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Geodetický a kartografický obzor, 43, 1997, Č. 6, str. 111-118,
12 obr., lit. 21

Princíp inerciálneho určenia polohy v priestore. Konštrukcia
inerciálnych meracích systémov (IMS), stabilizované meracie
systémy a strapdown systémy. Trendy vo vývoji IMS a inerciál-
nych snímačov.

528.235.1:007 (437.11.2)

SKOŘEPA, Z.-DUŠEK, R.

Řešení konfonnního zobrazení České republiky pomocí pro-
gramu MATLAB

Geodetický a kartografický obzor, 43, 1997, Č. 6, str. 119-124,
8 obr., lit. 7

Základní informace o programu pro vědeckotechnické výpočty
Matlab. Použití programu Matlab při řešení úlohy z matematické
kartografie, a to pro výpočet konformního zobrazení ČR (asy-
metrická oblast) aplikací Čebyševova kritéria - řešení funkce
pro délkové zkreslení pomocí Laplaceovy rovnice na oblasti ČR.
Určení zobrazovacích rovnic řešením obrácené úlohy matema-
tické kartografie pro konformní zobrazení.
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Trendy vývoje digitální fotogrammetrie

Geodetický a kartografický obzor, 43, 1997, Č. 6, str. 125-130,
4 obr.,lit. 7

Stručný přehled vývojových období fotogrammetrie - stolová,
analogová, analytická a digitální. Digitální zpracování snímko-
vých informací. Principy digitální fotogrammetrie - digitalizace
snímků, digitální vyjádření odstínů šedi, digitální překreslení. Au-
tomatizovaná interpretace snímků. Přístrojová technika pro digi-
tální fotogrammetrii - snímací aparatury a přístroje pro zpraco-
vání snímků.
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Geodetický a kartografický obzor, 43,1997, No. 6, pp. 111-118,
12 fig., 21 ref.

Principle of inertial positioning in the space. Construction of
inertial Measuring systems (IMS), stabilized measuring systems
and strapdown systems. Trends in the IMS evolution and iner-
tial sensors.

528:235.1:007 (437.11.2)

SKOŘEPA, Z.-DUŠEK, R.

Solution of a Confonn Projeetion of the Czech Republic by the
MATLAB Programme

Geodetický a kartografický obzor, 43,1997, No. 6, pp. 119-124,
8 fig., 7 ref.

Basic information about the MATLAB programme destined to
scientific and technical calculation. Application of the MATLAB
programme to solution of a problem of mathematic cartography,
Le. calculation of a conform projection of the Czech Republic
(an assymetric area) by application of the Tchebycheff's crite-
rion - solution of a function defining the lenght distortion by the
Laplace equation applied to the area of the Czech Republic. De-
termination of projection equations by solving the indirect pro-
blem of the mathematical cartography in the case of a conform
projection.
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Evolution Trends in Digital Photogrammetry

Geodetický a kartografický obzor, 43,1997, No. 6, pp. 125-130,
4 fig., 7 ref.

Short review of different evolution epochs of photogrammetry
- table, analogue and digital ones. Digital processing of image
information. Principles of digital photogrammetry - digitizing of
photographs, digital representation of the shade scale, digital
plotting. Automated interpretation of photographs. Instrumen-
tal technology of digital photogrammetry - scanners and in-
struments for processing of photographs.
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Geodetický a kartografický obzor, 43, 1997, No. 6, pages 111-118,
12 iIlustrations, 21 bibliographies

Principe de la détermination inerte de la position dans I'espace.
Construction des systemes de levé inertes IMS, systěmes de levé
stabilisés et systěmes strapdown. Tendances du développement
des IMS et des détecteurs inertes.
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Solution pour la représentation confonne de la République
tcheque par le programme MATLAB

Geodetický a kartografický obzor, 43, 1997, No. 6, pages 119-124,
8 iIlustrations, 7 bibliographies

Informations élémentaires sur le programme de calculs scienti-
fico-techniques MATLAB. Application du programme MAT-
LAB pour la solution de la táche résultant de la cartographie
mathématique, et ceci pour le calcul de la représentation con-
forme de la République Jcheque (territoire asymétrique) par
application du critere de Cebyšev - solution de la fonction pour
la déformation de longueur avec l'appui de l'équation de La-
place pour les territoires de la République tcheque. Détermi-
nation des équations de représentation par solution de la táche
inverse de la cartographie mathématique pour représentation
conforme.
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MARŠÍK,Z.

Tendances d'évolution de la photograrnmétrie digitale

Geodetický a kartografický obzor, 43,1997, No. 6, pages 125-130,
4 ilIustrations, 7 bibliographies

Breve récapitulation des périodes d'évolution de la photogram-
métrie - de table, analogue, analytique et digitale. Traitement di-
gital des infonnations photographiques. Principes de la photo-
grammétrie digitale - digitalisation des vues, représentation des
nuances du gris, redressement digital. Interprétations automati-
sées des vues. Technique instrumentale pour la photogrammét-
rie digitale - appareilIage photographique et appareils pour le
traitement des vues.
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Grundziige der inertialen Me8systeme

Geodetický a kartografický obzor, 43, 1997, Nr. 6, Seite 111-118,
12 Abb., Lit. 21

Prinzip der inertialen Ortung im Raum. Konstruktion der iner-
tialen MeBsysteme (IMS), stabilisierte MeBsysteme und Strap-
down-Systeme. Entwicklungstendenzen der IMS.
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Aufliisung der konformen Abbitdung der Tschechischen Re-
publik mit Hitfe des Programms MATLAB

Geodetický a kartografický obzor, 43, 1997, Nr. 6, Seite 119-124,
8 Abb., Lit. 7

Grundinformation uber das Programm fiir wissenschaftlich-
technische Berechnungen MATLAB. Nutzung des Programms
MATLAB bei der Auflosung der Aufgabe aus der mathemati-
schen Kartographie'vund zwar fiir die Berechnung der konfor-
menAbbildung der CR (asymetrisches Gebiet) mitAnwendung
des Tschebyschevs Kriteriums - Auflosung der Funktion fiir die
Uingenv~rzerrung mit Hilfe der Laplace-Gleichung fiir das Ge-
biet der CR. Bestimmung der Abbildungsgleichungen durch die
Auflosung der umgekehrten Aufgabe der mathematischen Kar-
tographie fiir die konforme Abbildung.
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Entwicklungstendenzen der digitalen Photogrammetrie

Geodetický a kartografický obzor, 43, 1997, Nr. 6, Seite 125-130,
4 Abb., Lit. 7

Kurze Ubersicht der Entwicklungsperioden der Photogram-
metrie - die Messtischphotogrammetrie, die analoge, analytische
und digitale Photogrammetrie. Digitale Verarbeitung der Bild-
informationen. Prinzipien der digitalen Photogrammetrie - di-
gitale Bildverarbeitung, digitaler Ausdruck der grauen Farben-
tone, digitale Entzerrung. Automatisierte Bildinterpretation.
Geratetechnik fiir die digitale Photogrammetrie - Aufnahme-
apparaturen und Gerate fiir die Bildverarbeitung.
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TpaHCTBe.KOHCTPYKuHlIHHepuHaJIbHblXH3MepHTeJIbHblXCHC-
TeM (MMC), CTa6HJIH3HpOBaHHbleH3MepHTeJIbHbleCHCTeMbI
H CHCTeMbI strapdown. HallpaBJIeHHlI pa3BHTHlI MMC H
HHepuHaJIbHblXCqHTblBalOlUHXYCTPOHCTB.
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CIIOCOOpemeHHJI KOH«IJopMHoroH300palKeHHJI'1emcKoií pec-
nYOJIHKHc nOMO~blO nporpaMMbI MATJIAE

reOl\e3HqeCKHH H KapTorpa<jmqeCKHH 0630p, 43, 1997, M 6,
CTp. 119-124,8 pHC.,JIHT.7

OCHoBHallHH<j)OpMaUHlIo IIporpaMMe I\JIlI HayqHO-TeXHHqeC-
KHXpaCqeTOBMA TJIAE. IlpHMeHeHHeIIporpaMMbl MAT JIAE
IIpH perneHHH 3al\aqH B 06JIaCTH MaTeMaTHqeCKOHKapTo-
rpa<j)HH, a HMeHHOI\JIlIpaCqeTa KOH<j)opMHoroH306pa)[(eHHlI
qp (acHMMeTpHqeCKall06JIaCTb) CHCIIOJIb30BaHHeMKpHTepHlI
qe6blrneBa - perneHHe <j)YHKuHH110HCKa)[(eHHIOI\JIHHblC110-
MOlUblOypaBHeHHlIJIallJIacca IIpHMeHHTeJIbHOK 06JIaCTHqP.
Ollpel\eJIeHHe ypaBHeHHHH306pa)[(eHHlIperneHHeM 06paTHoH
3al\aqH MaTeMaTHqeCKOHKapTorpa<j)HH I\JIlI KOH<j)opMHoro
H306pa)[(eHHlI.
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HanpaBJIeHHJI pa3BHTHJI~B«IJpOBOií«IJoTOl'paMMeTpBH

reOl\e3HqeCKHH H KapTorpa<j)HqeCKHH0630p, 43, 1997, .No6,
CTp. 125-130,4 pHC.,JIHT.7

KpaTKHH 0630p lIepHOI\OBpa3BHTHlI <j)oTorpaMMeTpHHHac-
TOJIbHOH,aHaJIoroBoH, aHaJIHTHqeCKOHH UH<j)POBOH.ll,H<j)-
pOBall 06pa60TKa <j)OTOHH<j)OpMaUHH.IlpHHuHllbI UH<j)pOBOH
<j)oTorpaMMeTpHH; OuH<j)poBblBaHHe CHHMKOB,Bblpa)[(eHHe
qepHo-6eJIOH rnKaJIbl B uH<j)pOBOH<j)opMe, uH<j)poBoe <j)OTO-
TpaHc<j)opMHpoBaHHe.ABToMaTH3HpoBaHHallHHTepllpeTauHlI
CHHMKOB.TeXHHqeCKHeYCTpoHCTBaB UH<j)pOBOH<j)oTorpaM-
MeTpHH:CqHTblBalOlUallallllapaTypa HYCTpoHCTBa11006pa60T-
Ke CHHMKOB.
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prečerpávacej vodnej elektráme Čiemy Váh

KEMÉNY, Y.: Usporiadanie pozemkového vlast-
níctva v Slovenskej repnblike pomocou registrov



Geodézia, ako technický vedný obor, je úzko spatá s napre-
dovaním vedy a techniky, v dosledku čoho používa stále nov-
šie a modemejšie prístroje. Tieto umožňujú riešenie úloh
značne vzdialených povodnej definícii tohto vedného oboru
(pozri napríklad [8], [14], [16], [19], [21]).
V obl,asti inž.inierskej geodézie sa zo strany výrobcov prie-

myselnych zanadení stále častejšie a častejšie objavuje po-
žiadavka určiť priestorovú polohu a geometrické parametre
(tvar, rozmery) pohybujúcich sa objektov. Pri riešení týchto
úloh sa v súčasnosti kryštalizujú dve základné koncepcie, pri
ktorých sa merací systém buď pohybuje spolu s predmetom
merania alebo je v pokoji a pohybuje sa len predmet mera-
nia. Spoloč~ým I?'som týchto úloh však je, že rýchlosť po-
hybu merama dosIahla hodnot, ktoré neumožňujú určenie po-
žadovan~ch parametrov statickými, resp. kvázistatickými
postuprm. Na dokumentáciu dynamických charakteristík ja-
voy (rýchlosť, zrýchlenie) sú vhodné inerciálne meracie
systémy, ktoré dokážu tieto charakteristiky priamo merať.
Riešenie úlohy inerciálneho merania spočíva v nepretržitej
(kontinuálnej) realizácii trojice základných krokov:
- určenie (poznanie) aktuálnej polohy objektu,
- vykonanie meraní potrebných na určenie okamžitého
zrýchlenia a orientácie objektu,

- určenie zmeny polohy na základe realizovaných meraní.
Hodnota okamžitého zrýchlenia sa pritom získa pomocou
~nímačov zrýchlenia, kým hodnota okamžitej orientácie ob-
Jektu gyroskopickým meraním.

2. Princíp inerciálneho určenia polohy v priestore

~ohyb, pri ktorom sa mení vzájomná poloha objektov, resp.
Ich častí nazývame mechanickým pohybom. Základ mecha-
niky, náuky zaoberajúcej sa vzájomným posobením telies,
tvorí teória relativity. V prípadoch, keď sú relatívne rýchlosti
pohy~uj.~cich ~a t~lie~ vzhl'adom na rýchlosť svetla malé, je
postacuJuce pn opIse Javov vychádzať z Newtonových záko-
nov. S tzv. newtonovskou alebo klasickou mechanikou teda
vystačíme pri opise veTkej vačšiny geodetických úloh.
Ak zanedbáme aspekty teórie relativity a kvantovej me-

chaniky, možeme základnú úlohu inerciálnej geodézie for-
mulovať prostriedkami newtonskej fyziky. Nech Kronecke-
rov produkt

kde E (i) je trojrozmemý homogénny a izotropný priestor
súradníc r,

E (t) je jednorozmemý homogénny priestor reprezen-
tujúci čas,

vyjadruje reprezentatívny priestor nekonečného Newto-
novského systému. Definícia E (i) zaručuje existenciu iner-
ciál?ych sústav. Nezávislosť priestorov E (T) a E (t), v súvis-
l~svtIs ~o~ogénno~ ch:rrakteristikou toho druhého, zaručuje
sucasny pnebeh vsetkých udalostí, tzv. absolútnosť času.
Základnou úlohou inerciálnej geodézie je určenie polohy,

~esp. dráhy objektu pohybujúceho sa v priestore. V priestore
Je poloha objektu jednoznačne definovaná jeho polohovým
vektorom, v prípade že je definovaná súradnicová sústava,
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v ktorej sa pohybuje. Súradnicovú sústavu nazývame iner-
ciálnou ak nemení svoju polohu v priestore (vzhl'adom na
hviezdy stálice), t. j. nevykonáva žiaden translačný ani ro-
tačný pohyb. NakoTko realizácia takejto vzťažnej sústavy nie
je možná, nahrádza sa v praxi tzv. kváziinerciálnou súradni-
covou sústavou, ktorej začiatok sa nachádza v ťažisku Zeme
jedna z osí je totožná so strednou osou rotácie Zeme, druhá
prechádza jarným bodom a tretia je kolmá na predchádza-
júce dve osi. Takto definovanú vzťažnú sústavu je možné
vzhl'adom na presnosť v súčasnosti vyrábaných meracích
systémov považovať za inerciálnu.
Princíp inerciálneho určenia polohy spočíva v stálom spra-

covaní toku informácií o pohybe objektu, t. j. kontinuálnym
meraním vektora okamžitého zrýchlenia. NakoTko je tento
meraný v súradnicovej sústave definovanej konštrukciou me-
racieho systému, musí byť trasformovaný do sústavy, v kto-
rej chceme určiť súradnice nových bodov. Informácie po-
trebné na transformáciu získame vačšinou z gyroskopických
meraní. V zriedkavých prípadoch, nevyžadujúcich vysokú
presnosť v určení súradníc, sú relatívne drahé a citlivé gyro-
skopy .n~hradené snímačmi uhlového zrýchlenia alebo sily.
GalIleIho transformácia zaručuje invariantnosť Newtono-

vých zákonov vo všetkých inerciálnych sústavách. Túto vlast-
nosť majú len niektoré typy transformácií definovaných
medzi inerciálnymi sústavami. Podl'a Galileiho transformá-
cie sú súradnice bodov v novej súradnicovej sústave dané

r' = Rr + Vf + ro , (2a)

ť= t+ to, (2b)
kde
R je trojrozmemá ortogonálna transformačná matica,
'Iije trojrozmemý vektor rýchlosti,
U', ť) sú súradnice bodu v novej súradnicovej sústave so za-

čiatkom v bode (ro, to)'
Galileiho trasformácie sú definované 10 parametrami (3 ro-
táci~i, 3 rýchlosťami a 4 transláciami). Klasické systémy si
GahleIho transformáciou zachovávajú tvar a sú definovatel'-
né jednou sústavou diferenciálnych rovníc. V prípade, že je
merací systém aproximovatel'ný ideálnym hmotným bodom
bude mať transformačná rovnica tvar

fPr ~( ar a2r) ~
m dt2 - j t, dt' dt2 = O, (3)

kde m je hmota ideálneho hmotného bodu,
r je polohový vektor,
ar, a2r
dt' dt2 je derivácia polohového vektora,

j je vektor sily.

