
pole medzi nimi, tvorené niekol'kými vol'nými (pre-
chodnými, stratenými) stanoviskami VS (obr. 1)1).

Body VS sa volia v každej etape iné, podl'a konkrét-
nej situácie tak, aby sa pomocou nich mohli vykonať
všetky potrebné merania v sieti. Body VS v každej etape
predstavujú len dočasné body, a preto participujú len
na vždy rozdielnych etapových konfiguráciách defor-
mačnej siete. Ak máme možnosť na meranie použiť to-
tálne stanice (TS) a sieť zmerať ako polámu štruktúru,
je vhodné tieto prístroje použiť práve na bodoch VS
(obr. I)') s jednoduchým (dočasným) označením počas
etapového merania.

I) V ďalšom sa budú označovať: referenčné body B, objektové
body Pa vol'né stanoviská V.

') Označenie zámery so šipkou znamená polámu zámeru, t. j.
meranie príslušnej dížky a jej orientácie.
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S takou štruktúrou deformačnej siete, t. j. s VS v kaž-
dej etape, je možné sieť v potrebnom rozsahu zmerať
a napriek odlišným jej štruktúram i použitým observač-
ným plánom v jednotlivých etapách, je možné exaktne
vykonať, predovšetkým z hl'adiska dátumu, aj defor-
mačnú analýzu v nej.
Deformačná analýza sa realizuje v 4 základných eta-

pách:
- zmeranie siete v I. etape (základnej), určenie odha-

dov súradníc jej bod ov vo zvolenom účelovom lokál-
nom súradnicovom systéme .'fl (obr. 2),

- zmeranie siete v ďalšej etape (druhej), určenie odha-
dov súradníc bodov vo zvolenom novom lokálnom
súradnicovom systéme .'/'2 (obr. 2),

- transformácia súradníc zo sústavy ''/)2 do sústavy .'/'1
s overením stability RB medzi etapami,

- určenie polohových zmien OB a ich testovanie.
V ďalšom ukážeme naznačený postup deformačnej

analýzy pre polohovú sieť, pričom kvoli jednoduchosti
budeme uvažovať len dve etapy, t. j. bivariátne spraco-
vanie a analýzu, v oboch etapách rovnaký počet b RB.
Ďalej budeme predpokladať PI a P2 OB v I. a 2. etape,
pričom P2 < PI a spoločný počet P2 = P OB pre defor-
mačnú analýzu.

2. Zmeranie a spracovanie deformačnej siete v prvej
(základnej) etape

Predpokladáme:
- vhodné polohové rozloženie niekol'ko VS tak, aby

spolu s RB a s OB umožnili realizovať potrebné me-
rania, z ktorých sa budú určovať súradnice
rl = b + PI bod ov,

- observačnú situáciu ni > kl,

- spracovanie meraní na základe Gaussovho-Marko-
vovho regresného modelu,

- definíciu účelovej, lokálnej súradnicovej sústavy ''/)1
pomocou navzájom čo najvzdialenejších dvoch VS
napr. V; I, V21 (obr. 2), pre ktoré sa zvolia súradnice
VII (XII = O, YII = O), Víl (X21 = O, Y21 = d\2.I) a medzi
ktorými sa starostlivo zmeria vodorovná dížka dI2•1•

Takou vol'bou ''/)1 je pre sieť počítanú v tejto sústave
definovaný dátum súradnicami - dátumovými pa-
rametrami bodov V; I, Ví I,

- z roznych možností vyrovnávacieho procesu sa pou-
žije vazbové vyrovnanie [3], t. j. nesingulárny model
(I ).

Potom na základe ni x I náhodného vektora meraní LI ,
jeho vyčislenej ni x ni diagonálnej matice kofaktorov
OL! s hodnosťou rk (011) = ni a apriórnej jednotkovej
variancie (J'~, matematický model vyrovnania bude

VI = ABI dCBI + ApI dCPI - dLI,
~L = (J'~ OL,

kde:
AI = [ABI ApI] je n\ x kl bloková konfiguračná matica

siete s ni x kB čiastkovou maticou ABI odpove-
dajúcou RB v sieti a s ni x kpl čiastkovou mati-
cou ApI odpovedajúcou OB v sieti;

dCIT = CIT - CilT = [dCll dCJll je kl rozmerný blokový
vektor súradnicových opráv (doplnkov) približ-
ných súradníc C? s kB x I subvektorom d~BI

opráv RB a s kpl x I subvektorom opráv dCPI

OB, pričom C/ = [Cli CJll je kl x I vektor hl'a-
daných estimátov súradníc RB a OB;

dLI = LI - Lil je ni x I vektor redukovaných meraní
s ni x I vektorom LiJ, obsahujúcim približne
hodnoty veličin, ktoré sa v sieti merali;

VI Je ni x I rozmerný vektor opráv;
~II je ni x I kovariančná, diagonálna matica meraní

s hodnosťou rk(~L1) = ni.
Z modelu (I) plynie riešenie

dCI = ld~B\l = (Ai O~I AI)-l Ai O~i dLI, CI
dCP1J

(2)
= C? + dC\ = l~Bll,

CPIJ

DI = vi 0;:11VI,
SJI = QI/(nl - kl),

= (Ai O;:i AI )-1 = lO(BI
°CPBI

kde SI;I je aposteriórna jednotková variancia, Oel je
kl x kl kofaktorová matica vektora CI, ktorú možno
rozblokovať podl'a RB a OB a ~(l je k

l
x k1 kovarian-

čná matica vektora CI s rk(~(I) = k1, podobnej štruktú-
ry ako OCI'
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Spracovanie nameraných hodnót v 1. etape (a každé
takéto spracovanie aj v ďalších) majú obvyklý význam
a ciele pre deformačné merania a analýzy ako napr. eli-
mináciu pripadných neužitočných parametrov, overe-
nie modelu (vybočujúce výsledky meraní, systematické
vplyvy atď.), overenie homogenity presnosti etapových
meraní a pod. [3, 13].

3. Zmeranie a spracovanie deformačnej siete v druhej
etape

Pre zmeranie RB a OB siete v 2. etape sa voli iná skupi-
na bodov VS, t. j. stanoviská TS na iných miestach ako
v I. etape. Pomocou dvoch vhodných VS, napr. ~2, V22

sa definuje lokálny súradnicový systém .'1'2, v ktorom
determinujúce body systému budú: ~2 (X12 = O,
YI2 = O), V,2 (X22. = O, Y22 = dI2.2), kde d12.2 je nameraná
(horizontálna) dlžka medzi nimi. V systéme /J', sa vyko-
ná spracovanie meraní tiež vazbovým spósobom a z rie-
šenia plynú výsledky

dC2 = [~g~J= (A{ Q~~A,)-' A{ Ql:i dL, C,
(7)

= C~ + dC2 = [g~J'
S'~2 = .Q2/(n, - k,),

Q(, = (A{ Q,i A,) I = [Q(B' Q(BI':'J'
QCFB2 Q(I"

1:c, = S'~2 Q(c = [1:(B2 1:(BI':'J'
1: (PB, 1:(1':'

s analogickým významom ako v I. etape (vzťahy
(2)-(6».

Z oboch etapových aposteriórnych variancií S(~I' S,f2
po neodmietnutej nulovej hypotéze 11,.1: E(s~,)
= E(SI?2) = al, sa počíta obvykle spoločná jednotková
variancia [3,11]

Keďže súradnice C2 sú s CI neporovnatel'né, t. j. nie sú
porovnatel'né CBI s CB2 za účelom overenia stability RB
a nie sú porovnatel'né ani CFI a C 1'2 za účelom zistenia
vel'kostí posunov OB z dóvodov všeobecne iných defi-
nícií operačných súradnicových sústav /J'I a .'1'2 (príslu-
šných sieťových dátumov), je potrebné C, z .'1)2 transfor-
movať do ·'1'1, aby bol o možné C z oboch etáp porovnať
a určiť vektor diferencií L1C ako podklad pre deformač-
nú analýzu.
Na realizáciu transformačného procesu budeme

predpokladať, že RB z I. a 2. etapy budú homologický-
mi bodmi, t. j. zostáva ich štruktúra v oboch epochách
polohove kongruentná a móžeme ich preto využiť na
určenie transformačných parametrov pre vyjadrenie C,
(v .'1',) na CI! (v .'1'1)' Transformačný proces sa najvhod-
nejšie vykoná použitím Helmertovej podobnostnej
transformácie, pričom výpočet 4 transformačných para-
metrov sa bude riešiť na báze vyrovnania z nadpočet-
ných pseudomeraní - súradníc RB, keďže uvažujeme
b> 2.

4.1 Určenie transformačných parametrov

Pri počte b RB použitel'ných ako identických bodov na
určenie transformačných parametrov

t = [X) l;, a = cos úJ, b = sin (ú]!, (13)

kde X), Yosú translačné komponenty (súradnice začiat-
ku systému .'1'2 v systéme .'1'1), a, b rotačné komponenty,
móžeme na základe .

CBI1 = CB1 + w,

CBI1 = HBt,

postaviť model Helmertovej transformácie v tvare

w = HBt - CB1

( 14)

(15)

kde: CBl/je kB x I rozmerný vektor súradníc RB v systé-
me .'1)1, definovaných transformáciou (15),

w= [11'\1] [XIBI/] - [~IBI]11')1 YIBI1 Y1B1

11'\, X'BII X'BI
»')2 Y2B11 Y2Bl
· . .· . .· . .

je kB x I vektor súradnicových rozporov (odchý-
lok) medzi súradnicami CBI RB získanými z vyrov-
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nania siete v 1. etape (2) a ich súradnicami
definovanými transformáciou (15),

H
B
= [1 O ~iB1 Yr!l~]O 1 Y1B1 - X1B1

1 O X~B1 Y~B1
O I Y~B1 - X~B1
". .". .". .

je kB x 4 matica koeficientov, pričom X;B1' Y;B1 sú
ťažiskové súradnice RB v zmysle

X;B1 = X;B1 - L: XB2 / b,

Y;B1 = Y;B2 - L: YB1/ b,

kde XB2, YB1 sú súradnice RB získané vyrovnaním v 2.
etape, 1. j. v systéme .'f1,

tT = [Xo fo ii 6] je 4 x I vektor odhad ov transformač-
ných parametrov,
C~I je kB x 1 vektor ťažiskových súradníc

X;BI = X;BI - L:XB1 / b,

Y;BI = Y;BI - L:YBI / b,

RB, pričom XB1, YBI sú ich vyrovnané hodnoty v I. eta-
pe, 1. j. v systéme .'}ll •

Prvky SI~I' OCB' 1::CBI vezmeme zo spracovania siete
v I. etape: (4), (5), (6).
Na základe riešenia (16) dostávame

t = (H;OZJI HB)-I H;OZJI C~I'

Q". = wTQZJI W,

(21)

(22)

(23)

(24)

S,~ = Q,,/(kB - 4),

a,· = (H; QZJI HB)-I.

Všeobecnejšie riešenie t v stochastickom zmysle, 1.j.
riešenie, keď vo vyrovnaní a určení t, Q,- sa uvažuje nie-
len presnosť (QcBil "kvázimeraných veličín" CB1, ale aj
vplyv OCB2 náhodného vektora CB1 (ktorého komponen-
ty tvoria koeficienty transformačnej matice HB), podáva
napr. [1]. Zohl'adniac však skutočnosť, že CB2 ako koefi-
cienty v HB budú numericky zjednodušené, v podstate
na úrovni nenáhodných priblížnych hodnot C~2' je
možné pre dané riešenie prijať OCB2 = O a postupovať
ako je uvedené. lný postup zohl'adnenia vplyvu koefici-
entov transformačnej matice ako náhodných premen-
ných je uvedený pri transformácii OB (35).
Princíp určenia t poskytuje možnosť overenia pred-

pokladu prijatého pre výpočet t, že RB medzi etapami
zostávajú stabilné, 1.j. že hodnoty ti nebudú skreslené
a znehodnotené prípadnou polohovou zmenou jedného
alebo niekol'ko RB považovaných pre výpočet (21) za
homologické body transformácie. Použije sa na to vek-
tor súradnicových rozporov (diferencií) w a niektorý
vhodný dvojrozmerný test [1, 2, 6].
Ak niektorý referenčný bod B; medzi etapami výraz-

nejšie zmení svoju polohu, prejaví sa to odpovedajúcou
zmenou jeho súradníc X;BI" Y,BI, resp. komponentov
wx" wY; vektora w, ktoré sa potom zdajú byť vybočujúci-
mi hodnotami vzh\'adom k ostatným. Na overenie, či
vybočenie je signifikantné, príjme sa nulová hypotéza
Ho: E(wj) = O, vyjadrujúca nevýznamnosť odlišnosti
wx;, wY; od hodnot ostatných súradnicových rozporov

a táto sa na hladine významnosti a testuje. Za testova-
ciu štatistiku sa maže prijať napr. náhodná premenná
[6, 10]

2b - 6 w;; + w~;T = --- x ----------
2 L:(w; + w~) Q; - (w;; + w~)

X{il + Y{il
(X~~+ Y~~),

VI = 2, Vz = kB - 6, kB = 2b, (27)

pričom X~I' Y~Isú ťažiskové súradnice RB (2) z I. eta-
py.
Ak bude v rámci testovania

T~ F(vl, V2; a), VI = 2, Vz = ks - 6, (28)

kde číslo T je realizácia Ta F (VI, v2 ; a) je kritická hod-
nota centrálneho Fisherovho-Snedecorovho rozdelenia
pravdepodobnosti náhodnej premennej T s VI = 2
a V1 = kB - 6 stupňami vol'nosti na hladine významno-
sti a, Ho sa neodmieta, teda stochastickú polohovú kon-
gruentnosť konfigurácie RB mažeme prijať, 1. j. použité
RB na výpočet t mažeme považovať za identické body
polohove nezmenené medzi epochami.

