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GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ OBZOR

528.235/.11

DUBISAR. P.
Charakteristiky vnitřní spolehli,osti poloho,é sítě

Geodetický a kartografický obzor, 39. 1993, č. 6. str. 111-114.
2 obr .. 2 tab .. lit. 12

Vnitřní spolehlivost polohové sítě se definuje jako schopnost
vzájemné kontroly měření. Její úzký vztah k detekci hrubých
chyb měření. Jsou uvedeny a porovnány z literatury známé cha-
rakteristiky spolehlivosti. Možnosti některých aplikací jsou ilu-
strovány na příkladu.

528.344: 629.783 GPS
MERVART.L.

Bernský GPS software
Geodetický a kartografický obzor. 39, 1993. č. 6. str. 114-118.
2 obr .. lit. 10

Software pro zpracování měření GPS (Global Positioning Sy-
stem). který byl vyvinut v Astronomickém ústavu University
Bern a je v současnosti používán na katedře vyšší geodézie sta-
vební fakulty ČVUT v Praze a ve V)'zkumném ústavu geodetic-
kém. topografickém a kartografickém. Základní charakteristiky
programového systému a jeho srovnúní s jinými universitními
i firemními programy pro zpracování měření GPS.

528.9
PRAVDA. J.

Metakartografické a interdisciplinárne , kartografii

Geodetický a kartografický obzor. 39. 1993. č. 6. str. 119-122.
lit. 24

Struční' prehrad terminologických pom6cok vydaných v býva-
lej ČSFR za posledných 30 rokov. Príprava nového geodeticko-
.kartografického výkladového slovníka. Teoretický aspekt kar-
tografickÝch termínov. Dichotómia až trichotómia termínov.
Rozlišovánie vertikúlnych a horizontálnych vzl'ahov v kartogra-
fických termínoch.

528.563 Gs 15

KOLENATÝ. E.

Ověřeni linearity měřicí stupnice gra,imetru Gs 15

Geodetický a kartografický obzor. 39. 1993. Č. 6. str. 123-126.
3 obr .. 2 tab .. lit. 6

Způsob proměřování stupnice gravimetru Askania Gs 15. výr.
Č. 228. pomocí jeho optického mikrometru. Statistický rozbor
výsledků dvojího proměření stupnice prokazuje linearitu
s přesností I %" šířky dílku od rysky II do konce stupnice. v ce-
lém rozsahu pak přesnost 1,5 %0'

528.235/.11

DLBIŠAR. P.

Features of Inner Reliability of Planimetric Network

Geodetický a kartugrafický obzor. 39.1993. No 6. pp. 111-114.
2 fig.. 2 tab .. 12 ref.

Inner Reliability of a planimetric network is defined as a capa-
bility of mutual control of measurement. Its neur conneclion to
detection of gross errors of measurement. Features known from
literature about reliability are mentioned and mmpared. Some
applications are given in an example.

528.344: 629.783 GPS

MERVART, L.

GPS Software from Bern

Geodetický a kartografický obzor. 39. 1993. No 6. pp. 114-118.
2 fig .• 20 ref.

Software to GPS observation reduction was developed in the
Astronomical Institute of Bern University and is now used at
the Chair of Geodesy of the Civil Engineering Faculty of Ihe
Czech Technical University as well as in the Research Institute
of Geodesy. Topography and Cartography. Basic fcatures of
program syslem and its comparison with other universarian
and market programs 10 G PS observation reduclion.

528.9

PRAVDA. J.

Metacartographic and Interdisciplinar Phenomena in Carto-
graphy

Geodetický a kartografický obzor. 39. 1993. No 6. pp. 119-122.
24 ref.

A concise review of terminological tools edited in ťormer Czech
and Slova k Federative Republic during last 30 yea,s. Prepara-
tion of a new geodetic-cartographical explanatory dictionary.
Theoretical aspecl of cartographic terms. Dichotomy and even
trichotomv of terms. Discrimination of vertical and horizontal
relatíons óf cartographic terms.

528.563 Gs 15

KOLENATÝ. E.

Verification of Linearity of GS 15 Gra,imeter Scale

Geodetický a kartografický obzor. 39. 1993. No. 6, pp.
123-126. 3 fig.. 2 tab .. 6 ref.

The way af scale determination of GS 15 Askania gravimeter.
No. 228. by means of ils own optical micrometer. Statistical
analysis of results of two measurements proves scale linearily
to I %" precision of division. starting from line number II till
the end of the scale and to 1.5 0/00 within the whole range.

528.235/.11

DUBIŠAR. P.