V matematickom modeli popisujúcom ideálny inerciálny me-
rací systém (IMS) odvodíme vektor sily jpodl'a

~ ~ ar aw d aw
Jet. r, dl) = - dr + dt . av ' (4)

kde W je potenciál meracieho systému. V stochastickom mo-
deli bude vektor sily j definovaný vzťahom

m ~:~ - j(t, r, ::) = fr (t, r, d:r ), (5)

dr
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kde vektor F(t, ř, dt ) popisuje sily sposobujúce chyby me-

racieho systému a špecifické sily posobiace na merací systém
pracujúci v gravitačnom poli Zeme. Formuláciu problému
použitím Lagrangeovej a Hamiltonovej rovnice nájdeme na-
príklad v [1], [3] alebo [18].

Pri telesách je ich poloha v priestore definovaná obvykle
polohovým vektorom ich ťažiska a orientáciou. Ak sú teda
známe veličiny, východisková poloha řo, východisková rých-
losť Vo a vektor okamžitého zrýchlenia a, bude nová poloha
bodu ř v priestore určená vzťahom (obr. 1)

ř = řo+ Vo (t - to)+ ff a dt dt . (6)
t

V kváziinerciálnej súradnicovej sústave merané zrýchlenie
ia je definované súčtom zrýchlení

Zrýchlenie iacje výsledkom posobenia Slnka, Mesiaca a pla-
nét na stred Zeme. Zrýchlenie iaR je relatívne zrýchlenie po-
hybujúceho sa objektu a Zeme. Výsledkom vzájomného
posobenia Slnka, Mesiaca, planét a Zeme sú zrýchlenia ve-
lkosti 5.10-8 až 10-7 g [5]. Ako už bolo spomenuté, sú tieto
hodnoty približne desať násobne menšie než je rozlišovacia
schopnosť v súčasnosti používaných snímačov zrýchlenia,
možeme ich vplyv na výsledky meraní zanedbať. Na určenie
novej polohy bodu v priestore sa tak použije zrýchlenie

ia = iaR. (8)

V prípade použitia IMS na povrchu Zeme, resp. v jeho blíz-
kosti je potrebné zohIadniť skutočnosť, že sa Zem otáča a má
gravitačné pole. V dosledku rotácie Zeme nie je možné sú-
radnicové sústavy fixované na Zem považovať za inerciálne,
resp. kváziinerciálne. V geocentrickej (ge) súradnicovej sú-
stave bude meracím systémom merané zrýchlenie:

gea = aR + aCor + aEu + ao + gz, (9)
kdeao =Wz x (wz x ř) je odstredivé, resp. dostredivé zrýchlenie,

aCor = 2WzXv je Coriolisovo zrýchlenie,
~ d ~ X~· E I 'hl'aEu = dt úJz r Je u erovo zryc eme,

ř je polohový vektor,
v je relatívna rýchlosť meracieho systému,
iz je gravitačné zrýchlenie posobiace na merací systém.

Po dosadení do (9) dostávame

geď = ďR + 2Wz x v + fr Wz X ř +Wz X (Wz X ř) +iz. (10)

Súčet vektorov odstredivého, resp. dostredivého zrýchlenia
a gravitačného zrýchlenia Zeme sa označuje ako vektor tia-
žového zrýchlenia g

g =wz X (wz X ř) +iz, (11)
ktorý je vo veTkej vličšine prípadov známi len na začiatoč-
nom a koncovom bode. Často sa stáva, že ani táto minimálna
informácia nie je úplná, keďže nie sú známe na týchto bo-
doch hodnoty zvislicových odchýlok. Bez týchto je známa
len absolútna hodnota, t. j. veTkosťvektora tiažového zrých-
lenia 19l ale nie jeho orientácia. Hodnoty vektora tiažového
zrýchlenia sa na ostatných bodoch získajú interpoláciou z pri-
jatého modelu zemskej tiaže. Postup na určenie týchto hod-
not bez poznani a modelu zemskej tiaže v lokalite meraní náj-
deme napríklad v [5] a [17].

Zmenou polohy pólu a rotácie Zeme sa na snímačoch
zrýchlenia indikujú ďalšie čiastkové zrýchlenia a na gyro-
skopoch chyby v ich povodnej orientácii. VeTkosť týchto
zmien je rádove 5.1O-7g, resp. 5.1O-5°1h (stupeň za hodinu)
[9]. Presnosť snímačov zrýchlenia používaných v IMS sa po-
hybuje na hranici hodnot 5.10-5 g a gyroskopov na hranici
1O-3°1h. ZohIadnenie vplyvu precesie a nutácie, ako i ano-
málií tiažového poIa Zeme pri spracovaní výsledkov inerci-
álnych meraní bude potrebné až pri použití meracích systé-
mov o jeden rád presnejších.

3. Konštrukcia IMS

Základom konštrukcie IMS je meracia plošina (platforma),
na ktorej je upevnená trojica navzájom kolmo orientovaných
snímačov zrýchlenia a gyroskopy. PodIa sposobu zavesenia
(kardanový záves, pevné spojenie) a orientácie plošiny
v priestore delíme IMS na:
- systémy stabilizované vzhIadom na terestrickú súradni-

covú sústavu,
- systémy stabilizované vzhIadom na geocentrickú súradni-

covú sústavu,
- strapdown systémy.

Plošina meracieho systému stabilizovaného vzhládom na
terestrickú (lokálnu-l) súradnicovú sústavu (obr. 2) je pros-
tredníctvom servopohonu a gyroskopov stabilizovaná
v smere svojej prvotnej orientácie:
- os systému Pz je súbežná so smerom miestnej tažnice na

začiatočnom bode polygónu,
- os systému Px je súbežná so smerom miestneho meridiánu

na začiatočnom bode polygónu.
Tretia os smeruju na východ, resp. západ. Vektor zrýchlenia
Pa meraný v súradnicovej sústave meracieho systému je
zhodný s vektorom la. Meraním získaný vektor zrýchleniaje
tak priamo použiteIný na výpočet elipsoidických súradníc
(B(t), L(t)) a výšky (h(t)) [10]

B(t) = J M ~ h (Ipapt) dt + Bo,

L(t) = I N : B (Ipaflt) dt + Lo, (12)
t + cos t

h(t) +WPazlit) dt + ho,

kde h je elipsoidická výška,
M je meridiánový polomer krivosti,
N je priečny polomer krivosti.

Plošina meracích systémov, stabilizovaných vzhladom na
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Obr. 2 Usporiadanie snímačov stabilizovaného meracieho
systému (prevzaté Z (2 J, VZ - východ - západ,

Sl - sever - juh)

geocentrickú súradnicovú sústavu, sa stabilizuje spustením
procesu autoorientácie. Os Pz stabilizovaného meracieho
systému je orientovaná súbežne s osou rotácie Zeme, rovina
Pxy systému je rovnobežná s rovinou rovníka a os Py pre-
chádza miestnym poludníkom [2]. Vektor zrýchlenia meraný
systémomje trans formovaný do terestrickej súradnicovej sú-
stavy použitím rotačnej matice

Kedže je matica rotácií funkciou dvoch vektorov iP a iPo je
možné ju rozložiť na dve matice

Vektor iPo definuje vzťah medzi súradnicovou sústavou fik-
tívneho meracieho systému, stabilizovaného vzhfadom na te-
restrickú súradnicovú sústavu a súradnicovou sústavou me-
racieho systému, stabilizovaného vzhfadom na geocentrickú
súradnicovú sústavu, v okamihu jeho autoorientácie. Počas
merania sa nemení.

Meracia plošina strapdown meracích systémov (obr. 3) je
pevne spojená s nosnou konštrukciou meracieho systému,
a tým aj s nosičom. Svoju orientáciu mení v priestore podfa
pohybu samotného meracieho systému. Snímače zrýchlenia
sú tak v plnej miere vystavené rotáciám i transláciám vyplý-
vajúcim z tohoto pohybu. Vektor okamžitého zrýchlenia me-
raný v súradnicovej sústave meracieho systému je trasfor-
movaný do terestrickej súradnicovej sústavy prostredníctvom
transformačnej matice bT pozostávajúcej z troch čiastkových
rotačných matíc

Matica T(/3) popisuje okamžitú orientáciu meracieho
systému v priestore, voči fiktívnemu meraciemu systému sta-
bilizovanému vzhfadom na geocentrickú súradnicovú sú-
stavu [17].

4. vývoj IMS

Používatefmi inerciálnych systémov vždy boli a aj naďalej
zostali predovšetkým výrobcovia a používatelia navigačných
systémov. Dejiny navigácie siahajú až do obdobia prvého sto-
ročia nášho letopočtu, keď bol v starej Číne vynájdený mag-
netický kompas. Hlavnou oblasťou, využívajúcou tieto po-
znatky, bolo vtedy mapovanie a s ním súvisiace určovanie
polohy. Neskorší vývoj geodetických prístrojov, determino-
vaný požiadavkami na presnosť, viedol ku skutočnosti, že na-
vigácia ako mapovacia metóda stratila význam. Nové im-
pulzy na rozvoj tejto metódy určenia polohy prišli až
v 20-tich, resp. 30-tich rokoch nášho storočia z oblasti ná-
momíctva, kde sa navigácia stala jedným zo základných po-
stupov na určenie polohy.

Myšlienku, využiť na navigáciu meranie vektora okamži-
tého zrýchlenia, nachádzame v prácach a patentoch J. M. Boy-
kowa, S. Reischa a J. G. Gieversa [II]. Výsledkom mnoho-
ročného úsilia bol napríklad Boykowom popísaný "snímač
dráhy", v ktorom už nachádzame snímač zrýchlenia v spo-
jení s dvojitým integrátorom. Nesk6r Boykow spracoval kon-
cept dvojzložkového meracieho systému orientovaného gy-
roskopmi, ktorý už obsahoval niektoré na ďalší vývoj IMS
d61ežité prvky. Aj keď sa výsledky získané v tom čase javili
na účely navigácie ako nepoužitefné, bol a myšlienka natofko
atraktívna, že sa s ňou vedci naďalej zaoberali.
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Obr. 3 Usporiadanie snímačov strapdown systému
(prevzaté zo [7])

vývoj týchto systémov bol nesk6r determinovaný neú-
prosnými požiadavkami formulovanými vojenským námor-
níctvom a letectvom počas druhej svetovej vojny. Po druhej
svetovej vojne sa stala hlavným motivačným faktorom ďal-
šieho rozvoj a kozmická technika a jej prudký rozvoj.

Prvý funkčný inerciálny navigačný systém postavil
C. S. Draper, ktorý tento odskúšal pri leteckej prevádzke už
v roku 1949. Presnosť tohoto systému, napriek niekol'kým
rýchlo po sebe nasledujúcim zlepšeniam a úpravám, dosa-
hovala len hodnotu 1námomej míle za hodinu. Súbežne s prá-
cami C. S. Drapera pracovalo na vývoji inerciálneho navi-
gačného systému (Ship Inertial Navigation System - SINS)
aj vojenské námomíctvo USA, ktoré realizovalo prvé nie-
kol'kodňové plavby ponorkami už v roku 1958.

Prvé snaženia, využiť inerciálne navigačné systémy v ge-
odézii sú približne 25 rokov staré. Oficiálnym sponzorom
týchto snažení boli Topografické laboratóriá armády USA
(U.S. Army Engineering Topographic Laboratories - USA-
ETL), ktoré financovali vývoj systému na určenie polohy
a azimutu (position and azimuth determining system - PADS)
vo firme Litton (1965 až 1972). V roku 1972 bol prezento-
vaný prototyp systému PADS [6] a od roku 1974 začala jeho
sériová výroba. Až do roku 1975 išlo o produkciu realizo-
vanú v relatívne malých sériách, pri ktorých bol prototyp
systému neustále vylepšovaný. Skutočnú sériovú výrobu IMS
začala firma až v roku 1975 typom LASS-I. Približne v rov-
nakom čase začali so sériovou výrobou aj firmy Honeywell
(GEO-SPIN) a Ferranti (FILS). Všetky tri uvedené systémy
boli širokej verejnosti prezentované na sympóziu v Ottawe
(The First Intemational Symposium on Inertial Technology
for Surveying and Geodesy) v roku 1977. Na sympóziu bol
súčasne prezentovaný aj prototyp firmy Ch. Draper Labora-
tory (Aerial Profiling of Terrain System - APTS).

Skutočný vývoj prekonalo aj označenie týchto systémov.