4.2 Transformácia OB

Súradnice P = P1 OB určených v .'f1 v 2. etape po určení
t sa transformujú na súradnice CPI' podl'a

kde kp x 4 matica koeficientov Je (pre situáciu na
obr. 2)

Hp=

[t
O XIPZ

Y,~ ]I Y1PZ - XIPZ
O Xm Ym (30)
I Ym - XZPZ

Transformované súradnice CPI' sú už porovnate\'né
so súradnicami CPI získanými z priameho vyrovnania
siete v I. etape (2) a ich diferencie L1Cp sú preto nosite\'-
mi deformačných informácií, ktoré sa analyzujú a spra-
cujú v ďalšej etape riešenia úlohy.

5. Pohyb OB a ich testovanie

Na základe hodnot CPI (získaných pre OB v I. etape
(2)) a hodnot CPI' (získaných podl'a (30», vytvorí sa
kp x I (kp = 2p) vektor súradnicových diferencií

L1Xlp

L1 Ylp
L1XlP
L1 YlP
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XIPII XIPI

YIPII YIPI

X2PII X2Pl

Y2PII Y2Pl

XpPII XpPI

l';,PII ~'PI

o ktorých sa vyslovia vhodné lineárne parametrické hy-
potézy (o pohybe, resp. stabilite OB medzi oboma eta-
pami) a tieto sa budú vhodnými testami overovať.
Zpravidla nás zaujima polohový pohyb bodov Pí,
i= I, 2 .. p, pol'a OB, preto na testovanie sa vytvoria
funkcie diferencií (31) podl'a

t. j. budeme vhodnými dvojrozmernými testami posud-
zovať vel'kosti polohového pohybu bodov Pí (32), ktoré
sa pre prehl'adnejšiu vzájomnú porovnatel'nosť aj gra-
ficky zobrazujú vektormi ,Ip;? (obr. 3).
Hodnoty náhodných premenných (31), resp. (32)

z hl'adiska ich nesignifikantnosti pre deformačné zme-
ny, čo formulujeme nulovými hypotézami, posudzuje-
me pomocou vhodného testu, ktorý móžeme použiť na:
- globálne testovanie celého pol'a OB alebo len záuj-

movej čas ti tohoto pol'a,
- individuálne testovanie jednotlivých (všetkých alebo

vybraných) OB.

Lineárna parametrická nulová hypotéza sa formuluje
vezmysle Ho: E(LlCp) = E(LlCp= HCp) = H E(C,,) = O
proti alternatívnej hypotéze HA: E(LlC,,) '* O, teda
podl'a Ho sa vyslovuje predpoklad o štatistickej nevýz-
namnosti vektora (31). H je h x 2kl, matica čísiel, pomo-
cou ktorých sa formuluje Ho a C; = [C~I C;II]je 2kl, x I
blokový vektor súradníc OB. Na overenie Ho, keďže za
prijatých predpokladov mažeme položiť C PI ~ Cp, "=

"= CPI - (C Pi, = J(C p" •.. )), sa dá použiť testovacia ve-
ličina [7, 9, 12]

T = Llc~n1~pLlCp = _R __

h Sil h SI~

ktorá má centrálne Fisherovo-Snedecorovo rozdelenie
pravdepodobnosti s VI= h, v, = ni + n, - (kl + k,) pa-
rametrami vol'nosti, ak ~) je pravdivá. V našom prípade
h = kp, SI? sa určí podl'a (12) a

kde O(PI je známa matica (5) a kp x kp maticu kofakto-
rov O CPI I móžeme určiť nasledujúco. Súradnice C Pi, (29)
sa dajú vyjadriť v zmysle

ako kp x I vektor funkcii oboch náhodných vektoro-
vých premenných t a Cp,. Aplikujúc vety o číselných
charakteristikách funkcií náhodných premenných pre
(35), máme

[
aj; (t, C 1'2) ]F,=

'01"

F = [aj; (t,Cd]( 'Oe
S = I, 2, kp,
u = 1,2, 4

sú kp x 4 a kp x kpmatice koeficientov. Ak dosadíme za
O,výraz (24), pre 0ePII dostáváme

OePII = F,(H;Of~1 HB)-I F; + FeO(p, F{ (37)

a pre 0Ll(P (34)

OLl(P =[ QLlXI QLlXMI'" QLlXI i QLli.M' f, ... ] 3)

QLlYLl.\'1 QLl fl QLl fíLlXI QLl YI i

: : (38)
: QLlXí QLlxMi'"

: QMLl.Ú QMí

= O(PI+ FeO(p, Fr + F,(H1Qf~1HB)-I F;.

V rámci testovania, ak na zvolenej hladine význam-
nosti a bude pre realizáciu T testovacej veličiny

T > F (VI, V,; a),

kde F(v
"

V,; a) je kritická hodnota F - rozdelenia na
hladine významnosti a, Ho sa zamieta, t. j. pripúšťame,
že v bodovom poli OB niektoré body medzi I. a 2. eta-
pou štatisticky signifikantne zmenili svoju polohu.
Nadvazujúcou úlohou bude identifikovať tie OB, ktoré
sa takto zachovali.
Globálny test má zmysel použiť najma vtedy, keď

obraz o pohybe OB (obr. 3) ukazuje na menšie ,I"íp, ako
sa a priori, na základe príslušných predinformácii
o nich, očakávali.

\\
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5.2 Test jednotlivých bodov

Individuálnym testovaním sa lokalizujú tie OB, u kto-
rých je možné predpokladať, že v období mezi etapami
nastal u nich polohový posun.

Pre skúmaný bod P, príjme sa lineárna nulová hypo-
téza o funkciách odhadov jeho súradníc Ho: E(.dCiP) = O
proti alternatívnej hypotéze HA: E(.dCiP) * O, kde

je príslušný subvektor z (31). Ho vyjadruje tvrdenie, že
bod P, v období mezi etapami mažeme považovať za po-
lohove nezmenený. Toto tvrdenie sa overí pomocou te-
stovacej štatistiky T (33), ktorá v tomto prípade bude

.dCiPQ~2,p.dCiP1; = , ~ F(v], vz), (40)
h So

pričom h = 2,stupnevol'nosti v] = 2, Vz = n] + n2 - (k] + kz),
spoločná aposteriórna jednotková variancia So z epo-
chových vyrovnaní siete je daná (12) a

sa vezme ako 2 x 2 blok z i-tého miesta na hlavnej dia-
gonále inverznej matice Q~ťP k matici QLl(P (38), ktorá
charakterizuje stochastické vlastnosti vektora diferencií
.dCp•

Ak pre realizáciu Tj štatistiky 1; bude

Tj> F(v], vz; a)

kde (/J (v], V2; a) je kritická hodnota «I - a) - kvan-
til) centrálnej Fisherovej-Snedecorovej náhodnej pre-
mennej s 2 a n - k stupňami vornosti pri zvolenej hla-
dine významnosti a, potom na tejto hladine sa Ho odmi-
eta. Inými slovami, zmena .dCjp bodu Pj je signifikantná
a .dCiP mažeme prijať za kvantitatívne vyjadrenie polo-
hového posunu bodu.

Uvedeným postupom overíme situáciu postupne
u všetkých (alebo len u "podozrivých") bodov a tak te-
stovacou procedúrou potvrdíme a separujeme z pota
tie OB, ktoré možno považovať za posunuté medzi eta-
pami a ktoré už musí signalizovať aj grafická vel'kosť
lip,p ich polohového posunu (obr. 3).

Testovanie jednotlivých bodov je možné vykonať aj
numerickému postupu ekvivalentnou grafickou formou
[4, 5]. Výraz (40)

predstavuje rovnicu relatívnej konfidenčnej elipsy tj. a

ako ohraničujúcej čiary dvojrozmernej náhodnej konfi-
denčnej oblasti, ktorá s pravdepodobnosťou I - a po-
kryje nenáhodný vektorový parameter .dCiP. Na zákla-
de zvolenej a a známych vzťahov na výpočet konštruk-
čných elementov elipsy tj. a je možné ich v polohách Pf 2

OB vykresliť a posúdiť vzťahy týchto elíps a vektorov
lipiP' Ak ti. a nebude pokrývať lipjp, je možné vysloviť
tvrdenie, že v takom prípade lipjp predstavuje polohový
posun bodu Pj.

Uvedieme demonštračný príklad. Deformačná sieť
s b = 4 referenčnými bodmi RBj, iE < I, 4) ap = 5 ob-
jektovÝJ!li bodmi OBj, jE < 1,5) bol a zmeraná (vodo-
rovné dlžky a uhly) z 2 vol'ných stanovísk VS], VS2 V I.
etape a tiež z iných dvoch vol'ných stanoví sk VS], VS4

V 2. etape. Je potrebné posúdiť stabilitu bodov RBj a
OBj medzi etapami resp. určiť parametre ich prípad-
ných vodorovných posunov.

V I. etape sa z vazbového vyrovnania siete (dátumo-
vé body VS], VSJ v lokálnom systéme //!] získali podl'a
(2), (4) odhady súradníc X, Ybodov siete v poradí: RB],
RB2, RB], RB4, OBI, OBz, OB], OB4, OBj

C(I] = [1000,3662 1399,1411 801,6297 802,0442
1105,8438 904,8544 402,4919 1198,5350 505,1312
499,1027 601,4038 101,7445900,3186 101,1930
1098,3443 398,1881 799,0054 398,816 IV,

a aposteriórny variančný faktor

SJ(]I = 337,4/(38 - 18) = 16,87

a v 2. etape z analogického spracovania siete (dátumové
body VS3, VS4) v lokálnom systéme .'f2

C(2) = [269,0313,1475,2046 358,3119 852,2438 584,4337
1080,2648 176,0045 1028,3812228,6015448,7043
492,4210 136,3509 760,0088 269,5246 804,3117
623,7201 536,3078 490,4223F,

S~21 = 345/(38 - 18) = 17,25.

Z etapových variančných faktorov (bez testovania) sa
určila spoločná hodnota podl'a

sJ = (sJ( I) + s(~(2) 12 = 17,06.

Pomocou CRB(]) a CRB(21 sa z modelu príslušnej Hel-
mertovej transformácie vyšetrili podl'a (21) odhady
transformačných parametrov

t = [Xo Yo cos msin mF = [100,0034 200,01130,447214
0,894427F

a na základe nich v zmysle (15) súradnice CBI1 bodov
RBj v I. etape

CBIt = [1000,3639 1399,1599 80 1,6223 802,0394
1105,8459 904,8628 402,4862 12198,5350
505,1375499,1109601,4161 101,7499900,3110
101,1952 1098,3378 398,1844799,0152
398,8142F,

ako aj vektor súradnicových odchylok

W(mm) = [-2,3 18,1 -7,4 -4,8 2,1 8,4 -5,7 7,4; 6,3 8,2
12,3 5,4 -7,62,2 -6,5 -3,79,8 -1,9jl:

Z komponentov W hodnota WYRB] = 18,I mm je výrazne
odlišná od ostatných, preto je odavodnené posúdiť sta-
bilitu RB] medzi etapami na základe testu nulovej hypo-
tézy Ho: E( v~ + V,Z )nBI = O s použitím testovacej štati-
stiky (25). Jej realizácia s hodnotami b = 4, QRB] = 0,62
(26) je T = 14,992 a kritická hodnota F - rozdelenia so
stupňami vornosti v] = 2, Vz = 8 - 6 = 2 pri hladine vý-
znamnosti a = 0,05 je F(2,2; 0,05) = 19,000. Z porov-
nania plynie T < F(2,2; 0,05), teda Ho sa nezamieta, iný-
mi slovami, bod RBl medzi epochami nemažeme po va-
žovať za nestabilný.
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Na vyšetrenie chovania sa objektových bodov medzi
etapami urči a sa ich transformované súradnice CPI1 na
základe (29) v systéme /f'1 a komparujú v zmysle (31)
s ich odhadmi CPI z I. epochy. Vektor ich diferencií
dCl'bude

dCp(mm) = [6,3 8,2 12,3 5,4 -7,6 2,2 -6,5 -3,7 9,8
-1,9 -5,7 7,4F.