Caractéristiques de la fiabilité interne du réseau de position

Geodetický a kartografický obzor. 39, 1993. No 6. pages
111-114. 2 illustrations. 2 planches, 12 bibliographies

La fiabilité interne du réseau de position est définie comme ap-
litude de contr61e mutuel du mesurage. Son al\itude étroite en-
vers la délection ďerreurs grossiéres de mesurage. Les caracté·
ristiques de fiabilité connues par la liltérature y sont présentées
et comparées. Possibilités de certaines applications sont illus-
trées par un exemple.

528.344: 629.783 GPS
MERVART, L.

Logicial GPS (Global Positioning System) bernois

Geodetický a kartografický obzor. 39. 1993, No 6. pages
114-118.2 illustrations. 10 bibliographies

Logiciel destiné au trailement du mesurage du Systéme Global
de Positionnement. qui fut développé par l'Institut Astronomi-
que de I'Université de Bern. est actuellement utilisé Qar la
chaire de géodésie supérieure de la faculté du batiment CVUT
(Hautes Etudes Techniques Tcheques) et par I'lnstitut de 'e-
cherches géodésiques. topographiques et cartographiques. Ca-
ractérisllques élémentaires du systéme des programmes et sa
compuraison avec les autres programmes pour le traitemenl des
mesurages GPS élablis par les universités el maisons de com·
merce différentes.



528.9

PRAVDA, J.
Tennes métacartographiques et interdisciplinaires formalisés
dans la branche de la cartographie

Geodetický a kartografický obzor, 39, 1993. No 6, pages
119-122.24 bibliographies

Aper~u concis ďinstruments terminologiques publiés dans I'an·
cienne République fédérale Tchéco-Slovaque pendant la pé·
riode des trente demiéres années. La voie ďélaboration ďun
nouveau dictionnaire ďexplication géodético-cartographique.
Aspect théorique des termes cartographiques. Dichotomie jus-
qu'il la trichotomie des termes. Différenciation des rapports
verticaux et horizontaux dans la terminologie cartographique.

528.563 Gs 15

KOLENATÝ. E.

Vérification des Iinéaments de I'échelle de mesurage du gravimé-
tre Gs 15

Geodetický a kartografický obzor. 39. 1993, No 6, pages
123-126, 3 illustrations, 2 planches, 6 bibliographies

Procédé de mesurage de I'échelle du gravimétre ASKANIA Gs
15. No de fabrication 228, il I'aide de son micrométre optique.
L'analyse statistique des résultats ďun double mesurage de
I'échelle fait preuve des linéaments avec une précision de 1%0
de la largeur de la division il partir du repére II jusqu'au bout
de I'échelle. et de 1,5 0/00 dans toute son étendue.

528.235/. II

DUBIŠAR. P.

Charakteristiken der inneren VerUisslichkeit eines Lagenetzes

Geodetický a kartografický obzor. 39. 1993. Nr. 6, Seite
III - 114. 2 Abb .. 2 Tab., Lit. 12

Die innere Verlasslichkeit eines Lagenetzes wird als die Fiihig-
keit der gegenseitigen Messungskontrolle definiert. Ihre enge
Beziehung zUr Detektion grober Messungsfehler. Es werděn
aus der Literatur bekannte Verliisslichkeitscharakteristiken an-
gefiihrt und verglichen. M6g1ichkeiten einiger Anwendungen
werden an einem BeispieJ illustriert.

528.344: 629.783 GPS
MERVART. L.

Das Berner GPS-Software

Geodetický a kartografický obzor, 39, 1993, Nr. 6. Seite
114-118,2 Abb., Lit. 10

Oas im Astronomischen Institut der Universitiit Bem entwik-
kelte Software mr die Bearbeitung der GPS (Global Positioning
System)-Messungen wird gegenwiirtig im Lehrstuhl der h6he-
ren Geodiisie der Fakultiit fiir Bauwesen der TTH und im For-
schungsinstitut fiir Geodasie, Topographie und Kartographie
angewendet. Grundcharakteristiken des Programmsystems und
sein Vergleich mit anderen Universitiits- und Firmenprogram-
men fiir die Bearbeitung der GPS·Messungen.

528.9

PRAVDA. J.

Metskartographische und interdiszipliniire Termine in der Karto-
graphie

Geodetický a kartografický obzor, 39, 1993, Nr. 6. Seite
119-122. Lit. 24

Eine kurze Ubersicht der in der ehemaligen ČSSR wiihrend der
letzten 30 Jahre herausgegebenen terminologischen Hilfsmittel.
Vorbereitung eines neuen geodiitisch·kartographischen Deu-
tungsworterbuches. Theoretischer Aspekt kartographischer Ter·
mine. Dichotomie bis Trichotomie der Termine. Unters~hei·
dung vertikaler und horizontaler Beziehungen in kartographi·
schen Terminen.