Okrem označenia prvého PADS, ktoré bolo udelené vlastne
prvému prototypu, nájdeme v literatúre aj označenia:
- Inertial Positioning System (lPS),
- Inertial Survey System (ISS),
- Rapid Geodetic Survey System (RGSS),
- Spanmark a pod.

Zo súčasne vyrábaných meracích systémov sú pre geode-
tov zaujímavé výrobky firiem Honeywell, Litton a Sagem.
Firma Honeywell uviedla na trh svoj nový výrobok H-726
MAPS DRU (obr. 4), určený najma na mapovanie a určenie
súradníc bodov. Podstatne vyššiu presnosť dosahuje aj výro-
bok H-774, ktorý všakje pre vysokú cenu na využitie v geo-
dézii nerentabilný. V budúcnosti je možné od firmy očaká-
vať systém H-764 INU so zabudovaným globálnym
systémom určovania polohy (GPS). Firma Litton predstavila
v poslednom období hneď dva prototypy určené na využitie
v geodézii, a to LN-l00ZLG aLN-200IFOG. Na práce s vyš-
šími nárokmi na presnosť ponúka firma typ LN-94R. Prvý
raz sa na širokom medzinárodnom fóre predstavila firma Sa-
gem z Francúzska. Pre geodetov je zaujímavý ich výrobok
ULlSS 30 (obr. 5), ktorý bol použitý pri stavbe meracieho
systému GEODINE 30. Tento systém vznikol spojením už
spomínaného IMS firmy Sagema univerzálnej stanice Geo-
dimeter GDM 420 a je doslovne predurčený na mapovanie
v intraviláne.

V posledných rokoch pracujú výrobcovia na vývoji systé-
mov, v ktorých sú zrýchlenie aj rotácia merané jedným sní-
mačom. Tieto systémy sú síce menej presné, sú však aj pod-
statne lacnejšie. Doteraz vyrobené prototypy týchto
systémov využívajú na určenie rotácie systému Coriolisovu
silu, resp. Coriolisovo zrýchlenie, ktoré je priamo úmemé
zmene smeru objektu pohybujúceho sa na rotujúcom telese.
Oddelenie týchto zložiek zrýchlenia, od celkového zrýchle-
nia registrovaného snímačmi, sa deje synchrónnou modulá-
ciou.
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5. Trendy vo vývoji IMS

Trendy vo vývoji IMS sú v súčasnosti determinované, v pr-
vom rade, vývojom technológií v oblasti výroby inerciálnych
snímačov, 1.j. gyroskopov a snímačov zrýchlenia. Pod po-
jmom gyroskop si každý z geodetov predstaví gyroskop spo-
jený s teodolitom, používaný v geodézii výlučne na určenie
azimutu vybraného smeru. V oblasti inerciálnej meracej tech-
niky chápeme pod pojmom gyroskop prístroj vhodný na me-
ranie rotácií, t.j. zmeny smeru alebo orientácie. Ak konšt-
rukcia takéhoto prístroja obsahuje rotujúce teleso (rotor)
hovoríme o mechanickom gyroskope. Gyroskopy, ktorých
konštrukcia rotor neobsahuje, nazývame optickými gyro-
skopmi [19].
Snímače využívané v IMS sú vystavené stálemu a rela-

tívne vefkému dynamickému zaťaženiu, dosledkom ktorého
ich vlastnosti (charakteristiky) nie sú stále ale sa menia s ča-
som. Gyroskopy využívané na stavbu IMS musia splnať kri-
téria [20]:
- stredná chyba v určení smeru mcp =:; 0,010/h,
- rozptyl opakovaných meraní jedného smeru 8cp =:;

=:; 0,002° /h,
- presnosť určenia mierkového faktoru má byť aspoň 50 ppm.

prstencová
clcktróda

prslcncc ~. - ~\/
snh.n~čov'- lJnlS ~
rolacle

snímače
rol.Řcic

Obr. 6 Konštrukcia mechanického rezonančného gyroskopu
(prevzaté Z [20])

Uvedené charakteristiky sa zdaj6 byť na prvý pohTad fahko
splniteTné. Pri stálom dynamickom zaťažení týchto snímačov
však ich splnenie vyžaduje značné úsilie konštruktérov a pre-
cíznu výrobu.
Zo širokej škály mechanických gyroskopov sú schopné

uvedené požiadavky aspoň z časti splniť snímače typu:
- dynamicky ladených gyroskopov (Dynamic Tuned Rotor
Gyroscope - DTG), ..

- gyroskopy s rotorom zaveseným v elektrostatickom poh
(Electrostatically Suspended Gyroscope - ESG),

- gyroskopy s rotorom uloženým na vzduchovom vankúši
(Air-bearing Floated Gyroscope - AFG).
V súčasnosti používané a vyrábané mechanické gyroskopy

neumožňujú ich miniaturizáciu. Na začiatku SO-tichrokov sa
preto začalo intenzívne pracovať na vývoji nových technoló-
gií a nových konštrukčných riešení. Do štádia výroby proto-
typov sa dostala technológia mechanických rezonančných
gyroskopov (Hemispherical Resonator Gyroscope - HRG)
vyvíjaná výrobcom Delco Corporation (obr. 6). Tieto gyro-
skopy využívajú na určenie uhlovej rýchlosti Coriolisovu
silu, resp. touto silou vyvolané zrýchlenie. Vysoká rezo-
nančná frekvencia gyroskopov (2 až 9 kHz), je predpokla-
dom ich dobrej stability a odolnosti voči dynamickým zaťa-
ženiam. Malé rozmery a nízku hmotnosť. mechanických
rezonančných gyroskopov bude vhodne doplňať aj ich rela-
tívne nízka cena.
Na prelome 60-tich a 70-tich rokov sa objavuje technoló-

gia optických gyroskopov. Ich vývoj bol determinovaný naj-
ma možnosťou ich miniaturizácie a možnosťou navrhovať
kompaktné a stabilné konštrukcie. Optické gyroskopy pra-
cujú na princípe známeho Sagnacovho efektu, podTaktorého
je možné z rozdielu dlžky obežných dráh dvoch ~vetelnýc~
lúčov, obiehajúcich protismeme po uzatvoreneJ kruhoveJ
dráhe, určiť uhlovú rýchlosť rotácie ich obežnej dráhy (obr. 7).
Pootočením dráhy svetelných lúčov sa čas obehu jedného
lúča predlži a druhého skráti. Rozdiel časov obehu..1t je funk-
ciou rýchlosti svetla vo vákuu co, plochy uzatvorenej dráhou
svetelných lúčov P a uhlovej rýchlosti w rotácie gyroskopu

4P..1t = -2- w. (16)
Co
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kde Aje vlnová dlžka použitého svetelného žiarenia. Po do-
sadení do rovnice (17) a jej úprave dostávame

L1cP = 87TP W (18)
coA '

coA
W = 87TP L1cP.

Vychádzajúc z definície uhlovej rýchlosti
dep

W=~,

r
'Pr = Jw dt,

o

cox. T

'Pr = 87TP lL1'P dto (22)

Použitím optickej dráhy tvaru prstenca vzniká vo vnútri
prstenca stojaté vlnenie, nemenné vzhIadom na inerciálny
priestor meraní (obr. 8). Detektor spojený s prstencom pri
jeho rotácii pozoruje pravidelné striedanie svetelných extré-
mov (maximum a minimum), ktorých rozostup je funkciou
vlnovej dlžky A použitého svetelného žiarenia. Frekvencia
f striedania extrémov je funkciou vlnovej dlžky A a uhlovej
rýchlosti w rotácie gyroskopu [19]

f- 2 w r _ 4 P--x.--TIw.

Počet svetelných extrémov N pozorovaných detektorom za
čas Tbude

r 4P r 4P
N = jI dt = """""L\ J w dt = ----rr- 'Pr· (24)

Potočenie prstencového laserového gyroskopu za čas T vy-
jadruje vzťah

IA
'Pr = 4P N.

V súčasnosti sériovo vyrábané laserové prstencové gyro-
skopy (Ring Laser Gyroscope - RLG) používajú ako zdroj
koherentného žiarenia He-Ne plynový laser umiestnený
mimo bloku prstenca. Malé rozmery (priemer prestenca do
100 mm) týchto gyroskopov, drift menší než 0,02°/h, ich
predurčujú najmli na využitie pri stavbe strapdown systémov.

Nie je zanedbateIná ani ich cena, akceptovateIná aj odbera-
teImi z oblasti civilných aplikácií.
Nahradením dráhy svetelných lúčov tvaru prstenca, drá-

hou tvaru mnohouholníka (vličšinou trojuholník) strácajú
tieto gyroskopy inerciálnu vlastnosť stojatého vlnenia. Rov-
nica (18) odvodená pre laserové prstencové gyroskopy platí
aj pre tieto gyroskopy, pretože sa vlnenie otáča v priestore
podstatne menšou uhlovou rýchlosťou, než je uhlová rých-
losť rotácie gyroskopu. Dráha svetelných lúčov je definovaná
trojicou (pripadne vličším počtom) zrkadiel upevnených
v bloku spoločne s laserom (obr. 9).
Zdokonalením výroby optických vlákien vzniká možnosť

výroby laserových gyroskopov na báze optických vlákien
s interferenčným snímaním (Interferometric Fiber-Optic Gy-
roscope - IFOG). Použitie optických vlákien umožňuje mno-
honásobne predlžiť dráhu svetelných lúčov, a tak zvýšiť roz-
lišovaciu schopnosť a presnosť laserových gyroskopov.
Fázový posun L1cP potrebný na určenie pootočenia gyroskopu
v priestore [pozri rovnicu (17)] je meraný interferenčným
sposobom (obr. 10). Použitím optických vlákien dlžky cca
100 m sa dosiahne rozlišovacia schopnosť 0,0010/h, stredná
chyba v určení smeru mcp:S 0,02°/h a rozsah merania až
±8000/s.
V posledných rokoch vyvíjajú výrobcovi a gyroskopov ma-

ximálne úsilie o skonštruovanie prstencového rezonančného
gyroskopu na báze optických vlákien (Ring Resonator Fiber-
- Optic Gyroscope - RFOG). Doteraz uvedené prototypy
však nepotvrdili očakávania konštruktérov a najmli z dovodu
ich zložitej konštrukcie ostávajú aj naďa1ej len v rovine vý-
vojových tendencií.
Laserové gyroskopy sa V dosledku svojej kompaktnej kon-

štrukcie vyznačujú vysokou stabilitou. VeImi nízka tepelná
rozťažnosť materiálov (napr. kremík) používaných na výrobu
blokov laserových gyroskopov sa tiež podiela na ich stabi-
lite, resp. zaručuje takmer nulový nábehový čas týchto gy-
roskopov. Popri mnohých výhodách majú aj laserové gyro-
skopy niekol"konevýhod. Pomeme významnou z nich je, že
pri meraní pomalých rotácií dochádza k velmi malým fázo-
vým posunom, ktorých dostatočne presné meranie sposobuje
ešte stále nesmieme technické problémy. Uhlové rýchlosti
menšie než 0,2°/s dokonca sposobujú zablokovanie gyro-
skopov, tzv.lock-in-efekt [19]. Úplné odstránenie tohoto javu
pri laserových gyroskopov teoreticky nie je možné. Zníženie
jeho vplyvu je možné dosiahnuť uvedením samotného bloku
(prstenca) gyroskopu do rotácie s konštantnou uhlovou rých-
losťou, ktorá sa obvykle volí Wk = 600/s. Takéto gyroskopy
nesú označenie "Zero-Lock Laser Gyro - ZLG".

slojalé
vh~cnic

prslcl\cový
rezonátor

Obr. 8 Princíp prstencového rezonančného laserového
gyroskopu
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V oblasti výroby snímačov zrýchlenia dochádza k prud-
kému rozvoj u už počas druhej svetovej vojny. Z niekofkých
súbežne sa vyvíjajúcich koncepcií sa nakoniec presadila kon-
cepcia kyvadlovo-zotrvačníkových snímačov zrýchlenia
(Pendulous Integrating Gyroscope Accelerometer - PIGA).
Uvedená koncepcia využíva moment zotrvačnosti na vyso-
kých otáčkach rotujúceho valca (obr. 11). Asymetricky
umiestnené seizmické telieska sposobia pri pohybe snímača
vychýlenie osi zotrvačníka z rovnovážnej polohy, čo sposobí
rotáciu závesu okolo aktívnej osi. Táto je úmerná zrýchleniu,
ktoré bolo snímaču udelené. Kompenzačný obvod je v tomto
prípade využívaný na tlmenie vonkajších vplyvov (chvenie,
náklon a pod.).
Na podobnom princípe pracujú impulzovo-kyvadlové sní-

mače zrýchlenia (Pul sed Integrating Pendulous Accelerome-
ter - PIPA). Tieto sú využívané najma pri stavbe vefmi pres-
ných, spofahlivých ale aj cenovo náročných IMS.
Požiadavka miniaturizácie snímačov sa stala v posledných

rokoch rozhodujúcim faktorom aj v oblasti vývoja a výroby
snímačov zrýchlenia. Z najnovších koncepcií, resp. výrob-
ných technológií sa za úspešné považujú [21]:
- rezonančné kremíkové snímače zrýchlenia,
- snímače so silikonovou rezonančnou jednotkou,
- snímače so seizmickým telesom zaveseným v elektrosta-
tickom poli,