Otázku, či nastal v bodovom poli OB aspoň u jedného
bodu posun, overíme testovaním nulovej hypotézy Ho:
E(dCp) = O pomocou štatistiky (33). Na jej realizáciu,
keď h = IO, s(~= 17,06, R = 338,28, máme T = 1,983.
Kritická hodnota jej F - rozdelenia so stupňami vol'-
nosti VI = h = 10, V2 = 2(n - k) = 76 - 36 = 40 a pri
hladine významnosti a = 0,05 je F (VI' V2; a) = 2,077.
Keďže T < F (10,40; 0,05), Ho sa neodmieta, teda nemů-
žeme predpokladať posun ani u jedného bodu OBi•

Použitie principu VS v geodetických riešeniach různych
technických úloh má značné výhody z organizačného
i ekonomického hl'adiska. Je možné ho využiť aj pri de-
formačných meraniach v situáciách, keď nie je realizo-
vatel'né priame spojenie meraním medzi RB a OB a vý-
hodne najma vtedy, keď na meranie je k dispozícii TS.
Porovnatel'nosť súradníc OB, ktoré v každej z etáp sa
určia v inom súradnicovom systéme, sa zabezpečí ich
Helmertovou transformáciou do jedného systému,
v ktorom sa určia súradnicové diferencie medzi etapami
a vykoná sa ich testovanie.
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Vytváranie banských poklesov bezprostredného nadlo-
žia na zemskom povrchu má dynamický charakter, zá-
vislý na postupe dobývania a čase. V banských projek-
toch sú vždy důležité metódy predurčujúce charakter
poklesu, podl'a ktorých sa dá vopred modelovať koneč-
ný i priebežný stav poklesového procesu. V článku je
prezentovaná metóda navrhnutá Knothem (1953) [2, 3],
založená na Gaussovom rozdelení vplyvov a Mitsher-
lichvom "zákone limitovaného rastu", Metóda, určujú-
ca vývoj poklesu v závislosti na čase, je overená niekol'-
kými štúdiami stenového dobývania v handlovskom
hnedouhol'nom ložisku [4], kde autori [I, 5] riešili dlho-
dobý výskum vplyvov podkopania.

Najrozvinutejšie metódy modelovania pohybov zem-
ského povrchu vyvolaných banskou činnosťou sú vo
všeobecnosti orientované na výsledný (asymptotický)
sta deformácií. Proces vývoja poklesov v závislosti na
čase neumožňuje dospieť k výpočtu deformačných pa-
rametrov v jednotlivých medzistupňoch svojho vývoja,
t.j. počas vytvárania poklesov. I najvhodnejší banský
projekt, akým je plánovanie deformačných meraní na
minimalizovanie banských škůd na zemský povrch, si
vyžaduje použitie vhodnej metódy na určenie vývoja
poklesov, metódy umožňujúcej predpovedať postup vy-
tvárania poklesov v závislosti na časovom faktore.
Doterajšie riešenia časovej závislosti vytvárania po-

klesov často neuvažujú mnoho důležitých poklesových
údajov vystupujúcich v štádiu od monitorovania pokle-
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Navrhnuté vzťahy na vyjadrenie závislosti poklesu
na čase s( t)

a = poklesový faktor
M = dobývaná hrúbka

f(t) = funkcia vplyvu
z(t) = funkcia času

2. Kolmogoroff, A. (1931) s( t) = V x s' (x)

s(t) = Cls(t) '( ) _ Cls(x)
CIt s x ~ CI(x)

V = zmena začiatočného stavu
bodu

3. Avershin, S. G. (1940) s(t) = A exp (kt)"

A, k, n = empirické parametre

"
s(t) = J z(t)s'(x) dx

o

'( ) _ Cls(x)
s x - CI(x)

c = časová konštanta
s(t) = pokles v čase t

Sl = výsledný (finálny) pokles
(konšt.)

c = časová konštanta
s( t) = pokles v čase t

SIU) = výsledný (finálny) po-
kles

c(t) = časová konštanta slU) = výsledný (finálny) po-
s( t) = pokles v čase t kles

9. Sroka, A., Schober, F. (1983)

L1M(t) = aL1V [I+~exp(-ct)-~exp(-m]c -., c -.;

L1M(t) = jednotkový objem poklesovej kotliny v čase t
a = poklesový parameter

L1V = jednotkový objem vydobytého priestoru
c = časová konštanta
~= koeficient kompakcie (stlačiteľnosti) hornin

v závislosti na čase

sov až po ich vedecké analýzy. vývoj metód časových
závislostí umožňuje použiť také údaje, ktoré podnecujú
vytvorenie niekol'ko presvedčivých a spol'ahlivých tech-
nológií použitel'ných pri predpovedaní charakteru po-
klesového procesu.
V článku sú uvedené niektoré existujúce metódy defi-

nujúce postupný vývoj poklesov v závislosti na čase,
hlavne pre dobývanie uhol'ných ložísk stenovaním, ana-
Iyzované a vhodne aplikované na banské a geologické
podmienky handlovského hnedouhol'ného ložiska.

Z geodetického a banskomeračského hl'adiska je zau-
jímavé počítačové modelovanie, ako priebežných tva-
rov, tak aj výsledného tvaru poklesovej kotliny, ďalej
ich konfrontácia so skutočným stavom získaným geode-
tickými metódami merania reliéfu terénu. Na to je však
potrebné na území, ktoré je pod vplyvom podkopania,
vhodne rozmiestniť a stabilizovať body a periodickým
meraním získané údaje o týchto bodoch spracovávať
i uchovávať. Použitím integrovaného meracieho systé-
mu - totálných staníc, výpočtovej techniky, vhodného
programového vybavenia (napr. MicroStation) tento
proces mažeme podstatne urýchliť a zjednodušiť. Na
modelovanie poklesových kriviek i na modelovanie te-
rénu postihnutého vplyvmi pokopania vhodne mažeme
využiť programovací jazyk MicroStation Oevelopment
Language (MOL), ktorým sa dajú vytvárať aplikačné
programy ku grafickému systému MicroStation. Tento
programovací jazyk (MOL) je svojou syntaxou obdob-
ný jazyku C.

Empirické i teoretické vzťahy a formulácie definujúce
pokles v určitom časovom úseku sa vyvijali postupne
s poznatkami o poklesových procesoch v interakcii s ča-
sovým faktorom ako široko akceptované vzťahy, tak
ako to uvádza tabul'ka I.
Funkcia vyjadrujúca vplyv času po čas vytvárania po-

klesu sa mMe vyjadriť vzťahom

z(/) = I - exp(-cI). (I)

To značí, že vzťahy (I), (2), (4), (7) a (9) (ak c(/) =

konšt., a ak S = CX) uvedené v tabul'ke I sú totožné
a mažu byť následne vyjadrené v tvare rozdielového
vzťahu

kde s(t) = rýchlosť vytvárania poklesu,
sl (t) = výsledný (finálny) pokles v čase t,
s(t) = skutočný pokles v čase t,

[s/(t) - s(t)] = poklesový potencíál v čase t,
c = časová konštanta.

Riešením rovnice (2) dostávame vzťah
f

s(t) = sl(t) - exp(-ct)f SI(A) exp(cA) dA, (3)
o

kde A = parameter zohl'adňujúci geometrizáciu dobýva-
ného bloku.

Výsledok riešenia závisí na vzťahu popisujúceho fi-
nálny (asymptotický) stav poklesu sl(t).
Napríklad, ak finálny pokles je vyjadrený použitím

metódy funkcie vplyvu založenej na normálnom rozlo-
žení poklesov (Knothe, 1957) [2], potom je možné uviesť
špecifické riešenie pre pravouhlé blokové dobývanie
(Sroka, 1978) s jedným postupujúcim porubom (stenou)
predstavujúce stenové dobývanie (obr. I).
Predpokladajúc, že začiatok súradnicového systému

je umiestnený v bode P(O, O), ktorom sa bude sledovať
pokles, pričom dobývanie postupuje konštantnou rých-
losťou v v smere osi x a dobývané pole má konštantnú
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Obr. 1 Bloková schéma dobývaného pota technológiou
stenového porubu s jednou postupujúcou stenou

šírku (Y2 - YI), potom vydobytá oblasť v čase t maže byť
popísaná súradnicami (4)

Xo

x, = Xo + vt
Y,

Výsledný (finálny) pokles pre takéto dobývacie pole
je vyjadrené nasledujúcim vzťahom

srnax fY' fr, ( x2 + y2
)s/(x" XO, Y" z) = -,- exp ~:n: , dxdy,

r; Xl).rl r;
(5)

kde rc = polomer vplyvu na horizonte z,
Srna, = hodnota maximálneho poklesu vypočítaná zo

vzťahu

kde a = poklesový faktor
m = hrúbka vydobytého sloja.

Skutočný pokles bodu P(O, O)v čase t sa móže vypo-
čítať podl'a vzťahu (7), ktorý je odvodený dosadením
vzťahu (5) do (3)

x(x, .'11, X,, X2, z, L1t) =

= s/ex"~ -'jh Y" Y2, z) - exp (:~) .

. exp ( u~~, ) sl( X, + r~~c , Xo + r2~c , Yh Y2, z) +

+ L1s/(x" Xv, Y" Y2, z)[1 ~ exp(-ccL1t)], (7)

kde Sl = finálny (asymptotický) pokles v čase t,
v = rýchlosť postupu stenového porubu,
c = časová konštanta pre horizont z,
L1t = čas, ktorý uplynie od zastaveni a dobývania,

(pre spojite postupujúci porub L1t = O),
UC = parametr vypočítaný zo vzťahu

cr_
Uc = -~.

Vzťah (7) popisuje nasledujúce tri časové etapy (štá-
diá) vytvárania poklesu:

I. Pokles vznikajúci pri postupe porubu s konštantnou
rýchlosťou v(L1t = O), ktorý je vyjadrený prvými dvo-
ma členmi.

2. Pokles vznikajúci po zastavení porubu až po lokálny
maximálny (dosažitel'ný) pokles, ktorý je reprezento-
vaný všetkými troma členmi.

3. Finálny (asymptotický) pokles prezentovaný iba pr-
vým členom.
výpočty pre prvé štádium poklesu mažu byť uskutoč-

nené podl'a vzťahu

s(A) = s/(A) - f( uc, ;:) sl(A'),

(
X, ) ( u

2
) ( u-X, )kde f uc'7 = exp 4;r exp ~ ,

obrys A' (relatívny obrys dobývaného bloku) je
premiestnený do obrysu A (skutočný obrys dobý-
vaného bloku), (obr. 2),

r-u-
vel'kosť hodnoty posunu je: 2:n:-'

posun je uskutočnený oproti postupu porubovej
fronty.

PIO,OI
Y2

ru
Xo.jo n-
T

Obr. 2. Presun obrysu dob.ývania (A - skutočn:v obrys,
A' - presunutý obrys dob:vvania)

I:'
i!éi ,

-100 ---------- o _~_=JL~!_')!~__ ~~-- ---
. C I

2 I
I I

I

Obr. 3 v.Vvoj poklesu v závislosti na čase pre hypotetick.í'
pripad stenového porubu [3J
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Obr. 4 Situácia bodového po/a Hand/ová-Nová Lehota
[5](M 1:5000)

Použitím vzťahov (5) a (7) sa vývoj poklesu v závislo-
sti na čase t vypočíta pre ríešeníe hypotetického prípa-
du stenového porubu. Výsledky sú prezentované na
obrázku 3.

Časový vývoj poklesu v bode umiestneného na zem-
skom povrchu alebo na l'ubovol'nom horizonte nadlož-
ných vrstiev dobývaného sloja je možné rozdeliť do
troch hlavných fáz:
Fáza I počiatočná fáza: začíná od začatia dobýva-

nia až po dobu, kedy porubová stena po-
stúpi pod meraný (pozorovaný) bod.

Fáza II - hlavný pokles: nasleduje po fáze I a je vy-
medzená časovou periódou ,,1t, ktorá závisí
na rýchlosti dobývania v, polomenu vplyvu
r a časovej konštanty c.

r I,,1t = - + -.
v c

Fáza III - finálny (zbytkový) pokles: nasleduje po fá-
ze II a končí dobou, kedy meraný bod dosi-
ahne hodnotu finálneho (výsledného -
asymptotického) poklesu.

Všetky uvedené fázy poklesového procesu sú znázor-
nené na obrázku 3. Z obrázka mažeme l'ahko vidieť, že
maximálna hodnota rýchlosti vytvárania poklesu sa
maže aproximovať vzťahom

So So
srnax = r I --v-v. (12)

- + - r+ -
v c c

Prc c = co, t.j. prípad, kedy proces vytvárania pokle-
su je spojitý proces (bez prerušenia), vzťah (12) bude
transformovaný na vzťah (13)

. So
Srnax = ----;:v.

tJ.10=77..

~
\
'\.2

8-
o

~.
.
ii

g
E D -"-a~II-a-II_
r

Ak pokles Sr nad postupujúcim porubom je menší ako
10% z výsledného poklesu so, t. j. s/ So < O, I, potom po-
kles v l'ubovol'nom čase t sa maže vyjadriť vzťahom

s(t) = So {I - exp [- c(t - ,,1to)J} (14)

pre t E (,,1to; co),
kde t = doba od momentu začati a postupu porubovej

steny až po jej dosah pod meraný bod;
,,1to = upravená časová hodnota v dasledku tzv "hra-

nového efektu", pri porube, kedy sa prejavuje
dodatočné (oneskorené) vytváranie poklesu.

Predošlý vzťah vel'mi presne popisuje fázu II a III vy-
tvárania poklesu, t.j. až 90 % celkového poklesu. Také-
to podmienky sú charakteristické hlavne pre dostatočne
rýchle postupujúce stenové poruby.

4. Aplikácia metódy pre handlovské hnedouhorné ložisko

Na základe dlhodobého merania deformačných zmien
povrchu handlovského hnedouhol'ného ložiska boli
zozbierané a analyzované poklesové údaje z troch hlav-
ných poklesových línií s viac ako 90 meračskými bodmi
(Ilavský, 1971, Kunák, 1976) (obr. 4) [I, 5]. Vo všetkých
prípadoch sledovania poklesov boli z výsledných po-
klesových kriviek selektované charakteristické parame-
tre pre funkčnú metódu vplyvu pri vytváraní poklesu
v čase, akými sú:

polomer vplyvu r,
výsledný pokles so,
vzdialenosť "hranového efektu" d, t. j. vzdialenosť
o ktorú musí stena postúpiť, aby horniny na podko-
panom území začali nadobúdať zákonitý charakter;
d = (1/4 + 1/5) hl'bký dobývania h [5].

