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PredstavuJeme

nového námestnfka predsedu

SÚGK

Dňom 1.10.1989 bolpredsedom Slovenského úradu geodézie a kartografie (SÚGK) Ing. Imrichom Horňanským, OSe., vymenovaný a dňa 2. 10. 1989 élo lunkcie uvedený námestník
predsedu
S ÚGK Ing. Josel
Brziak,
doterajší ekonomický námestník riaditela Geodézie, s. p. Bratislava.
Ing. Brziak
sa narodil 6. 6.1942 v Poltári, okres Lu~enec v u~itelskej rodine. Stredoškolské stúdium absoloval
na Jedenásťroénej škole v Zarnovici (okres Ziar nad Hronoom) v roku 1959 a nádstavbové štúdium odboru geodézia na Strednej priemyselnej škole stavebnej a zememeral5skej v Košiciach v roku 1961.
Po streďoškolských štúdůích nastúpil do Geodetického ústavu v Bratislave, kde do roku 1965 pracoval na prcvádzke
mapovania. ako technik a zq,·krátko vedúci meraČ8kej laty. Po reorgq,.nizáciách v rezorte geodézie a kartografie pokra.
čoval v rokoch 1966-1967 ako vedúci čaty v mapovacích prácach v mierke 1 : 10 000 a v prácach pozemnej lotogramelrie na Ústave geodézie a kartografie v Bratislave. Ďalej v rokoch 1968-1972 vykonával v Inžinierskej geodézii,
n. p., Bratislava práce spojené s meraním pamiatkových objektov a od roku 1973 v Geodézii, n. p., Bratislava práce
inžinierskej geodézÍt3. Popri týchto prácach od l'Oku 1967 študoval odbor geodézia a kartografia na Stavebnej fakulte
(SvF) Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (SVST),
ktorý skončil v roku 1973.
Organizaéný talent Ing. Brziaka
sa plne prejavil v období posobnosti v Geodézii, n. p., (od 1. 7. 1989 š. p.)
Bratislava, kde prešiel roznymi funkciami: vedúci meraČ8kej laty, vedúci oddelenia odbytu, neskOr útvaru odbytu
a cien (1977-1983), vedúci útvaru plánovania a financovania (1984-1987) a od februára 1987 ekonomický ná·
mestník riaďitela.
Pri plneníúloh a pri výkone doterajšíchfunkcií preukázal Ing. Brz~ak zodpovednosf, náročnosf k sebe a k svojim
spolupracovníkom.
Okrem vlastnej pracovnej činnosti sa Ing. Brziak
staral aj o svoj odborný a politický rast. V roku 1978 získal
oprávnenie vykonávať funkciu zodpovedného geodeta a od roku 1979 má oprávnenie na overovanie geodetických prác.
Ďalej v rokoch 1980-1982 absolvoval postgraduálne štúďium (PGli) odboru geodézia a kartografia na SvF SVST
a v rokoch 1984-1987 PGS informačné a kontrolné systémy organizácií na Fakulte riadenia Vysokej ,~koly ekonomie·
kej v Bmtislave. Je aktívnym zlepšovatelom a autorom, respektíve spoluautorom 9 zlepšovacích návrhov, ktoré na-šli
realizáciu v praxi. Od roku 1982je členom KSČ.
Pracovitosf a angažovanosflng. Brziaka bola ocenenáviacerýmivyznamenaniami:"
Vzorný pracovník
podni.
ku" (viackrát),
"Najlepší
pracovník
podniku"
(1979)) "Čestným
bronzovým
odznakom
za odborársku
prácu"
(1988), "Vzorný 'pracovník
rezortu
SUGK"
(1988) a íné.
Novému námestníkovi predsedu SUGK Ing. Jozefovi Brziakovi želáme, aby úspešne zvládol náročné útoky, ktoré
pre rezort geodézie a kartografie kladie prestavba hospodárskeho mechanizmu.
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Doc. Ing. Milan Hájek, CSc.,
.
Ing. Július Bartalol,
Katedra mapovaníaa pozemkovtch úprav
Svf SVŠT v Bratíslave,
Ing. Štefan Špalek,
Ing. Teodor Halás,
Správa geodézíe a kartografle v Bratíslave

Využitel'nosť bázy údajov evidencie
nehnutel'ností Z kartometrických súradníc povodných' máp
(528 :681.3.07):3! 7.236.11.(437)
,,1984"+
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1. Vstup do problematiky
'V geodetickej praxi je v rozhodujúcej miere využívaná
grafická podoba pozemkovej mapy evidencie nehnuterností (EN), ktorá dáva bezprostredný obraz o jej
obsahovej náplni. Kvalitnými
mapami sú najma
pozemkové mapy v systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (S-JTSK), ktorých kartografické
originály boli vyhotovené na mapovom papieri s hliníkovou podložkou. Zobrazené výsledky nového merania sú z 30-tych rokov, spracované podfa vládneho
nariadenia číslo 64/1930 Zb. (z 23. 5. 1930), ktorým sa
vykonáva zákon o pozemkovom katastri a jeho vedení.
Vznikajúce informačné systémy, značné opotrebovanic kartografických
originálov pozemkových máp
z 30· tyeh rokov, nevyhnutnosťzabezpečiť
kvalitné
mapy pre EN a ich odtlačky pre potreby národného
hospodárstva, viedli Správu geodézie a kartografie
v Bratislave (SGK) k rozhodnutiu prepracovat tento
druh máp najma na území Bratislavy a v niektorých
okresných mestách Západoslovenského kraja.
Metóda prepI'acovania bola zvolená tak, aby boli
splnené tri požiadavky:
- grafický obsah mapy vyjadriť v číselnej forme na
záznamovom médiu,
- :z;achovať presnosť dosiahnutú pri póvodnom mapovaní,
- na hrtografický originál polohqpisnej zložky mapy
využiť automatický koordinátograf.
Po viacerých skúškaeh SGK rozhodla, že báza údajov
EN z obsahu pozemkovýchmáp bude vytvorená karto-,
metrickým odsunom súradníc. V súčasnosti je takto
prepracované prakticky už. celé územie Bratislavy
a dve časti územia okresnéhomesta Levice. Vytvorené
zoznamy pra vouhlých sÚI'adníc sú tl'Vale uchované na
pamaťových médiách a udržiavané v súlade so skutočnosťou.
LANG v [4] posúdil presnosť kartometrických súradníc podrobných bodov pozemkových máp. Podobne je
táto problematika v uvedená [1, 2]. V predkladanom
príspevku nadvazujeme
na výsledky z literatúry
a chceme analyzovať doteraz teoreticky nedoriešený
problém využitia a prevzatia kartometricky získaných
súradníc a nadvazne určených výmer parciel do
operátov EN.
2. Matematický mo.del korekcie kartometrických súradnic na analytický výpočet ploch vo viizbe na
výmery z parcelného protokolu

kých lomov parciel zobrazených na mapových podkladoch a získané registračným zariadením Codimat
a tretie súradnice získané v roku 1988 kontrolným
meraním identických bodov. presnou polámou metódou - Wild T 2
Distomat Wild DI 3, pričom bola
dosiahnutá druhá trieda presnosti podrobných hodov.
Výsledky kontrolného merania podrobných bodov označené ako súradnice 88, budeme považovať za presné. Aproximácia súradníc 88 so súradnicami z roku
1930 bude základom pri zisťovaní použitefnosti kartometrických súradlúc na výpočet jednotlivých výmer
parcieI.
Podfa KUČERU [2] je nepresnosť ~Ppriamoúmemá.
nepresnostiam súradníc ~x a ~y, preto sa zameriame
len na súÍadnicové nepresnosti. Presnosť súradníc
z roku 1930 je takto charakterizovaná hodnotou

+

Sz.

kde 8;,30' resp.
30sú priemerné kvadratické odchýlky z nepresnosti x-ových, resp. y-ových SÚ1'adníczískaných z roklI 1930 voči presným hodnotám, ktoré sa
získali kontrolným meraníin (t. j. 8"'.30 a 81/.30 sú príslušné štandardné ocdhýlky).
Obdobne móžeme charakterizovať presnost kartometrických súradníc nodnotou
8D

=

V S;. + S;.
D

D ,

(2)

kde Sx.D a Sy.D sú príslušné štandardné odchýlky z nepresnosti kartometrických
súradníc voči presným
hodnotám.
Ka,rtometricM súradnice budeme považovať za použitefné, ak
~D

< k~30

(3)

,

kde k je koeficientprípustnostia
~Dstredná chyba
odchýlok kartometrických sÚ1'adníca presných údajov.
Hodnotu ~J> budeme považovat za odhad hodnoty_
~D'
Nahladine
významnosti ~(~ -.- 5 %, resp. ~ =
= 1 %) testujme hypotézu, že kartometrické súrad·
nice sú prípustné. Túto hypotézu prijíml:\ome, ak je
splnená nerovnost

(pozri test pre disperziu), kde X;_l,« je prÍSlušný (1-~)
100 %.ri.ý kvantil chí-kva~t
rozdelenia o (n -1)
stupňoch vofnosti, pričom n je počet bodov ("kartometrických"),
ktoré berieme do úvahy. Úpravou
dostávame ekvivalentnú nerovnost

Vychádzame z predpokladu, že máme súradnice vypočítané z órtogonálneho merania v S-JTSK napr.
z roku 1930, druhé kartometrické súradnice iedntic-
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y1J = -0,0389 [ml
x1J = -0,0143 [ml
Vo všeobecnosti pri splnení podmienky (5) mÓŽeme
tvrdiť: s (1- (X) 100 %-nouistotou nepresnosť kartoSI/.D =
0,1284 [ml
S".D = 0,1218 [ml
metrických súradníc neprekročí k-násobok nepresnosti
tJD = 0,1770 [ml.
súradníc z roku 1930. Na základe KUČERU možeme
tieto výsledky preniesť na výmery, t.j. chyba výmer Máme n = 90, vorme (X = 5 %,resp. (X = 1 %,
určených z kartometrických súradníc (voči výmerám
i) ~9;0.05 = 68,2 ,
zisteným zpresných údaj ov) s (1 - (X) 100 %-nou t.j.
ii) ~9;0.Ol = 60,9.
istotou neprekročí k-násobok obdobnej odchýlky pre
údaje z roku 1930. Ak nerovnosť (5) nie je splnená, ne· Vypočítajme hodnotu ravej strany v nerovnosti (9)
znamená to, že kartometrické súradnice sú nevhodné.
V tomto prípade možeme tvrdiť len to, že dostupné
. 0,1770
89
informácie neodporúčajú použiť kartometrické súrad1) 0,1571
68;2 = 1,278,
nice.
Koeficient prípustnosti navrhujeme stanoviť podra
00) ,0,1770
89. = 1 369
II 0,1571
60,9
, ..•.
typu lokality takto:

V
V

kde ka je koeficient príslušnosti k intravilánu
resp. extravilánu (ext),
ka

\nt

ka:ext

(int),

k

1,1

a kb je koeficient reliéfnej obťažnosti,
rovinatá (r) oblasť
kb•r= 1,2,
stredne zvlnená (s) oblasť kb •• = 1,4,
výrazne členitá (v) oblasť 'kb•v = 1,6.

Takto možeme kartometrické sÚfadnice v prípade
Lokality I považovat za priajatelné a použiť ich do
inform.ačnej databázy.

3. Analýza kartometrických súradnfc z mapových pod.
kladov

LOKALITA II Bratislava
Súradnice z roku 1930 (zo 45 hadov)

= 0,0015 [ml x· = -0,0325 [ml
SI/.8O = 0,1010 [ml
S.,.8O = 0,1407 [ml
Aao = 0,1732 [mJ
y.

Matematický model ilustrujeme na troch lokalitách:
- I Bratislava (Tolstého ulica),
- II Bratislava (Hrad),
- III Levice.

Kartometrické súradnice (z 82 bodov)

Máme k dispozícii súradnice z merania v roku 1930,
1988 a kartometrické súradnice pre prvé dve lokality
a pre tretiu sú súradnice z roku 1936 a kartomctrické
súradnice. Posúďme vhodnosť kartometrických súradníc, stanovme minimálny počet bodov na testovanie
a overenie výmer paroiel z kartometrických súradníc
s výmerami v parcelnom protokole.
3.1 Vhodnosť kartometrických
súrádníc z ma·
pových podkladov
3.1.1 Porovnanie súradníc hadov meraných v. roku
1930 a kartometrických súradníc pri' znalosti
súradníc z kontrolného merania v roku 1988
Využili sme len identifikovaterné body. PO štatistic·
kom spracovaní sme získali tieto výsledky:

y. = -0,0393 [ml
x· =
SI/.D = 0,1632 [ml
S••.D =
tJD = 0,2583 [ml.

SI/,30

= 0,0156 [ml
=

o

x:o

o

k =

ka.1D~

kh •• = 1,3.1,4 = 1,82.

Počet uvažovaných bodovje n~ 82.
Takto na jednotlivých hladinách. významnosti dostá·
vame:
i) (X = 5 %
X~1;O.05=61,3
0,2583
0,1732

= 0,0318 [mJ

0,1091 [ml
SZ,8O = 0,1130 [ml
Aao = 0,1571 [ml..

o

Tu Y:o, x:O sú systematické chyby, ktoré nevplývajú
na presnost výpočtu výmer a uvádzame ich len kvoli
úplnosti. •
Kartometrické súradnice (z 00 bodov)

0,1321 [ml
0,2002 [ml

Tu chceme upozornit na verkú systematická chyb~
x. = -0,1321. PredpokladámedOsledok
členi~osti
terénu, ktorá je orientovaná prevažne v smero oSi x~
Lokalita II je v intraviláne v stredne zvlnenej oblasti,
takže koeficient prípustnosti je

LOKALITA I Bratislava
Súradnice z roku 1930 (z 96,bodov)
Y:o

= ka.lntkb.r = 1,3 1,2 = 1,56.

Vidíme, že v oboch prípadóch je nerovnost (5) splnená,
pretože
1,287 ~ 1,56,
1,362 ~ 1,56..

= 1,3,

=

Lokalita I je v rovinatom teréne v intraviláne, t.j.
jej koeficient prípustnosti je

0,2583
0,1732

V

81 =171
61,3
'

----1 82 = k
~,
,

ii)

~l;O.Ol = 54,4

V

81 = 1 82 - 1 82
54,4 ."
~ ,

=

k.

Vidíme, že aj v prípade LokAlity II možeme karto·
metrické súradnice považo",at za prijatelné.
Na konci tejto state ove1'Ímesprávnost našich záve·
rovpriamo·na rozdeleníchýb kArtometrickýchsúrad.
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níc. A.k sú naše úvahy správne, najmenej 2/3 chýb
kartometrických
súrad.Iúc musí byť menších ako
k-násobok strednej chyby údajov z roku 1930. Obdobne prekročiť 2k-násobek tejto chyby smie najviac 5 %
chýb kartometrických
súradníc.