- snímače vyrábané na báze supervodivých materiálov.
Technológia kremíkových rezonančných snímačov bola

vyvíjaná v posledných lO-tich rokoch. Seizmické teleso sní-
mačov je pritláčané silou zrýchlenia na rezonančný kryštál
kremíka (obr. 12), ktorý túto mení pomocou zabudovanej
elektronickej jednotky (Crystal Control Electronic - CCE)
na frekvenciu. Rozdiel frekvencií meraný na výstupe CCE
jednotky je úmerný zrých1eniu, ktoré bolo snímaču ude1ené.
Presnosť týchto snímačov sa pohybuje v rozpatí 10-8 až
5.10-4 g (g = 9,81 m.s-2), rozsah merania až ±60 g. Niek-
toré vybrané typy týchto snímač ov bo1i testované americkou
armádou až na hranici 800 g [15].
vývoj snímačov zrýchlenia so silikonovou rezonančnou

jednotkou má vel1cývýznam, najma z hfadiska zníženia ná-
kladov na výrobu. Snímače tohoto druhu sú vyrábané tzv.
mikročipovou technikou, ktorá umožňuje ich miniaturizáciu
(rozmery do 20 mm). Silikón je so svojou vysokou elastici-
tou, malou citlivosťou na zmeny teploty a magnetizmu vel'mi
vhodný na výrobu snímačov zrýchlenia. Miera hysterézy
týchto snímačov závisí v prvom rade od čistoty silikónového
kryštálu. Zmenu frekvencií je možné určiť použitím piezo-

polopl'iepustné
zrk:adlo

s.r~iola!:
zrk:adlo

rovinn!:
zrlcadlo

Obr. 9 Konštrukcia laserového gyroskopu
s trojuholníkovým blokom (prevzaté Z [l9J)
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odporového mostíka alebo otvoreného, resp. zatvoreného ka-
pacitného obvodu [21]. Nízka cena, malé rozmery a presnosť
rádove 10-5 g ich predurčuje na využitie pri stavbe strapdown
meracích systémov.
Snímače zrýchlenia so seizmickým telesom zaveseným

v elektrostatickom poli sú určené na meranie malých hodnot
zrýchlení, v oblasti ±(l až 25).10-3 g. SÚ vyvíjané na po-
trebu výrobcov kozmickej techniky. V dosledku elektrosta-
tického zavesenia seizmického te1esa je jeho pohyb v pries-
tore brzdený minimálnym trením, čím je zaručená citlivosť
týchto snímačov až na hranici hodnot 10-8 až 10-10 g.
Prototyp snímača zrýchlenia zo supervodivých materiálov

bol vyvinutý v Univerzite v Mary1ande [15]. Sila kompen-
zujúca výchylku seizmického te1esa je generovaná cievkou
vyrobenou zo supervodivých materiál ov. Zmena polohy
seizmického telesa je detekovaná senzorom pracujúcom na
princípe Meissnerovho efektu. Pri prototype vyrobenom
v univerzite v roku 1990 bola dosiahnutá citlivosť 10-12 g.
Snahy o maximálnu automatizáciu výrobného procesu sní-

mačov zrýchlenia uprednostňujú zavedenie mikročipových
technológií. Snímače zrýchlenia vyrábané touto technoló-
giou sú vhodné na výrobu menej presných IMS. Na potreby
výroby vel'mi presných IMS sa však ešte naďalej ponecháva
aj výroba kyvadlovo-zotrvačníkových a rezonančných sní-
mačov. Techno1ógie výroby elektrostatických snímačov
a snímač ov zo supervodivých materiálov nie sú v súčasnosti
rozpracované v takej miere, aby umožnili zavedenie sériovej
výroby. vývoj v oblasti výskumu nových výrobných tech-
nológií je natol'ko dynamický, že je možné očakávať aj v ob-
lasti výroby snímačov zrýchlenia ďalšie zmeny.
Nárast počtu výrobcova roznych typov IMS determino-

val v posledných rokoch ich klasifikáciu. Meracie systémy
zaradené do jednotlivých tried sa nevyznačujú len rozdiel-
nymi charakteristikami a úžitkovými vlastnosťami, ale je ba-
dať pri nich rozdiely aj v smerovaní ich ďalšieho vývoja. Naj-
častejšie používaným kritériom pri klasifikácii meracích
systémov však aj naďalej zostáva presnosť, podfa ktorej de-
Jíme IMS na:
- štandardné,
- strednej presnosti,
- vysokej presnosti.
V oblasti štandardných IMS sa očakáva miniaturizácia

používaných snímač ov zrých1enia a využitie laserových gy-
roskopov vyrábaných na báze optických vlákien typu IFOG.
vývoj smeruje k ponuke tvorenej výlučne zo strapdown me-
racích systémov. Využitie nachádzajú tieto systémy v oblasti
rektifikácie strojárskych zariadení, dial1covom riadení vozi-
diel, pri určení geometrie ropovodov a plynovodov, pri stavbe
tunelov a pod.
Z hl'adiska presnosti sú pre geodetov zaujímavé a cenovo

ešte dostupné IMS strednej presnosti. Mnohé z týchto systé-
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Obr. 11 Konštrukcia kyvadlovo-zotrvačníkového snímača
zrýchlenia (prevzaté Z [15])

mov sú vybavené integrovanou aparatúrou GPS, pracujúcou
v diferenčnom móde. V strednej triede presnosti sa objavujú
popri strapdown systémoch aj stabilizované IMS.

V triede vysokopresných IMS dominujú stabilizované me-
racie systémy. Namiesto klasických prstencových laserových
gyroskopov sa do týchto systémov osadzujú gyroskopy typu
ZLG. Snímače zrýchlenia sú plne miniaturizované, vyrábané
silikónovou mikročipovou technológiou. Využitie nachád-
zajú tieto systémy najma v oblasti presnej navigácie (riadené
strely, medzikontinentálne rakety, strategické lietadlá a pod.).
Dosahujú presnosť v určení polohy 5 až 10 ppm.

6. Záver

V budúcnosti sa v dosledku stáleho vývoj a snímačov oča-
káva najma rozvoj strapdown systémov, ktoré budú stále
menšie, fahšie a presnejšie. V oblasti gyroskopov sa stanú
dominantnými optické gyroskopy, z ktorých budú najčastej-
šie pri stavbe inerciálnych systémov používané laserové gy-
roskopy vyrábané na báze optických vlákien. V oblasti sní-
mačov zrýchlenia sa očakáva zavedenie sériovej výroby
rezonančných snímač ov a snímačov so seizmickým telesom
zaveseným v elektrostatickom poli. V priebehu niekofkých
rokov sa očakáva zníženie výrobných nákladov na takú úro-
veň, že ich cena nebude o moc vyššia než je v súčasnosti cena
špičkových geodetických meracích systémov. Spojením IMS
s GPS, s univerzálnymi stanicami a ďalšími snímačmi, budú
vznikať IMS dosahujúce presnosť v určení polohy až 5 ppm.
Možeme očakávať, že sa takéto systémy stanú v budúcnosti
univerzálnym meracím "prístrojom" geodetov.
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Řešení konformního zobrazení
České republiky
pomocí programu MATLAB

1. Charakteristika programu Matlab

Úvodní část je zpracována podle písemných podkladů Ing.
Jana Houšky, který se zabývá konzultacemi a vývojem v ob-
lasti software na bázi systému Matlab a Simulink.
Program Matlab (software americké fy The MathWorks,

Inc.), určený pro vědeckotechnické výpočty, byl původně na-
psán jako příkazový interpret k známým numerickým kni-
hovnám LINPACK aEISPACK, které vznikly koncem 70. let.
Numerické knihovny byly napsány v jazyce Fortran. Aby je
bylo možno používat k řešení různých úloh, bylo potřeba se-
stavit program a knihovny v něm používat. Původní program
Matlab tak nahrazoval nutnost psaní takových programů. Byl
rovněž napsán v jazyce Fortran ajeho autorem byl Cleve Mo-
ler, který se dodnes podílí na vývoji tohoto programu. PŮ-
vodní Matlab byl jen zárodkem dnešního rozsáhlého pro-
gramu, ale většina jeho uživatelů se shodne na tom, že zcela
změnil styl jejich práce. výpočty, do kterých se před tím ne-
pouštěli z důvodu jejich numerické či programátorské složi-
tosti, šly najednou snadno a rychle vyzkoušet.
V současné době je Matlab interaktivním, snadno zvlád-

nutelným programem, který si zachoval dobré vlastnosti pů-
vodního programu a byl obohacen o mnoho nových funkcí.
K nejvýznamnějším patří dvourozměrná a třírozměrná gra-
fika, symbolická matematika a především otevřenost
a snadná rozšiřitelnost systému. Program je implementován
na osobních počítačích s procesorem 386 a systémem Win-
dows 3.x, počítačích Macintosh přes pracovní stanice Sun,
Hewlet-Packard nebo DEC a grafické stanice Silicon Grap-
hics až po velmi výkonné superpočítače Cray. ..
Jádrem programu jsou algoritmy pro operace s matIcemi

komplexních čísel. Matice komplexních čísel je také základní
datový typ programu. Tyto algoritmy vycházejí z již zmíně-
ných knihoven LINPACK a EISPACK ajsou tedy dobře ově-
řené a numericky stabilní. Samozřejmě je možno pracovat
s datovými typy, které nejsou tak obecné, a to s maticemi
nebo vektory reálných čísel. Matlab umožňuje provádět sma-
ticemi všechny běžné operace - násobení inverze, determ~-
nant, výpočet vlastních čísel a vlastních vektorů, atd. V neJ-
jednodušší podobě je možno jej použít jako maticový
kalkulátor, protože všechny operace se zapisují téměř tak, jak
je obvyklé v matematice. Vektor reálných čísel může repre-
zentovat i polynom, neboť operace s polynomy jsou v pro-
gramu rovněž obsaženy. Vektory mohou t~é reprezento~at
časové řady nebo signály a Matlab obsahUje funkce pro Je-
jich analýzu jako hledání extrémů, výpočet střední hodnoty,
směrodatné odchylky a korelačních koeficientů nebo rych-
lou Fourierovu transformaci. Matlab podporuje speciální for-
mát uložení tzv. řídkých matic, které jsou rozměrem velké,
ale obsahují většinu nulových prvků.
Grafika použitá v programu umožňuje snadné zobrazení

získaných výsledků. Matlab umožňuje vykreslit různé druhy
grafů - dvourozměrné, třírozměrné, histogramy apod. Umož-
ňuje otevřít více oken pro zobrazení více grafů najednou
a také zobrazit více grafů v jednom okně. Pro pokročilé uži-
vatele je určeno stínování třírozměrných grafů s určením
zdroje dopadajícího světla, animace třírozměrných grafů

Ing. Zdeněk Skořepa,
Ing. Radek Oušek,
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a mnoho dalších grafických funkcí. Grafický systém Handle
Graphics umožňuje měnit vlastnosti objektů v již hotovém
grafu, buď programově nebo z příkazové řádky programu.
Vlastností, která patrně nejvíce přispěla k rozšíření pro-

gramu je jeho otevřená architektura. Matlab je úplný pro-
gramovací jazyk. Uživatelé v něm mohou vytvářet funkce
potřebné pro jejich aplikace. Tyto funkce se způsobem vo-
lání nijak neliší od vestavěných funkcí a jsou v souborech
(M-souborech) uloženy v čitelné formě. Dokonce většina
funkcí dodávaných s programem je takto vytvořena a opravdu
vestavěné jsou jen funkce základní. To má dvě velké výhody:
jazyk programu Matlab je téměř neomezeně rozšiřitelný
a kromě toho se uživatel může při psaní vlastních funkcí po-
učit z algoritmů s programem dodávaných. Navíc jsou takto
koncipované funkce snadno přenosné mezi různými počíta-
čovými systémy, na kterých je Matlab implementován.
Otevřená architektura vedla ke vzniku skupin funkcí, v ter-

minologii programu Matlab nazývaných toolboxy, které roz-
šiřují použití programu v příslušných vědních oborech. Tyto
toolboxy jsou dodávány v čitelné formě, takže uživateli ne-
zůstanou použité algoritmy skryty. Mezi nadstavbami pro-
gramu mají dvě z nich zvláštní postavení:
a) SIMULlNK - program pro simulaci dynamických
systémů, který využívá algoritmy pro numerické řešení neli-
neárních diferenciálních rovnic. Poskytuje uživateli možnost
graficky editovat bloková schémata a interaktivně řídit si-
mulaci.
b) SYMBOLlC MATH TOOLBOX rozšiřuje program
o možnost výpočtů v symbolické formě. Je to upravená verze
programu Maple V doplněná o interface k programu Matlab.
Spojení těchto dvou programů poskytuje možnos~ ře~it ?ro-
blémy, které vyžadují jak symbolické, tak numencke vypo-
čty, bez nutnosti složitého přenosu dat mezi různými pro-
gramy.
Některé z nejvýznamnějších toolboxů: Control System De-

sign, Fuzzy Logic, Image Processing, Neutral Networks,
Nonlinear Control Design, Optimization, Real Time Control,
Signal Procesing, Spline, Statistics, Symbolic Math, System
Identification. .
Matlab se od ostatních systémů liší i úrovní komumkace

tvůrců programu a jeho uživatelů. K této komunikaci se vy-
užívá sítě Internet. The MathWorks má kromě e-mailové ad-
resy také svůj FTP server (ftp:11.mathworks.com), WWW ser-
ver (http://www.mathworks.com). Matlab má svou diskusní
skupinu v Usenet News (comp. soft-sys. matlab). Zejména
v posledně jmenované skupině, do které pravidelně přispí-
vají špičkoví programátoři, včetně autora původního pro-
gramu prof. Molera, se často odehrávaj~ diskuse na ve!~1 vy~
soké odborné úrovni. V České republice (ČR) se uZlvatele
programu Matlab sdružují v Czech and Slovak Matlab
User's Group (CSMUG),jejíž náplní je hlavně diskuse na In-
ternetu. Program prodává v České a Slovenské republice (SR)
společnost Humusoft s. r. o.'

1 SpolečnostHumusoft,s. r. o.,je výhradnímzástupcemspolečnosti
TheMathWorks,Inc. pro ČR a SR.
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Možnost řešit pomocí programu Matlab snadno a rychle
různé úlohy vedla k tomu, že po dohodě se společností Hu-
musoft, s. r. o., byl katedře geodezie a pozemkových úprav
ČVUT, zapůjčen program Matlab pro výuku v letním se-
mestru školního roku 1994/95. Poprvé se tak s tímto progra-
mem seznámili studenti třetího ročníku na cvičeních z geo-
dezie. Náplní cvičení jsou metody výpočtů a vyrovnání
geodetických sítí. Program Matlab lze jistě s úspěchem po-
užít i při řešení úloh vyrovnávacího počtu, vyšší geodezie,
fyzikální geodezie, geodetické astronomie a matematickv~
kartografie. Velmi často je program využíván studenty po
zpracování diplomových prací. V současné době je v.~očíta-
čové učebně studenská verze programu Student Edltlon of
Matlab.

2. Řešení konformního zobrazení České republiky podle
Čebyševova kriteria

Snahou autorů je ukázat možnost programu Matlab 4.2 pro
experimentální výpočty v různých oblastech. V dalším textu
je řešen konkrétní problém z matematické kartografie, který
je jak z hlediska prováděných výpočtů, tak objemu zpraco-
vávaných dat náročnější a navíc je požadována kvalitní a oka-
mžitá grafická interpretace výsledků.

a) Přípravné práce - z výkresu hranice.dgn (zapůjčen Ze-
měměřickým úřadem Praha) byly získány pomocí programu
DIKAT (geodetický program pro katastr nemovitosti sesta-
vený v obecném grafickém editoru Microstation) rovinné
souřadnice (Y, X) Křovákově zobrazení - celkem 2 597 10-
mových bodů státní hranice ČR.