528.563 Gs 15

KOLENATÝ, E.

Lbearitiitstestung der Messskala des Gravimeters Gs 15
Geodetický a kartografický obzor. 39, 1993, Nr. 6. Seite
123-126, 3 Abb .. 2 Tab .. Lit. 6

Messungsverfahren der Skala des Gravimeters Gs 15. Prod. Nr.
228. mit Hilfe seines optischen Mikrometers. Statistische Ana.
Iyse der Ergebnisse zweifacher Messungen der Skala erweist die
Linearitat mit der Genauigkeit I 0/00 der Teilstrichbreite vom
Teilstrich II bis Ende der Skala, im ganzen Bereich dann die
Genauigkeit 1,5 %0'

528.235/.11

LlYGHIllAP, n.
XapaKTepHCTHKII BHYTpeHHeň BepoRTHoCTII nJlaHoBoli ceTH

reolle3H~ecKHii II KapTorpaq)H~eCKHii 0030p, 39. 1993, NQ 6,
CTp. 111-114,2 pllC.. 2 no., .1HT. 12

BHYTpeHHHHBepOHTHOCTbnnaHOBoii ceTH onpellenHTcH cno-
C06HOCTblOB3aH"lHOrOKOHTponHH3~lepeHllii. Ee TecHaHCBH3b
c onpeneneHHe"l rpyoblx OWHOOK1l3MepeHnii. npllBeneHbl
H3BeCTHbleH3.1HTepaTypHblXnCTO~HHKOBxapaKTepllcTHKII Ha-
llelKHOCTHH npoH3BelleHo nx cpaBHeHHe. n pHBOllHTCHnpHMep
HeKoTopblXB03"'OlKHOCTeiinpH",eHeHHH.

528.344: 629.783 GPS

MEPBAPT, JI.

nepHcKoe nporpa'''IHoe o6ecne'feHlle notH o6pa6oTKII Itl'lepe-
HHň GPS

reolle31I~ecKHii n KapTorpaq)H~eCKllii 0030p, 39, 1993. NQ 6,
CTp. 114-118,2 pnc., mn. 10

nporpa~I~IHoe ooecne~eHHe lWH oopaooTKH 1l3MepeHIllt GPS
(Globa1 Positioning System) pa3paooTaHHoe B ACTpoHo~lH~e-
CKO'" HHcTlITYTeGepHcKoro YHHBepcHTeTa H B HaCTOHwee
Bpe~IH Hcnonb3ye~lOe Ha Kaepellpe Bblcweii reOlle31lH CTpO-
IlTe.lbHoro epaKYJlbTeTa 4ewcKoro Bblcwero TeXHH~eCKoro
3aBeileHHH a TaKlKe HaY~Ho'Hcc,lenoBaTenbcKoro IlHCTlITYTa
reOlle31f11,TonorpaepHH II KapTorpaepHH. OCHOBHblexapaKTepn-
CTHKHnporpa\fslHoii cHcTeMblHee cpaBHeHlle c llPyrn~1I1 YHH-
BepcHTeTCKH\lHIl epHpSleHHblSHlnporpa\lSIaSIII, npellHa3Ha·
~eHHbl\lI11l,lH06paooTKH H3\1epeHHii G PS.

528.9
nPABLlA, ,\I.

MeT3KapTorpacllH'feCKOe II IIHTep.aHcUHn.1lfHapHOe B KapTorpa-
rJlHH

reoile3lf~ecKHli lf KapTorpaepll~ecKHii 0030p, 39, 1993, NQ 6,
CTp. 119-122, ,1HT.24

KpaTKHii 0030P TepsIIIHO,lOrH~eCKIIXnocoolfll, 113ilaHHblXHa
TeppHToplln OblBweii 4Cc\>P 3a nOC.leilHHX30 .1eT. nOllroToB-
Ka HOBoro TO,lKOBoro reOlle31l~eCKO-KapTorpaepll~ecKoro C_l0-
Bapll. TeopeTH~ecKII" acneKT KapTorpaepH~ec~lfx TepslIIHoB.
LllfXOTOSIIIHH nalKe TpHXOTOSII1HTepslIIHoB. Bblile.leHlle Bep-
TlIKanbHblXH rop"30HTa,lbHbIX OTHoweHlf11B KapTorpaeplf~ec-
KHXTepSII1Hax.