Takto pri analyzovaní konkrétnej lokality budeme
požadovať identifikáciu a údaje minimálne o 31 bodoch
(z praktických dóvodov postačuje 30). Ilustrujeme na
Lokalitách I a II.

LOKALITA

Náhodne srne vybrali 48 badov z roku 1930, pre ktoré
srne počítali súradnice. Získali sme nasledujúce údaje:

Sy.30
S,·.30

I:
k = 1,56
0,1091 [mJ
kSy.30'= 0,1702
0,1130 [mJ
kSit.30 = 0,1763

=
=

Rozdelenie ehýb, uvedené
očaká vaniu.

= X1I

=

I

Súradnice

Xit·

v tab. 1 zodpovedá

Lokalita

, Y*30

nášmu

S1I.30

z roku 1930 (48 bodov):

=
=

dso
Kartometrické

pOčet Ch.fb! do 0,5 K
.lJ

do K

10

----X
o/

do 2,5 K

K

67
84,8

73
92,4

78
98,7

79
100

39

60

72
96

74
98,7

75
100

I 52

/O

do 1,5 K

50,6

40

o/

I
1 do 2

8Ů

k
SV,10

= 0,1010 [mJ

S".30

=

0,1407 [mJ

=

1,82
k.Sy.30
k.S",.30

Yo

;0

x
0/
/0

0,2561

=

I

1

do 0,5 K

do K

do 1,5

Kl

do 2K

]

=

súradnice

do 2,5 K

0,1599 [m].
(45 bodov):

~,0653
[mJ
x* = -0,0273 [mJ
0,1257 [mJ
S"'.D =
0,1292 [mJ
(jD = 0,1803 [mJ .•
X~4;0.05

= 29,8

0,1803
0,1599

V

Xi4;O.Ol

= 25,1

0,1803
0,1599

X",.

V

44
29,8

=

1 37 ,::::,

1 56
. '

44 .
25,1 = 1,493::;: 1,56

Znovu bola potvrdená prijatefnosť
súrad.Iúc pre Lokalitu I.

=

k

,

= k.

kartometrických

II

Tu sme zobrali <!oúvahy 30 bodov. Výsledky analýzy:

=
=

k,

93
71,0

114
87,0

129
98,5

131
100

i)
ii)

45
36,0 .

95
76,0

116
92,8

125
100

125
100

Tu vidíme, že prijaternosť kartometrických
súradníc
je len prcukazná na hladine významnosti
lX = 5 %.
Malý počet kontrolných bodov nám umožňuje prijať
použitelnosť digitalizácie za vysoko preukaznú
(t.j.
na hladinc (X == 1 %). V praxi by to znamenalo, že bud
zvačšíme počet kontrolných bodov a záver spravime
až po analýze tohoto rozsiahlejšieho súboru, alebo ne·
budeme kartometrické súradnice považovať za vhodné.

Pri posudzovaní vhodnosti kartometrických
súrad.Iúc
vychádzame :w splnenia nerovnosti (5). Hodnota výrazu na favej strane (5) je ovplyvňovaná jednak relatívnou verkosťoustre<lnej
chyby kartometrických
súradníc voči strednej chybe súrad.Iúc z roku 1930, jed.
nak počtom použitých bodov (ča sa prejaví vo vefkosti
hodnoty zlom.kú pod odmocninou).
. Počet posudzovaných bodov nesmie byť prHiš malý,
lebo inak by samotná

hodnota

V

~:-l~'"
mohla

prekro-

čiť koeficient prípustnosti
k. Preto stanovíme minimálny počet posudzovaných
bodov tak, aby platilo
n~1
X~-l;:x

<

lX
lX

=
=

2,

5
1

% minimálne
% minimálne

lX

n
n

=
=

18,
31.

dostá-

= k.

3.1.3 Porovnanie súrad.Iúc bodov z merania v roku
1930 a kartometrických
súrad.Iúc z mapových
podkladov bez znalosti súrad.Iúc z kontrolného
merania
Podfa [1, 2] nepresnosť zákresu jednotlivých súrad.Iúc
možno charakterizovať
strednou chybou S", = S1I =
= 0,1 [m].
Takto polohová presnosť bude mať strednú chybu
8

V-

Použitím tabuliek pre chí-kvadrát rozdelenia
vame nasledujúce minimá.lne hodnoty:
i)
ii)

lX

5 %, 1,65 ~ 1,82
1%, 1,84::;: 1,82

=

47
35,9

3.1.2 Určenic minimálneho počtu bodov na testovanie
vhodnosti kartometrickýeh
súradníc
'

V

=

Lokalita

--

---

=

Sv.D

= 0,1838 = Xy

=

Rozdelenie ehýb je v tab. 2, z ktorej vidno,že opiitovne
boli naše očakávania potvrdené.

počctch)'b

,y*

x* = 0,0344 [m]
S"',30 = 0,1156 [m]

-0,0050 [m]
0,1104 [mJ

=

V~ + S; = Vi.O,1 ..:--0,14

[m].

(8)

Kartometrické
súradnice
budeme pov.ažovať za
vhodné, ak na hladine významnosti lX (5 %, resp. 1 %)
budeme mocť prehlásiť, že ich stredná polohová chyba
voči údajom z roku 1930 dD-30 nepresahuje d = 0,14
[m], t.j. dD-30::;: 0,14. Strednú chybu dD-tO možeme
odhadnúť z kartometrických
súradníc a zo súradníc
z roku 1930 na vybraných kontrolných bodoch pomo.
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b.o-3O

=

V

S;'D-30

+

<x=I%

S;,.o-30'

kde S""D-30 a S; •.o~30 sú príslušné štandardné odchýlky.
Nech počet vybraných kontrolných bodov je n a prí.
slušná hladina významnosti je lX. Potom vhodnosť,
resp. nevhodnosť použitia kartometrických áúradnfc
posudzujeme splnením, resp, nesplnením následujúcej
nerovnosti:

<

X~-l:n-

V

i'

= 0,14

AD-30

V

X~-l.",
n-l'

(10)

Tu zasa X~l,X
je príslušný kvantil chi-kvadrát rozde·
lenia o (n -1) stupňooh volnosti.
Navrhnutú metódu ilustrujeme na prlkladoch Loka·
lít I, II, III. Ako kontrolné body sme použili body už
použité v predošlej ilustrácii.
Lokalita I Bratislava
y*
Sil

= 0,0535 [mj
= 0,0945 [ml
15.0-30

x* = 0,0813 [mj
Sr<= 0,1041 [ml
= 0,1406 [ml·

Pre <X = 1 % dostaneme
(10) nie je splnená,
bD-3O
r

XlO:O.Ol =

= 0,1406 > 0,14

Obdobne pre

lX =

V

> 0,14

15, takže nerovnosť

15

5 % máme

b.o-3O = 0,1406

X~0:o.o5 =

V

18,5

"'30'-:'

1
0,1 .

<x=I%

lX=5%
b.o-3O = 0,1460 ~ 0,14

V
V

.1\

U.o-30

15.0-30

= 0,1177 ~ 0,14

= 0,1373 > 0,14

V

0,1 2 .

41,5
~:

K dispozícii sme mali súradnice identifikovaných
117 bodov z meraní v roku 1936 a, ich kartometrické
súradnice. Nakorko kontrolné Dieranie nebolo vykonané, na zistenie vhodiosti kartometrických súradníc
pré databá.zu použijeme vzťah (10).
Po štatistickom spracovaní srne získali na,sledujúce
údaje
n

=

117
y* = -0,0284 [ml
811 = 0,0854 [ml

x* = 0,0361 [ml
Hz = 0,0827 [ml
c5.o-ao ~ 0,1188 [ml.
Overíme splnenie nerovnosti (10)

= 1 %,
15.0-30

143
~

==

.
0,10,

1:;,7.-:. 0,11.

=

~16;O,Ol

83,52,

= 0,1188 ~ 0,14V~i~2

=

0,1188.

Takto bude nerovnosť (10) splnená aj na lubovolnej
vyššej hladine významnosti, napr.

~~9 .-:.0,12..

lX=l%

= 5·%

3~~9 -'- 0,11,

V prípade splnenia nerovnosti (10) sú kartometrioké
súradnice vhodné, avšak v konkrétnych prípadoch sa
stretneme s nesplnením tejto nerovnosti. Tento Jav
pritom vobec nevylučuje použiternosť kartometrických
súradníc, ale znamená, že treba, použiť inú met6du po.
súdenia vhodnosti. To v praxi bude znamenať po.
trehu kontrolného merania, aspoň na. vybraných 30
kontrolných bodoch. Možnost nesplnenia nerovnosti
(10) v prfpade vhodných kartometrických súradníc
možno dokumentovať takto; kebY'kartometrické sú.
ra,dnice ma,li rovnaké odchýlky od mera,ných, uo
údaje i roku 1930, len s opačný:pJ.znamienkom,podl'a,
nerovnosti (5), ktorá je v takomto prípa.de vždy splne.
ná, budú kartometrické súradnice prlpustné. Na,druhej
strane, 15.0-30 by bola rovná dvojnásobku strednej chyby pre údaje z roku 1930 (resp. kartometrické súradni·
ce), 15.0-30 = 2 A30 = 2A.o, čo by vo viičšine prlpadov
viedlo knesplneniu nerovnosti (10).
.

<X =

5

%,

c5D-a,

Lokalita II Bratislava

V
V

V

lX=5%

lX

0, 11,

39,1
~.-:.

Vidíme, že na Lokalite I nevieme priamym porov.
naním kartometrických súradníc a súradnío z roku
1930 rozhodnúť vhodnosti o digitalizácie.

b.o_3O = 0,1177 ~ 0,14

= 0,1373 ~ 0,14

Lokalita, III Levice

18,5,

Pri použití V'Šetkých identifikovanych bodov s potrebnými údajmi dostaváme:

b.o-3O = 0,1460 ~ 0,14

15.0-30

30'-:' 0,10.

Na základe použitých kontrolných bodov nemožeme
považovať kartometrické súradnice za vhodné. Kvoli
definitívnemu rozhodnutiu treba zvýšiť počet kontrol·
ných bodov, resp. získať súradnice z kontrolného Me·
rania a postupovať podl'a metódy navrhnutej V' časti
3.1.1.

lX

35

Pri použití všetkých prípustných údajov dosMvame

cou chyby b.o-3O

b.o-30

36178, 1990, i!fslo 2

= 92,13,

~16;O.06

92,13

V II6

= 0,1188 ::;:;0,14.

=

0,1248.

NakoIko nerovnosť (10) je splnená, budeme V tomto
prlpade považovat kartometrické súradnice za vhodné
a odpo:ročame ich poulit na vytváranie databá.zy.
Na ilU8tráeiu v tab. 3 dokumentujeme rozdelenie
ohýb v ana.lyzovanom pripade.
Vidíme, že uvedené ohyby zodpovedajú predpokladom
o ich rozdelení (aspoň 2/3 do 8, aspoň 95 % do 2 8).
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P - D= 0,68 [m2],

I

do 8

\

do 2 8

Y

96
82,1

114
97,4

x

97
82,9

112
95,7

%
%

=

SP_D

Vidíme, že kartometrické
značne presnejšie výsledky.
Relatívne chyby:

V~-D
SV.P-D

Tab. 4
I Bratislava

I

člslo parcely

3370
3371 + 3372
3373
3374
3375 + 3376
3377 + 3378

I

2

2139
467
158
310
480
479

I

3

2137
468
160
317
478
472

I

4

2135
470
160
320
477
474

5

2143
469
160
318
477
473

n-so
Sv.P-so

= 0,122 %,
= 0,452 %.

Na základe expertizy kolektívov Stavebnej fakulty
Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave
a SGK na Lokalitách I, II, III sme potvrdili očakávaný

I

Cislo parcely

I

1254 + 1255
1256{1 + 1256{2+
1257{1 + 1257{2
1258{1 + 1258{2
1259 + 1260
1269 + 1270

3.2 Overenie
výmer
níc S výmerami

Z

V

Tab. 6
III Levice

Výmera [m2]

I

1

2

I

3

I

4

I

5

424

-

420

I 422

592
511
444'
641

610
520
442

594
521
442
683

594
522
442
683

-

Cislo parcely

D = 0,33 [m2]
= 2,04 [m2]

2957{1 + 2957{2 +
2958 + 2959
2960 + 2961 + 2962
2963 + 2964
2965 + 2966
2967 + 2968 + 2969
2970 + 2971 + 2972
2973 + 2974 +
2975 + 2976
2977 + 2978
2979 + 2980
2981 + 2982 +
2983 + 2984
2985 + 2986 +2987
2988 +2989 + 2990
2991 + 2992 + 2993
2994 +2995
2996 + 2997 + 2998
2999
3000
3001
3002
3003 + 3004 + 3005
3006 + 3007 + 3008
3009 + 3010 +
3011 +3012

kartometrických
súradparcelnom
protokole

priemerná chyba,

I

štand.árdná odchý1ka chyby.

Absolútne chyby výmer získaných zo súradníc z roku 1930 voči výmorám získaným z parcelného proto.
kolu

I

I

1

Po výbere parciel, na kterých sú z~rne ich výmery
z parcelného protokolu a súradnice lomových bodov
z rnerania v roku 1930, resp. kartometrické súradnice,
srne vypočítali príslušné plochy. (Poznamenávame, že
výmery do parcelného protokolu sa získavali roznymi
sposobmi, napr. planimetrovaním
z mapových podkladov. Obdobne kartometrické súradnice sa získali
z tých istých mapových podkladov). Výsledky porovnania výmer parciel sme uviedli v tab. 4, 5, a 6, lide
v stipci 2 sú výmery získané z výsledkov kontrolného
merania v roku 1988, v stipci 3 sú výmery získané zo
súradníc vypočítaných Z mel'aných prvkov v 1'6koch
1930-1936,
v stipci 4 sú rymery vypočítané z kartometrických súradníc a v stípci 5 sú výmeryz parcelného protokolu, resp. z údajov EN.
Absolútne chyby výmer získaných z kartometrických súradníc (D) voči výmerám z parcelného protokolu (P)

S P-D

= 0,038 %,
= 0,301 %,

4. Záver.

Tab. 6
II Bratislava

P-

súradnice dávajú jedno-

Opať je potvrdená vačšia vhodnosť kartometrických
súradníc. Výmery vypočítané z kartometrických
sú·
radníc "Všetky 2odpovedajú z hIadiska presnosti kritériu podla Inštrukcie A. V prípade použitia súradníc
z roku 1930 jedna parcela nevyhovuje Inštrukcii A.
V tab. 7 uvádzame odhad intervalu spofahlivosti
pre relatívne chyby výmer vypočítaných z kartometrických súradníc v závislosti na "Vefkostiuvažovanej plochy.