Dále byl používán program Matlab a vlastní sestavené pro-
gramy. Programovací jazyk Matlab je pro uživatele daleko
jednodušší než ostatní programovací jazyky, využívá rozsáh-
lou knihovnu nejrůznějších matematických a grafických
funkcí a umožňuje dosáhnout vysoké produktivity práce a tvo-
řivosti. Výpočet úlohy, včetně mnoha kontrol, byl proveden
pomocí několika sestavených M-souborů.
b) Aplikací zobrazovacích rovnic Křovákova zobrazení byl
proveden převod (Y,X) ~ (Ip, Á). Výsledkem j sou souřadnice
na Besselově elipsoidu.
c) Dále byly podle postupu uvedeného v [4] vypočteny nové
konstanty ex, k, R, Vo,
ex = 1,000582770611 82,
k = 0,996 55125482212,
R = 6 380 927,30800 m,
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Uo = 49°45'51,496145", konformního Gaussova zobrazení
elipsoidu na kouli pro novou základní rovnoběžku 'AJ,

CPo = (CPs + CPj) : 2 = 49°48' 14",

která plyne z polohy CR. Výsledkem výpočtu jsou sférické
souřadnice na kouli - zeměpisná šířka U a zeměpisná délka
V všech lomových bodů, respektive izometrická šířka
Q = ln (tan (U/2 + 7T/4». Délkové zkreslení, které je uvažo-
váno v souladu s definicí uvedené v [4], je zanedbatelné.
V okrajových částech CR je (0,999 999 976 948 47,
1,000 000 022 829 57).
d) Po výpočtu izometrických souřadnic (Q, V) pro 2 597 10-
mových bodů bylo provedeno numerické řešení konformního
zobrazení asymetrické oblasti podle Cebyševova kritéria.
Teoretické řešení tohoto problému je přehledně uvedeno
v [2], kde je výpočet proveden pro oblast bývalého Cesko-
slovenska. Úloha vede na řešení Laplaceovy rovnice

iflu + iflu = O (1)
aQ2 aV2

s Dirichletovou okrajovou podmínkou na hranici oblasti, na
níž uvažujeme rovnici (1),
kde je: u(Q, V) = ln v, (2)
v = m cos U = m sech Q
m = délkové zkreslení,
u = ln v = ln m - ln cosh Q.
Definice funkcí sech Q (hyperbolický sekans) a cosh Q (hy-
perbolický kosinus) jsou uvedeny např. v [5].

Položíme-li, podobně jako v [2], na hranici oblasti m =
= 1 (ln m = O),má okrajová podmínka (2) tvar2

u =-ln cosh Q. (3)

V [2] je uvedeno řešení rovnice (1) pomocí harmonických

2 Hranice oblasti (obrys ČR), na které řešíme rovnici (1), je dána
diskrétně - celkový počet bodů je N = 2597.

polynomů3, které jsou odvozeny z funkce komplexní pro-
měnné

(Q + iV)n = 02n (Q, V) + i02n+ I (Q, V), (4)

která je pro n = 1, 2, 3, . . . holomorfní funkcí na oblasti
(funkce 02m 02n+1 jsou diferencovatelné a jsou splněny Cau-
chy-Riemannovy podmínky).
Jednotlivé funkce 02m 02n+ 1 (O, == 1)

02=Q,
03 = V,
04 = Q2-V2,
05 = 2 Q V,
02n+l .

jsou harmonické funkce ajsou řešením rovnice (1).
Hledaná harmonická funkce u je dána jako lineární kom-

binace uvedených polynomů

Un = CI 01 + C2 O2 + ... + C2n+' 02n+'. (5)

Koeficienty lineární kombinace polynomů (5) se určí na zá-
kladě okrajové podmínky (3) pomocí metody nejmenších
čtverců (MNC)

N = 2597

I(u(~)+ ln cosh Qk)2 = min, (6)
k='

kde u~) = CIO. + C2 o<~)+ ... + C2n+1m1.+1 a o<~)= Qh o<~)=VIo'"

Pro snadné řešení (6) se zavede matice A

A(N.2n+1)= (Qh ... , ~+I)' hodnost R(A) = 2n+ 1,

kde

Q, = (1, ... , lY, ~ = (O<1{ ... , o<~~T= (Qh' .. , Q(N)f, ... ERN.

Podmínku MNC (6) lze potom zapsat ve tvaru

kde
C = (c" ... ,C2n+lf, 1= (ln cosh Q" ... , ln cosh QNf.

Klasickým řešením úlohy (7) dostaneme pro odhad C ne-
známého vektorového parametru C soustavu normálních (li-
neárních) rovnic

(AT A) a = _AT I.

Řešení pomocí inverzní matice není z hlediska numerické
stability v tomto případě vhodné, neboť již pro malé n (stu-
peň zvoleného polynomu) je matice soustavy normálních
rovnic špatně podmíněná, tj. det (AT A) ---.O.K řešení úlohy
(7) bylo proto použito singulárního rozkladu matice A. Po-
drobnosti lze nalézt v [6] a[7].
Pro výpočty koeficientů lineární kombinace (5) pro n = 2,

3,4,5, byly určeny izometrické křivky v zeměpisné síti o roz-
sahu A E <12° 05',18° 55'> a cp E < 48° 30', 51° 05'>
s krokem h = 5' v obou souřadnicích (obr. 1). Délkové zkres-
lení v uzlových bodech (32 X 83 = 2656) sítě je dáno maticí

Po větší názornost je na obr. 2 nakreslen graf velikosti
zkreslení délek (m - 1). Změna zkreslení délek (gradient) pro
m :s 1 je vidět na obr. 3 - šipky naznačují směr a velikost
spádu plochy.

3 Funkce u(Q, V), která je v uvažované oblasti spojitá včetně dru-
hých derivací a splňuje zde Laplaceovu rovnici, je harmonická
funkce na uvažované oblasti.
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V dalším kroku se řešila tzv. obrácená úloha matematické
kartografie - podrobnosti lze nalézt v [3] a [4].
K získanému průběhu funkce m(Q, V) dvou proměnných

je třeba určit zobrazovací rovnice

(X, Y)= (f(U, V), g(U, V», resp. (X, Y)= (f(Q, V),
g(Q, V», (9)

kde X, Y jsou pravoúhlé rovinné souřadnice bodu, kterému
odpovídá na jednotkové kouli bod o sférických souřadnicích
U, V.
Zobrazení musí být konformní a co nejlépe vyhovět vy-

počtené funkci m v uvažované oblasti. Postup řešení pro asy-
metrickou oblast je uveden v [3].
K vektorové funkci (9) lze podle vzorců uvedených v [3]

a [4] s uvážením konformního zobrazení sestrojit pro každý
uzlový bod maticovou funkci (Jacobiova matice)

(
10, ~) = ( ff!, f~ ) = m (COSU c~sJ-t, -cosU sinJ-t)=
Bg Bg gf!, g~ cosU smJ-t, cosU cOSJ-t
BQ' SV

_ ( v cos J-t, -v sin J-t)
- v sin J-t, v cos J-t '

kde v případě konformního zobrazení platí m = mp = mr a mp
jsou délková zkreslení v poledníku a v rovnoběžce,
J-t= J-tpje směrník tečny k obrazu poledníku (J-tr- J-tp= 90°).

Neznámý směrník tečny J-trespektive BJ-t, BJ-tseurčí na zá-
BQ BV

kladě rovnosti smíšených parciálních derivací4

Pomocí jednoduchých úprava s uvážením (10) dostaneme
pro každý uzlový bod soustavu dvou lineárních rovnic o ne-
, 'h BJ-t BJ-t V' Id' v v , •znamyc -, -. ys e ne resem soustavy Je

BQ BV

rad =( BJ-t, BJ-t) = (Blnv, Blnv) = (~,~) (12)
g J-t BQ BV BV BQ BV BQ ,

k řešení použijeme funkci Un (n = 5)

U5= CI + C2 Q + C3 V + C3 (Q2 - V2) + C5 2 Q V + C6 (Q3 -
3 Q V2) + C7 (3 Q2 V - V3) + Cs (Q4 - 6 Q2 V2 + V4) +
C9 (4 Q3 V - 4 Q V3) + CIO (Q5 - 10 Q3 VZ +
+ 5 Q V4) + ClI (5 Q4 V - 10 Q2 V3 + V5).

Podle (12) snadno vypočteme grad J-t.Hledaná funkce J-tse
dostane integrací funkce BJ-t , nebo BJ-t.

BQ BV

4 Důkaz je uveden v každé vysokoškolské učebnici mate-
matiky zabývající se funkcemi více proměnných.
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Obr. 5 lzometrické křivky fn (A = 1, B = 0,99995, C =
0,9999, + = 0,9998771834, 0=1,0000609698)

Integrační konstanty, funkce C1CV), nebo CiQ) volíme tak,
aby platilo

J
ap, J ap,

- - dQ + C1(V) = - dV + C2 (Q).av aQ
Známe-li průběh funkce p" vypočítáme pro každý uzlový bod
Jacobiho matici (10).

Zobrazovací rovnice (9) jsou odvozeny v [3] z polyno-
mické funkce komplexní proměnné s komplexními koefi-
cienty (jedná se o holomorfní funkci)

7

~ (as+ ibs) (Q + iV)s =f(Q, V) + i g (Q, V).
s=O

Stupeň polynomu s = 7 byl zvolen empiricky tak, aby
zkreslení vypočtené ze zobrazovacích rovnic dobře vystiho-
valo zkreslení dané vztahem (8). Zobrazení (14) je kon-
formní. Základní informace o funkci komplexní proměnné
a konformním zobrazením lze nalézt např. v [1].

Pro určení koeficientů as, bs (s > O)polynomu (14) stačí
pracovat pouze s funkcíf(Q, V), respektive s funkcemifó,f?,
a to v důsledku Cauchyových-Riemannových podmínek. Po-
mocí jednoduchých úprav a pravidel pro počítání s kom-
plexními čísly vyjádříme ze (14)

al + 2 Q; a2 - 2 V; b2 + 3 (Q;- Vn a3 - 6 Q; Vi b3 + ... =fó;,
(15)

bl + 2 Vi a2 + 2 Qj b2 + 6 Qi Vi a3 + 3 (Q;- V7) b3 + ... = - f:;,
kde i = 1, ... , 1669 (vybrány byly pouze body uvnitř ob-
lasti).

Pravá strana rovnic (15) je určena maticovou funkcí (10).
Pro každý uzlový bod sítě dostaneme dvě rovnice (15) a ne-
známé koeficienty a" bs určíme metodu nejmenších čtverců
- opět jsme aplikovali singulární rozklad matice. Tím jsou
zobrazovací rovnice (9), respektive (14) určeny až na posun
ao, bo. V každém uzlovém bodě sítě se určí délkové zkreslení
ze vzorce

V!óJ+!?J
cos Ud
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1\' 1\'
kdef Q' f v, dostaneme dosazením koeficientů do levých stran
rovnic (15) a d = 1,..., 2656 je počet uzlových bodů.

Na obr. 4 je vidět graf velikosti zkreslení délek (m - 1). Na
obr. 5 jsou nakresleny izometrické křivky, které znázorňují
průběh délkového zkreslení vypočteného ze vzorce (16) a kde
jsou vyznačena místa maximálního (O) a minimálního dél-
kového zkreslení (+). Délkové zkreslení ve středu republiky
dosahuje maximálně hodnoty - 0,12 mIkrn a v jižní části
+0,06 m1km (srovnáme-li s hodnotami uvedenými v [2] pro
bývalé Československo, jsou výsledky prakticky stejné). Po-
rovnáním s obr. 1 pro n = 5 jsou patrné rozdíly ve tvaru izo-
metrických křivek, ale vyhotovením grafu rozdílu (obr. 6)
délkových zkreslení podle (8) a podle (16) včetně izolonií
(obr. 7) je vidět, že se podařilo velmi dobře vystihnout dél-
kové zkreslení.

Obraz rovnoběžek a poledníků o rozsahu Á E <12°, 19°>
a cp E < 48°, 52°> včetně obrysu České republiky podle
rovnic (14) je na obr. 8.

3. Závěr

Zkušenosti autorů i studentů oboru geodezie a kartografie
ČVUT potvrzují, že práce s Matlabem je snadná. Lze řešit
i složité úlohy, neboť program poskytuje uživateli rozsáhlou
knihovnu jak základních, tak složitých matematických
funkcí. Důležitým krokem při řešení konkrétní úlohy, kte-
rému je potřeba věnovat pozornost, je sestavení matematic-
kého modelu úlohy. Vytvoření vlastního programu je jedno-
duché a nevyžaduje programátorskou praxi. Seznam
uživatelů programu je dlouhý a obsahuje kromě společností,
které se zabývají vývojem v kosmickém, leteckém, elektro-
technickém a dalším průmyslu, také všechny známé světové
univerzity a technické školy.
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Lektoroval:
Prof. Ing. Vladislav Hojovec, DrSc.,

Praha

Článek na přikladu nesporně dokladuje výhody programu
Matlab pro řešení dané tématiky. Otázky optimalizace zo-
brazení pro ČR mají ovšem širší charakter: význam asymet-
rie oproti symetrii (podle zeměpisného či kartografického po-
ledníku), užití kritéria variačního (integrálního) apod.
Numerické výsledky pro ČR po současném zpracování v di-
plomových pracích budou připadně publikovány v GaKO
a zřejmě uzavřou problematiku.

KLAD LISTŮ
ZÁKLADNíCH MAP

STŘEDNíCH MĚŘíTEK

Klad listů základních map měřítek 1 :200000,1: 100000
a 1 :50 000 s příklady označení mapových listů. Zákres stát-
ních, krajských a okresních hranic, vyznačeny signatury či
plánky a názvy krajských a okresních měst Ceské repub-
liky, a to v měřítku 1 :2 mil.

VYDAL ČESKÝ ÚŘAD ZEMI:MI:ŘICKÝ A KATASTRÁLNí
Zpracoval Zeměměřický úřad
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Prof. Ing. Zbyněk Maršík, DrSc.,
Ústav geodézie VUT v Srně

Počítačová technika pronikla do všech oblastí, technických,
ale i netechnických, lidské činnosti. Nejinakje tomu i v geo-
dézii a fotogrammetrii. Mikroprocesorová elektronika ovliv-
ňuje a mění technologie jak získávání, tak zpracování mě-
řických informací. Zejména ve fotogrammetrii tradiční
způsoby pořizování a vyhodnocování obrazových dat do-
znávají značných změn. Objevily se i nové pojmy, např. di-
gitální snímek, digitální zpracování obrazu. Na stránkách
GaKO bylo již více článků, např. [4], [5], pojednávajících
o nových technologiích digitálního zpracování dat, převážně
v souvislosti se zpracováním družicových snímků. Nové
zpracovatelské technologie pronikaly postupně do letecké,
pozemní, i blízké fotogrammetrie. Autor tohoto článku se do-
mnívá, že je příhodné podat na stránkách GaKO stručný pře-
hled o vývoji digitální fotogrammetrie a o jejích principech,
v návaznosti na předchozí vývojová období fotogrammetric-
kých technologií.