528.563 Gs 15

KOnEHATbl,3.
npoBepK3 mlHeapHoCTH UJKaJfbl rpaBII\leTpa Gs 15

reOlle31l~eCKlfll H KapTorpaepll~ecKHII 0030p, 39, 1993, NQ 6,
CTp. 123-126,3 pHC., 2 no., ,1HT.6

Cnoc06 nposlepHBaHIIH w~a.lbl rpaBlIsleTpa ..Askania Gs 15"
(HOSI.Il1rOT. 228) c nO\lOWblO ero onTH~eCKoro SIIIKpO\leTpa.
CTaTIlCTn~ecKHii aHa.~H3 pe3Y,lbTaToB nBOItHOrO nposleplfBa-
HHHWKa.lbl nOKa3blBaeT .1HHeapHOCTbc TO~HOCTblOI %0 WH-
PlfHbl ile.leHHH OT OT\leTKH II 110 KOHua WKanbl, B nOnHO\l
OObeMe - TO~HOCTb1,5 0/00,



Charakteristiky
vnitřní spolehlivosti polohové sítě

Geodetický a kartografický obzor
ročník 39/81, 1993, čislo 6 111

Ing. Pavel Dubišar.
Výzkumný ústav geodetický. topografický

a kartografický.
Zdiby

Opakovaná pozemní měření lokálních polohových sítí
jsou jedním ze standardních postupů při studiu recent-
ních pohybů zemské kůry. Přesnost zaměření sítě musí
být taková, aby dovolila odhalit i relativně malé hodno-
ty pohybů polohových geodetických bodů. V poslední
době se hodnocení kvality sítě soustřeďuje nejen na do-
saženou přesnost v určení jejích bodů, ale pozornost se
obrací rovněž k zabezpečení spolehlivosti dosažených
výsledků. Obecně definujeme spolehlivost jako schop-
nost sítě odolat hrubým chybám pozorování [3], [8].
Jako vnitřní spolehlivost označujeme schopnost vzá-

jemné kontroly zaměřených geometrických parametrů
sítě (úhlů a délek); určuje, nakolik je v daném souboru
měření možno odhalit výskyt hrubých chyb. Tato kon-
trolovatelnost je umožněna existenci nadbytečných po-
zorovánL Je dána konfigurací sítě, množinou měřených
veličin a jejich váhami. Vnější spolehlivost je dána vli-
vem maximálních neodhalitelných hrubých chyb měře-
ní na odvozené souřadnice.
V tomto článku se soustředíme na různé charakteris-

tiky vnitřní spolehlivosti a jejich vzájemné vztahy.

Nechť / je n-rozměrný náhodný vektor měřených veli-
čin, který má normální rozdělení pravděpodobnosti
s parametry /- N (E (I), C,), tj. vektorem středních hod-
not E (I) a kovarianční maticí měření C"
Uvažujeme obvyklý lineární model vyrovnání zpro-

středkujících měření podle metody nejmenších čtverců:

v = Ax + (f(~) - /) = Ax + w, (1)

x = - (ATPA)-IATPW = - N-1ATpw, (2)

C, = m~Q, = m5 (ATPA)-l = m5N-1, (3)

CL = m~QL = m6(AN-1AT), (4)

C, = m~Q, = m~(p-I - AN-1AT) = C, - CL, (5)

kde N = ATPA,
x - vektor neznámých,
v - vektor oprav měřených veličin,
A - matice plánu,
w = f(~) - / - vektor absolutních hodnot,
P - váhová matice,
mo - jednotkový standard přesnosti,
C, (resp. CL, C,.) - kovarianční matice vektoru ne-
známých (respektíve vyrovnaných měření, oprav),
Q" Qf., Q,. - příslušné matice kofaktorů (obecně
C = mo2Q).

Nadále bude rovněž označovat:
n - počet měřených veličín,
k - počet neznámých.

Dosazením z (2) do (1) a s přihlédnutím k (5) dostane-
me:

v = Ax + W = - AN -I A TpW + w,
v = (E - AN-IATP)w, (6)
v = Q,.Pw.

Uvažujeme pouze působení nahodilých chyb a před-
pokládáme, že systematícká složka nepůsobí, anebo by-
la eliminována již před vyrovnáním. Proto budeme na-
dále předpokládat

Měření tedy uvažujeme jako vzájemně nekorelovaná.
Váhy měřených veličin jsou určovány obvyklým způso-
bem

Pi= m6/m7, (i= l, ... ,n). (8)

P = m6C,-I. (8')

Pro střední chyby oprav plyne z (4), (5) a (7)

m7i = m7i - mi" (i = I, ... , n). (9)

Za předpokladu (7) plyne z (6)
/I

Vi = L q'/iPiW;, (i = 1, ... , n), (10)
i~ I ..

kde je Vi - i-tý prvek vektoru oprav v,
q'/i - prvek, ležící v i-tém řádku aj-tém sloupci

matice Q,.,
Pi - váha j-tého měření (viz rovnice (7»,
wi - j-tý prvek vektoru absolutních členů w.