Výmera [m2]

I

1

2,88 [m2].

relatívna
chyba v %

I Inštrukcia. A
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do 400 m,2

<-1,43;
1,33>
1,4

Výmera m2

I

2

..

3

I

4

I

5

723

720

719

714
716
630
733
703

714
716
630
730
701

714
713
630
730
701

721
713
734

725
712
733

725
711
732

962
661
582
727
746
723
229
233
411
731
724

963
668
582
731
747
725
507
229
234
412
732
716

963
666
586
732
747
724
506
229
235
416
734
718

718

720

721

<l)

'd
Cll

'"'

<l)

S
'<l>

~
~
o
Cll

.!ll

~
<l)
~

508

I

401-7Q!l m2

<-0,72;
0,93>
1

I

nad 700 m,i

<-0,41;
0,42>
0,8
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fakt, ktorý nás oprá~uje vysloviť·závery:
- Kartometricky 7JÍskanésúradnice lomových bodov
a nadvazne získané výmery parciel možno v plnom
rozsahu prevziať a nadvazne využívať pri· vedení
EN.
- Kartometricky získané .súradnice.sp1ňajúpodmienky pre prevzatie povodných mapových podkladov
'podIa ůSN 01 3410.
- Nadvazná sÚ8tavná aktualizácia číselných výsledkov uvedeného prepracovania pozemkových máp
umožní plné zapojenie údaj ov EN do informačných
systémov a možnosť automatizovaného spracovania aktuálnych pozemkových máp V rubovornom
časovom horizonte.
.
- ŮÍBelnévýsledky prepracovania odporúčame ako
vhodné údaje pre databázu, s podminekou využitia
met6dy korekcie pri použití kontrolných bodov.
Met6da je overená v časti 3.1.1.8ystematickéchyby
pri mera,ní v podstate nemajú vplyv- na vefkosť
určovaných výmer parciel.
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databázovútechno16giu vedenia meračského operátu
EN vyžaduje praxou potvrdiť' predkladanú te6riu.
LITERATÚRA:
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Príspevok je vkladom do riešenia citlivých problémov súvisiacich s vlastníckymi vzťahmi k pozemkom
a ich výmerám, ktoré sú evidované vEN. Prechod na

Tvorba programového
PMD-85 ukončena

1990, MlI.lo 2

Lektoroval :
Ing. Jozef Marek,
Geodetický podnik, I. p., B:atlslava

systé,mu

Ing. Jil'í Pechálek,
Geodézle, s. p., Opava

2. Nasazeni mikropoěltaěfl a znzenl gescnfhQ pracoviště
Myšlenka nasazení ~0J>Očítačů PMD·85 na geodetic.
ká pracoviště resortu CUGK vyšla z oddělení technického rozvoje n. p. Geodézie Opava. Nositelem původní
ínyšlenky byl Ing. Josef Maxa; první výzkumná zprá.
va, která řešila praktické využití mikropočítačů PMD-85 v resortu, byla napsána na podzim 1984. Byla
'přijata velice různorodě, avšak praxe ukázala, že mi.
kropočítač PMD-85 nejen plně vyhovuje pro geode.
tické výpočty, ale je také využitelný i k jiným potřebám pro zpracování různých dat. Dnes také víme, že
zdaleka ještě nejsou využity všechny možnosti, které
může osmibitový mikropočítač československé výroby
poskytnout.
.
V roce 1985 se konalo první školení obsluhy milu'O·
počítače PMD-85 pro pracovníky středisek geodézie
opavského n. p. Geodézie. Účastníci školení si odtud
odvezli na svá pracoviště prvých 10 mikropočítačů
PMD-85 pro potřeby svých pracovišť. Zároveň s mikropočítači si odvezli na magnetických kazetách prvé
dva geodetické programy. Dnes je plně vytíženo
v Geodézii, s. p., Opava 38 mikropočítačů PMD-85
a jimi je využíváno velké množství programů z celkového počtu 313 evidovaných programů.

. Mikropočítač PMD·85 se v roce 1985 ujal své důležité
funkce. Pracuje na všech střediscích geodézie,na mno·
ha měřických oddílech různých specializovaných
středisek, na pracovištích ekonomických, pří~ravy
výroby a pod. Je rozšířen v resortu CUGK, 8UGK,
na mnoha geodetických pracovištích různých podniků
v celé Ú88R. Gesční pracoviš1iěeviduje více než 40 organizací, u nichž je v provozu nasazen mikropočítač
PMD·85 a je využíván programový systém PMD-85
resortu CúGK vytvořený pro potřeby geodetů.
Nesporným kladem při nasazování mikropočítačů
do praktického provozu byl i realizovaný názor, že
v oblasti programového vybavení by v rámci resortu
CÚGK mělo být jedno pracoviště, které zajÍl>típrogramové vybavení pro geodetickou veřejnost a bude
systematicky řídit tvorbu a distribuci programů. Z tohoto názoru vzniklo v útvaru racionalizace výroby
a práce (ÚRVP) opavské Geodézie gesční pracoviště
programového vybavení mikropočítače PMD·85 pro
resort CúGK. Dalším důvodem k vytvoření praooviště
je fakt, že tvorba programového vybavení je ekono·
micky nákladnější než vlastní náklady na zakoupení
mikropočítače. Proto bylo, je a i nadále musí být tvor-
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ba programů řízena centrálně.
Prvým úkolem gesčIÚho pracoviště programového
vybaveIÚ PMD-85 bylo vytvoření pravidel pro tvorbu
systému a organizaci programů. PracovIÚci ÚRVP
vytvoř'ili Metodický návod pro tvorbu, údržbu a distri.
buci programů pro mikropočítače, Metodický návod
se stal závazným dokumentem v rámci resortu CÚGK
a stal se také podkladem obdobných návodů v jiných
resortech národIÚho hospodářství.

3. Mikropočítač PMD-85 a jeho periferie
Z hlediska hardwarového vybaveIÚ bylo a je nejopti.
málnější sestavit pro geodetická pracoviště následující
konfiguraci mikropočítače PMD·85:
- základIÚ sestava (mikropočítač, zdroj, televizIÚ
přijímač),
- magnetofon,
- kartometr KAR.A2,
- tiskárna,
- grafický zobraz~á;ě;
- jednotka pružných disků MFD·85.
V Geodézii, s. p., Opava se podařilo zajistit základní
sestavu s magnetofonem a kartometrem
KAR·A2
hned v prvém roce nasazení. Tiskárny byly doplněny
k sestavám v roce 1987 a 1988, grafické jednotky v roce
1988. Nahradit magnetofony jednotkami pružných
disků se nepodařilo, neboť v ČSSR není výrobce.
V opavské Geodézii je k dispozici pouze jedna jed.
notka pružných disků, vytvořená vlastními silami. Je
využívaná gcsčním pracovištěm pro archivaci programů
a byla využívaná pro výzkumný úkol v souvislosti
s převcdením knihoven gcodetických programů na
pružné disky. Bylo vytvořeno programové vybaveIÚ
pro práci s jednotkou pružných disků, které však může
využívat pouze () diskových jednotek v celém resortu
ČÚGK.
S grafickými jednotkami je situace ve využívání
obrácená. Grafické jednotky jsou zařazeny do výrobní
činnosti, ale není dostatečně bohaté programové vybavení. První programy pro využití zobrazovačů byly
vytvořeny na půdě brněnské Geodézie. V rámci koope.
race tvorby Programů (jak bude ještě dále uvedeno),
byl vytvořen soubor programů SG GRAF pro sestavu
PMD·85 v konfiguraci s kartometrem, minigrafem a di.
daktikem Z. Bohužel uvedenou sestavou jsou vyba.
vena jen střediska geodézie jihomoravského kraje
a programový systém SG GRAF nenavazuje na stá.
vající programový systém PMD·85.
Sestavy všech mikropočítačů PMD·85 jsou v opav·
ské Geodézii doplněny o tiskárny. Z hlediska praxe je
V podstatě jedno, jaký typ tiskárny je připojen. Roz.
hodující je doplnění programů příslušným komunikač·
ním programem mezi mikropočítačem a tiskárnou.
V posledním roce tvorby programů byly provedeny
optimalizac~ všech dosavadIÚch programů, aby bylo
možné v plné mířc využívat tiskáren pro tisk výpočet.
ních protokolů.
Největší efekt a největší využití PMD·85 spočívá ve
spojení s kartometrem KAR·A2. Původně bylo možné
kartometrem jen snímat souřadnice bodů a ručně na·
vádět ramena kartometru na vynášení bodů. Na zá.
kladě výzkumu, provedeného ing. Maxou, byly všech·
ny kartometry doplněny o zařízení, umožňující vyná-

šeIÚ bodů do grafického podkladu; V Geodézii, s. p.,
Liberec byl vyhotoven funkční vzor kartometru,
umožňující i kresbu.
Pro efektní využití kartometru KAR·A2 byl vytvo.
řen program pro planimetrováIÚ, kterým lze naplnit
paměti EPROM. Úprava podstatně urychlila opera·
tivnost mikropočítače. Součtové kružítko, používané
více než 100 let, bylo konečně poraženo moderní
technikou.
Oddělení ÚRVPopavské Geodézie zabezpečuje stále
kromě uživatelského programového vybavení také
technickou pomoc všem organizacím, využívajícím
programový systém PMD·85 resortu CÚGK. Obsahem
technické pomoci jsou:
-

úpravy verzí jazyka Basic·G,
úpravy verzí jazyka Basic 602,
podprogramy Ve strojovém kódu,
naplňování pamětí EPROM,
opravy a úpravy mikropočítačů PMD·85,
opravy a úpravy kartometrů KAR.A2,
opravy a úpravy zapisovačů XY, .
konzultace, týkající se připojení různých periferií
a zařízení k mikropočítačům PMD·85.