Štúdia Č. 1
PROFlL: 1/28012; BOD: 120
HÍbka dobývania, h = 346 m
Obsah tvrdých hornín v nadložných vrstvách, % TH =
35 + 40 %
Rýchlosť postupu dobývania, v = 0,9 m. deň-[
Výsledný pokles, So = 0,975 m
Polomer vplyvu, r = 199,8 m
Vzdialenosť "hranového efektu", d = 69,2 m
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vývoj poklesu bodu 120 tejto štúdie je znázornený na
obrázku 5. Použitím vzťahu (15) bol vypočítaný priebeh
teoretickej krivky vytvárania poklesu bodu 120. Najlep-
šie výsledky porovnatel'né s nameranými údajmi bol i
získané pre časovú konštantu c = 0,0036 deň -I, t. j. 1,3
rok-I a L1to= 77 dní.
Tieto výsledky naznačujú, že proces vytvárania po-

klesu je pomalý. Skutočná vzdialenosť "hranového
efektu" ď je približne zhodná s teoreticky vypočítanou
vzdialenosťou d

ď = L1tov = 69,3 [ml.

Maximálna rýchlosť vytvárania poklesu získaná na
základe periodických meraní bol a

srnax = so/L1t== 1,78I.IO-.1[m.deň I].

Vypočítaná rýchlosť prezentovanej metódy podl'a
vztahu (12) bol a

, 50
Srnax= r+(vlc) v== 1,784.1O-.1[m.deň I].

Štúdia Č. 2
PROFIL: 2128012; BOD: 223
HÍbka dobývania, h= 364 m
Obsah tvrdých hornín v nadložných vrstvách, % TH =
36 -č- 40 %
Rýchlost postupu dobývania, w = 1,2 m . deň-I
Výsledný pokles, 50 = 0,967 m
Polomer vplyvu, r = 185,5 m
Vzdialenosť "hranového efektu", d = 72,8 m
vývoj poklesu bodu 223 tejto štúdie je znázornený na

obrázku 6. Najlepšie výsledky metódy sa dosiahli opat
pre časovú konštantu c = 0,0036 deň -I, t. j. 1,3 rok-I
a oto = 61 dní.
Skutočná vzdialenosť "hranového efektu" ď bol a

približne zhodná s teoreticky vypočítanou vzdialeno-
sťou d
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Obr. 7 v.Vvoj poklesu v závislosti na čase v štandardnom
súradnicovom systéme pre obe štúdie - približné

dynamické riešenie

Maximálna rýchlosť vytvárania poklesu získaná na
základe periodických meraní bola

srnax = so/L1t == 2,5 . 10-.1[m . deň -I]

Vypočítaná rýchlosť podl'a vzťahu (12) bol a

50 ~ 22 10-.1[ d 'I]r + vi c v - ,. m. en .

Uvedené štúdie poukazujú na úzku prepojenosť me-
raných údajov s teoretickým riešením. Je dóležité po-
znamenať, že časová konštanta mala rovnakú hodnotu c
= 0,0036 deň-I, t.j. 1,3 rok-I i v ďalších neprezentova-
ných štúdiách.
Ak vzťah (14) sa transformuje do tvaru

s(t)/so = I - exp [- c(t - L1to)], (15)

potom v pripade použitia štandardného súradnícového
systému, kde

x = c(t - L1to) a y = s(t)/so, (16)

všetky uvedené prípady móžu byť prezentované jednou
funkciou aproximujúcou vývoj poklesu v interakcii
s časovou konštantou (obr. 7).

Uvedené štúdie potvrdzujú úzku koreláciu medzi name-
ranými a vypočítanými údajmi, démonštrujú vhodnosť
aplikovania takýchto priblížení k podmienkam han-
dlovského ložiska.
Analýzy uvedených štúdií naznačujú, že pre hÍbky

dobývania okolo 350 m s rýchlosťou postupu porubovej
fronty od 0,9 do 1,2 m . deň -I a percentuálnym výsky-
tom tvrdých hornín nadloží v rozsahu od 35 % do 40 %,
je hodnota časovej konštanty c = 0,0036 deň I, t. j. 1,3
rok-I.
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Teoretické priblíženie problematiky vývoja poklesu
v závislosti na čase prezentované v tomto článku a po-
rovnania vypočítaných a nameraných výsledkov pre
uvedené štúdie handlovského hnedouhol'ného ložiska
majú potvrdenú a platnú aplikovatel'nosť uvedenj metó-
dy charakterizujúcej časový priebeh vytvárania pokle-
su.

I napriek čiastočným ťažkostiam v nepresnosti výpoč-
tu výsledného poklesu 50 a časovej konštanty c je možné
výsledný pokles vypočítať vel'mi presne použitím metó-
dy funkcie vplyvu (7), ak parametre tejto metódy (po-
klesový faktor, uhol vplyvu a vzdialenosť "hranového
efektu") sú známe a zistené z konkrétnych poklesových
údajov.

S ciel'om presnejšieho stanovenia časovej konštanty c
sa odporúča rozbor ďalšich štúdii najma pre rozdielne
hÍbky dobývania a rozne obsahy tvrdých (pevných) hor-
nín v nadložných vrstvách.

Na zovšeobecnenie tejto štúdie, aplikáciu geodetic-
kých meraní a počitačové spracovanie modelov prie-
bežných poklesových kotlín i poklesovej kotliny koneč-
nej, je potrebné analyzovať dostupné údaje o roznych
typoch ložísk, ich uloženia i sposobu dobývania. Ďalej
je nutné spracovať adekvátne množstvo geodetických
údajov o poklesových kotlinách, ktoré vznikli banskou
činnosťou, alebo ktoré sa v súčasnosti touto činnosťou
vytvárajú.
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IV. Celoštátna konferencia
O evidencii nehnutel'nosti

Celoštátne konferencie o evidencii nehnutel'ností (EN) sa už
tradične tešia vel'kému záujmu odborníkov z celého Česko-
-Slovenska. Ani v poradí už štvrtá konferencia o EN, ktorá sa
konala v dňoch 20. až 22. 10. 1992 v žilinskom Dome techniky
(DT), nebola výnimkou. Záujem odbornej verejnosti bol nad
očakávanie organizátorova počet účastníkov dosiahol až 300
delegátova hosti.
Počas konferencie bola v priestoroch DT aj výstava meracej,

výpočtovej, zobrazovacej a reprografickej techniky. Záujem si
získali aj autorizovaní dealeri s ponukou softwareových pro-
duktov pre geodetickú prax.
Rokovanie konferencie otvoril jej odborný garant Ing. Mi-

lan Mešťan, riaditel' Krajskej správy geodézie a kartografie
(KSGK) v Banskej Bystrici.
Prvý blok otvoril referátom pred~eda Slovenského úradu geo-

dézie, kartografie a katastra (SUGKK) Ing. Imrich Ho r-
ň a n s k ý, CSc., v ktorom zhodnotil dlhoročné úsilie o nový
katastrálny zákon, ktoré bol o úspešne uzavreté. Rovnak.o pred-
seda Českého úřadu geodetického a kartografického (CUGK)
Ing. Ferdinand Rad o uch priblížil súčasný stav organizačnej
štruktúry rezortu a legislatívných aktivít. Obsah katastrálneho
zákona na Slove~sku jeho genézu a zásady predstavil JUDr.
Juraj Macko (SUGKK). K nemu nadvazoval referát Ing. Bo-
humila Kubu (ČÚGK) o katastrálnom zákone v Českej re-
publike. Blok uzavrel Ing. Ján To m a š k i n (KSGK Banská
Bystrica) prednáškou o súvisiacich právnych predpisoch ov-
plyvňujúcich EN.

Druhý blok prednášok bol obsahove orientovaný na kata-
strálne mapovanie. V úvode vystúpili hosti a zo zahraničia, a to
pán A. Olausen (Nórsko) a Mgr inž. S. Zaremba (Pol'sko).
Problematikou miestného vyšetrovania pri tvorbe Základnej

mapy ČSFR vel'kej mierky sa zaoberali referáty Ing. Jána O u-
báša (KSGK Košíce) a Ing. Miroslava Valeša (Krajská geo-
detícká a kartografická správa - KGKS - Pardubice). Svo-
jou podnetnosťou zaujal aj referát Ing. Po Iá č k a - Ing. Ale-
xandra Kurza (Zeměměřický ústav - ZU - Praha) o inter-
aktívnej tvorbe mapy. Referát Ing. Jaroslava K o s t k u (výz-
kumný ústav geodetický, topografický a kartografický -
VUGTK - Zdiby) sa venoval problematike vlastníckych hra-
nic v novej katastrálnej mape.
Vedenie a využívanie EN, resp. katastra nehnutel'ností bolo

obsahom tretieho prednáškového bloku, ktorý bol otvorený
prednáškou Ing. Ivana Pešla (KGKS Opava) o požiadavkách
na vedenie tohoto informačného systému. Otázkami využitia
výpočtovej techniky, využívania centrálnej databázy a prepoje-
ním na mestské informačné systémy sa zaoberali referáty Ing.
Karola Ď u n gel a (Správa geodézie '! kartografie - SG K -
Bratislava), Ing. Zbyňka S o u č k a (VUGTK Zdiby), Ing. Jura-
ja Va Ii š a, CSc., (Výskumný ústav ge<]dézie a kartografie Bra-
tislava), Ing. Vladimíra Brokeša (ZU Praha) a RNDr. Anto-
nína Ci b u Ik u (CGS, spoločnosť s r. o., Bratislava). So záuj-
mom sa stretol aj referát Ing. Vladislava C h a Io u p k u
(Ústredné riaditel'stvo ČSD Praha) o prepojení železničnej evi-
dencie nehnutel'ností na EN. Svojim obsahom o dohl',ade nad
prácami vykonávanými v štátnom záujme vhopne doplňala ce-
lý blok prednáška Ing. Kazimíra Kmeťa (SUGKK).
Posh;dný - štvrtý blok bol venovaný pozemkovým úpra-

vam. Uvod k výkladu súvisiacich právnych noriem podal
JUDr. Ján Kukučka (Ministerstvo pódohospodárstva -- MP
- SR). Praktické skúsenosti z projektovania pozemkových
úprava ich organizácie bol i predmetom referátu Ing. Zdenka
Bu r i a n a (Okresní pozemkový úřad Jihlava).
Doc. Ing. Erich G e i s s é, CSc., (Slovenská technická univer-

zita Bratislava) predniesol referát o požiadavkách na vzde láva-
nie pre pracovníkov podiel'ajúcich sa na realizácii pozemko-
vých úprav.
Po všetkých prednáškových blokoch bola bohatá diskusia,

ktorá účastníkov zaujala. Boli to diskusné príspevky Ing. Šte-
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fana Š pa č k a (Geodetický a kartografický ústav Bratislava),
Ing. Viliama Ke m ~n y h o (SG K Bratislava), Ing. Ondreja
Vojtičku, CSc., (SUGKK), Ing. Jána Tomaškina (KSGK
Banská Bystrica), Ing. Adolfa Vjačku (KGKS Opava), Ing.
Jozefa Timku (Geodézia, a. s., Bratislava), Ing. Viteka (MP
SR) a ďalších. Zaujímavé bol i aj diskusné vystúpenia vystavo-
vatel'ov.
Súčasťou konferencie bol aj spoločenský večer v priestoroch

DT, kde odborné diskusie pokračovali vo vol'nejšej atmosfére.
V záverečnom slove predseda výkonného výboru Slovenskej

spoločnosti geodetov a kartografov Ing. Eduard Ma tá k
zhodnotil priebeh konferencie.
IV. celoštátna konferencia o EN dala českej a slovenskej od-

bornej verejnosti dosť námetov na zamyslenie a následnú reali-
záciu nových postupov. Aj keď po účinnosti nových zákonov
o katastri nehnutel'nosti sa pojem EN stáva anachronizmom,
konferencia neniesla v sebe pátos nostalgie. Naopak, výrazne
rezonovali snahy o zodpovedanie otázok, ktoré nám v dobe
blízkej spoločenská prax ale aj technická realizácia bude neú-
prosne predkladať. A v tom sa zámer organizátorova garantov
konferencie zrejme splnil.