1.1 vývojová období fotogrammetrie

Zajímavé historické členění fotogrammetrie se uvádí v [2]
v knize z roku 1984. (str. 357-365). Fotogrammetrie se tam
rozděluje do čtyř historických období s těmito názvy: sto-
lová, analogová, analytická a digitální. Zajímavé na tomto
členění je zejména to, že vychází z historického vývoje pře-
devším zpracovatelských technologií v závislosti na přístro-
jové technice.
Stolová fotogrammetrie. První použití fotografických
snímků pro měřické účely se datuje do roku 1850, tedy asi
jen deset let po vynálezu fotografie jako takové. Počáteční
období fotogrammetrie je charakteristické grafickým, kres-
ličským zpracováním měřických snímků. Koncem 19. a po-
čátkem 20. století dominovala v geodézii pro mapování tzv.
metoda stolové tachymetrie, charakteristická grafickým,
kresličským ztvárněním výsledků měření hned v terénu. Asi
pro obdobnost grafického zpracování byl použit i obdobný
název pro toto první, nejstarší období fotogrammetrie.
Analogová fotogrammetrie. Za počátek druhého vý-
vojového období ve fotogrammetrii se udává rok 1901.
V tomto roce byl konstruován první přístroj pro stereosko-
pické měření na fotografických snímcích, nazvaný stereo-
komparátor. Tento přístroj, a zejména o deset let později kon-
struovaný přístroj nazvaný stereoautograf, umožňující
kontinuální liniové proměření polohopisu a výškopisu, po-
sunuly fotogrammetrii do popředí mapovacích měřických
metod. Když potom po první světové válce nastal rozvoj le-
tectví, a když počátkem dvacátých let tohoto století byly kon-
struovány letecká měřická fotografická komora pro řadové
snímkování a dále přístroj pro kontinuální vyhodnocování le-
teckých snímků, nazvaný stereoplanigraf, nebylo již o před-
nostech fotogrammetrických metod pro mapování pochyb.
V té době byla výpočetní přístrojová technika ještě na po-
měrně nízké úrovni. A tak složité geometrické vztahy mezi
snímky a fotografovaným územím byly obnovovány ve ste-

reoskopických vyhodnocovacích přístrojích optickými a me-
chanickými prostředky. V přístrojích tak byla vytvářena ana-
logie situace existující v okamžiku fotografování. Proto tyto
přístroje byly později nazvány analogové vyhodnocovací pří-
stroje a celé období fotogrammetrie, kdy v měřických tech-
nologických postupech převládalo využití právě těchto pří-
strojů, bylo nazváno analogová fotogrammetrie.
Analytická fotogrammetrie. Rozvoj výpočetní tech-
niky v padesátých letech tohoto století umožnil změnu zpra-
covatelských technologií i ve fotogrammetrii. Geometrické
vztahy mezi snímky a fotografovaným územím byly formu-
lovány exaktními matematickými vzorci. Pro formulaci
vzorců bylo použito převážně pouček analytické prostorové
geometrie a podle toho toto nové období zpracovatelských
technologií ve fotogrammetrii bylo nazváno analytická fo-
togrammetrie. Za počátek tohoto období se klade rok 1953,
kdy v USA pro potřeby americké armády byla formulována
technologie fotogrammetrického zhušťování bodového pole
[6]. Již tehdejší výpočetní technika umožňovala numerické
zpracování velkého počtu snímků pokrývajících rozsáhlé
území s minimálním geodetickým základem. Tento způsob
zhušťování bodového pole byl nazván analytická aerot-
riangulace. Na počátku šedesátých let tohoto století
vznikla myšlenka nahradit analogové opticko-mechanické
prvky fotogrammetrických vyhodnocovacích přístrojů za-
budovaným počítačem, který by vztahy mezi snímky a fo-
tografovaným územím řešil numericky kontinuálně (způso-
bem on-line), s využitím pouček analytické geometrie [1l
Tento nový přístroj byl nazván analytický vyhodnocovač
a postupně vytlačoval analogové přístroje ze zpracovatel-
ských technologií.
Digitální fotogrammetrie. Za počátek tohoto posled-
ního vývojového období fotogrammetrie se klade rok 1972.
Tehdy byla vypuštěna americká družice, jejíž bohatý sním-

. kový materiál byl poprvé široce využíván i pro civilní účely.
Opto-elektronická snímací aparatura této družice umožňo-
vala i vyžadovala číslicový, digitální způsob záznamu sní-
maných informací a digitální přenos těchto informací na
Zem. Tehdy již vyspělá výpočetní technika umožňovala i di-
gitální zpracování informací.

Na tomto místě je třeba formulovat alespoň některé základní
pojmy. Autor článku se domnívá, že základní pojmy z digi-
tální fotogrammetrie jsou vhodně definovány v americkém
kompendiu o dálkovém snímání a dálkovém průzkumu [3]
(str. 873-878).
Pixel. Tento pojem vznikl spojením dvou anglických slov:
picture element. Je to prvek (element) údajů (dat) zahrnující
aspekt prostorový i spektrální. Prostorová proměnná definuje
zdánlivý rozměr rozlišitelné buňky, tj. území na zemském po-
vrchu, reprezentované datovými hodnotami. Spektrální pro-
měnná definuje intensitu spektrálního projevu této buňky pro
určitý kanál.
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Digitální snímek. Je to podle vzorků uspořádaná a kvan-
tifikovaná reprezentace určité části území (scény). Scéna je
snímacím zařízením prostorově rozčleněné pravidelné pole
čísel, jehož hodnoty reprezentují radiaci či jasnost vzorko-
vaného území vjedné nebo více spektrálních oblastí. Tak tedy
digitální snímek je vícedimensionální matice čísel (P;P»),
která charakterizuje určitou scénu. Multispektrální digitální
snímek f, sestávající se z K spektrálních oblastí, může být re-
prezentován jako K polí MxN prvků (elementů) nezáporných
hodnot, tedy

kde k je číslo oblasti = 1,2, ... K, i je číslo řádky = 1,2, ..
Na j je číslo elementu (vzorku či sloupce) = 1,2, ... M.
Každý obrazový element (pixel) se sestává z B bitů pro vzo-
rek. Potom tedy úplná data obsažená v multispektrálním
snímku jsou MNKB bitů.
Digitální zpracování snímků. Tento pojem zahrnuje
použití výše zmíněné matice čísel (P/k») (počítačem opero-
vané) o určitém objektu. Tyto operace zahrnují odstranění
šumu, geometrické a radiometrické korekce či modifikace
snímkových dat, přetvoření snímku do rozdílného měřítka,
zvýraznění snímku, vytažení určitých informací, shrnutí a se-
stavení dat, visualizaci a záznam snímku, a konečně mani-
pulování a řízené zacházení se snímkovými daty. Zpracování
snímků může být šířeji roztříděno do dvou kategorií: ko-
rekce snímků a extrakce informací. Korekce snímků
zahrnuje jak geometrické tak radiometrické chyby. Ačkoliv
radiometrické korekce jsou spíše vztaženy k extrakci infor-
mací než ke kartografické presentaci, jsou obvykle zaváděny
současně s geometrickými korekcemi. To zahrnuje změnu in-
tensity každého pixelu za účelem získání kalibrační korekce
nebo zvýšení intensity. Geometrické korekce či projekční
modifikace snímku zahrnují rozmístění vzorku elementů od-
tud kde jsou tam, kde by byla dosažena požadovaná geo-
metrie.

Ovšem i v české odborné literatuře, i když nikoliv foto-
grammetrické, lze nalézt vyčerpávající vysvětlení o tom, co
je digitální obraz, a jak jej získat, např. [7].

2.1 Digitalizace snímků

Družicové snímky pořízené opto-eletronickými apa-
raturami jsou již ve své podstatě digitální. Je to soubor čí-
sel, který může být zpracován počítačem, aniž by snímky
byly vůbec visualizovány. Nicméně téměř všechny zpraco-
vatelské technologie zahrnují také program visualizace digi-
tálních záznamů, ať už dočasné na obrazovce monitoru nebo
trvalé na papír či jiný materiál. Oba způsoby zpracování
snímků, visuální, zvané též analogové, nebo počítačové, mají
své výhody i nevýhody, ať už se jedná o zpracování pro účely
měřické či intepretační. Jako hlavní výhodu počítačového
zpracování je možno jmenovat rychlost.

Brzy po sestavení počítačových zpracovatelských techno-
logií digitálních družicových snímků se objevila snaha vyu-
žít výhod počítačového zpracování i pro fotografické snímky.
Fotografický obraz bylo ovšem nutno nejdříve digitali-
zovat. Na kvalitním fotografickém snímku je možno roze-
znat detaily až 0,02 mm malé. Na snímku s formátem
230 X 230 mm je tedy zachyceno více než 130 milionů de-
tailních informací. Nemá-Ii digitální snímek ztrácet na roz-
lišitelnosti detailů, nemůže být velikost snímacího elementu

(pixelu) větší než 0,02 mm. Digitalizační zařízení (viz odst.
3.2.1) zaznamenává snímkové souřadnice x', y' každého ob-
razového elementu a dále optickou hustotu D (odstín šedi)
každého elementu v číselné formě. Znamená to tedy, že sou-
bor čísel z jednoho leteckého snímku zabere v paměťovém
médiu počítače více než 0,5 gigabyte. Toto množství zpo-
čátku bránilo rychlejšímu rozvoji digitální fotogrammetrie,
avšak současná výpočetní přístrojové technika je již tak vý-
konná, že je možno mluvit o digitální fotogrammetrii nejen
v budoucím čase.

Snímací digitalizační zařízení rozeznají až 256 odstínů šedi,
zatímco lidské oko jen asi dvacet, a v digitální formě to za-
znamenají na magnetické medium. Digitální záznam šedi
(optické hustoty) každého obrazového elementu může být
počítačem změněn a tím může být zvýšena interpretační
schopnost obrazu.

Digitální změny odstínů mohou být zaváděny jednoúrov-
ňově nebo víceúrovňově, tj. v jednom snímku pořízeném
v jedné oblasti spektra (např. v černobílém snímku), nebo
v jednom snímku, či ve více snímcích téhož území, poříze-
ných současně ve více oblastech spektra (např. v barevném
snímku či v multispektrálním záznamu). Odstínové ko-
rektury mohou být zaváděny bodově (pro jednotlivé obra-
zové elementy) a může to být vyjádřeno nějakou funkcí, např.
logaritmickou

kde di je originální hodnota odstínu a d; je korigovaná hod-
nota. Významnější a účinnější jsou plošné způsoby korigo-
vání, kde se přihlíží k nejbližšímu okolí korigovaného obra-
zového elementu. Pro homogenní, lineární snímkovou
operaci, uskutečněnou počítačem, se to děje adjungováním
snímkové matice D(x, y) váhovou maticí G(x, y):

kde G(x, y) účinkuje jako filtr (viz [2], str. 303-307).
Filtrování může být uskutečněno také v určitém frekvenč-

ním rozsahu. V tom případě je nutno přetvořit matice G(x,
y) a D(x, y) Fourierovou transformací:

Potom D' (x, y) může být získána inversní Fourierovou trans-
formací

Filtrační matici G'(x, y) můžeme volit podle účelu, ke kte-
rému mají odstínové korektury sloužit. Např. zdůraznění hran
v obraze může být uskutečněno Laplaceovým operátorem

{Pd {)2d
Vd(x,y)=~+~,

Názorně je to ukázáno na schematu s maticemi 3X3 prvky
viz obr. 1.
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Pod pojmem digitální překreslení se rozumí diferenciální
geometrické přemístění obrazového elementu nějakého
snímku tak, aby vznikl digitální ortofotografický (diferenci-
álně překreslený) snímek. K tomuto účelu se musí spočítat
geometrická přemístění každého obrazového elementu bo-
dově pro jeho střední bod [2], (str. 307-315).
Pro výpočet geometrického přemístění obrazového ele-

mentu mohou být aplikovány dva způsoby: přímý nebo ne-
přímý. Při přímém způsobu se převede bod z originálního
snímku na odpovídající bod v ortofotografickém snímku:

Při nepřímém způsobu se k přepočtu zvolí střední bod
požadovaného elementu v ortofotografickém snímku a vy-
počítá se k tomu náležející bod originálního snímku:

Rozdílnost těchto dvou transformací je názorně ukázána
na obr. 2. Význam rozdílnosti těchto dvou způsobů transfor-
mací vyplyne při přiřazování hodnot odstínů šedi obrazových
elementů:
Při přímém způsobu bude originální snímek zpracováván

po obrazových elementech řádkově. Pro každý střední bod
obrazového elementu budou spočítány souřadnice odpoví-
dajícího bodu v přetvořeném snímku. K tomu bude přiřazena
hodnota odstínu originálního obrazového elementu. Ná-
sledně potom budou zaznamenané hodnoty odstínů spolu se
souřadnicemi přetvořeného snímku použity k interpolaci
hodnot odstínů všech obrazových elementů přetvořeného
snímku.
Při nepřímém způsobu budou použity střední body zvole-

ného rastru přetvořeného snímku k přepočítání odpovídají-
cích snímkových souřadnic originálního snímku. Přiřazení
hodnot odstínů je potom velmi jednoduché, neboť hodnota
originálního obrazového elementu se přenese na přetvořený
obrazový element. Interpolace, zvýraznění a jiné operace
s hodnotami odstínů, ukázané v odst. 2.2, mohou potom již
v přetvořeném snímku snadno následovat.