OdděleIÚ Ú~VP opavské Geodézie se stalo z pověření
předsedy čOGK gestorem programového vybavení
programového systému PMD·85 resortu CúGK. Z po.
věření vznikla povinnost vytvořeného gesčního pra.
coviště programového vybav-eIÚ resortu CúGK za·
jišťovat tvorbu, údržbu, distribuci a dokumentaci
programů.
HlavIÚ náplní tvorby programového vybavení bylo
naplněIÚ knihoven programů PMD·GEP, PMD.MAP,
PMD-DET programy geodetických úloh pro mikro·
počítače PMD.85.1, PMD·85.2 a PMD·85.2A. Obrovo
ský rozsah prací na tomto úkolu však nebylo v možnos·
tech jednoho fracoviště, GesčIÚ pracoviště programo·
vého vybavempožádalo proto ostatní podniky resortu
o spolupráci, jejímž výsledkem bylo rozdělení úkolů.
Geodézie, s. p:, Praha převzal úkol stávající programy
knihovny PMD·MAP, vytvořené pro mikropočítač
PMD·85.1 přepracovat a optimalizovat pro všechny
tři typy mikropočítačů. Geodézie, s. p., Plzeň převzala
úkol stávající programy knihovny PMD·GEP vytvoře.
né pro mikropočítač PMD·85.1 přepracovat pro mi.
kropočítač PMD·85.2. Geodézie, s. p., Brno převzal
úkol spojený s tvorbou programů pro grafické za·
pisovače. Geodézie, s. p., Ceské Budějovice převzal
úkol doplnit všechny tři knihovny o některé programy
po dohodě s gesčIÚm pracovištěm programového vy.
bavcIÚ. Největší podíl plněIÚ úkolů zůstal na Geodézii,
s. p., Opava. Podnik splnil. úkol naplnění knihoven
programů PMD·GEP, PMD·MAP pro mikropočítač
PMD-85.1 a jejich údržbu. Provedl úplnou optima.
lizaci programů knihovny PMD·GEP pro mikropočítač
PMD-85.1, PMD·85.2 a PMD·85.2A. V plném rozsahu
splnil úkol vytvoření a optimalizace programů kni.
hovny PMD·DET pro všechny tři typy mikropočítačů.
Splnil a dosu dbeze zbytku plní všechny úkoly vyplý.
vající z povinnosti gestora programového vybavení.
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7 verzí pro využití mikropočítače PMD-85.1 a 6 verzí
pro využití mikropočítače PMD-85.2nebo 1'M.D-85.2A.
Nejužívanější knihovnou programů je knihovna
Vytvořené seznamy.souřadnic ve všech třech kniPMD-GEP. V této knihovně je fyzicky archivováno hovnách programů je možné nahrát na magnetickou
46 programových bloků a 4 programové úlohy pro kazetu a předat na minipočítač SM 420 k dalšímu
mikropočítač PMD-85.1. Pro mikropočítač PMD.85.2 zpracování. Seznamy souřadnic nahrané na kazetách
a PMD-85.2Ajefyzicky archivováno gesčnímpracoviš- je možné využít také pro provádění kresbynadigigrafu.
těm 48 programových bloků a 4 samostatné úlohy.
úkolem tohoto článku není seznámit čtenáře s pod.
Programy knihovny slouží pro zpracování záznamů robnostmi a plným obsahem programového vybavení
podrobného měření změn při evidenci nemovitosti. knihoven programů PM;D.GEP, PMD-MAP, PMDKnihovna PMD·GEP byla nejvíce diskutovanou DET. Podrobnější informace jsou uved.eny v [1].
knihovnou ze strany uživatelů. Názory na organizaci V článku [I] je uveden i popis knihoven programů
geodetických úloh do programových bloků a počet programového systému PMD-85 v resortu ČÚGK
bodů seznamu Souřadnic ,byly velice rozdílné. Při platný k I. 4. 1988. Od uvedeného data však došlo
tvorbě zásad stavby knihovny se vycházelo ze zásady, k optimalizaci programového vybavení. Uvedené
že knih?vna programů má sloužit_běžné -práci při počty archivovaných programů odpovídají počtu optiúdržbě evidence nemovitosti. Mikropočítač PMD-85 malizovaných programů. Při práci na optimalizaci šlo
měl nahradit, dosud užívané kalkulátory a nikoliv se - o podstatné změny z hlediska obsluhy a výstupů z pro·
stát konkurentem minipočítače řady SMEP nebo do· gramů. V optimalizovaných programech došlo ke
konce ho nahradit. Při údržbě EN se běžně bohatě zrychlení obsluhy, úpravě výpisu číselpodle desetinrié
vystačí se souborem seznamu souřadnic do 150 bodů. tečky, možnost výpisu .průběŽJ,l.éhoprotokolu na tisPraxe také ukázala, že v mnoha ipřípadech postačí kárnu a pod. Obecně však zůstala skladba úloh v blo40bodů seznamu souřadnic a proto také byly vytvo· cích u knihovny PMD-GEP a názvy úloh ,u knihoven
řeny další bloky knihovny. Další zásadou pro tvorbu PMD-MAPi PMD-DET beze změn. Konečný, závěrečzásad a organizace programových bloků byl názor, ný seznam programů se proto liší hlavně číslem verze
že v případě potřeby většího souboru než je 150 bodů' programů a.je doplněn o některé nové úlohy a bloky.
seznamu souřadnic, je možné použít programů kni· Všichni uživatelé, registrováni gesčním pracovištěm
hovny PMD-MAPnebo lze výpočty provádět DJ1 mini- programového vybavení resortu ČÚGK byli se změnapočítači SM 4/20.
llŮ seznámelŮ prostřednictvím Zpravodajů PMD-85
-Tuto-filozofii mnozí uživatelé nechtěli-nebo někdy čís. 9 a čís. 10. Pokud čtenář tohoto článku má zájem
i nemohli přijmout. Proto snad začali VJlUýšlet další o závěrečný seznam všech programů, může se přímo
a jiné systémy, jinou organizaci skladby úloh v blocích obrátit na gesční pracoviště programového vybavení
apod. Bylo to správné do toho okamžiku, dokud si PMD-85 na oddělení ÚRVP Geodézie, s. p., Opava.
uživatelé provedli úpravy programů podle potřeb
Kromě programů knihoven PMD-GEP, PMD·MAP
svých pracovišť. Nebylo nutné tvořit nové algoritmy a PMD·DET obsahuje programový systém PMD-.85
úloh, nebylo nutné vynakládat velké časové a finančI,Ú resortu ČÚGK další knihovny:
náklady na tvorbu nových programů. Pokud se však
změny organizace začaly prosazovat' na půdě celé - Knihovna PMD-REN obsahuje 2 aplikačlú prograorgalůzace, pak bylo nutné do'táhnout myšlenlfy až
my pro oblast vedení a využívání registru evidence
do konce a nikoli opustit práce v polovině činnosti.
nemovitosti.
'
Těmitú úpravami totiž nikdy neprošly všechny po· - Knihovna PMD-APL obsahuje aplikační programy
třebné programy, které pracoviště potřebují, ale jen
pro řešení zvláštních geodetických úloh. Je archičást. Tím se stalo, že mnoho pracoVí.šťnemohlo a nevováno celkem 8 programů pro mikropočítač
může využívat v plné šíři programových prostředků
PMD-85.1 a 14 programů pro mikropočítač PMDpodle nabídky programů vydané gesčnímpracovištěm
85.2.
programového vybavení.
- Knihovna PMD.ASŘ obsahuje aplikační programy
Knihovna PMD·MAP obsahuje aplikačlúprogramy
pro řešení úloh ekonomického a orgalŮZačníhocha- ,
pro číselné zpracování map velkých měřítek. Gesční
rakteru. Archivováno je 24 programů pro mikropracoviště archivúje po ukončení práce na tvorbě
počítač PMD-85.1 a 7 programů pro mikropočítač
programového vybavení'celkem 68 programů, z čehož
PMD-85.2.
polovina je určena pro mikropočítač PMD-85.1a polo- - Knihovna PMD-LlB obsahuje a.plikačníprogramy
vina pro mikropočítač PMD-85.2a PMD-85.2A.Každý
univerzálního charakteru. Je archivováno celkem
aplikační program ohsahuje soubor. dvou úloh, tj.
32 programů pl'Cvážněve strojovém kódu.
úlohu seznam a geodetickou úlohu. Celkem lze zpra· - Knihovna SGGRAF obsahuje 4 programové bloky
covávat 450 bodů & jejich souřadlŮce. Samostatná
pro práci střediska geodézie s využitím grafických
úloha Seznam souřadnic umožňuje předávat soubory
jednotek XY, didaktik Z a kartometru KAR-A2.
souřadnic k využití do knihovny PMD·GEP a obráProgramy těchto knihoven byly většinou zpracovány
ceně.
Knihovna PMD·DET obsahuje aplikační programy formou řešení tematických úkolů nebo formou podání
pro řešení vybraných úloh užité geodézie. Gesční zlepšovacích návrhů. Seznam programů pro jednotlivé
pracoviště programového vybavení archivuje fyzicky knihovny programů (mimo PMD-GEP PMD-MAP,
39 programů geodetických úloh. Knihovna programů PMD.DET) byl doplněn o několik programů vzhledem
předpokládá využití programovacího jazyka Basic 602. k seznamu, uveřejněném v příloze GaKO číslo 25.
Programovací jazyk má několik verzí podle typu mi. Seznam všech programů je uveden v již zmíněném
kropočítače a připojené tiskárny. K dispozici je ZpravodajiPMD-85 čís. 10.
ó. Knihovny programového vybaveni

1990/39

Geodetický a kartografický obzor
ročnik 36/78, 1990, ~islo 2

40

Pro snadnou obsluhu a orientaci všech programů
knihoven programového systému PMD-85 resortu
ČÚGK bylo vydáno gestorem programového vyba'Vení
celkem 24 dílů uživatelských příruček.
Práce na tvorbě programového vybavení byly ukončeny k 1. 7. 1989. Jak již bylo napsáno, gestor programového vybavení vydal závěrečný seznam všech evidovaných 313 programů ve Zpravodaji PMD-85 čís. 9
a čís. 10. Rozšiřování programů na kazetách a možnost
technické pomoci zůstane i nadále 'V náplni práce
gesčního pracoviště programového vybavení PMD-85
resortu ČÚGK po dobu nejméně pěti let.

6. Závěr
V dubnu 1989 uběhly 4 roky, kdy přišly na geodetická
pracoviště první sestavy mikropočítačů
PMD-85.
čtyři léta praxe prověřila správnost nastoupené cesty.
V roce 1989 však také uběhlo 6 let, kdy na západních
trzích začaly ~ominovat 16 bitové mikropočítače.
Další generace mikropočítačové techniky proto musí
postupně nahradit i u nás osmibitové mikropočítače.
Proto bylo nutné ukončit další práce na programovém
vybavení programového systému PMD-85 a včas
zúročit získané zkušenosti. NejrO",šířenějším systémem
s nejrozsáhlejšími programovými prostředky se stal
ve světě operační systém 16 bitových počítačů
MS DOS. Tímto systémem jsou vybaveny mikropočítače typu IBM PCjXT a IBM PCjAT, které nahradí
na všech· geodetických pracovištích resortu ČÚGK
v dalších letech dosud používané mikropočítače
PMD-85.
Geodézie, s. p., Opava se chce i nadále podílet na
tvorbě programového vybavení. Jeho úkolem bude
obdobně, jako tomu bylo u mikropočítačů PMD-85,

zajistit vědeckotechnické výpočty pro nově nasazova·
né 16 bitové počítače.
ÚRVP opavské Geodézie na začátku roku vytvořil
tým pracovníků, který v prvé polovině roku velice
intenzívně hledal optimální koncepci programového
systému pro geodetické výpočty. V druhé polovině
roku již zahájil práce na tvorbě základního souboru
souřadnicové větve. Celý programový soubor je 'VYtvářen s 'Velkým úsilím o maximální uživatelský
komfort. Programový soubor je zpracová'Ván v programovacím jazyku TURBOP ASCAL .. Soubor bude
využívat stejných vstupních dat jako dosavadní systém:MAPA 2 a GEO:MAP na počítačích řady SMEP-I.
Bude produkovat stejné výsledky jako projektovaný
systém řady minipočítačU SMEP-2. Aby bylo těchto
cílů dosaženo, byly již v prvé polovině roku 1989 zpra·
covány optimalizované
algoritmy souřadnicových
úloh pro velkoměřítkové mapování jako prvá dokumentace k programovému vybavení pro 16 bitové
počítače.
Programový soubor pro využití 16 bitových mikropočítačů řa,dy IBM PC bude nasazován na geodetická
pracoviště postupně od roku 1990 souběžně s nákupem
a přidělením mikropočítačů. Záměrem je v průběhu
první poloviny 90 let nahradit touto technikou 8 bitové
mikropočítače PMD·85.
LITERATURA:
lI] PECHÁČEK, J.: Uplatnění mikropočítače PMD-85
v geodézii a jeho programové vybavení. GaKO, 34,
1989, č. 6-8, příloha Č. 25.
Do redakce došlo: 15. 9. 1989
Lektoroval:
Ing. Ivo Me;zr, VÚGtK

Ing. Alel Čepe k,
Výzkumný ústav geodetický,
topografický a kartografický

Vybrané algoritmy pro, generování
náhodných vektorů

S případy modelování náhodných veličin se v oblasti
geodézie setkáváme doposud jen zřídka. Je to dáno
jednak povahou převážné většiny geodetických prací,
které nemají experimentální povahu, dále pak ještě
stále omezeným přístupem k potřebné výpočetní
technice. Lze očekávat, že s širším zavedením výkonných osobních počítačů ve výuce i v praxi se tato situace změní. Generátory jako zdroj náhodných veličin
s požadovaným rozdělením pravděpodobnosti mohou
najít uplatnění ve výuce' (vygenerování souboru
"měřených" veličin s požadovanými
statistickými
vlastnostmi je snazší než pořízení reálných dat), v programátorských aplikacích (možnost nezávislé kontroly

výsledků jiné metody) a ve výzkumu (z článků
orientovaných na geodetické aplikace připomeňme alespoň článek[8], který je věnován využití simulačních
postupů při optimalizaci geodetických sítí a disertaci
[I]). Tento článek si klade za cíl seznámit zájemce
o uvedenou problematiku se spolehlivým aparátem
pro generování náhodných veličin s normálním rozdělením.
Při modelování náhodných jevů na počítači je generován značný objem simulovaných dat. Případy,
kdy se jedná řádově o miliony náhodných veličin, ne·
jsou výjimkou. Jako zdroj pro glilnerování těchto
hodnot se používají generátory pracující na určitém
fyzikálním principu (zdrojem je např. elektronický
šum) nebo generátory, které produkují náhodnou
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posloupnost podle daného algoritmu. Vzhledem k tomu, že generátory pracující na fyzikálním principu
vyžadují připojení speciálního zařízení k počítači je
jejich použití značně omezené. V praxi se proto převážně používají generátory realizované určitým algoritmem. Posloupnost generovaných hodnot je pak
ovšem jednoznačně determinována počátečním stavem
generátoru. Takto generovaná posloupnost se proto
někdy označuje jako pseudonáhodná. Genérátory
pracujícími na fyzikálním principu se v tomto článku
nebudeme zabývat a v zájmu stručnějšího vyjadřování
budeme většinou používat pouze přívlastkunáhodný
namísto formálnč správného pseudonáhodný (náhodná
posloupnost, generátor náhodných čísel, atd.). Připomeňme jen, že každá pseudonáhodná posloupnost
generovaná na počítači musí být. nutně periodická
(konečný počet stavů generátoru); před periodicky
se opakující posloupností hodnot mUže obecně předcházet konečná řada neperiodických prvkú - délka
periody patří mezi základní charakteristiky generátoru.
Základem při generování veličin s normálním rozdělením (obecně s nelineárním rozdělením) je vždy
generátor rovnoměrného rozdělení. Výběru přenositelného generátoru rovnoměrného rozdělení se proto
budeme věnovat nejdříve.
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VAR'J"

JRAND = JRAND + 1
IF (JRAND.GT. 55) JRAND = IRN55(IA)
U ±: FLOAT(IA(JRAND)) * 1. OE-9
Většina v praxi používaných generátorú rovnoměrného
rozdělení je dána rekursivním vztahem

(procedura IRN55 může být modifikována tak, aby
pracovala přímo s čísly v pohybl~vé řádov:é čá~ce.
Nutnou podmínkou je dostatečná presnost arItmetiky
Xi+l = r(Xi),
pohyblivé řádové čárky daného počítače, která musí
pro nějakou počáteční hodnotu Xo' Funkce r definující zaručit exaktní výsledky pro všechny zde prováděné
(pseudo)náhodnou posloupnost X, má nejčastěji tVll:r výpočty). Ve volajícím programu musí být kromě toho
Xi+l = (aXi
b) mod m.
(1) deklarováno IA jako pole "DIMENSION IA(55)"
a nastaveno "JRAND=55". Potřebnou inicializaci
Obvykle pak hovoříme o lineárně kongruentní metodě, pole IA zajistí procedura IN55, která je rovněž uvedekterá je podložena propracovanou teorií (vhodnou vol- na na obr. 1.
bou konstanta, b, m se zabývá např. [5]). Patrně jediPosloupnost generovaná předpisem (2),'tak je např.
nou nevýhodou lineárně kongruentní metody jsou realizována procedurou IRN55 , má zarucenu délku
potíže při implementaci ve vyšších programovacích periody
jazycíoh; kompilátor mUže například generovat kód,
2q(255 -1),
kde O~ q < e pro m = 2e•
který interpretuje jako chybu přetečení v dúsledku
vynásobení dvou velkých čísel typu integer a pod. Na rozdíl od lineárně kongruentní metody jsou ale
(situace, které při zápisu v asembleru nečiní problé- statistické vlastnosti takto generované posloupnosti

+

my).

Knuth [5] doporučuje jako základ pro "přenositelný" generátor náhodných čísel,který múže být zapsán
v kterémkoli vyšším programovacím jazyku,posloupnost
Xn

=

(Xn-55

-

Xn-24)

mod m,

n

= 55,56. . .