Ing. Eduard Maták,
Katastrálny úrad v Banskej By~trici,

pracovisko Zitina

Zasadanie Stáleho výboru FIG
v Madride

Rok 1992 bol pre Španielsko výnimočný nielen usporiadaním
Olympijských hier v Barcelone a Svetovej výstavy v Seville, ale
jeho hlavné mesto Madrid sa stalo pre rok 1992 "hlavným me-
stom európskej kultúry".
V takomto slávnostnom kontexte sa organizovalo aj 59. za-

sadanie Stáleho výboru Medzinárodnej federácie geodetov
(FIG), ktoré prebiehalo v dňoch 28. septembra až 2. októbra
1992 v Madride. Španielskej asociácii FIG sa okrem organizo-
vania vlastného zasadania Stáleho výboru FIG podarilo pri-
praviť mimoriadne zaujímavý a bohatý program, ktorý zahfňal
usporiadanie odbornej výstavy, odborných komisií a v nepo-
slednom rade organizáciu štyroch medzinárodných sympózií.
Samotné 59. zasedanie Stáleho výboru FIG bol o rozdelené

do troch časti a konalo sa v severnej časti Madridu v hoteli
Chamartin. Toto zasadanie bolo charakteristické tÝm, že išlo
o prvé podujatie organizované austrálskym byro'm na čele
s novým prezidentom FIG Earlom Jamesom.
Nové predsedníctvo pripravilo plán činnosti pre svoje nastá-

vajúce štvorročné výkonné obdobie, ktorý v hlavných rysoch
nadvazuje na aktivity iniciované predchádzajúcim finskym vý-
borom a je doplnený o niektoré ďalšie iniciatívy.
Súčasný svet prechádza obdobím rýchlych a vel'kých zmien

a tieto do istej miery ovplyvnili aj 59. zasedanie Stáleho výbo-
ru FlG v Madride. Finsky výbor síce koncentroval svoje úsilie
na zmeny prebiehajúce v technickej rovine a v oblasti filozofic-
kého nazeranía na postavenie našej profesie, ale tieto pohl'ady
bolo potrebné doplniť o stále narastajúci vplyv zmien priebehu
politíckých hranic. Austrálsky výbor aj preto prijal na nasledu-
júce štyri roky tému "Geodet a globálna zmena".
Jeden z hlavných novovytýčených ciel'ov nového predsed-

nictva je návrat k regionálnemu principu. Vytvorenie regionál-
nych zón sa javí ako nevyhnutný krok na zabezpeče-
nie činnosti tak rozsiahlej organizácie ako je FIG. Regionálny
príncip možno ilustrovať na príklade krajin juhovýchodnej
Azie, ktoré sa v pravidelných štvorročných cykloch stretávajú
na _Kongrese geodetov juhovýchodnej Azie.
Dalšou organizáciou ktorá v skutočnosti zohl'adňuje regio-

nálny princip v zastupovaní záujmov geodetov v krajinách tvo-
riacich Európske spoločenstvo je Comité de Liaison des Géo-

métres-Experts Europeans. Podobné zoskupenie národných
geodetických asociácií v ďalších svetových regiónoch by pri-
nieslo úžitok všetkým zúčastneným.
Z pohl'adu Slovenskej spoločnosti geodetov a kartografov

a Českého zvazu geodetov a kartografov bol a významná pre-
zentácía oficiálneho stanoviska Slovenskej spoločnosti geode-
tov a kartografov, ako jednej z nástupnických organizácií bý-
valého Československého zvazu vedeckotechnických spoloč-
nosti, k problematike nástupníctva po rozdelení Českej a Slo-
venskej Federatívnej Republiky na dva samostatné štátne sub-
jekty. Toto oficiálne stanovi§ko bolo vopred konzultované
s partnerskou organizáciou v Ceskej republíke a na základe pí-
somného poverenia prezentované na 59. zasadaní Stáleho vý-
boru FIG. Generálny tajomník FIG pán Graham Lindsay, na
uvedenú ínformáciu o pravdepodobnom uchádzaní sa oboch
národných spoločností o samostatné pokračujúce členstvo vo
FlG, ako dvoch rovnoprávnych nástupníckych organizácií, od-
povedal písomne ešte v priebehu zasadania Stáleho výboru.

Z najdóležitejších bodov rokovania Stáleho výboru uvádza-
me:
- prijatie asociácie geodetov Estónska, Rumunska a Ruska za

nových členov FIG,
- komentár bývalého prezidenta FIG k správe o činností fin-

skeho výboru,
- správa prezidenta FlG pána Earla Jamesa,
- plánovaný rozpočet na roky 1992 až 1995 (predniesol súčas-

ný pokladník pán John Curdie),
- správa o prijatí International Association of Geodesy

a SORSA za nových členov International Union of Sur-
veyíng and Mapping,

- správa o stretnutí spojených predstavenstiev, ktoré sa kona-
lo na žíadosť FIG v rámci kongresu International Society of
Photogrammetry and Remonte Sensing,

- plán činnosti výboru pre svoje výkonné obdobie s násled-
ným zabezpečením stratégie a akčného plánu, a teda aj zá-
kladnej linie, ktorú bude výbor presadzovať,

- výbor požiadal komisie a stále inštitúcie o vypracovanie
plánu čínností tak, aby odrážali predchádzajúce uznesenia
FIG, ci~le všetkých komisií a stálych inštítúcií a spósoby
ich naplňania,

- bývalý finsky výbor podal príhlášku na Internationa! Con-
ncil of Scientific Unions (!CSU), aby sa FIG stal "medziná-
rodným vedeckým pridruženým členom" tejto organizácie.
Vo februári 1992 výkonný riaditel' ICSU odporúčal prijíma-
cej komisi i, aby požiadala Hlavný výbor ICSU o kladné vy-
bavenie. FIG zváži, akým dielom bude prispievať na vedec-
kú činnosť ICSU,

- zríadenie špeciálneho útvaru pre externé financovanie
z fondu FIG na pomoc rozvojovým krajinám,

- správa viceprezidenta FIG pána Petra Byrna o krokoch
podniknutých na organizovanie seminárov v rozvojových
krajinách,

- za usporiadatel'skú krajinu 64. zasadania Stáleho výboru
FIG v roku 1997 bol zvolený Singapur,

- na zasadaní bol prijatý presný dátum konania 20. kongresu
FIG, 20. valného zhromaždenía FIG a 61. zasadania Stále-
ho výboru, a to v dňoch 5. až 12. marca 1994. Rovnako bol
prijatý presný dátum konania 62. zasadania Stáleho výboru
v Berlíne, a to v dňoch 21. až 26. mája 1995,

- delegáti z Amerického kongresu geodézie a kartografie in-
formovali účastníkov zasadania o plánoch a programe na-
sledujúceho zasadania Stáleho výboru, ktorý sa bude konať
14. až 19. februára 1993 v New Orleans.
V najvačšej zelenej zóne Casa de Campo v Madride, 2 km

od historického centra, v Konferenčnom pavilóne bola inštalo-
vaná výstava výrob kov geodetických a kartografických pristro-
jov, výpočtovej techniky a spracovatel'ov softwaru z oblasti
automatízácíe geodetických a kartografických prác. Zastúpené
bol i všetky známe firmy ako Leica, Sokkisha, Zeiss, Nikon,
Geodimeter, Ashtech, Trimble Navigacion, ako aj Intergraph,
Rego, Cal Comp, Santiago a Cintra, Aristo, Sercel a iné.
Súčasne s rokovanim Stáleho výboru priebiehali v priesto-

roch Casa de Campo 4 sympózia a TOP-CART '92 - 5. ná-
rodný kongres geodézie a kartografie, organizovaný každé šty-
ri roky španielskymi geodetmi.
Témy jednotlivých sympózií:

Sympózium I: Vol'ná výmena geodetov medzi členskýmí kraji-
nami FIG a v rámcí Európskeho spoločenstva.

Sympózium 2: Zmeny v profesii zapríčinené technologickým
vývojom a jeho vplyv na univerzitné štúdium.
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Sympózium 3: Právny kataster: kartografické potreby, daňové
a vlastnicke aspekty. Skúsenosti členských kra-
jín FIG.

Sympózium 4: Pozemkové úpravy: kartografické potreby, so-
ciologické a envirometrické štúdie.

Česko-Slovenskú geodéziu na 2. sympóziu reprezentoval
doc. Ing. Svatopluk Michalčák, CSc., za Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave prispevkom na tému: Skúsenosti zo
zmien vo výchove spósobené technológiou a miestnymi pod-
mienkami.
Celkovo bol o prednesených 39 príspevkov, ktoré sú publi-

kované v zborníku, ktorý dostal každý účastník sympózia. Po-
drobnejšie informácie o prezentovaných príspevkoch uvedie-
me v osobitnom prispevku.
V rámci odbornej exkurzie sme navštívili Národný geografic-

ký inštitút (Nacional Geographical Institute - NG) v Madri-
de, kde sme sa oboznámili s históriou, organizáciou a náplňou
práce. Prezreli sme si výpočtové stredisko, pracovisko fotoga-
metrie a na záver astronomické observatórium v Madride.
Král'ovským dekrétom z 23. I. 1987 bolo ustanovené Minis-

terstvo verejných prác a urbanizmu, ktoré určilo základné čin-
nosti NG!. Medzi najdóležitejšie patria:
I. Správa zaležitostí pridelených Sekretariátu Geografickej ra-
dy, koordinácia a schval'ovanie plánov národnej kartografie.

2. Práce z odboru geodézie a kartografie, ktoré súvisia s národ-
nými plánmi, ako aj so špecifickými programami v provin-
ciách.

3. Výskumné štúdie a merania v oblasti geofyziky a astronó-
mie.

4. Realizácia Národného atlasu Španielska.
5. Výkon metrologických kontrol v krajine, schval'ovanie
a overovanie typov pristrojov, štúdie a analýzy metrologic-
kého charakteru.

6. ~Iužby, rozvoj a širenie informačných systémov.
7. Dalšie funkcie vyplývajúce z platných predpisov.
Činnosť NGI zabezpečuje cca 1200 pracovníkov, z toho 360

inžinierov geodetov, 13 astronómov, 60 kresličov, atd'.

Ing. Erik Ondrf!jiéka.
SUGKK,

Ing. lán Dobe§, CSc.,
GKÚ Bratislava

V edícii V.vskumné~o ústavu geodézie a kartografie
v Bratislave (VUGK) koncom roku 1991 vyšli

MALÝ SLOVENSKO-NEMECKÝ
A NEMECKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍK

POZEMKOVÉHO KATASTRA

Slovník obsahuje okolo I 000 hesiel v každej verzii
a jeho cena je Sk 30,- plus poštovné.

KAPITOLY Z HISTÓRIE GEODÉZIE NA ÚZEMÍ
ČESKO-SLOVENSKA do roku 1918

ktoré s d'alšími dvoma zvazkami 1918 až 1945 (238
strá~, vydané v roku 1990) a 1945 až 1987 (335 strán, vy-
~ane ~ roku 1988) sú príspevkom k histórii geodézie na
uzeml Česko-Slovenska. Cena troch zvazkov je Sk
100,- a poštovné.
Objednávky prijíma Odborové informačné stredisko

geo~ézie a kartografie VÚGK, Chlumeckého 4, 82662
Bratislava.

Informace o zasedání pracovní
skupiny 6E FIG v Praze v době od
2. do 5. 11. 1992

Na základě usnesení XIX. kongresu FlG 612 - 1990 bylo do-
poručeno v přijatém plánu činnosti uspořádat řádné členské
zasedání pracovní skupiny 6E FIG "Laserová technika a apli-
kace v inženýrské geodézii" v Praze. Zasedání se uskutečnilo
ve dnech 2.-5. II. 1992 v sídle České svazu geodetů a karto-
grafů v Praze I, Novotného lávka 5, pod jeho patronací a za
spoluúčasti stavební fakulty ČVUT v Praze.
Zasedání zahájil a vedl předseda pracovní skupiny 6E FIG

Prof. Dr. habil. Ing. Lubomir Tchechancov. Upozornil, že ná-
vrh !?rogramu zasedání byl zaslán všem 34 členům pracovní
skupinY ze 14 evropských zemí. Na toto zasedání byli pozváni:
Dr. Henrik Haggrén, president 6 komise FIG, Prof. Dr. Ing.
Georgi Milev, bývalý president 6 komise FIG, Univ. Prof.
Dipl. Ing. Dr. mont. Eduard Czubik, předseda 3 komise ISM
(mezinárodní společnosti. důl~ích měřičů) se kterou tato skupi-
na spolupraCUje v oblasti aplikace laserové techniky.
Předseda Českého svazu geodetů a kartografů Ing. Robert

Paul, ředitel Geodetické a kartografické správy Praha v uvíta-
cím projevu přivítal zahraniční i domácí účastníky pr~covního
zasedáni a omluvil nepřítomné.
Prof. Ing. Jaroslav Abelovič, CSc., proděkan stavební fakul-

ty SI?venské technické ~niverzity v Bratislavě, člen pracovní
skupinY 6E FIG pozdravil účastníky zasedání jménem Sloven-
ského svazu geodetů a kartografů.
Jako reprezentant Mezinárodní federace geodetů FlG vy-

stoupil Ing. Milan Klimeš, čestný člen FIG a přečetl též po-
zdravný dopis Dr. H. Haggréna z Finska, presidenta 6 komise
FlG.
Jménem mezinárodní společnosti důlních měřičů ISM po-

zdravil zasedání Ing. Jan Fafejta, člen presidia ISM a presi-
dent 5. komise z GMS Praha.
Celé zasedání organizačně zajišťoval Ing. Jiří Vaingát, sekre-

tář Českého svazu geodetů a kartografů.
Výstava měřicí a výpočetni techniky probíhala paralelně se

zasedáním v sousednich prostorách Klubu techniků.

Na výstavě byly zastoupeny tyto firmy:
AMMANN LASERTECHNIK AG Amriswil (Švýcarsko),
Obchodní sdružení GECOM a GRID, spol. s r. o., Praha,
GMS, a. s., Praha,
GEOTYP, spol. s r. o., Bratislava,
KARTOGRAFIE, a. s., Praha
Na zajištění členského zasedání pracovní komise 6E FIG se

dále podílely:
Český svaz geodetů a kartografů Praha,
Pobočka Českého svazu geodetů a kartografů při fakultě sta-
vebni ČVUT,
Pobočka Českého svazu geodetů a kartografů Geodézie, a. s.,
Praha,
Pobočka Českého svazu geodetů a kartografů Geodézie, a. S.,
Brno,
Ing. Jaroslav Hlubuček, Institut vzdělávání geodetů Praha
(lVGP),
VÚGTK Zdiby.