Základem přetvoření snímků jsou stejné geometrické vztahy
a matematické formulace, jaké jsou používány v jednosním-
kové fotogrammetrii pro konvenční překreslování jednotli-
vých snímků v celé ploše. I pro přetvoření digitálních snímků
tedy platí rovnice pro kolineámí transformaci. Přímý způsob
přetvoření, zmíněný výše, vede k iterativnímu numerickému

41_1 41 41+1
~-1 ;1-1 ;i-I

4
1
_
1 41 41+1

:I ;I ;I

41_1 41 41+1
;i+l ;1+1 ;1+1

o -1 o

-1 4 -1

o -1 o
račn1 ••tlce ~~~.yplaceový_ oper to

lil ,,11
z.1 x'

pfí_' aet04a pfe.1etěn1 obrazu

,,11 ,·LII
nepfí_' aeto4a pfemístěn1 obrazu

• stfedn1 bod sní.kov4ho ele.entu zvolen4ho k pfepočtu
• odpovídaj1cí pfepočítaný sn1mkový bod

výpočtu. Pro nepřímý způsob je možno s výhodou zavést di-
gitální model terénu Zi (Xi> Yi), vztažený k výstupnímu rastru
elementů (viz obr. 2). Použité transformační rovnice potom
jsou

kde A'j je měřítkový parametr, c je konstanta fotografické
komory, x~, Y~, z~ jsou tři translační parametry a v matici
A' = (a'ij) jsou tři nezávislé rotační parametry w', cp', ,,'. Mě-
řítkový parametr A; může být eliminován úpravou rovnic na
tvar

a'lI (x,-x~) + a'dy,-y~) + a'13(z,-z~)
a;1 (X,-X~) + a;z(y,-y~) + a;3(z,-Z~)

a;, (X,-X~) + a;z(y,-y~) + a;iz,-z~)
Y'j = -c ---------------

a;, (x,-x~) + a32(y'-Y~)+ a3iz,-z~)

2.3.2 Přetvoření záznamů z dynamických
snímacích systémů

Opto-elektronické snímací systémy používané na družicích
nevytvářejí v jednom časovém okamžiku perspektivní zo-
brazení v celé ploše, tak jako fotografické komory, ale obraz
jen jediného elementu (mechanické skenery) nebo jediné
řádky (elektronické skenery).
Pro elektronický řádkový snímač (skener) platí následu-

jící kolineámí rovnice pro jednu celou řádku (pro kterou je
možno zvolit místní snímkovou souřadnici x' = O):
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kde ft.; je opět měřítkový parametr a Aj je časově závislá ori-
entační matice se třemi nezávislými rotačními prvky Wj. CPj'

Xj. Pro mechanický zrcátkový snímač (skener) platí pak ná-
sledující kolineární rovnice pouze pro jeden snímkový bod
(snímkový element), jehož lokální snímkové souřadnice
možno stanovit (O, O, -c):

kde matice Aj má stejný význam jako v předchozím případě
Bj je matice okamžitého snímání pod úhlem fJj a C je ma-
tice sklonu zrcátka o úhel cp:

(

coscp
Cj= O

-sinqi

Digitální způsob zpracování snímků umožňuje nejen geo-
metrické přetvoření snímků, jak bylo ukázáno v předcho-
zím odstavci, ale i automatizovanou interpretaci obsahu
snímku. K tomu účelu je třeba nejdříve jednotlivé části
snímku, podle jejich význačných vlastností, jako jsou hod-
nota šedi, kombinace šedi, následnost šedi, rozdělit na třídy
objektů, neboli klasifikovat. Určité rozsahy šedi, barevné
tónování, textury, atd., omezují prostorové skupiny před-
mětů význačných společných vlastností, které odpovídají
heuristicky určeným třídám objektů (např. les, obilné pole,
sídliště). Potom každý obrazový element (pixel) může být
přiřazen podle svých význačných vlastností k určité třídě
a obdrží tomu odpovídající číselné kódování. Kódované ob-
razové elementy mohou potom být vydány ve snímkové
formě jako výsledek roztřídění (klasifikace) s různými způ-
soby visualizace (multispektrální barevné směsy, zvýraz-
něné kontury či zvýrazněné liniové prvky apod.). Výsled-
kem mohou být také distogramy četnosti jednotlivých tříd,
statistické seznamy digitálních údajů o rozložení význam-
ných (zvolených) předmětů apod.

Úlohy automatizované interpretace snímků, zde stručně
zmíněné, mohou být řešeny počítačově i bez visuálního sle-
dování interpretem - člověkem. Tento způsob vylučuje vznik
nepřesností, chyb a omylů v rozeznávání předmětů ajevů za-
viněných subjektivním názorem lidského činitele. To však
neznamená, že je vyloučen vznik omylů vůbec. Počítač je
odkázán při rozeznávání předmětů na hodnocení odstínů šedi,
ty však mohou být stejné pro různorodé předměty. Tady může
výrazně pomoci zkušenost člověka s texturou, konfigurací,
obvyklým uskupením různých druhů předmětů apod. Účin-
nost interpretace snímků může být často zvýšena skloube-
ním rychlosti automatizovaného počítačového zpracování
s visuálním hodnocením obrazu zkušeným vyhodnocovate-
lem.

Letecké snímky pro měřické (mapovací) účely jsou nejčas-
těji pořizovány fotografickými komorami s formátem
230 X 230 mm s objektivy trojího typu. Objektiv tzv. nor-
mální má úhel záběru přibližně a = 60° a konstantu komory
přibližně f = 300 mm, pro širokoúhlý objektiv je a = 90° a
f = 150 mm a pro zvlášť širokoúhlý objektiv je a = 120° a
f = 90 mm. Nejznámější letecké fotografické měřické ko-
mory této třídy jsou Leica-Wild RC, Zeiss-Oberkochen RMK
a Zeiss-Jena LMK. Objektivy těchto komor mají velmi malé
zkreslení a tedy velmi dobrou geometrickou věrnost zobra-
zení. Rozlišitelnost detailů na snímcích pořízených těmito
komorami je vysoká, vyjádřená rozlišovací schopností R =
= 50 čar/l mm, což znamená, že na snímcích lze rozlišit de-
taily až 0,02 mm malé. Technická vybavení těchto komor
umožňují plně automatizovanou činnost komory během
snímkování.

Pro neměřické, interpretační účely se používají také ma-
loformátové komory, např. Hasselblad 500 EL s formátem
snímku 55 X 55 mm a s konstantou f = 80 mm, nebo Zeiss-
Jena MSK4 s formátem 55 X 80 mm a konstantou f =
= 125 mm. Tyto malé fotografické komory se používají zpra-
vidla čtyři spřažené, takže jsou pořizovány současně čtyři
snímky téže krajiny (scény) ve čtyřech různých oblastech
spektra, viditelného i blízkého infračerveného, což zvyšuje
interpretační možnosti snímků.

Na umělých družicích Země jsou nejčastěji instalovány opto-
elektronické aparatury, které umožňují přenos snímaných
záznamů na Zem během letu. Jsou to obvykle tzv. řádkové
snímače (skenery) a jsou dvojího druhu: mechanické (zrcát-
kové) a elektronické. Mechanické skenery snímají v jeden
časový okamžik jeden obrazový element (pixel). Výkyvné
nebo rotující zrcátko zajišťuje snímání celé řádky pixelů,
kolmé na směr letu družice. Elektronické skenery mají sní-
mací detektory uspořádané v řádce a snímají tedy v jednom
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časovém okamžiku celou řádku pixelů, kolmou ke směru letu
družice. Tato snímací zařízení pořizují za letu družice po-
stupně a plynule (kontinuálně) po řádcích záznam (snímek)
o územním pásu určité šíře. Snímací čidla (detektory) jsou
obvykle spřežena tak, že pořizují záznam téhož obrazového
elementu (téže malé části území) ve čtyřech i více oblastech
spektra současně. Rozlišitelnost detailů z těchto záznamů je
omezena rozměrem čidla. Tato jsou velmi malá, i menší než
0,010 mm. Zpravidla se však rozlišitelnost detailů vyjadřuje
(u optoelektronických záznamů) velikostí obrazového ele-
mentu (pixelu) ve skutečných rozměrech na povrchu zem-
ském. První americké družice Landsat měly mechanické ske-
nery se šířkou snímaného území 185 km a velikostí pixelu
80 m. Francouzské družice Spot měly elektronické skenery,
šířka snímaného území byla 60 km a pixel 1O m (20 m). Elek-
tronické prvky se však stále vyvíjejí a rozlišitelnost detailů
se stále zvyšuje.

Jako nejvýkonnější čidla pro tyto účely jsou považovány
tzv. CCD detektory (Charge-Coupled Device) neboli čidla se
sériovým přenosem náboje. Výkon čidla je stanoven dobou
potřeby na odečtení velikosti náboje vzniklého zářením
v každém čidlu a aktivační dobou čidla. Vlastní doba expo-
zice (ozáření) je velmi krátká, je to pouze několik milise-
kund.

Jak již bylo řečeno v odst. 2.1, při digitalizaci by nemělo
dojít k úbytku rozlišitelnosti detailů. Vyhovující digitali-
zační zařízení dnes již vyrábí několik firem. Např. přístroj
Optronics P 1700 umožňuje digitalizaci fotografického
snímku až do formátu 230 x 230 mm s volitelnou velikostí
snímacího elementu 0,100, 0,050, 0,025 a 0,0125 mm. Pří-
stroj umožňuje i obrácený postup, je možno z digitálního
záznamu pořidit "fotografický" snímek se stejnými volitel-
nými velikostmi obrazového elementu. Při digitalizaci je
možno rozeznat a kódovat 256 stupňů odstínu šedi, při vi-
sualizaci jsou stupně seskupovány do 64 odstínů šedi. vý-
robek firmy Zeiss Oberkochen nazvaný PhotoScan umož-
ňuje digitalizaci fotografických snímků až do formátu 260
x 260 mm s pěti různými velikostmi pixel: 0,120, 0,060,
0,030,0,015 a 0,0075 mm. Doba snímání je závislá na ve-

likosti pixelu. Letecký snímek o velikosti 229 x 229 mm je
digitalizován při velikosti pixelu 0,120 mm za pouhé 3 mi-
nuty, při velikosti pixelu 0,015 mm trvá digitalizace 10 mi-
nut. Snímacím zařízením je CCD kamera s rozlišitelností
256 odstínů šedi. Barevné snímky jsou snímány postupně
přes tři barevné filtry: modrý, zelený a červený. Jeden sní-
maný obrazový element (pixel) zaujme v paměťovém mediu
8 bit, barevný digitalizovaný snímek s nejmenším pixelem
0,0075 mm může v paměťovém mediu zaujmout až I 032
megabyte.

Základním přístrojovým zařízením pro zpracování digitál-
ních snímků je počítač. Samotný počítač, vybavený vhod-
ným software, dokáže interpretovat jednotlivé snímky, ro-
zeznávat a klasifikovat určité předměty a jevy, a to
automaticky, bez zásahu lidského činitele, jak bylo zmíněno
v odstavci 2.4. Tady je třeba si uvědomit, že správnost au-
tomatizované interpretace je jistější, jestliže je počítači ulo-
ženo vyhledávat ve snímku omezený, malý počet vybraných
předmětů či jevů.

Avšak pro měřické (mapovací) účely jednotlivé snímky
a počítač, byť vybavený důmyslným software, nestačí. Pro
takové účely je třeba mít dvojice snímků a možnost jejich
stereoskopického prostorového proměření. Ale i pro tento
účel, tj. pro určování prostorových souřadnic Xi' Yi> Zi bodů Pi
ze stereoskopické dvojice snímků, doznala počítačová pří-
strojová technika (hardware) značný pokrok. Jako příklad
této přístrojové techniky zde bude uveden přístroj InterMap
6487, vyráběný firmou Intergraph. Dříve je však potřeba zde
připomenout analytické vyhodnocovače, zmíněné již v od-
stavci 1.1.

Koncem osmdesátých let již několik firem vyrábělo
analytické vyhodnocovací přístroje. Jsou to přístroje ur-
čené k stereoskopickému měření na fotografických sním-
cích. Zabudovaný počítač řeší geometrické vztahy mezi
snímky a fotografovaným územím způsobem on-line
a umožňuje bodové i čárové (kontinuální) vyhodnocení
polohopisu i výškopisu. Některé takové přístroje umož-
ňují i tzv. superimposici, tj. současné pozorování promě-
řovaného smínku a existující čárové mapy na obrazovce
monitoru, který je příslušenstvím analytického přístroje.
V tomto směru znamenal pozoruhodné zlepšení přístroj
ln ter Map Analytic (viz obr. 3), který vystavovala firma
Intergraphjiž na světovém kongresu ISPRS v Kyotu v roce
1988. Základem tohoto přístroje byl stereokomparátor
Planicomp Pl firmy Zeiss Oberkochen, doplněný o hard-
ware a software firmy Intergraph. Toto doplnění mimo jiné
umožňovalo superimposici fotografických snímků
a čárové mapy přímo do okulárů stereoskopického pozo-
rovacího systému, tedy aniž by musel vyhodnocovatel od-
klánět zrak na vedle stojící monitor. Pokud je autorovi
známo, jsou v ČR pouze dva exempláře tohoto vynikají-
cího přístroje. Přístroj na obr. 3 je instalován ve VÚGTK
Zdi by.

S využitím zkušeností s počítačovým řešením složitých
geometrických vztahů mezi snímky a fotografovaným úze-
mím, s využitím hardware a software analytických vyhod-
nocovacích přístrojů, z konstruovala firma Intergraph ste-
reoskopický digitální vyhodnocovač InterMap 6487,
nejvíce známý pod jménem Image Station. Počítačem řízený
přístroj umožňuje současné visualizování stereoskopické
dvojice digitalizovaných snímků na 27 palcový monitor a je-

1997/129



Geodetický a kartografický obzor
130 ročník 43/85, 1997, číslo 6

jich stereoskopické pozorování filtrovými brýlemi. Nastavo-
vání stereoskopické značky a jiné úkony jsou ovládány de-
setitlačítkovým dvouručním kursorem. Dalším ovládacím za-
řízením je samozřejmě ještě obvyklý počítačový standard
(klávesnice) .

Z technických dat zde budiž uvedeno pouze to, že přístroj
má paměť 64 megabyte a 1 gigabyte pevný disk. Vybavení
software umožňuje mimo jiné i pořízení základního souboru
dat pro digitální model terénu v rastrové formě, potřebné pro
digitální diferenciální překreslení, popsané v odst. 2.3. Počí-
tačově přístrojový systém 1M 6487 umožňuje měřické zpra-
cování digitalizovaných snímků a výstup zpracovaných dat
ve všech obvyklých mapových formách: digitální, čárové
i obrazové (půltónové i barevné). Těchto přístrojů je v ČRjiž
několik, přístroj na obr. 4 je instalován ve fotogrammetrické
divizi fy. Geodis v Bmě. Tato přístrojová technika je sice za-
tím velmi nákladná, ale dá se předpokládat, že se bude dále
rozvíjet. Dá se také předpokládat, že další vývoj ve foto-
grammetrii půjde směrem rozvíjení a rozšiřování digitálních
technologií.