(2)

V jazyku FORTRAN je tato posloupnost zapsána jako
procedura IRN55, která při každém vyvolání předá
55 náhodných čísel typu INTEGER (předpokládá se
pouze, že daná aritmetika ~možňuje práci s celými
čísly v intervalu od _109 do +109; hodnota 109 múže
být nahrazena libovolným velkým sudým číslem) zdrojový text procedury IRN55 je uveden na obr.!.
Převod takto vygenerovaných náhodných čísel do
intervalu (O, 1) zajistí tři následující příkazy (JRAND
je pomocná proměnná)

podloženy převážně empirickými testy.
3. Generováni normálnfho rozděleni
Jak bylo řečeno v úvodu, vychází se při generování
libovolného nelineárního rozdělení vždy z náhodnýc?
hodnot s rovnoměrným rozdělením pravděpodobnostI.Existuje řada metod,pro které je dokázáno, že výsledná posloupnost má normální rozdělení N(O, 1), za
předpokladu, že jako zdroje použijem,ehodnot s ;ovnoměrným rozdělením. Nemá proto vyznam zabyvat se
rúznými přibližnými metodami.
V článku [4] uvádí Kinderman a Monahan metodu
pro generování náhodných veličin X s danou frekvenční
funkcíf(x). Označme
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Je-li (U, V) dvojice náhodných veličin s rovnoměrným
rozdělením nad Cf! pak X = UIV má požadované rozdělení f. Dvojice (U, V) je generována rovnoměrně
nad Ch je-li vygenerována rovnoměrně nad obdélníkem ohraničujícím oblast Of - ohraničení oblasti Cf
snižuje počet neúspěšně generovaných dvojic (U, V).
Je-li například oblast Cf ohraničena obdélníkem s vr·
choly (O, +-b) a'(I, +-b), tvoří algoritmus následující dva kroky:
.
I. Generuj nezávislé hodnoty u a v rovnoměrně nad
intervalem (O, 1), přiřaď x = 2b(v - O.5)fu.
2. Jestliže u2 <f(x), pak x má požadóvané rozděle.
ní; jinak opakuj krok 1.
V případě normálního rozdělení lze nerovnost v kroku 2
zapsat ekvivalentně jako x2 < -4 ln u. výpočet loga-.
ritmu pak může být pro většinu dvojic eliminován
testováním dvou nerovností
1
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Jako optimální pro horní· a dolní test uvádí Knuth
[5] hodnotu c = el/4, resp:c = e1.35. Fortranská procedura GNOI (viz obr. 2) generuje na základě popsané
metody pole nezávislých náhodných veličin s normál·
ním rozdělením. Procedura GNOl používá jako zdroj
náhodných čísel s rovnoměrným rozdělením proceduru
IRN55. Aby nebylo nutné explicitně deklarovat
a inicializovat ve volajícím programu pracovní pole
IA a proměnnou JRAND, je možné inicializovat počáteční stav ,,·olánímpomocné procedury INOI uvedené na obr. 2.

matice C byla kovarianční maticí vektoru Y. Tento
požadavek bude· splněn, jestliže

4. Náhodný vektor s danou kovariancnf matici

Důkaz je zřejmý

Procedura GNOI popsaná v předchozím textu umožňuje generovat náhodné' vektory s nekorelovanými
složkami s normá.hÚInrozdělením. Označme náhodný
vektor s nekorelovanými složkami X, a danou kovariační matici C. '-{aším úkolem je nyní určení matice A,
takové aby pro náhodný vektor
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:MaticiA pro transformaci náhodného vektoru X na
náhodný vektor Y s danou kovarianční maticí získáme
Choleskyhorozkladem kovarianční matice C na součin
dvou vzájemně transponovaných trojúhelníkových
matic. Pro výpočet můžeme použít např. proceduru
MTDECl z [3] (pro úplnost je zdrojový text procedury
uveden na obr. 3 - parametry jsou: A pole obsahující
na vstupu po řádcích uloženou dolní trojúhelníkovou
část (semi)definitnímatice, na výstupu dolní trojúhelníkovou část matice získané rozk1a.eem; N stupeň
matice A; TOL tolerance pro identifikaci semidefinitní
matice; IDF vrací na výstupu defekt matice A).
Pro výpočet transformace Y = AX je určena pomocná
procedura MTNX, která je rovněž uvedena na obr. 3.
ó. Test generátoru GNOl

v

co:nO:l/r.;:LJ1','1

G~'I01.

GE:jERr;TOq~J

E!)D

RC-V

Stojíme-li před úkolem potvrdit nebo zamítnout na
základě empirických testů hypotézu o předpokládaných statistických vlastnostech generátoru (pseudo)náhodných čísel, nezbývá nám většinou než omezit se
na. testování pouze omezené části periody. Obvykle
totiž není možné otestovat generátor v celém rozsahu
periody (např. délka periody generátoru IRN55 je
alespoň 255). Pomocí sta.tistických testli je možné odhalit "špatný" generátor, přijetí ověřované hypotézy
je vždy spojeno s rizikem omylu.
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TestováIÚ nového generátoru je časově velmi náročTab. 2 Testování normality generátoru GNOl - hodnoty testovacích kritérií pro test Kolmogorova.né. Generátor musí být podroben řadě různých testů
-Smirnova.
(uvádí se, že spotřeba strojového času při testováIÚ
generátoru mnohdy převyšuje čas během kterého je
využíván). Zájemcům o bližší seznámeIÚ s touto problematikou lze doporučit např. knihu [5].
.
V tomto článku uvedeme výsledky testováIÚ nulové'
hypotézy o normalitě generátoru GN01, založených
na testu Kolmogorova-Smirnova
(viz např. [7]), s využitím programu
publikovaného
v [6]. Vzhledem
k celkovému rozsahu periody generátoru GNOl mají
ovšem výsledky zde u V"edených testů pouze ilustrativní
charakter.
Test Kolmogorova-Smirnova
pro jeden výběr vychází z maximální diference mezi teoretickou a empirickou
distribučIÚ funkcí. Mějme n-členný náhodný výběr
Xl' X2, ••• , Xn z rozděleIÚ s distribučIÚ funkcí F(x)
a utvořme empirickou distribučIÚ funkci

Fn(x) - (počet čienú Xl' X2,

•••

,

Xn které. jsou

~ x)fn.
Nechť

D

ll

=

sup jFn(x) -

F(x)j ,

pak testovací kritérium n Dn má limitní Kolmogorovo-Smirnovo
rozděleIÚ. Některé kritické hodnoty
nl/2Dn, vypočtené z limitního rozděleIÚ jsou uvedeny
v následující tabulce
l/2

Dolní
Horní

0.55
1.23

Při ověřování normality
generátoru
GNOl bylo
postupně generováno vždy 50 n-členných posloupností
(vektorů); n = 100, 200, 300, 400, 500, 1000 a 5000
(generátor
IRN55 byl inicializován
hodnotami
O,
3521538, :H55858, 21522, 2545l11, 215522 a 12552003).
Pro každou n-člennou posloupnost byla testována hypotéza, že se jedná o výběr z normálIÚho rozděleIÚ
N(O, 1); tab. 2 uvádí vypočtené hodnoty testovacích
kritérií (* označuje překročeIÚ kritické hodnoty 1.224
limitního rozděleIÚ pro hladinu významnosti
0.10).
Z tab. 2 uvidíme, že zhruba jedna desetina testovacích kritérií nl/2Dn překročila kritickou hodnotu 1.224
pro hladinu významnosti testu 0.10, jak lze očekávat
v případě platnosti
testované hypotézy.Vypočtené
hodnoty testovacího kritéria nl/2Dn jsou náhodné veličiny, které mají v připadě platnosti ověřované hypotézy Kolmogorovo-Smirnovovo
rozdělení. Pro padesátičlenné výběry testovacích kritérií n1/2Dn vypočte.
ných při testování generovaných n-členných posloupností (jednotlivé sloupce v tab. 2) byla proto testována
hypotéza, že se jedná o náhodné výběry z Kolmogorovova-Smirnovova
rozdělení. Výsledkem byly hodnoty
testovacích kritérií 0.93, 0.54, 0.92, 0.61, 0.58, 0.44
a 0.41, které odpovídají
právděpodobnostem
0,34,
0.93,0.35,0.84,0.88
a 0.98. Zádné z těchto testovacích
kritérií nepřekročilo
kritickou hodnotu pro hladinu
významnosti 0.10 a můžeme tedy přijmout hypotézu,
že všechny testované n-členné posloupnosti jsou ná·
hodnými výběry z normálního rozdělení N(O, 1).

Obdobných výsledků bylo dosaženo pro uvedené
n-členné posloupnosti generované generátorem GNOl
při testováIÚ na asymetrii, exces a x2-testu normality
(podrobné
výsledky
v tomto článku neuvádíme).

Jedna z možných aplikací generátoru náhodných čísel
je simulace náhodných chyb, jako jsou měřické chyby
apod. Ja~{O přiklad uvedeme nyní výpočet Qdhadu
vlivu chyb souřadnic identických bodů na rovinnou
podobnostní transformaci.
Mějme rovinnou' podo bnostIÚ transformaci souřadnic
bodu Pi ze soustavy S( Y, X) do soustavy .,S'( Y', X')

Yi,J = (YXoo)
( Xi

+(a

l

a2

a2)

al

(Yi~),
X,

kde translační vektor (Yo, Xo)t a prvky (al' a2) trans·
formační matice jsou určeny vyrovnáním ze souřadnic
identických
bodů. Předpokládejme,
že souřadnice
identických bodů v jedné soustavě jsou zatíženy chybami charakterizovanými
danou kovarianční maticí.
Zajímá nás, jak se projeví vliv těchto chyb na souřad·
nice transformovaných
bodů.
Šíření chyb budeme sledovat na modelu, který tvoři
čtvercová síť o celkovém počtu 100 bodů. Při sledování
určitého jevu provedeme vždy dva základní kroky
*) prohlásíme v modelové síti vybrané body za identické
**) určíme vektor souřadnic identických bodů v soustavě S'
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Tab. 3 Tendence šířéníchyb v poloze tril.nsformova,ných
bodů při rovinné podobnostní transformaQi '
1.
1.12~

1.1Q

Ó:~9

1.1 Q
o . Qu~

8:a{*
t11~
8:B~2
1: ~ o'g 8
1. 9
1.29

O.
1.
1.19

o~ 1. o Á
g.1. Q,
8 .3 )

0.7Q

O:'IU~1
O.

o0:22
'9~

O.
1.

O. 3
1. 5

0.i3~
1. o~

8'

0'Z0
O.Q~
'82
.
0.69
, . ~~* O. 2 ' 0.78

. b) střední hodnotilo směru vektoru posunů tr!lollSformovllonýchbodů, viz tab. 4 (uvedené údaje majiobdob.
ný význam jako v předchozím případě; vypočtená
hodnota se bližin/2, což nasvědčuje očekávanému
rovnóměrnému, rozdělení pravděpodobnosti)

1. ?~
1.1',
1.00,
1.04
1.01
1.01
1.04

1:1.2918
r

Obr. 4 Tendence 8íření chyb při rovinné podobnostní
transformaci
Tab. 4 Střední hodnoty směru vektorů posuvů transformova.ných bodů při rovinné podobnostní tra.nsformaci