Po schválení návrhu pracovniho programu o sedmi bodech
byly v průběhu dvou dnů projednány tyto záležitosti:
. Analýza činnos.ti v jednotlivých členských státech při aplika-

CI laserové techmky v inženýrské geodézii. Na základě zasla-
ných materiálů členů 6E podle předložených otázek zpracoval
Prof. L. Tchechancov tuto analýzu, ze které vyplývá, že lasero-
vá měření jsou účinně zaváděna v řadě členských zemí, ale ne-
ní dosud k dispozici dostatečně rozsáhlý materiál abychom
tyto závěry mohli jednoznačně rozšířit na použití I;serů v ce-
lém světě.
V rámci dalšího bodu pracovního programu bylo provedeno

zhodnocení dosavadní činnosti v jednotlivých státech po XIX.
kongresu FIG, Helsinky 1990. Byla podána informace o mezi-
národním symposiu "G~odetická měření s lasery 91", Brno
4:~6. 2. 1991, o symposIU 6. komise FIG "Inženýrská geodé-
Zle, Sofia 16.-20.9. 1991, o XI. Mezinárodním kurzu inže-
nýrské geodézie, Zurich 21.-26. 9. 1992 a o 59. zasedání před-
sednictva FIG v Madridu 28. 9.-2. 10. 1992.
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Byl diskutován program činnosti v letech 1992-1995 přede-
všim s ohledem na připravovanou mezinárodní konferenci
"Laserové aplikace v inženýrské geodézii", jež se bude konat
v Sofií v říjnu 1993. V průběhu této konference proběhne další
členské zasedání pracovní skupiny 6E FIG. Pozvánky na tuto
konferenci budou rozeslány počátkem roku 1993.
Největší pozornost byla věnována plnění usnesení XIX.

kongresu FIG číslo 6/2 - 1990, týkajicí se přípravy rukopisu
knihy "Lasery v ínženýrské geodézii". Bylo diskutováno zamě-
řeni i objem publikace, mezinárodní autorský kolektív a od-
souhlasena osnova práce. Navrhovaná kniha je určena pracov-
níkům praxe s minímem teorie. Hlavní důraz má být kladen na
metodiku měření s využitim nejnovější laserové techníky pou-
žívané v inženýrské geodézii, stavebnictvi a příbuzných obo-
rech. Neměly by být opomenuty způsoby měření vysoké přes-
nosti a bezpečnostni předpisy pro práci s lasery. Na závěr kni-
hy bude vytyčen další budoucí vývoj laserové techniky a její
možné aplikace.
Rukopis knihy, sestavený mezinárodním autorským kolekti-

vem, by měl být předložen v anglickém jazyce Prof. B. Gorha-
mem na příštím členském zasedání pracovní skupiny 6E v So-
fii v říjnu 1993, ve formě připravené pro tisk.
Kromě této publikace přípravuje pracovní skupina 6E FIG

vydání příručky zabývající se způsoby testování a kalibrací la-
serových přístrojů a otázkami spojenými s uplatňováním me-
zinárodních předpisů bezpečnosti práce s laserovými zařízení-
mi. Rovněž tato příručka v anglickém jazyce by měla být při-
pravena pro tisk v roce 1993 jako publikace FIG.
V dalších bodech programu pracovního zasedání skupiny

6E FIG byla pozornost zaměřena na přípravu zprávy 6. komi-
se pro XX. kongres FIG, Melbourne, Australie 5.-15. 3. 1994
a na pozvání členů pracovni skupiny na IX. mezinárodní kon-
gres společnosti důlních měřičů, který se bude konat v Praze
ve dnech 18.~22. 4. 1994. Uvažované kolokvium s laserovou
problematikou nebude spojeno s tímto kongresem.
V poslednim bodu programu byl doplněn seznam členů pra-

covni skupiny s upřesněním adres.
Na závěr zasedání bylo přijato usneseni, které spolu se se-

znamem členů pracovni skupiny je zasíláno všem členům této
skupiny.
Jménem účastníků zasedání poděkoval Ing. J. M. Becker

pražským pořadatelům tohoto zasedání, především Českému
svazu geodetů a kartografů, za dobře připravenou akci.
V rámci odborného programu navštivili účastníci doprovod-

nou výstavu měřicí a výpočetni techniky a někteři se zúčastnili
exkurze do Výzkumného ústavu geodetického, topografického
a kartografického ve Zdibech.
V rámci společenského programu bylo pro účastníky zasedá-

ni připraveno společné setkání a navštívili Rudolfinum, kde ve
Dvořákově síni probihal závěrečný orchestrální koncert Musi-
ca ludaica.
Příští zasedání pracovní skupíny 6E FIG se koná v rámci

mezinárodni konference .rLasero~é aplikace v inženýrské geo-
dézii", Sofia řijen 1993. Clenové Ceského svazu geodetů a kar-
tografů, zejména čs. členové pracovni skupiny 6E FIG byli
srdečně pozváni.

Ing. Milan Kašpar. CSc ..
sekretář pracovní skupiny 6E F/G

3. medzinárodné odborné
rokovanie o železničnej geodézii

V dňoch 22. až 24. septembra 1992 sa uskutočnilo v Karlsruhe
(SRN) 3. medzinárodné odborné rokovanie o železničnej geo-
dézii. Učelom tohoto pracovného stretnutía zástupcov geode-
tických služieb európskych železničných organizácií bola, po-
dobne ako v predchádzajúcich rokoch, vzájomná výmena in-
formácií a skúseností z výkonu prác železničnej geodézie.
Organizátormí tohtoročného rokovania boli pracovnici Ne-

meckej spolkovej dráhy (DB), ktorí po prvý krát pozvali k účas-
ti aj zástupcu Česko-slovenských štátnych dráh (ČSD). Česť
zastupovať českých a slovenských železničných geodetov na
tomto významnom pod ujati mal autor príspevku.

Z tradičných účastníkov boli na rokovanie pozvaní zástup-
covia nasledujúcich železničných organizácií: Národná spo-
ločnosť belgických železníc, Holandské železnice, Národná
spoločnosť luxemburských železnic, Nemecká ríšska dráha,
Rakúska spolková dráha a Švajčiarska spolková dráha.

Predsedajúcim a súčasne dušou rokovania bol dr.-Ing. K.
Kothe, ktorý je vďaka svojej publikačnej činnosti známy od-
bornej verejnosti aj v ČSFR. Spolu so svojimí spolupracovník-
mi z centrály DB vo Frankfurte nad Mohanom a riaditel'stva
DB v Karlsruhe pripravilí pre účastníkov pestrý a náročný
trojdňový program, ktorý bol s typickou nemeckou dósledno-
sťou a presnosťou v plnom rozsahu dodržaný.
Odborná náplň rokovania bola rozdelená do týchto hlav-

ných tematických okruhov:
- vývoj v železničnej geodézii (pristroje a metódy),
- CAD (Computer Aided Design - počítačom podporované

navrhovanie) a geografický ínformačný systém (GIS),
- správa železničných pozemkov,
- ochrana životného prostredia,
- organizačné a personálne otázky.
K uvedeným témam boli vačšinou zástupcami DB prednese-

né hlavné referáty, po ktorých nasledovali diskusné príspevky
ostatných účastníkov rokovania k prerokovávanej problemati-
ke. Z hl'adiska súčasného stavu železničnej geodézie v ČSD
boli zaujímavé predovšetkým tieto informácie a úvahy:
- využitie GPS pri vytyčovani a kontrolnom meraní geome-

trickej polohy kol'aje,
- meranie priestorovej priechodností železničných tunelov

a tratí,
- tvorba digitálnych železničných plánov a účelových máp,
- úloha geodetov pri vývoji a správe GIS,
- vzájomný vzl'ah a výmena informácii medzi železničnou or-

ganizáciou a štátnymi geodetickými orgánmi,
- účasť geodetov na ochrane životného prostredia v železnič-

nej doprave,
- porovnanie organizačného usporiadania, pracovnej náplne

a počtov pracovníkov v geodetíckých útvaroch róznych že-
lezničných organizácií.
Rokovanie vhodne doplnila návšteva CAD/CAM (Compu-

ter Aided Manufacturing - počítačom podporované riadenie
výroby) pracoviska DB a exkurzia na zemský zememeračský
úrad v Karlsruhe, kde bol o predvedené spracovanie údajov
pre úradný topograficko-kartografický informačný systém
(ATKIS).
Organizátori nezabudli ani na spoločenskú stránku poduja-

tia. Počas spoločných večerí a na prechádzke po historickom
centre Karlsruhe bolo dosť času aj na neformálne rozhovory.
Častou témou bol vývoj štátoprávneho usporidania v ČSFR,
príčom rakúski kolegovia prejavovali značný prehl'ad o našej
polítíckej scéne.
Na záver sa účastni ci rokovania dohodli, že podujatie si po-

nechá aj v budúcnosti svoj všeobecno-informativny charakter.
Podrobnejšie prerokovávanie dohodnutej problematiky sa bu-
de počnúc budúcim rokom konal' na monotematických work-
shopoch za účastí príslušných špecialistov. Ako poriadajúca
krajina 4. medzinárodného odborného rokovania o železničnej
geodézii v roku 1994 bojo určené Luxembursko.
Pri hodnoteni účasti CSO na rokovani sa dá s istou dávkou

zadosl'učinenia konštatoval', že česko-slovenská železničná geo-
dézia obstála v tejto odbornej konfrontácii uspokojívo. Pre-
dovšetkým koncepčné zámery a vývojové tendencie železnič-
nej geodézie v čsn sú v súlade s trendlJli v najvyspelejších
európskych železničných organizáciách. Uspešne porovnatel'-
né sú aj počty a úroveň odborných pracovnikov. Naopak, isté
zaostávanie je zjavné predovšetkým v kvalite a kvantite tech-
níckého vybavenia.

. Ing. Vladislav c;haloupka.
Ustredné riaditdstvo CSD Praha

PŘEDPLATNÉ
GEODETICKÉHO A KARTOGRAFICKÉHO OBZORU

ZAJiŠŤUJE PNS

1993/63



Geodetický a kartografický obzor
64 ročník 39/81, 1993, číslo 3

Světové setkání kartografů
v Kolině n. R.

Ve dnech 3. až 9. května 1993 se uskuteční 16. mezinárodní
kartografická konference ICA (International Cartographic As-
socíatíon); mistem konání této akce je Kolín n. R. (Koln a.
Rh.), SRN. Ve stejném období (3. až 6. květen 1993) se zde ko-
nají 42. Deutsche Kartographentage (DKT) a mezinárodni
kongres a veletrh o geovědách a geotechnice "GEOTECHNI-
CA '93" (5. až 8. května 1993). Všechny tři akce proběhnou
v halách veletržniho areálu v KOIn-Deutz, Deutz-Miihlheimer
Str.
Zahajovací den mezinárodní kartografické konference (pon-

dělí 3. 5. 1993) je věnován veřejnému zasedání stálých a ad-
hoc komisi a pracovních skupín ICA, na níchž budou prezen-
továny výsledky jejich činnosti za dvouleté období od zasedáni
Valného shromáždění ICA v Bournemouth, Velká Británie (zá-
ří 1991). Souběžně s programem budou probihat veřejná zase-
dáni pracovnich skupin Německé kartografické společnosti
(DGfK).
V úterý 4. 5. 1993 se dopoledne uskuteční slavnostni zahajo-

vací ceremoníál konference ICA a odpoledne budou zahájeny
přednášky ve třech sekcích (I - nové úkoly a nové techniky I;
2 - kartografické navígační systémy v turistice; 3 - statistic-
ké mapy). Ve čtvrté sekci proběhnou přednášky připravené pro
KDT (v němčině se simultánním t1umočenim do angličtiny);
tématikou těchto přednášek je topografická a tematická karto-
grafie.
Ve středu 5. 5. 1993 bude v rámci konference ICA pokračo-

vat jednání ve třech sekcích (I - kartografícká generalizace
a mapové systémy založené na vědeckém poznáni; 2 - karto-
grafie a veřejné sdělovací prostředky, mapy pro ochranu život-
ního prostředí; 3 - mapy využití půd, mapy a informační
systémy 1.); souběžné jednání KDT je vénováno kartografii
a geoinformatice a problémům podnikové kartografie (přípra-
va pro zaměstnání, marketíng).
Ve čtvrtek 6. 5. 1993 dopoledne pokračuje přednáškový pro-

gram konference ICA opět v sekcích (I - nové úkoly, nové
techniky II.; 2 - mapy a informační systémy II.; 3 - atlasová
kartografie 1.). Na odpolední program je zařazen workshop,
organizovaný stálou komisí pro technologií výroby map, a ve-
řejné zasedání pracovní skupiny GIS/LlS-IUSM a panelová
diskuse pracovní skupíny ICA pro kartografickou generalizaci.
Tentýž den jsou dopoledne pořádány polodenní nebo celoden-
ní technické exkurze (Institut f. Angewandte Geodasie, Fran-
kfurt; Rheinbraun Hauptverwaltung, Koln; Rheinbraun Betri-
eb, Niedeaussern; Agfa-Gevaert, Leverkusen; Landesvermes-
sungsamt NRW, Bonn; Geologisches Landesamt NRW, Kre-
feld; Schoellershammer, Diiren; Amt f. Militarisches Geowe-
sen, Enskirchen + Radioteleskop Effelsberg/Eifel).
V pátek 7.5. 1993 pokračuje konference ICA přednáškamí

v sekcích (I - kartografické modelování geografických infor-
mací, atlasová kartografie II.; 2 - mapy a informační systémy
II I. a IV.; 3 - prostor a vnímání map, jazyk mapy a kartogra-
fický dezén).
Závěrečným dnem konference je sobota 8. 5. 1993, kdy do-

poledne pokračují přednášky v sekcích (I - kartografie a inter-
aktívní výchova: 2 - mapy a informační systémy V., marke-
ting kartografických dat; 3 - multimediální displej). Vodpo-
ledních hodinách se koná závěrečný ceremoniál konference.
Součástí konference je mezínárodní výstava map a atlasů.