[1] HELAVA, U.V.:Analytical plotter in photogrammetric produc-
tion line. Phot. Engineering, 1958, No. 8, s. 794-797.

[2] KONECNY, G.-LEHMANN, G.: Photogrammetrie. Berlin,
1984.392 s.

[3] Manual of Remote Sensing. American Society of Photogram-
metry, FaUs Church 1983.2440 s.

[4] POLÁČEK, J.: Geometrické transformace digitalizovaných
snímků. GaKO, 28 (70), 1982, č. 9, s. 248-252.

[5] POLAčEK, J.: Obrazová korelace - metoda automatizovaného
vlícování digitálních snímků. GaKO, 39(81), 1993, č. 8, s.
226-231.

[6] SCHMID, H.: Eine aUgemeine analytische Losung fůr die Auf-
gabe der Photogrammetrie. Bild. u. Luftbildwesen, 1958, Nu. 4,
s. 103-113, 1959, Nu. 1, s. 1-12.

[7] ŠONKA, M.-HLAVAč, Y.: Počítačové vidění. Praha, Grada
1992.272 s.
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Zeměměřický úřad

Současný stav rozvoje kartografie
v Rusku

Po rozpadu Svazu sovětských socialistických republik a vy-
hlášení samostatnosti jeho některých bývalých republik do-
šlo v Rusku k řadě organizačních změn. Vládním dekretem
z 20. dubna 1991 byla ustavena Hlavní správa kartografie,
která byla podřízena přímo Radě ministrů RSFSR. Do její
působnosti bylo začleněno 19 zeměměřických a důlně-mě-
řických agentur a asociací, tři tiskárny, vývojové opticko-
mechanické dílny, Vědeckovýzkumný ústav geodetický, fo-
togrammetrický a kartografický (CNIIGAiK), Národní
vědecko-výzkumné a výrobní středisko "Priroda", Vědecko-
výzkumný ústav aplikované geodézie (NIIPG), Výrobní kar-
tografická asociace "Kartografija" (býv. NRKČ), Ústřední
kartografický a geodetický archiv, 12 inspektorátů pro státní
mapové dílo a 5 zeměměřických škol. Toto organizační uspo-
řádání vytvořilo podmínky pro plnou nezávislost ruské státní
geodetické a kartografické služby a pro plnění všech jejích
úkolů v oblasti geodézie, dálkového průzkumu Země a ma-
pování vlastního státního území, a to pouze s výjimkou po-
lygrafických kapacit, které je třeba zčásti zajišťovat formou
kooperací. Je to důsledkem skutečnosti, že více jak 60 % po-
lygrafických kapacit býv. SSSR bylo lokalizováno mimo sou-
časné území Ruska (např. v Minsku, Taškentu, Tbilisi apod.).

Řízením agentur, asociací a dalších organizací byli pově-
řeni zkušení pracovníci, kteří však nemají k dispozici po-
třebnou techniku a technologii. S výjimkou dálkového prů-
zkumu Země, kde Rusko i nadále zůstává na světové
technické úrovni, jsou problematickými oblastmi zejména
využívání metod GPS, digitální fotogrammetrie a kartogra-
fie a budování geografických informačních systémů.

Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.,
katedra mapování a kartografie
Fakulty stavební ČVUT v Praze

Hlavní správa kartografie byla reorganizována k 12. lednu
1992. Při této organizační změně byl vytvořen Komitét pro
geodézii a kartografii, který byl podřízen ministerstvu pro ži-
votní prostředí a přírodní zdroje Ruské federace. Téhož roku
byla k 30. září provedena další organizační změna, jíž byl
tento komitét transformován do Federální geodetické a kar-
tografické služby Ruska (Roskartografija). Ve statutu této
služby, schváleném dne 22. prosince 1992 vládou Ruské fe-
derace, byla stanovena organizační struktura a hlavní úkoly
Roskartografije a její spolupráce s ostatními federálními or-
ganizacemi.

Území Ruska je plošně pokryto topografickými mapami
měřítek 1 : 25000 až 1 : 1000000 a zčásti (asi 25 % území)
i topografickou mapou 1 : 10 000. Pro města a průmyslové
oblasti byly vyhotoveny mapy 1 : 5 000 a 1 : 2 000, popř.
i ve větším měřítku. Průběžně probíhá údržba a obnova těchto
map, u středních měřítek s využitím metod dálkového prů-
zkumu Země. Celkový rozsah státního mapového dílaje více
než 1milion mapových listů. V archivu Federální geodetické
a kartografické služby Ruska je dále k dispozici více jak 2,5
milionu družicových snímků pořízených v období posledních
10-15 let a řada tematických map vyhotovených na jejich
podkladě.

Naléhavou potřebu prostorových informací je možno
uspokojovat pouze užíváním mS-technologií, jejichž zá-
kladem jsou digitální databáze topografických map. V této
oblasti je Rusko zatím pozadu za světovým vývojem. Vy-
hotovování digitálních map se v minulých letech zaměřilo
především na měřítko 1 : 200 000 a dále na mapy malých
měřítek, tj. 1 : 1 mil., 1 : 4 mil. a 1 : 15 mil. Pro jejich da-
tabáze byla použita poloautomatická digitalizace a rastrové
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skenování. Výzkumné práce se zaměřily na přípravu meto-
diky, techniky a technologické základny pro digitalizaci map
větších měřítek. Předpokládá se, že digitalizace map
I : 50 000 a 1 : 25 000 bude dokončena v r. 2000. K témuž
datu má být provedena i digitalizace stávajících map měst
v měřítkách 1 : 10 000 až 1 : 500.

Některé úkoly v oblasti GIS jsou řešeny v mezinárodní
spolupráci. Jde např. o "GlS-Bajkal", který je vytvářen ve
spolupráci s USA, "GIS-sever" ve spolupráci s Finskem
a "GlS-Rjazaň" ve spolupráci s Kanadou.

Pro dosažení světové úrovně byl v rámci Federální geo-
detické a kartografické služby přijat dlouhodobý program
"Progresivní technologie měření a mapování Ruské fede-
race". Jeho součástí je digitalizace státního mapového díla
a uspokojování potřeb řídících orgánů federace i obyvatel-
stva mapovými výrobky. V rámci programu se počítá i s re-
konstrukcí a vybudováním nových tiskáren map např. v Om-
sku, v Rostově na Donu, v Petěrburgu a v Chabarovsku. Nově
budovanými polygrafickými kapacitami mají být pokryty po-
žadavky na dodávky map nejpozději do r. 2000.

Samostatnou součástí tohoto programu je mapování a re-
vize státní hranice Ruské federace. Její celková délka (včetně
ostrovů) je 70 239,1 km. Z toho dosud pouze 5 309,1 km
tvoří hranice vytýčená a legislativně upravená. Jde o státní
hranici s Norskem, Finskem, Polskem, Mongolskem a Ko-
rejskou lidově demokratickou republikou. Vytýčeny a le-
gislativně upraveny mají být v nejbližší době hranice s Es-
tonskem, Litvou, Lotyšskem, Běloruskem, Ukrajinou,
Gruzií, Ázerbájdžánem a Kazachstánem v celkové délce 13
277 km. Ve výhledu je vytýčení rusko-čínské hranice v délce
4428 km a námořní hranice s USA a Japonskem. Při těchto
pracech se počítá nejen se zákresem hranic do topografic-
kých map, ale i sjejich souřadnicovým určením pomocí GPS
technologií.

V oblasti atlasů a map malých měřítek bude nadále na fe-
derální úrovni zajišťována pouze tvorba a tisk velkých kar-
tografických děl (např. Atlasu světa, Atlasu Ruska, map světa
a Ruska a map a atlasů pro školy) a v oblasti topografických
map pouze mapování v měřítkách 1 : 25 000 a menších. Ma-
pování v měř. 1 : 10 000 a ve větších měřítkách přechází do
působnosti nižších správních jednotek a jejich tvorba
a údržba bude zajišťována místními agenturami spadajícími
pod Ruský komitét pro pozemkovou reformu (Roskomzem).

Nový způsob financování a problémy s finanční úhradou
zakázek způsobily v ruské kartografické produkci i silný po-
kles v počtu vydávaných map. Tak např. v r. 1993 dosáhl tento
pokles snížení počtu titulů z plánovaných 300 na 50. Protože
ve druhé polovině r. 1993, kdy došlo k nerovnoměrnosti fi-
nancování produkce hražené dosud ze státního rozpočtu, do-
šlo i u velkých kartografických podniků ke značným problé-
mům s financováním výroby. Situace se zlepšila až v r. 1994,
kdy byla uzavřena dohoda s ministerstvem školství Ruské fe-
derace o vydávání map a atlasů pro školy a o jejich financo-
vání ze státního rozpočtu. Přes tyto skutečnosti došlo k vý-
raznému poklesu tiskových nákladů map i k omezení nové
produkce. Nově byly vydány administrativní mapy Ruské fe-
derace 1 : 4 mil. a 1 : 8 mil. a všechny politické mapy a at-
lasy po jejich uvedení do souladu se skutečností. Vydán byl
též Politicko-administrativní atlas Ruské federace, Atlas že-
leznic a Mapa životního prostředí Ruska v měřítku 1 : 4 mil.

Federální geodetická a kartografická služba se rozhodla
i pro vydávání přehledných map pro veřejnost. Jde o sérii
map v měřítkách 1 : 200 000 až 1 : 1 mil. odvozených z to-
pografických map těchže měřítek, které budou dodávány na
trh ve formě mapových skládanek.

Pozornost je věnována i kartografické interpretaci život-
ního prostředí. Cílem mapování je zde monitorování, vý-
zkum a prognózy ekologického vývoje krajiny. Výsledkem
má být Ekologický atlas Ruska, s jehož přípravami k vydání
bylo započato. Atlas bude obsahovat 60 map v měřítku
1 : 10 000 000 s přírodní i sociálněekonomickou tematikou.
Atlas bude rozdělen do 4 částí. Úvodní část bude obsahovat
základní mapy o krajině, půdách ajejich využití a o sídlech.
Druhá část atlasu bude zaměřena na antropogenní vlivy prů-
myslu a dopravy, na vlivy zemědělského a lesního hospo-
dářství na životní prostředí a na informace o současném eko-
logickém stavu přírodních zdrojů. Třetí část atlasu bude
věnována současnému stavu poškozování životního pro-
středí (znečištění ovzduší, kontaminace půd a povrchových
vod, poškození lesů apod.). Poslední část atlasu bude věno-
vána strategii ochrany životního prostředí a racionálnímu
hospodaření s půdou. Atlas bude vydán i v digitální podobě.

Dokončují se přípravné práce na 3. vydání Geografického
atlasu světa a na autoatlasu Ruské federace. Na programu je
též příprava projektu vícesvazkového vydání Národního at-
lasu Ruska, který bude předložen ke schválení vládě Ruské
federace. Ve spolupráci s běloruskými a ukrajinskými orga-
nizacemi se připravuje fundamentální kartografické dílo
"Rusko a okolní státy" v měřítku 1 : 2 500 000.
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Cartography. Special Issue for the ICA Intemational Cartographic
Conference. Barcelona 1995.
ŽDANOV, N. D.: Russian Cartographic and Geodetic Survey at New
Stage of Development. In: Geodesy and Cartography. Special Issue
for the ICA Intemational Cartographic Conference. Barcelona 1995.

KOLÁŘ, J.-HALOUNOVÁ, L.-PAVELKA, K.: Dálkový průzkum
Země. Praha, Vydavatelství ČVUT 1996. 164 s., 29 tab., 86 obr.
Cena 62 Kč.

V únoru 1997 vydaná skripta poskytují přehled o vybraných kapi-
tolách dálkového průzkumu. Obsahují 6 částí, z nichž první je vě-
nována fyzikálním základům sledované disciplíny, zejména struk-
tuře elektromagnetického spektra, interakci elektromagnetického
záření s prostředím, určování odrazivosti a charakteristice vlivu at-
mosféry na elektromagnetické záření.

Druhá kapitola se soustřeďuje na popis zářivých vlastností kra-
jinných objektů, a to vegetačního povrchu, vody a povrchu bez ve-
getace. Uvádí též křivky odrazivosti těchto objektů v závislosti na
jejich stavu.

Obsahem třetí kapitoly je informace o pořizování dat; kapitola je
z větší části věnována popisu funkce radiometrů, zejména skenerů.
Starší způsob získávání dat pomocí fotografických komor je zde
omezen pouze na charakteristiku filmových materiálů. Závěrečná
část kapitoly srovnává na obecné úrovni letecké a družicové nosiče
aparatur určených k pořizování dat dálkového průzkumu.
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Ctvrtá kapitola se zabývá zpracováním pořízených dat. Nejprve je
uveden popis naměřeného souboru dat a formulována úloha dálko-
vého průzkumu. V rámci analogového zpracování dat dálkového prů-
zkumu jsou stručně probrány fotogrammetrické a speciální metody,
jakož i obecné zásady interpretace fotografických snímků. Podstatně
více pozornosti je však věnováno digitálním metodám, zejména cha-
rakteristice digitálních obrazových dat a jejich digitálnímu zpraco-
vání zahrnujícímu rektifikaci a zvýraznění obrazu i jeho klasifikaci
(řízenou a neřízenou).

Radarová analýza je obsahem páté kapitoly, která popisuje prin-
cip radaru i zpracování radarových dat. Závěrečná, šestá kapitola
uvádí přístrojovou techniku, a to fotografické zařízení, televizní
systémy, skenery a radarové zobrazující systémy. Za velmi důleži-
tou je možno považovat druhou část kapitoly popisující systémy ve
vývoji. Největší pozornost je přitom věnována družicím specializo-
vaným pro dálkový průzkum; hlavní trend vývoje zde směřuje ke
zvyšování rozlišovací schopnosti obrazových dat, dosahující v ně-
kterých případech až I m v území.

Skripta poskytují kvalitní přehlednou informaci o základech me-
tod dálkového průzkumu a jejich vývojových trendech. Lze jen li-
tovat, že chybí úvodní (a případně i závěrečná) kapitola, která by
charakterizovala význam dálkového průzkumu a jeho vztah k pří-
buzným disciplínám. Schází i uvedení autorů jednotlivých kapitol.
Též doplnění o základní literaturu by úrovni publikace prospělo.

Dílo je rozhodně možno doporučit nejen studentům, ale i všem
zájemcům o obor dálkového průzkumu a přJ.1>uznéodborné a vědecké
obory.

RNDr. Ing. Jaroslav Uhlíř,
Zeměměfický úfad,

Praha
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