Q

1.I

~~~
1.
1. ~
1.
1.

(Xid je vektor souřadnic identických bodů výchozí
soustavy S, rc je náhodný vektor se zvolenou
kovarianční maticí C). Po výpočtu klíče (vyrovnání) transformujeme
všechny body modelové sítě
z S do
Rozdíly souřadnic bodů v soustavě S
a S' považujeme za skutečné chyby způsobené chybam i v souřadnicích identických bodů.

sr.

Krok **) opakujeme n-krát (n = 500, 1000, ... )
a sledovaný jev určíme jako průměrnou hodnotu ze
všech pokusů. Celý postup opakujeme podle potřeby.
Pro názornost uveďme nyní výsledky dvou provedených testů. V obou případech byla vzdálenost mezi
body sítě zvolena 200 m, střední chyba souřadnic
my = mx = myx = 15 cm (diagonální kovarianční
matice), počet pokusů 1000. Sledovaným jevem bylo
a) šíření chyb v poloze transformovaných bodů; tab. 2
uvádí poměr střední hodnoty velikosti vektoru posunů jednotlivých bodů ku my x (vypočtené hodnoty
z tab. 3 odpovídají jednotlivým bodům; symbol *
označuje identické body; uvedené údaje jsou nezávislé na 1nnJ - graficky je tendence šířelú chyb
znázorněna na obr. 4,
'

Generátory (pseudo )náhodných veličin vystupují v nejrůznějších aplikacích jako· jsou simulace, muperická
analýza, programování a mnoho dalších (viz např.
[9]). Umožňují snadno generovat velký objem dat
s požadovanými charakteristikami
např. pro potřeby
ladění programů apod. V aplikacích' spadajících do
oblasti numerické analýzy použijeme generátor většinou jen tehdy, nemáme-li k dispozici jiné vhodné prostředky (především software, je-li požadován pouze
- jednorázový výpočet - úlohy využívající generátory
se obvykle snadno programují). Obecně lze říci, že
aplikace založené na generování (pseudo)náhodných
veličin jsou ve většině případů drahé (značná spotřeba
strojového času) a vykazují nízkou numerickou přes.
nost (1000 pokusů v uvedených testech nezaručilo
3 platné cifry!).
výše uvedený příklad ad a) by bylo vhodnější řešit
numerickým výpočtem kovarianční matice ,souřadnic
transformovaných
bodů, jak popisuje např. [2] ivyšší
přesnost a rychlejší výpočet). Přednosti simulace by
se naproti tomu uplatnily tehdy, jestliže by například
souřadnice identických bodu v jednotlivých pokusech
nebyly pevné, ale byly náhodně generovány ve zvolené
oblasti při splnění zadaných podmínek (minimáhú
počet identických bpdů, vzdálenost apod.). Uvedené
srovnání nás přivádí k následující *na.mné
aplikaci.
Postupy založené na generování náhodných veličin
mohou sloužit jako nezávislá kQUtrola výsledků jiné
metody (především při ladění programů) - v obdobných případegh je použití generátoru vždy oprávněné.
V souvislosti s použitím generátorů je třeba se vyvarovat přílišného entuziasmu (se kterým se někdy
setkáváme), právě tak jako zbytečné skepse. Generátor jako zdroj (pseudo )náhodných čísel je nástroj, který
se uplátni a je přínosem pouze v podmínkách.pro které
je určen.
'
Obecně lze ve všech případných aplikacích doporučit použití vždy alespoň dvou' různých zdrojů náhodných veličin. Firemní generátor rovnoměrného
rozdělení je běžnou součástí snad všech počítačových
instalací (ne vždy je ovšem zaručeno, že se jedná o generátor kvalitní), jedním z hlavních cilů tohoto článku
bylo proto seznámit čtenál'-e se snadno implementovatelným generátorem IRN55 , který může být použit
jako alternativní zdroj náhodných čísel a s dall\ími uvedenými procedurami vhodnými pro generování nor·
málního rozdělení.
LITERATURA:
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XIV. mezinárodní kartografická
konference ICA' (Budapest
17~24. 8. 1989)

Podle rozhodnutí Valného shromáždění ICA, konaného
v r. 1987 v Mďrélii (Mexiko) se uskutečnila ve dnech
17.-24. 8. 1989 v Budapešti (MLR) XIV. mezinárodní
kartografická konference ICA. V době konání konference
probíhalo ,p.aralelně zasedání Výkonného výboru ICA,
~eho komISI a pracovních skupin a 6 výstav. Vlastní
Jednání konference probíhala poprvé v historii ICA ve
3 sekcích, což značně ztížilo popř. znemožnilovyslechnout všechny referáty zásadw110 charakteru, které
dokumentovaly současný rozvoj kartografie. Nedostatkem rovněž bylo, že kromě zahajovacího ceremoniálu
poprvé nebylo pořadateli zajištěno simultánnítlumoěení v obou jednacích jazycích konference, tj. v angličtině a francouzštině. Nepříznivá byla i značná odlehlost
výstav od jednacích sál\\ konference, která probíhala
y centru Budapešti v koncertní hale Vigadó. Veškerá
Jednání byla časově omezena a končila nejpozději v 18
hod., což neumožml0 obvyklá véčerní zasedání komisí
a pracovních skupin ICA, které bylo běžnou praxí při
všech předchozích akcích. Technické exkurze, jichž
bylo or~anizováno celkem pět, probíhaly rovněž paral?lně s Jednáním konference a znemožňovaly tak Jejich
uěastník\\m vyslechnutí přednášek. Konečně i vlastní
program konference byl publikován pouze ve formě
sylab\\,přednášek, které obdrželi účastníci při prezenci
na akOl;vydání sborníku všech přednášek je nejisté.
Na programu jednání konference byly tyto okruhy
otázek:
- geografic.kéinformační systémy (43přednášek),
- automatIzace (36přednášek),
- atlasová kal'tografie (29přednášek),
- krajina a životní prostředí (19přednášek),
- dálkový prozkum Země (25přednášek),
- výchova kartograf\\ (15přednášek),
- tematické mapování (23přednášek), '
- mapy a turistika (11přednášek),
•
- teorie kartografie (12přednášek),
- technologie (9přednášek),
tj. celkem -222 referát\\. Kromě toho byla přednesena
řada referát\\ na zasedání. komisí a pracovních skupin
ICA, které nebyly ve sborníku ani v programu anoto·
vány a předem oznámeny. Výběr referát\\ do jednotli-

a jejich aplikace, Academia,Pra,ha 1978.
[8J SOHMITT, G.: Monte-oarlo~Design geodatischer
Nezte, A1lg.Vermess. ~ Nachr., 84, 1977,3,87-94.
[9] SOBOL', I. M.: Čislennyje metody Monte-Karlo,
Nauka, Moskva 1973.

Lektoroval:
Ing. Vladlm!r Radouch, CSc.
katedra !fll! geodézle
FSv C:VUT v Praze

vých tematických okruh\\ nebyl vždy' zcela přesdý
takže některé vybočovaly z projednávané temati!liy:
Celkově~onference ~rok~zala pokrok dosažený zejména
v o~las~lgeografickych mformačních systému, v automatIzaCI a v dálkovém prozku,mu Země. V oblasti
automatizovaného zpracování map se v posledním
období zaměřují kartografická pracoviště kromě map
velkých měřítek na měřítka malá a na automatizované
zpracování map tematických; střední měřítka vzhledem
k nedořešeným obtížím s generalizací a s množstvím
registrovaných dat z\\stávají poněkud stranou (zejména
v rozsahu měřítek 1 : 50 000-1 : 200 000). Čs, kartografický komitét ČSVTS se podílel na konferenci přípravou 14 referátů a řadou diskusních vystoupení
v rámci komisí a pracovních skupin.
V rámci akce bylo uspořádáno celkem 6 odborných
výstav.
a) mezinárodní výstava atlasů; výstavy se zúčastnilo 35
členských zemí ICA (mezi. nimi. i Československo)
a UNESCO. Součástí výstavy byla i výstava poštov.
ních známek s kartografickými motivy. Výstava se
uskutečnila na budapešťskémhradu,
b) výstava maďarských map; zúčastnilo se jí 12hlavních
vystavovatel\\ z MLR. Samostatná část expozice
byla věnována novému národnímu atlasu ME.R,
který vydala v r. 1989 Cartographia Budapesť z pověření Maďarskéakademie, věd a ministerstva zemědělství á výživy MLR,
c) výstava vojenských map MLR; zahrnovala výsledky
geodetických a kartografických prací od prvního
mapování ,z 16. století až po současnost (celkem 60
exponát,\\).Řada topografických.map MLR zde byla
veřejně vystavena poprvé.. '
d) výstava starých map; obsahovala staré mapy nebo
jejich faksimile (celkem 121 exponátll), dále počátky
výchovy geodet\\ a kartograf\\ na inženýrskýcp.školách založených v Senci a Bratislavě (1'. 1763),staré
učebnice..geodézieakartografie a staré školní země·
pisné atlasy,
e) výstava současné produkce podniku Cartographia
B1.ldapest;byla umístěna v sídle podniku a bylo. ji
možno shlédnout v době technické exkurze. Výstava
obsahovala současnou produkci map pro školy a ve·
řejnost (nástěnné mapy, automapy, turistické mapy,
plány měst a rozné druhy odvětvových tematických
map)"
.
ť) firemní technická výstava; byla umístěna v koncertní
hale Vigadó a bylo možno ji shlédnout v době konání
konference. Výstavy se zúčastnilo 19 vystavovatel\\
(z toho 6z MLR). K nejzajímavějším novinkám zde
patřily ovrstvovací zařízení·) FEW pro bezodpadové
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zpracování vrstev obsahujících soli šestimocného
chromu a výrobky firmy Intergraph pro interaktivní
grafiku.
Technické exkurze byly pořádány na tato pracoviště.:
-

Cartographia Vállalat a Institut pro geodézii, karto·
grafii a dálkový průzkum Země,
Kartografické odděleníUniversity L. Eotvose,
Geografickýústav Madarské akademie věd,
Institut urbanismu a územního plánování,
Geodetický institut Vysoké školy technické v Buda·
pe~ti.

ního jezera ze snímků SPOT.l, využití výsledků v ze.
mědělství, v geologiiapod.).
XIV. mezinárodní kartografické konference ICA se
zúčastnilo 543registrovaných delegátů (z toho 155 dele·
gátů ze socialistickýchzemí). Čs. delegacebyla 18členná.
Příští XV. mezinárodní kartografická konference se
uskuteční spolu se zasedáním Valného shromáždění
ICA ve dnech 23. 9.-1. 10. 1991 v Bournemouth
(V. Británie). Uzávěrka přihlášek referátů na tuto akci
byla stanovena na 1. 6. 1990(resumé referátů v rozsahu
300-50Q slov).
Inu.. Miroslav Mikšovský, CSc.,
pfedseda (Js. národního kartografického
komitétu OSVTS,
GKP Praha, s. p.

Podnik Cartographia byl vytvořen před 35 lety
a sestává z geodetických složek (práce v bodovém poli,
mapování) a ze složek. kartografických (zpracování
a tisk map - bez dokončovacích knihařských prací).
Hlavní sídlo podniku je v nové budově na okraji Buda·
pešti; vzhledem k rozsahu je podnik umístěn ještě na
dalších 22 malých pracovištích v Budapešti. Asi polo·
vinu produkce zajištuje geodetická část, která má cca 30
expedičních skupin. Pro letecké měřické snímkování ~á
podnik k dispoziici letadlo AN·2; podnik mapuJe
i v zahraničí až do měř.l:l00
000.
Podnik zahájil práce na digitální technické mapě
Budapešti v měř. 1 : 500000 jako základu připravova·
ného MIS.
Při kartografických pracích použí"á podnik důsledně
sestavování map na . plastových fóliích (Astralon);
vydavatelské originály se zpracovávají asi z 50 % kres·
bou na plastovou fólii a z .50 % negativním rytím do
vrstvy (z USA). Roční produkce je cca 50 titulů map
v 1. vydání a 150 titulů v reedici. Podnik zpracovává
i glóby (60-80 tis. ročně), z toho polovina je dodávána
na vnitřní trh a zbytek na export (v tom cca 20 000
glóbů do ČSSR). Podnik má již 22 let oprávnění k za·
hraničnímu obchodu; v současné době již přešel na
devizové samofinancování.
Podnik je velmi dobře vybaven polygrafickým zaříze.
ním. Má fotoreprodukční přístroj Klimsch-Commodore,
2 čtyfbarvové stroje Heidelberg (z toho 1 zcela nový
Heidelberg-Speedmaster, formoBl s řízením barevníků
CPC, provozní rychlost 11 000 obr.fhod.), skenovací
zařízení Chromagraph, (otosázecízařízení apod.
Řadu materiálů pro Výrobu podnik dováží zejména
z NSZ (fólie, kopírovací a rycí vrstvy, tiskové barvy,
filmy, mapový papír - asi pro 50 % produkce).
.Institut pro geodézii, kartografii a dálkový průzkum
Země má cca 200 pracovníků, z toho 30 pracovníků
pracuje ve středisku. DPZ,. které vzniklo v r. 1981.
Středisko používá sovětské družicové snímky i snímky
LANDSAT a SPOT. VýzkUmný program je obdobný
středisku v GKP Praha (pouze se zatím nezabývají
problémy ekologie). Výrazné úspory přináší DPZ při
přípravě nového pedologického mapování MLR v mě·
řítku 1 : 10000; mfrazimální snímky se zde používají
pro projekt rozmístění sond, které pak není nutno geo·
deticky zaměřovat a je možno je racionálněji rozmistovat (úspora až 30 % nákladů na sondy). Pro analogové
zpracování multispektrálních snímků je obdobně jako
v ČSSR používán multispektrální projektor Zeiss
MSP 4C. Pro digitální zpracování snímM je používán
Periéolor + HT display; hardcopy se zhotovuje na
madarském zařízení. COROLL.PRESS. Pro počítačové
zpracování byl používán počítač TPA, který je v sou·
časné době nahrazen počítačem Microvax 32. Snímky
DPZ z družic jsou v MLR zcela uvolněny pro zpracování
i publikování.
V rámci exkurze. byla. předvedena řada výsledků
využití DPZ (např. barevná fotomozaika části Buda·
pešti v měř. 1 : 2 000 vyhotovená pro projekt styku
dálnic Ml a M7,vyhodnocení podmáčení půd u přehrad.

Konferencia "Optické trojrozmerné
metódy merania"

V dňoch 18.-20.9. 1989sa vo Viední (Rakúsko) konala
konferencia o optických trojrozmerných metódach
merania 80 zameraním na aplikáciev geodézii,vo výskume a pri:J.'iadeníakosti v roznych odboroch a v robotike.
Konferenciu zorganizovaliÚstav geodéziea inžinierskej
geodézie Technickej··univerzity VQ Viední' a Ústav
geodézie a fotogrametrie Spolkového ústavu pre tech.
nológiu v Zurichu (ěvajčiarsko). Na organizácii sa dalej
podiefaIi:
- Medzinárodná.spoločnost pre fotogrametriu a diaf·
kový prieskum Zeme (ISPRS) - komisia V,
- Medzinárodnáfederácia geodetov (FIG) - komisia 6,
- Spolkový výbor pre techniku a
- Spolkový úradpre metrológiu a geodéziu, ktorý
poskýtol pre konanie konferencie svoje priestory.
Konferencia !;li.kládla. za ciel zhodnotit súčasný stav
vo vývoji algoritmov, metód spracovania, hardveru
a softveru, vyčlenit hlavné problémové oblasti a pre·
diskutovat amery výskumu v najbližšej budúcnosti
v záujme. dalšieho zdokonafovania technológiť.
Súčasný stav vo vývoji geodetických a fotogrametrických meracích systé~o~ a rýchly ;pokrok v. ?blasti
strojárstva, komputerlstlky a robotiky otvorI11nové
cesty aplikáciámoptiokýoh statických a k!-nematiclG:ch
trojrozmerných meracích m,etód.Elektromcké teodolity
a tachymetre s krokovým motorovým pohonom a sel'voriadenťm, úspechy vo vývoji digitálnych kamier
a možnosti spracovania nameraných údajov v reálnom