Na programu je dále řada pokonferenčních exkurzí a spole-
čens~ých akcí. Konferenci pořádá Mezinárodní kartografická
asocIace (ICA) ve spolupráci s Německou kartografickou spo-
lečností (DGfK) pod záštitou ministerského předsedy Severní-
ho Rýnska- Westfálska p. Dr.h.c. Johannesa Raua. Organizač-
ně akci zajišťuje AKM Congress Service, P.O.Box 6, CH-4005
Basel.(Švýcarsko), u něhož je možno vyžádat přihlášky a další
materIály. Vložné na konferencí je 650 DM pro platby před
15.2. 1993 a po tomto datu 750 DM; ve vložném jsou zahrnuty
P?uze běžné konferenční služby vČ. účastí na výstavě map,
vsech'1Y ostatní platby vČ. exkurzí se hradí mímo rámec vlož-
ného.

Ing. Miroslav Mikšovský. CSc..
FSv ČVUT v Praze

Z DĚJIN GEODÉZIE,
KARTOGRAFIE A KATASTRU

Sympozium "Z dějin geodézie
a kartografie" v Národním
technickém museu v Praze
- 7. pokračování

Dne 14. prosince 1992 se konalo v budově Národního techníc-
kého musea v Praze (NTM) XIII. sympozium "Z dějin geodé-
zie a kartografie". Po roce se opět sešli členové Klubu přátel
NTM a příznivci historie geodézie a kartografie, aby vyslechli
řadu přednášek. Sympozium bylo věnováno památce doc. Ing.
Dr. Emanuela Procházky, CSc., který se velmi angažoval v na-
psání dějin zeměměřictví a velmi mnoho práce vykonal jako
předseda sekce exaktních věd Klubu přátel. Vzpomínku před-
nesl jeho žák doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.
Na sympozíu odezněly následující přednášky:

Ludvík Mucha: Prehistorické mapy.
Jana Jůzlová a Martin Jáč: Co zachycuje mapa Piriho Reise"
Ivan Kupčík: Mapov~v obraz českých zemi na tzv. poutnickí'ch
mapách a jejich odvozeninách z I. poloviny 16. stoleti. .
Pavel Hánek: Phendlerův plán Rudolfovy štoly v Praze.
Eva Semotanová: Staré mapy Toskánska v našich archivech.
Zdeněk Fiala: vývoj pisma na čs. vojenských topografickvch ma-
pách. .
Petr Šturm: ~vstava "Roztock.v vvrobce glóbů Jan Felkl".
Olga Kudrnovská: Kořistkovy tištěné poznámky k jeho vlastním
pracem.
Ondřej Jeřábek: 80. narozeniny moravského hisloriografa geo-
dézie a kartografie Ing. F. Hlavác'e.
Vladi?1ír Kraus: Tvorba kartografick.í'Ch po~/ednic.
VOjenský zeměpisný ústav v Praze (VZUl obohatil jednání

sympozia o dva panely s ukázkami vývoje písma na čs. vojen-
ských topografických mapách. Z ukázek sí mohl účastník sym-
pozia učinit představu, jak se vyvíjelo mapové písmo od osm-
náctého století po současnost.
V osmnáctém století mapy dosahovaly vysokou kvalitu a po-

pís nemálo přispíval k jejich výtvarné bohatosti. V té době ma-
puje české země vojenský kartograf a inženýr Jan Kryštof Miil-
ler (1673-1721). Patkové písmo na jeho mapách střídá vlaso-
vou a nasílenou kresbu, která svou jemností vychází z tzv. ry-
teckého stylu. Na dílo J. K. Miillera navázaly práce tří vojen-
ských mapování, které proběhly v etapách od roku 1763 až do
roku 1887. Autoři panelů to dokumentovali kopiemi pěti map
ze stejného území z okolí Tábora. Kopie dvou map z let 1764
až 1852 byly v měřítku I: 28000, další tři z roku 1877 v měřítku
1:25000.
VJoce 1919 převzal výsledky třetího vojenského mapování

VZU v Praze. Byly to rukopisné topografické sekce I: 25 000,
originální kresby speciálních map I: 75 000, generálních map
a přehledných map 1:750000 provedené mědirytinou. Na pře-
vzatých dílech bylo zapotřebí změnit původní popis za nově
přijaté úředni názvy. Obraz pisma se však zachovával. Převlá-
dalo stínované písmo s patkami, označované jako rotondové
ležaté, kurzíva. Dále písmo batardové (okrouhlé) a v menší mí-
ře písmo hůlkové. Snaha o přechod na jednoduchá písma se
projevila až později a znamenala přechod na užití typografíc-
kého písma z kovové sazby. Ukázkou byla reambulovaná topo-
grafícká sekce v měřítku I: 25 000 z roku 1920, generální mapa
v měřítku I: 200000 z roku 1940 a přehledná mapa střední
Evropy I: 750000 z roku 1922.
V letech 1951-1957 dochází k novému mapování a tvorbě

topografických map měřítkové řady I: 25 000, I: 50 000,
I : 100 000, I: 200 000, I: 500 000 a I: I míl. Pro mapový popis
se užívají vhodné druhy typografíckého písma. Z počátku jsou
to písma antikvového rodu s obrazem typů podobných písmu
rotondovému a grotesko Později se uplatňují již jen grotesková
písma.
Po roce 1960 se začíná uplatňovat k vyhotovení mapového

popisu kromě sazby kovové též fotosazba. Fotosázecím zaříze-
ním byl sovětský přistroj FN 2. Písmové znaky se upevňovaly
do speciálního sázítka a po vysazení se názvy ofotografovaly.
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Pro Československý vojenský atlas bylo zhotoveno speciálně
původ ni písmo pplk. Vlastnikem.
S rozvojem fotosazby se začínaji uplatňovat v sedmdesátých

letech fotosázecí stroje a to na principu postupného promitání
znaků. Zejména stroj zn. Diatype, ale i sovětský FA 500 a FA
1000. Ponejvíce se použivala písma groteskového rodu.
Od osmdesátých let se pro mapový popis užívaji nové druhy

písma, kterými jsou vybaveny elektronicko-optické fotosázecí
stroje ovládané počítačem. Zejména se uplatnil stroj Linotron
303 a CRTronic 360.

Pro srovnání vývoje písma bylo možno na ukázkách porov-
nat vzorníky z roku 192 I, 1935 a z poválečné doby z roku 1954.
Čtyři panely o tvorbě čs. kartografických pohlednic přípra-

vil doc. Vladimír Kraus. Zejména to byly pohlednice Karla
Slavíka a RNDr. Staníslava Vorla. Karel Slavík navrhl a gra-
ficky zpri!coval ojedínělý soubor více než sta pohlednic "puto-
váni po Ceskoslovensku za krásami vlasti". RNDr. Stanislav
Vorel se naopak specializoval na tvorbu pohledových map,
které se staly! tématem jeho pohlednic.

Panely VZU a pohlednic byly autory zapůjčeny do NTM
a vystaveny v odděleni astronomie.

Na přípravě referátů byla potěšitelná účast zejména nových
a mladších autorů. Na adresu NTM byl vznesen požadavek,
aby se urychlily práce na vydání dalšího sborníku. Dějiny geo-
dézie a kartografie se těší pozornosti i ve veřejnosti, jak o tom
svědčí návštěvnost Středočeského muzea v Roztokách kde by-
la instalována výstava glóbů z dílny Jana Felkla a výstava sta-
rých map Toskánska, instalovaná v Praze.

Doc. Ing. Vladimir Kraus. CSc..
Praha

Geodeti V zemích Evropského
společenství

V současné době procházi v našich zemích obor geodézie
a kartografie prudkými změnami. Pro čtenáře Geodetického
a kartografického obzoru budou jistě zajímavé následujicí ín-
formace, vybrané z referátu J. G. Riemersmy "Geodetic Sur-
veymg in The European Comunity", předneseného na 76. Ně-
meckých geodetických dnech 1992 v Hamburku. Podkladem
byly oficiální údaje komise CLGE mezinárodní geodetické fe-
derace FIG.
Tab. I uvádi pro každý z 12 členských států Evropského

s"olečenství počty aktivnich geodetů s dělenim na graduované
(tj. absolventy VS různých typů) a na techniky a dále z nich
percentuální podíl pracovníků v soukromém sektoru. Do po-
čtu jsou zahrnuti i důlní a hydrografičti měříči, kartografové
a profesní pracovníci v informačních systémech; naopak ne-
JSou zařazeni měřiči činní ve stavebnictví a v oceňování po-
zemků.

Počet měřičů Z toho % v sektoruČlenský stát
graduovaní technici soukromém

Belgie I 030 200 SO
Dánsko SOO I 200 SO
Francie 3660 15500 60
Holandsko I OSO 4900 35
Irsko 40 300
Itálie 5000 2000 14
Lucembursko 40 200 35
Německo 7000 S 000 20
portugalsko I SOO 200 42
Recko 2 SOO 500 45
Španělsko I 500 ') 67
V. Británie I 250 2000 60
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Členský stát
Kanceláře s počtem zaměstnanců

°!ÍJvýkonů
1~5 5-10 10~50 50~ 100 > 100

Belgie 75
Dánsko 63 51 45 3 55
Francíe 932 741 167 12 67
Holandsko 2S 2 16 4 7 15
Irsko 13 2
Itálie 35 30 10 5
Lucembursko 5 40
Německo
portugalsko 7 2 I 7
Recko 1000 200 30 SO
Španělsko
V. Británie 210 144 93 14 9 63

Tab. 2 udává počty soukromých měřických kanceláří, rozdě-
lených podle počtu zaměstnanců do 5 velikostních skupin a je-
jich společný percentuálni podíl na příslušných geodetických
výkonech dané země.

Obsáhlý text referátu, zabývající se mimo jiné i profesnim
vzděláváním v jednotiivých zemích, byl otištěn v časopise Zeit-
schrift fiir Vermessungswesen, roč. I 17 (1992), č. S/9, s.
430~439.

K životnímu iubileu
Ing. Zbyňka Zižky

Životní jubíleum - šedesát let - oslavil 2. února 1993 náměs-
tek předsedy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
Ing. Zbyněk Žižka, rodák z Bílé Třemošné.
Je absolventem reálného gymnázia ve Dvoře Králové nad

Labem, ve studiu pokračoval na zeměměřické fakultě ČVUT
v Praze, kde byl v roce 1956 promován zeměměřickým inžený-
rem. Poté prožil velkou část žívota na severu Čech v Líberci.

Praxi začínal jako výkonný technik, po krátké době se stal
vedoucím čety a po dvou letech vedoucím oddílu. Během své
činnosti v Liberci prováděl topografické mapování v měřít-
kách I : 5 000 a I : 10 000, řídíl práce na mapových podkladech
pro meliorace a závlahy, mapování velkých měřítek, techníc-
ko-hospodářském mapování a tvorbě Základní mapy velkého
měřítka i práce v evidenci nemovitostí. Od roku 1962 pracoval
jako provozní inženýr, po reorganizaci resortu v roce 1965 ja-
ko vedoucí výroby odštěpného závodu 04 Liberec národního
l??dnik~ Inženýrská geodézie v Praze. V roce 1972 byl Ing. Z.
Zižka Jmenován technícko-výrobním náměstkem národního
později státního podníku Geodézie Líberec. Tuto funkci zastá-
val IS let.

V roce 1962 se podílel na vypracování koncepce technicko-
hospodářského mapování ve velkých měřítkách. V roce 1975
pra~oval jako vedoucí pracovní skupíny pro řešení výzkumné-
ho ukolu o uplatnění nových inovačnich záměrů v oblastí tvor-
by dekadických map velkých měřítek a v evídenci nemovítostí.

Koncem roku 1990 přešel na Český úřad geodetický a karto-
grafický v Praze, kde byl jmenován do funkce náměstka před-
sedy úřadu.