čase tvoria hfm:lverovýzáklad pre vývoj nových metód
v geodézii a fotogrametrii.
Už z tohto stručného úvodu je zrejmé, že konferenoia
mala pomerne široký záber. Zborník, ktorý usporiada·
teIia vydali a odovzdali účastníkom konferencie pri
prezentácii, obsahuje 43 referátov, ktoré sú zostavené
podfa svojho zamerania do 9 sekciť: 1 - optické sníma.·
nie, 2 - navrhovanie a kalibrácia senzorových (sníma.
cích) systémov, 3 - snímanie a spracovanie, 4,- aktívne a pasívne metódy urěovania polQ!1ybodov, 5 systémy na meranie v priemysle, 6 - obrazóvé systémy
v robotike a sledovaní objektov, 7 - rekollŠtrukcia
plochy, 8 - automatizované a motorizované teodolity
v inžinierskej geodézii,9 - priestorové modely odhado·
vwa a systémová analýza.
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Uskutočnilo
sa celkom 10 zasadnutí
konferencie
a 2 panelové diskusie a bez nadsádzky možno povedat,
:že všetky príspevky boli zaujímavé a priniesli nové
poznatky. S ohradom na vybavenost: našich pracovísk
a obmedzený rozsah tohto článku nebudeme sa zaoberať
aplikáoiami v robotike a problematikou
špeciálnyoh
CCD (Charge Coupled Device) a RSC (Réseau - Scanning
Camera) kamier, ktorým boli venované hlavne prvé
3-4 zasadnutia. Záujemcovia sa mó:žu s nimi oboznámiť
v zborníku, ktorý je uložený v OBIS Výskumného
ústavu geodézie a kartografie (VúGK) v Bratislavě.
Z dalších boli pozoruhodné príspevky G. Palfingel'a:
Justá:ž nosníkov zastrešenia šta.dióna vo viedenakom
Prátri, C. S. Frasera:
Optické trojrozmerné metódy
merania v americkom leteckom priemysle - súčasný
stav a výhrady do budúcnosti, V. Harmutha:
Univer·
zálny presný merací systém UPM 400 a práce zamerané
na aplikácÍe fotogramotrických
metód pri automatizo·
vanom valoovaoom prooese a nové poznatky z oblasti
digitalizácie obraz ov.
Predposledné zasadnutie sa nieslo v znamení aplikácií
automatizovaných
a motorizovaných
teodolitov v in·
:žinierskych meraniach. Sem boli zaradené príspevky
O. Katowského:
Merania doformáeií stavieb auto·
matizovaným teodolitovým systémom: ATMS, J. Klie·
ma: Motorizované teodolity firmy Geodimeter a prí·
klady úSp6Šnej inětalácie, E. Jacobsa:
Použitie prístroja Geodimeter 140 SMS pri razení tunela Dover·
Calais a H. Kahmena
- J. Steudela:
Úvahy o hos·
podárnosti aktuálnej kontroly svahových systémov pri
povrchovej ta:žbe hnedého uhlia s použitím meracieho
systému GEOROBOT.
Na poslodnom - desiatom zasadnutí odzneli referáty
zanierané na priestorové modely odhadu a systémovú
analýzu.
Na dvoch panolových diskusiách prezentovali vý·
sledky svojej práce další účastníci tohto zaujímavého
podujatia.
B. Dejanov
hovoril o priamom meraní
priestorových uhlov svetelnými diafkomermi, M. Leh·
ner a R. S. GilI o fotogrametrickom
vyrovnaní trojitých stereoskopických obrazov z palubných CCD skenerova K. Sinnreich
o digitalizáoii analógovýeh sní·
mok v RS (róseau-scanning) systémo.
Účastníci z ČSSR (mimochodom jediní zástupcovia
československej geodézie) - pracovníci VúGK v Bra·
tislave J. Pecár a E. Leitmann
hovorili v samostat·
ných príspevkoch o vyrovnaní trojrozmernej dlžkovej
siote vo Vysokých Tatráoh a o možnosti jej využitia na
testovanio GPS aparatúr.
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Informace o průběhu a výsledcích
xln. konference geodetických sluieb
socialistických států

1. Úvod
XIII. konference geodetických služeb socialistiokých
států se konala ve dnech 15. až 28. září 1989 v Pchongjangu
v Korejské
lidově demokratické
republice.
Konference se zúčastnili vedoucí představitelé civilních
i vojenských
složek státních
geodetických
slu:žeb
11 socialistických států: Bulharska. Československa,
Korejské lidově demokratické republiky, Kuby, Ma·
ďarska, Mongolska, Německé demokratické republiky,
Polska, Rumunska,
Sovětského svazu a Vietnamu.
V roli pozorovatelů byli účastníky konference představitelé geodetických služebNghanistánu
a Číny. V souladu
s usnesením vlády ČSSR ze dn& 24. srpna 1989 č. 259
se konference zúčastnila 7členná československá dele·
gace, složená z J:lředstavitelů resortů, tvořících geodetickou službu ČSSR: Českého úřadu geodetického
a kartografického, Slovenského úradu' geodézie a karto·
'gra.fie a topografické služby federálního ministerstva
národní obrany.
Konferenoeprojednala a zhodnotila výsledky vědeckotechnické spolupráce geodetických služeb za období let
1984-1989 uplynulé od minulé konference, posoudila
nejdůležitějěí současné i perspektivní úkoly geodetických
slu:žeb B výhledem do roku 2000 a přijala konkrétní
programspolooných
prací na obdo bí let 1991-1995.
Konference té:ž vyjádřila zainteresovanost geodetickýoh
služeb na uzavření mezivládní dohody o spolupráci
v oblasti geodézie a kartogra.fie. U příležitosti konference
byla uspořádána výstava,' na které byly v národníoh
expozicích předvedeny hlavní výsledky vědeckotech·
nického rozvoje za uplynulé období a ukázky nejnovější
kartogra.fické produkce.

2. Zhodnoceni výsledků spolupráce

Konferenoe konstatovala,
:že vědeckotechnická spolupráce geodetických služeb socialistiekých států přispěla
v uplynulých 5 letech k dalšímu zvýšení technické úrov·
ně geodetické a kartografické činnosti v jednotlivých
zemích. Zlepšila se technickti. vybavenost geodetických
Z príspevkov, ktoré sa do zborníka nedostali a boli ,služeb, zvětšil se rozsah zavedení progresivních, technologií a materiálů do praxe a zvýšila se úroveň autoúčastníkom
rozdané, zaujali: P. Lohse
E. W.
matizace provozních prací. Konkrétně byly ve spoluprá·
Grafarend
B. Schaffrin:
Trojrozmerné určenie
ci vyvinuty a zavádějí se do výroby 2 přístrojové kom·
bodu- kombinovaným
pretínaním
napred
a nazad
plexy pro aut.om'l,tizťl.Cigeod~tických prací, např. různé
a H. Haggrén
- J. HeikkiHi.: Kalibrácia kamier na
varianty polních autom9.tických registrátorů. Dále bylo
blízku fotogrametriu s použitím zvazkového vyrovnania
společně vypracováno a zčásti též zavedeno do praxe
vofnoj siete.
8 technologických souborů včetně program~vé dokuRokovanio konferencie ukázalo, akým smerom sa
mentace, mezi nimi i technologie a programový systém
v súčasnosti uberá vývoj technológií v geodézii a prí.
pro automatizovanou
tvorbu a obnovu map. Za účasti
buzných odboroch. Ide prodovšetkým o vysoký stupeň
socialistických států se realizovaly 4 m9zinárodní proautomatizácie zberu údajov a ich spracovanie v reálnom
jekty, jako např. modernizaceprovozní
sítě kosmické
čase a využitie videotechniky,
blízkej steroofotogra.
triangulaoe. Byla vydána řada společnll vytvořených
metrie a digitálnej fotogrametrie v najrozmanitejších
kartogra.fických děl, zejména Atlas RVHP. Mimo to byly
oblastiach. Z tohto hfadiska vyznieva aj porovnanie
zpracovány závažné koncepční mater~ály, mezi nimi
u nás používaných metód so svetovou špičkou nepriazzejména struktura automatizovaného
informačního sysnivo. V teoretickej oblasti sa nám zatiaf ešte darí udržia.
tému geodézie a kartografie.
vat krok s poprednými pracoviskami, hlavne vo vypra·
Konference dále poukázala na stále vzrůstající vý.cúvaní nových matematických
metód spracovímia naznam geodézie a kartografie v rozvoji národního hospo·
meraných údaj ov .. Vzhradom na zastaralé technické
dářství i obrany socialistických zemí, při řízení ekonovybavenie však zaostávame vo vývoji progresívnych
miky i v územní správě, při využití přírodních zdrojů
technológií zberu údajov, ich spracovania a vyhodnocoi v ochraně životního prostředí. V této souvislosti upo·
vania v reálnom čase.
zornila na trvající zaostávání socialistických zemí za
světovou úrovní přístrojového a materiálového zabez.pečení geodetických a kartografických prací a využití
elektronické a mikroprocesorové techniky v konstrukci
Ing. Ján Pecár, CSc., přístrojů pro geodézii a kartografii.Za dosažené výsled"ky
konferenoe vyslovila poděkování koordinátorúm i řeši·
VÚaK Brati81ava
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telům jednotliví.ch úkolů, tj. zejména geodetickým
službám SSSR, CSSR, MLR, NDR a PLR, a požádala
je o všestrannou pomoc při zavádění těchto výsledkt\
do praxe v jiných zemích.

S ohledem na perspektivní požadavky uživatelů geodetických a kartografických .informací a na tendence světového vývoje geodézie a kartografie konference přijala
4 dlouhodobé cílové programy vědeckotechnického rozvoje a spolupráce geodetickýeh služeb socialistických
států do roku 2000 a konkretizovala je v podobě pracovních plánů na léta 1991-1995. Zmíněné programy
JSou zaměřeny na autonomní určování polohy bodu na
zemském povrchu.pomocí družioových systému, na dálkový pruzkum Země z kosmiokýoh i letadlových nosiM,
na komplexní automatizaci mapování se specializací
na tvorbu map velkých, středních a malých měřítek a na
automatizaci inženýrsko-geodetických
praoí při zabezpečování investiční výstavby.
Realizaci uvedenýoh
programu konference označila za hlavní oblast rozvoje
a spolupráoe geodetických
služeb a za prostředek
dalšího zvýšení jejich technické úrovně.
V souladu s přijatými programy konference doporučila
všem gaodetickým službám přikročit k přípravě a k postupnému budování automatizovaného
informačního
systému gaodézie a kartografie jako předpokladu pro
zvýšení kvalitativní úrovně veškeré činnosti v geodézii
a kartografii a jako zdroje lokalizačních informací pro
všechny teritoriálně orientované informační systémy
v ruzných odvětvích národního hospodářství. Společné
řešení tohoto úkolu, který zasahuje do všeoh výše uvedenýoh programu rozvoje, konference označila rovněž za
jeden z nejdůležitější~h směru spolupráoe.
Pro zabezpečení těsnější vazby přijatých programů
spolupráoe s národohospcdářskými
plány jednotlivých
zemí a pro povýšení této spolupráoe na vládní úroveň
konference podpořila z.áměr realizovat společné programy v rámci .mezivládní dohody o spolupráoi v oblasti
geodézie a kartografie. S uspokojením vzala na vědomí,
že vláda NDR rozeslala návrh dohody vládám všech
spolupracujíoích zemí a že oficiální jednání vládních
delegací o uzavření dohody se uskuteční v NDR v 1.
čtvrtletí 1990. Požádala geodetické služby, aby ze své
strany zajistily veškeré přípravy v zájmu uzavření
dohody v 00 nejkratším termínu. Za základní formu
Qrganizace spolupráce. v . rámoi této dohody označila
smluvní formu v režimu.sam'Jfinancování.
Geodetická služba ČSSR se přihláBila ke ~polupráci na
všeoh 4 programeoh vědeokotechniokého rozvoje geodetickýoh služeb socialistiokých státu. Rozsah československých závazku bude přesně vymezen smlouvami,
u.zavřenými v tomto roce s organizacemi jinýoh geodetICkých služeb na společné řešení konkrétních úkolů
v rámci jednotlivých programů. Největří podíl našich
závazku lze očekávat na programu komplexní automatizace mapování, kde geodetická služba ČSSR s ohlodem
na dosažené výsledky a vlastní rozvojové potřeby převzala funkci koordinátora
mezinárodní
spolupráce
v oblasti vývoje automatizovaných
systémů tvorby
a obnovy velkoměřítkových map a výstavby automatizovaného informačního systému gaodézie a kartografie.
Z tohoto důvodu byl předložen návrh na zařazení úkolu
"Výstavba
automatizovaného
informačního systému
geodézie a kartografie" do státního plánu rozvoje na
léta 9. pětil~tky. Mimo oblast smluvní spolupráce se
bude geodetICká služba ČSSR podílet na realizaci vybraných mezinárodních projektu a bude účastníkem
informačního procesu, tj. bude poskytovat informace
o výsledcích vlastní práce na jednotlivých programech
a zpracovávat
připomínky
k materiálům
ostatních.
geodetických služeb. Náklády na- smluvní spolupráci
budou hradit smluvní partneři ze svých prostředků,
I).áklady spojené s plněním ostatních úkolů spolupráce
budou financovány z rozpočtu zúčastněných resortů.'

Konference vyjádřila zájem všech zúčastněných geodetických služeb na dalším rozvoji vědeckotechnické spolupráce na mnohostranném i dvoustranném základě při
plném respektování principu rovnoprávnosti, vzájemné
úoty, nezávislosti, všestranné výhodnosti a jednoty
národních a společných zájmů. Vyzvala k aktivnější
spolupráci geodetickf'ch služeb s mezinárodními vládními i nevládními organizacemi V oblasti goodézie a kartografie i s příslušnými regionálními skupinami Komise
OSN pro stándarciizaci geografického názvosloví a doporučila zohledňovat rezoluce těchto organizací v činnosti geodetických služeb. Zabývala se též racionalizaoí
současného systému utajování geodetických a kartografických údajů a materiálů a přijala jedp.otné stanovisko
o nezbytnosti úpravy a aktualizace "Umluvy o předávání a využívání údaju dálkového pruzkumu Země
z kosmu", která byla uzavřena. mezi socialistickými
státy v roce 1978.
Konference dále zdůraznila politický význam dalšího
výrazného rozšíření výroby ruzných kartografických
děl, map aatl:asu pro potřeby nejširší veřejnosti i školního vyučování a goporučila rozvíjet v této oblasti přímé vztahy mezi provozními i výzkumnými organizácemL Projednala také návrh programu technické pomoci
geodetickým službám Kuby, Mongolska a Vietnamu
a specifikovala podmínky, za kterých bude tato pomoc
poskytována.
Na závěr konference s povděkem přijala návrh geodetické služby Vietnamu na uspořádání XIV. konferenoe
geodetických služeb socialistických státu v její zemi
v roce 1994 nebo 1995 a pozvání geodetické služby
Sovětského svazu na příští konsultativní poradu ve,doucíclt představitelů gecdetických sl~ž.eb v roce 1992.
Výsledky jednání XIII. konference geodetických služeb sooialistických států jsou dokumentovány v usnesení. Usnesení konference vstupuje v platnost a stává se
závazným pro jednotlivé geodetické služby až po' jeho
schváleni vládou nebo pověřeným vládním orgánem dané země. V souladu susnesenfm vlády ČSSR č. 259/1989
o účasti ČSSR na XIII. konferenci geodetických služeb
se usnesení konference předkládá ke schválení vládě
ČSSR. Kromě toho jsou do návrhu usnesení vlády ČSSR