Podílel se na přípravě všech základních dokumentů úřadu
z oblasti technické, ekonomické i legislatívní. Nemalou úlohu
sehrál i v přípravě realizace reformy resortu a při uvádění no-
vých zákonných norem do žívota k I. I. 1993.
Je dlouholetým členem státní zkušební komise ČVUT v Pra-

ze pro závěrečné zkoušky absolventů oboru geodézíe a karto-
grafie.
_ U příležitosti významného životniho jubilea Ing. Zbyňka
Zižky oceňujeme více než 36 let jeho práce v resortu geodézie
a kartografie a do dalších let mu přejeme pevné zdraví. spoko-
jenost v osobním žívotě a mnoho úspěchů v pracovním úsilí.
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Prof. Ing. Petr Vaníček, CSc.
doktorem matematicko-fyzikálních
věd

Prof. Petr Vaníček (narozen v Sušici v roce 1935) absolvoval
studium geodézie na stavebni fakultě ČVUT v Praze v r. 1959.
V r. 1968 obhájil kandidátskou disertační práci a byl pozván
ke studijnímu pobytu v Anglii. Po jeho skončení se již domů
nevrátil a odešel do Kanady, kde absolvoval postgraduální
studium. Od roku 1971 pak působí jako docent na University
of New Brunswick (Department of Surveying Engineering),
později jako profesor. Tolik jen pro připomenutí života běhu
tohoto významného a nám blízkého geodeta světového rozhle-
du i uznání.
Odborná a vědecká aktivita prof. Petra Vaníčka je velmi ob-

sáhlá (úplný seznam publíkací má více jak 260 položek) a zasa-
huje do několika oblastí geodézie. Prof. Vaníček se postupně
zabýval a zabývá např. problematikou polohových a výško-
vých sítí, nivelace, určování geoidu, řešení geodetických okra-
jových úloh, slapových oprav geodetických veličin a dalších
geodetických aspektů geodynamiky. Významné a známé jsou
jeho práce, ve kterých popisuje např. originální metodu spek-
trální analýzy, problém systematických chyb nivelace, metody
zjišťování regionálních variací topografie mořské hladiny, atd.
Stejně tak obsáhlý by mohl být seznam členství a aktivit

prof. P. Vaníčka v nejrůznějšich prestižních organizacích a in-
stitucích a také studijních skupinách zřizovaných při Meziná-
rodní geodetické asociaci (IAG). Jen namátkou: prezident Ca-
nadian Geophysical Union (do roku 1991), viceprezident IAG
Commission on recent crustal motions, člen studijních skupin
IAG Non-linear adjustment, Causes and mechanisms of post-
glacial uplift, Definition and realization of terrestrial reference
system atd. Mimo jiné je i externím členem vědecké rady sta-
vební fakulty ČVUT.
Z předchoziho je jistě zřejmé, že prof. Vaníček by mohl

mnohé ze svých aktivit předložit formou doktorské disertační
práce. Rozhodl se však, snad právě proto, předložit jako diser-
tační práci svou knihu Geodesy: The Concepts (napsanou se
spoluautorem prof. Krakiwskim). Tato kniha, která byla prvně
vydána v roce 1982 a v podstatně přepracované podobě znovu
v roce 1986, je celosvětově známa a respektována. Je psána
s jasným cílem představit geodézii jako plnoprávný vědní obor
v rodině geověd.
Nebylo by přinosem, kdybychom zde nyni obsah zmíněné

knihy komentovali. Celá obhajoba (Praha, 15. I. 1993) a roz-
prava s ni spojená byla příležitostí zúčastnit se vědeckého jed-
nání na vysoké úrovni, ve kterém se plně projevila osobnost
prof. P. Vaníčka. Příležitost o to skvělejší, že diskutujicími byli
(kromě jiných) i takové osobnosti světové geodézie jako prof.
Grafarend, prof. Groten a Dr. Kouba. Nesporným výsledkem
celého jednání bylo doporučení udělit prof. P. Vaníčkovi hod-
nost doktora matematicko-fyzikálních věd. Navíc, i když nevy-
sloveno, bylo zřejmé, že udělení této hodnosti je současně
uznáním i díkem za skvělou reprezentaci české geodézie ve
světě. K blahopřání mnohých se připojujeme i my.

Z GEODETICKÉHO
A KARTOGRAFICKÉHO
KALENDÁŘE

23. tisíciletí př. n. I. ~ do tohoto období, tj. do starší doby ka-
menné, je vkládán vznik rytiny na mamutím klu, nalezeném r.
1962 archeologem B. Klímou v oblasti Pavlovských vrchů. Ně-
kteří experti usuzují, že rytina zobrazuje meandry Dyje a sidla
pravěkých lovců; v tomto případě se jedná o nejstarší známý
kartografický projev lidstva.
23. st. př. n. I. - z této doby pocházejí z Mezopotamie nejstar-
ší mapová schemata, rytá ve vhodném měřítku do hliněných de-
stiček, např. mapa říše Sargona Akkadského nebo plán Nippu-
ru.

I. pol. 3. st. př. n. I. - Aristarchos ze Samu (320-250) vyslovil
v traktátu O rozměrech a vzájemných vzdálenostech Slunce
a Měsíce myšlenku heliocentrického uspořádání vesmíru, kte-
rá však nebyla obecně přijata. Až do doby Koperníkovy
(1473-1543) převládla geocentrická představa Ptolemaiova
(90-160).
2. pol. 3. st. př. n. I. - Eratosthenes z Kyreny (296-174) for-
muloval princip stupňových měření pomocí výšky Slunce
a vzdálenosti dvou míst na témže poledníku a provedl historic-
ky I měření mezi Alexandrii a Assuánem. Přesnost určení dél-
ky zemského poledníku se pohybuje v rozpětí II %-0,8 %
(Pliniova interpretace) podle použitého přepočtu stadií do me-
trické míry.

263 - v Číně byly pořízeny dosud zachované opisy prací z 2.
st. př. n. I. Traktát o měřické holi a Matematika v devíti kni-
hách, která uvádí i řadu pouček z praktické geometrie. Spisy
byly určeny zeměměřičům, stavitelům a astronomům, později
byly užívány i k přípravě státních úředníků.

2. pol. 13. st. - v Čechách vznikly zemské desky (zápisy z jed-
nání před zemským soudem o převodech svobodných nemovi-
tostí a o soudních půhonech). U úřadu desek zemských byla
zřízena funkce zemského měřiče. V 60. letech téhož století ji-
hlavský důlní řád zmiňuje důlní měřiče.

1323-1382 žil filosof Nicole Oresme, profesor pařížské uni-
versíty, který ve spise Tractatus de uniformitate zavedl do geo-
metrie souřadnicový systém pro jednoznačné vyjádření polohy
bodů.
1593 - se narodil Francesco Generini, který ve službách tos-
kánského velkovévody jako první použil v konstrukci zeměmě-
řických přístrojů dalekohled; zemřel 1663.
1603 ~ navrhl Christof Scheiner, profesor matematiky ve Frei-
burgu, tzv. kružítkový pantograf. Popis publikoval v knize
Pantographiae sen ars delimandi res quaslibet per parallelo-
grammum lineare sen cavum, mechanicum, mobile, vydané ro-
ku 1631 v Římě.

1643 - E. Torricelli formuloval zákon o tlaku vzduchu a kon-
struoval přístroj k jeho měření - barometr. B. Pascal roku
1648 prakticky ověřil možnost měření výšek na tomto základě.
Matematickou závislost mezi vzdušným tlakem a nadmořskou
výškou stanovil až r. 1679 E. Mariotte.

1673 - G. W. von Leibnitz dokončil v Hannoveru prototyp
prvního mechanického počítacího stroje, provádějícího všech-
ny čtyři základní operace.

1683 - zásluhou zemského měřiče Samuela Globice byl vydán
významný český spis jeho předchůdce Simeona Podolského
z Podolí Knížka o měrách zemských a vysvětlení, od kterého
času míry a měření zemské v království Ceském svůj počátek
mají.

1723 - prof. Johann Tobias Mayer z Gottingenu popsal měře-
ní repeticí, při kterém se nad bodem otáčel celý přístroj. Dvoj-
osý systém úhloměrných přístrojů zavedl u svého cercle répéti-
teur Jean Charles Borda. (Tento tzv. Bordův kruh byl např.
v letech 1784-1787 používán při trigonometrickém spojení
hvězdáren v Paříži a v Greenwiche.)

1733 - bylo v Jáchymově založeno nejstarší hornické učiliště
v Evropě. Záhy bylo přeneseno do Prahy a r. 1770 spojeno
s Báňskou akademií v Banské Štiavnici.

1763 ~ v Banské Štiavnici vznikla Báňská akademie, která se
stala prvni vysokou školou tohoto zaměření na světě. Sehrála
významnou roli při profilování dvou základních typů vyso-
kých škol - universit a technik. (Zanikla r. 1919.)

1763-1772 probíhalo v českých zemích neúspěšné tzv. I. vo-
jenské mapování Uosefské) v měřítku I: 28800 na podkladě
Miillerových map Moravy (1712) a Čech (1720).

1773 - sestrojil optik Magellan koincidenční dálkoměr (tele-
metr). Některé prameny konstrukci připísují J. Ramsdenovi do
roku 1790.

1813 - podle návrhu George von Reichenbacha zhotovili
v Mnichově bratři Liebherrové pro královskou katastrální ko-
misi 12 nitkových dálkoměrů - předchůdců dnešnich tachy-
metrů.
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1823 - zásluhou prof. mjr. Porro, který zdokonalil nitkové
dálkoměry, vznikla v Itálii tachymetrie, původně zvaná celleri
mensura (rychloměřictví). Popis přístrojů publikoval r. 1874
G. Montanari, autor některých konstrukcí, popis metody Fran-
couz J. Moinot roku 1877. Jemu a mechanikovi Richterovi je
připisována zásluha za definitivní řešení trojnitkových tachy-
metrů.
1823 - konstruoval Posener mechanický přístroj pro odsuno-
vání rozměrů jednoduchých obrazců, na které se rozloží zákres
pozemku v mapě. Přístroj byl používán pro určování ploch
v rakouském katastru.
1843 - prof. Wild sestrojil tachymetrické výpočetni pravítko,
které zdokonalil Werner.
1853-1855 francouzský plukovník Langlois při obléhání Seva-
stopolu během krymské války poprvé aplikoval pozemní foto-
grammetríi.

1863 - Jung konstruoval soupravu pro upevnění závěsů důl-
nich olovnic při připojovacím a usměrňovacím měření pomocí
trojúhelniku. Požadavky přesnosti metody odvodil 1851 Weis-
sbach.

1863 - ředitel vídeňské hvězdárny Karl Ludwig LiUrow popr-
vé na území habsburské monarchie použil k určení rozdílu ze-
měpisných délek trigonometrického bodu Ďáblice a hvězdárny
v Lipsku telegrafickou metodu, která měla svou premiéru r.
1844 v USA.
1873 - zahájil Vojenský zeměpisný ústav ve Vídni budováni ra-
kousko-uherské nivelační sítě.
1883 - založili v Praze bratři Josef a Jan Fričové závod pro
jemnou mechaniku, z něhož vyšla řada kvalitních konstrukcí,
včetně geodetických přístrojů.
1903 - konstruoval prof. F. Nušl ve spolupráci se závodem
bratří Fričů cirkumzenitál, známý vynikající přístroj pro měře-
ni zeměpisných souřadnic metodou stejných výšek.

1913 - od tohoto roku vydával v Brně Spolek českých geome-
trů, založený na sklonku předchozího roku, Zeměměřičský
věstník. Prvním redaktorem se stal prof. A. Semerád. Na tradi-
ce tohoto prvního českého odborného časopisu naší profese
navazuje Geodetický a kartografický obzor.

1913 - se konal ve Vidni 1. kongres ISP (International Society
for Photogrammetry), založené r. 1910. Čestným předsedou
společnosti se stal v uznání mimořádných zásluh prof. Eduard
Doležal.

1913 - od 2. ledna platil na území Rakouska-Uherska říšský
zákon č. 3 o inženýrských komorách. Jeho účinnost i pro ČSR
zajistilo nařízení Č. 52/1920 Sb.

1913 - I. dubna založilo švýcarské průmyslové město Basilej
první katastr podzemních sítí na světě.

1923 - na základě návrhu W. Bauersfelda vyrobily závody Ze-
iss první stereoplanigraf, vyhodnocovací přístroj letecké stereo-
fotogrammetrie s optickou projekcí.

1923 - vyšla nákladem České akademie věd a umění význam-
ná kniha Augustina Sed láčka Paměti a doklady o staročeských
mírách a váhách.

1923 - finský vědec Fliislilli navrhl metodu pro přesné měření
délek pomocí interference světla, která se používala ke kom pa-
raci invarových základnových drátů (tzv. interferenčni dálko-
měr).

1973 - USA zahájily práce na prvním globálním polohovém sy-
stému GPS NAVSTAR, založeném na celosvětové siti geodetic-
kých umělých družic Země.

1973 - ČÚGK na základě zjištěných nesouhlasů S-JTSK na
území Prahy rozhodlo vyhotovení místního souřadnicového sy-
stému S-Praha pro potřeby investiční výstavby.

Dovolujeme si Vám nabídnout za výhodných cenových podmínek

geodetické přístroje a příslušenství fy. Carl Zeiss Opton, Jena:

• elektronický tachymetr Reta •

komplet s příslušenstvím za 151 900 Kč



Foto: Ing. Miloslav Křížek,
Zeměměříck.V ústav, Praha

Geodetický a kartografický obzor nabízí všem podnikům, akciovým
společnostem, družstvům a soukromým podnikatelům tiskovou plochu časopisu

pro

Inzerce a reklama Vám napomůže řešit
- orientaci na nový výrobní program
- modernizaci přístrojového a výpočetního parku
- získání nových atraktivních zakázek
- odprodej již přebytečných strojů, přístrojů, zařízení a pomůcek
- problémy s odbytem a nepřiměřeným stavem zásob

Geodetický a kartografický obzor je distribuován do všech částí našeho státu
i do zahraničí. Využijte proto stránky našeho časopisu k Vašemu prospěchu.

Redakce Geodetického a kartografického obzoru, Zeměměřický ústav, Kostelni 42,17000 Praha 7, ".i' 37 45 56

Slovenská redpkcia: VÚGK, Chlumeckého 4, 826 62 Bratislava, "B 29 60 41
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