začleněna ještě další opatření, vyplývající ze závěrů
XIII. konference geodetických služeb.

Ing. Bořivoj Delong, oSe.,
.
OÚGK

z pŘrSTROJOV~

TECHNIKY

V 19. století se v měřické praxi výrazně prosadila tachymetrie. (Její počátky sahají do roku 1674, kdy G, Montanari sestrojil první nitkový dálkoměr s.12-15 vlákny;
roku 1771 konstruoval J. Watt dálkoměr s dvěma vodorovnými a jedním svislým vláknem.) Zásluhy o prak.
tické rozšíření jsou připisovány Moinotovi a Reichenbachovi. J akG nedostatek byla - zejména při trasování - pociťována nutnost časově oddělených kancelář·
ských vyhodnocení dvojice tachymetrických rovnic. By. ly proto konstruovány tzv. redukční tachymetry, které
problém řešily mechanickou nebo později optickome-
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chanickou cestou. Výraznými představiteli jsou např.
dotykové (Sanguet 1865 - jeho přístroj byl pro délky
autoredukční)
nebo pravítkové
tachymetry
(Kiefel
1865, Wagner - Fennel 1871).
Rokem 1890 je datována myšlenka italských inženýrů
Roncagliho a Urbaniho, řešící auto redukci délek dvojicí
rysek proměnlivé vzdálenosti na skleněné destičce, horizontálně posunované v závislosti na úhlu sklonu záměry v rovině skutečného obrazu dalekohledu.
Na tomto principu sestrojil stuttgartský
profesor
E. von Hammer první autoredukční tzv. diagramový
(křivkový) tachymetr, kter$' byl na podkladě patentu
D. R. P. 122901 vyráběn v letech 1900-1930 závody
Fennel v Kasselu. (J. Ryšavý datuje konstrukci rokem
1896.) Diagram na skleněné destičce, obsahující základní
křivku, křivku délek s násobnou konstantou 100 a dvojici křivek převýšení s konstantami
±;20 pro rozsah
výškových úhlů ± 30°, je pevně asvisle umístěn nad
klopnou osou dalekohledu, kolmi k ní. Obraz části
diagramu, odpovídající sklonu záměry, je přenášen optickou cestou. V levé polovině zorného pole analaktického
dalekohledu s převráceným obrazell.l je ve zvětšení
pozorována postříbřená stěna hranůlku, v níž se zrcadlí
křivky. Pravá část je volná pro pozorování svislé latě.
Dělicí hrana nahr!~zuje svislé vlákno nitkového kříže
a nastavuje se na kontakt s okrajem čárkové stupnice
latě, jejíž počátek je odsazen o 1,4 m. Protože Ete křivky
diagramu v zorném poli laťové stupnice dotýkají, ale
nepřekrývají ji, je přesnost čtení poněkud nižší než
u běžného tachymetru:'Přesnost
délek byla udávána re·
lativní hodnotou s/300.
Přístroj byl bez svislého kruhu, neprokladný, repetiční, minutový (se čtením čárkovými mikroskopy na
kovovém vodorovném kruhu). Byl vybaven nivelační
libelou na dalekohledu a busolním usměrňovačem. Roz·
měry: výška 24 cm, šířka při vodorovném dalekohledu
25 cm, hmotnost 6 kg. (Pro srovnání: Zeiss DahIta
010A· má výšku 30 cm, šířku 21 cm, hmotnost 4 kg.)
Nedostatkem
~onstrukce byla obtížnost. rektifi.kace~
citlivost zařízení na otřesy a poměrně vysoká cena. Na
stejném principu bylo vyráběno záměrné pravítko pro
stolovou metodu. Vyobrazení a bližší popis, příp. soupis
souvisejících publikací, nalezne čtenář v níže uvedené
literatuře.
Překonstruovaný model Hammer - Fennelova tachymetru byl vyráběn od r. 1930, od roku 1953 typ Fenta.
Diagramové přístroje a pravítka nabízeli i další výrobci,
např. Breithaupt
(1930), Kern (DKR 1939, DKRM
1951), ZeÍ8s (Dahlta 1942), Wild (RDS 1951),Opton
(RTa 4 r. 1967). Od· 70. let jsou rychle vytlačovány
elektronickými přístroji.
Uvedená data nepřipomínají jen okrouhlá výročí
úspěšnóho a v naší praxi oblíbeného typu přístrojů,
-který dnes už ztrácí na významu, ale dokládají též
zrychlující se tempo vývoje geodetického instrumenta.
ria.

[1] DEUMLICH, F.: Instrumentenkunde
der Vermcs·
sungstechnik, 6.. přepracované vydání, VEB Verlag
fiir Bauwesen, Berlín 1974.
[2] HAMMER, E.: Der Hammer- Fennel'sche Tachy.
meter - Theodolít u. die Tachymeterkippregel zur
unmittelbaren Lattenablesung v. Horizontaldistanz
u. Hohenunterschied,
K. Witwer, Stuttgart
1901.
[3] RYSAVÝ, J.: Geodesie II, 4. doplněné vydání,
SNTL, Pmha 1955.
[4] RYSAVÝ, J.: Redukční a autoredukční tacheomet·
ry, zeměměřičský
věstník 23 (1935), č. 3, str.

36-42.
Doc. Ing. Pavel Hánek, OSe.,
katedra speciální geodézie FSv
OVUT v Praze

BURŠA, M.. PĚČ, K.: 'lJhové pole a dynamika Země.
Vydala Academia, nak!. CSAV,Praha

1988, 328 stran.

(048)528.27

Současný rozvoj kosmické techniky zasahuje nyní již do
všech oblastí geodézie. Budování globálních navigač·
ních systémů, jakým je například
americký GPS
(Global Positioning System) hebo sovětský GLONASS
(globalnaja navigacionnaja sistěma); přináší možnosti
praktického využití kosmických metod nejen pH budování geodetických základů, ale i při řešení úloh
inženýrské geodézie a fotogrammetrie. Rychlý rozvoj
pozorovací techniky a s ním ruku v ruce jdoucí pokles
pořizovací ceny přístrojů umožní v blízké budoucnosti
(10-15 let) nasazení kosmické techniky i v našich podmínkách.
Nástupem éry kosmické geodézie v šedesátých letech
se zjistilo, že v rámci současné pozorovací přesnosti je
možné a dokonce i nutné, př·ejít od statického modelu
Země k modelu dynamickému, že prostě není možné na
povrchu Země najít místo, kam by bylo možné umístit
pevné geodetické značky. To je ostatně patrné i z výsledků klasických metod, velmi přesné nivelace a trilaterace.
.
Autoři přední československý geodet a přední
geofyzik - předkládají první knihu v češtině, zabývající se problematikou určování parametrů tíhového
pole na základě pozorování umělých družic Země. Bez
těchto veličin se-neobejde žádné velmi přesné geodetické
měření. S problematikou definice globální referenční
soustavy souvisí partie knihy, pojednávající o dynamice
Země. Velmi fundovaně je zde pojednáno o všech vlivech, které způsobují časovó změny měřených geodetických veličin.
Čtenář, zajímající se o současná nletody a v)'sledky
kosmického výzkumu najde v knize kapitolu, pojednávající o určování parametrů gravitačního pole na zá·
kladě analýzy drah družic a dráhové družicové dynamiky, přehled teorie zemského tíhového pole a jeho
zdrojů. Jsou zde uvedeny základy rotační dynamiky
zemského tělesa. podrobně se pojeqnává o gravitačních
silách systému Země-Měsíc-Slunce
a o jejich vlivu na
dynamiku Země a dalších těles Sluneční soustavy.
I když detailní porozumění všem jemnostem vyklá- .
dané látky vr.žaduje poměrllěznačné
matematické
znalosti, je knIha .užitečná; vhodná a použitelná. i pro
čtenáře, který se chce s problematikou seznámit alespoň
rámcově. Je proto možné ji doporučit i širší geodetické
veřejnosti, zvláště když se v nakladatelství Academia
připravují další návazné publikace, mající již konkr6tní
geodetické zaměření.

Ing. Jan Kostelecký; OSC.•
Geodetická observato; Pecný.

VOGTK

Pro plUtí GaKO připravujeme:
HOJOVEC, rv. - ČADILOVÁ, 1.: Kanamorf6ze
map
CULEK, J. - MAREK, P.: Matematická analýza terénní plochy
VACH, K. POSpIŠlL, J.: Obecná metodologie
zkoulek a klasifikace laserových pi'istrojd
GARKO, L.: Monitorováni '8 6ětování systémových
prostfedkii v prostfedí operaěního systému RSX
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ZE ŽiVOTA ORGÁNŮ A ORGANIZACí
RESORTU ČUGK A SUGK

Všem pracovníkům
ze státního podniku Geodézie
Opava, kteří so na přípravě a průběhu závodu podíleli
patří dík za dobrou organizaci.
Na shledanou na XVI. ročníku DZBZ - GEO 50
v roce 1990.

JUDr. Milan Solnický,
OÚGK

XV. ročník Dukelského závodu
branné zdatnosti
796.8:528.061[ 437.1/.2j"XV"

Ve dnech 29.9.-1.
10. 1989 z pověření předsedy ČÚGK
uspořádal státní podnik Geodézie Opava XV. ročník
resortního Dukelského závodu branné zdatnosti (DZBZ)
- GEO 50 o "Putovní poháry předsedy ČÚGK".
Závod byl uspořádán na počest 35. výročí vzniku
resortu geodézie a kartografie a v rámci týdne branné
aktivity. Na přípravě a průběhu se aktivně spolupodílela ZO Sv:azarmu, PV ROH, ZV ROH a kolektiv BSP
SG Vsetín.
Dukelského závodu se zúčastnilo 15 družstev mužů
a 13 družstev žen - 46 jednotlivců mužů a 39 žen.
Probíhal v nádherném a malebném prostředí Valašských
Beskyd v Rožnově pod Radhoštěm.
Organizátoři
závodu st. podnik Geodézie Opava
a pracovníci SG Vsetín připravili pro závodníky i pro
hosty po všech stránkách vynikající podmínky V rekreačním středisku st. podniku ČSAD Ostrava což se
projevilo v celkové atmosféře závodu i ve vÝkonech
závodníků, kteří representovali jednotlivé státní podniky Geodfizie a GKP mimo státní podnik Geodézie
PlzeŽl a VUGTK ve Zdibech, jejichž zástupci se závodu
nezúčastnili.
Zahájení
závodu na slavnostním
nástupu
všech
závodníkú za účasti hostů zástupce ČÚGK JUDr. Solnického, místopředsedy MěstNV v Rožnově pod Radhoštěm. s. Pichlmana provedl ~editel státního podniku
Geodéz16 Opava Ing. Rozkosný.
Uvítal závodníky
i hosty mezi nimiž byla i delegace 8 pracovníků Geodetické služby PLR z Katovic, kteří se státním podnikem
Geodézie Opava udržují dlouholetou družbu a již v roce
1988 se jejich zástupci zúčastnili XIV. ročníku závodu.
Samotný závod měl hladký průběh a všechna družstva
i jednotlivci závod ukončili s dobrými výsledky.
y soutěži družstev o "Putovní pohár předsedy
ČUGK" bylo následující pořadí:
Muži 1. Geodézie České Budějovice, státní podnik
(ss. Souček, Řídek, Stašek)
2. Geodézie Pardubice, státní podnik
(ss; Kacovský, Sadovský, Šmíd)
3. VU 6279 Opava
(ss. Kontrik, Gracz, Vykoukal)
Ženy 1. Geodézie Brno, státní podnik
(ss. Skřičková, Svobodová, Herzogová)
2. GKP Praha, státníp«>dnik
(ss. Stehnová, Boušková, Klimešová)
3. Geodézie Pardubice, státní podnik
(ss. Lásková, Tomanová, Vomočilová)
Oba vítězné :kolektivy získaly do držení "Putovní
poháry předsedy ČÚGK", včetně dalších hodnotných
cen, které obdržely kolektivy na dalších místech.
V soutěži jednotlivců zvítězili:
v soutěži mužů
1. s. Souček 2. s. Řídek 3. s. Vlček v soutěži žen
1. s. Skřičková
2. s. Svobodová
3. s. Bočková

Geodézie Č. Budějovice, st. p.
Geodézie Č. Budějovice, st. p.
GKP Praha, st. podnik
-

Geodézie Brno, st. p.
Geodézie Brno, st. p.
Geodézie Opava st. p.

Organizátoři závodu společně s vedením rekreačního
střediska ČSAD zajistili v odpoledních hodinách pro
závodníky použití rehabilitační
linky v budově stře·
diska, což bylo všemi přítomnými velmi kladně hodnoceno.
XV. ročník vyvrcholil slavnostní vť?čeří, předáním
cen a společenským večerem.

Vážení čtenáři,
v souvislosti se společens1l:ým pohybem v našem státě
si jistě všichni uvědomujeme, že tento stav se úzce dotýká i geodézie a kartografie.
Na základě některých
podnětil považuje redakce a redakčni rada časopisu Geodetický a kartografický
obzor (GaKD J za potřebné, seznámit čtenáře se základními předpoklady vydávání časopisu.
GaKD je jediným celostátním časopisem v odvětví geo·
dézie a kartografie, který přednostně poskytuje základnu pro publikování odborných poznatkil i dalšich informací, o nichž ·lze předpokládat,
že odbornou veřejnost
zajímaj!. Reprezentuje nás i v zahraničí.
Vydavateli časopisu jsou resorty geodézie a: kartografie v CSSR (tedy CÚGK a SÚGKj, které jeho vydávání
?=abezpečují organizačně i ekonomicky. Náklady na vydáváni časopisu činí cca 500 tis. Kčs ročně, s minimální úhradou výkonu funkcí redaktoril; činnost členil redakční rady je čestná. Výrobní Ihilta čísla časopisu je
,cca 3-4 měsíce (v závislosti na možnostech .tiskárny J.
Redakce časopisu v dohodě s vydavateli nabízí prostor na stránkách
GaKD pro věcnou a konstruktivní
odbornou diskusi ke všem otázkám, týkajícím se našich
oboril. Vítáme také seriózní náměty, zaměřené na činnost redakce a redakční rady, včetně návrhil na personální změny.
Jsme přesvědčeni, že S3 i za cenu překonávání obtíží,
vyplývajících z revoluční společenské i ekonomické situace, podaří zachovat kontinuitu
existence časopisu
tak, jako se to dařilo i našim předchildcilm od roku
1913.

Prohlášení
Po zásadním přehodnocení
událostí po 21. srpnu 1968
považuji za plně politicky a pracovně rehabilitované
ty
pracovníky Ceského úřadu geodetického a kartografického, kteří byli za své politické postoje v letech 1968
a 1969 rilzným zpilsobem postiženi. Těm všem vyslovuji
za Ceský úřad geodetický a kartografický
upřímnou
omluvu.
Projeví-li zájem o návrat na Ceský úřad geodetický
a kartografický
pracovníci, kteří byli tehdy propuštěni,
jsem připraven posoudit jejich návrat podle možností,
přičemž rozhodujícím kritériem pro přijetí bude vysoká profesní zdatnost uchazeče.
Současně se omlouvám i autorilm článkil a pracovní
kilm redakčního kolektivu časopisu Geodetický a kartografický obzor, kteří byli po srpnu 1968 dlskrimlnovtmi.
Praha, 29. prosince
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Geodczija i kartografija,

Předseda Českého úřadu geodetického a kartografIckého vyhlašuje konkurs na obsazení těchto funkčních
mist:
•

ředitele sekretariátu
předsedy úřadu - požadavky:
vysokoškolské vzdělání oboru geodézle a kartografla nebo práva, praxe v oboru nebo speciální 12 let,
aktivní' znalost dvou světových jazyků. Nástup 1. 5.
1990.

•

ředitele technického odboru - požadavky:
vysokoškolské vzdělání oboru geodézlea
kartografle, 12 let praxe v oboru, aktivní·· znalost jednoho
světového jazyka. Nástup 1. 8. 1990. Platové podmínky u obou funkcí podle Výnosu FMPSV c; 315-1731/
/79-7313.

•

ředitele Výzkumného ústavu geodetického, topogra·
fického a kartografického
v Praze.Zdibech .-'- poža'davky:
.
vysokoškolské
vzdělání Oboru .geodézie a kartogratle, nejméně 12 let praxe v oboru; vědecká hodnost,
aktivní znalost dvou světových jazyků. Nástup 1. 7.
1990. Plalové podmínky podle Výnosu SKVTIR č. 3
ze dne 27. listopadu 1987.

P,ísemné přihlášky se stručným životopisem zaměřeným na průběh praxe a doklady o dosaženém vzdělání
a absolvovaných kursech zašlete sekretariátu
předsedy
llřadu na adresu: 11121 Praha 1, Hybernská 2, nejpozději do 31. března 1990.
Ing. Jaroslall Ondrůšek,
předseda ČŮGK
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