Jestliže vektor měření má normální rozdělení a funk-
ční vztahy odpovídají předpokládanému lineárnímu
modelu (I), potom rozdělení pravděpodobnosti vektoru
oprav je rovněž normální s parametry v - N(O, C,.).

Nyní se pokusíme vyšetřit, jak se výskyt hrubých chyb
měření (narušení normality rozdělení vektoru měření)
projeví v procesu vyrovnání a jaká je šance tyto chyby
odhalit.
Pro jednoduchost předpokládejme, že

i) pouze i-té měření je zatíženo hrubou chybou DWi, kte·
rá svojí plnou hodnotou samozřejmě ovlivní absolutní
člen (wi + DWi);

ii) hrubá chyba nejvíce ovlivní opravu právě toho měře~
ní, v němž se vyskytla.
Definujme vektor w', jehož i-tá složka se rovná

w; = Wi + DW; (II)

a všechny ostatní složky mají stejné hodnoty jako odpo-
vídající složky vektoru w.
Složky vektoru oprav, přiřazeného vektoru w' budou

podle (10)

1993/111
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Pro změnu právě i-té opravy potom v případě výsky-
tu hrubé chyby v i-tém měření podle (10) a (12) platí

n

DVj = v; - Vi = L q,'iJPj(W/ - Wj),
j~1

DV; = q,'iiPiDWi'

Definujme veličinu rj vztahem

rj = q,jiP; = mj/ml/'

Potom lze (13) přepsat ve tvaru

Dv; = r,Dw;.

Rovnice (15) je velmi důležitá pro naše další úvahy.
Předpokládáme, že i-té měření je zatíženo chybou.
O tom, jak tuto chybu zachytí a vyjádří oprava přísluš-
ného pozorování, rozhodne veličina r;!

Uvažujme krajní případy geometrické konfigurace:
a) spolehlivost měření je minimální (měření je bez kon-
troly) - tento případ nastane pro určující prvky v síti,
jichž je pouze nutný počet. V tom případě k vyrovnání
nedojde, přesto lze formálně vyčíslit parametry lineár-
ního modelu (I) a uvažovat je jako limitní hodnoty, ke
kterým se odvozované veličiny budou blížit, jestliže se
bude snižovat počet nadbytečných měření v síti. Např.
je-Ii bod určen jen dvěma délkami, potom se střední
chyba vyrovnaného měření rovná střední chybě měřené
veličiny a podle (9) je tedy

Oprava je nulová a hrubá chyba svojí plnou hodnotou
znehodnotí výsledky vyrovnání.

Oprava měření, jehož rj je blízké nule, velmi nedosta-
tečně reflektuje eventuální výskyt hrubé chyby měření.
Je-li např. ri = O, I, potom oprava zachytí pouze jednu
desetinu skutečné chyby měření, jak plyne z (15);
b) spolehlivost vyrovnání je maximálni (měření je plně
kontrolováno): Příklad - délka měřená mezi dvěma
pevnými body. Střední chyba vyrovnané veličiny je nu-
lová a podle (9), (14) a (15) platí:

ml'i= mli,

r; = I,
DVi = DWj.

Oprava vyjádří beze zbytku skutečnou chybu merené
veličiny. Parametr ri se nazývá redundance a udává, na-
kolik se dané měření podílí na přeurčenosti sítě; jinak
řečeno, do jaké míry je daná hodnota měřené veličiny
kontrolována ostatními měřeními. Slabě kontrolované
měření může ovlivnit výsledky vyrovnání v tom smyslu,
že eventuální hrubá chyba v jeho měřené hodnotě bude
jen velmi nedostatečně eliminována opravou příslušné-
ho měření, nebude odhalena a plnou měrou zatíží od-
vozované neznámé veličiny, tj. především souřadnice
bodů sítě.

Součet redundancí pro všechna pozorování v síti je
roven počtu nadbytečně měřených prvků v síti [4]:

n

Lrj=n-k.
;= I

Jako globální měřítko spolehlivosti sítě lze použít ve-
ličinu

(n - k)/n,

označovanou někdy jako efektivnost vyrovnání, tj. pří-
nos vyrovnání ke zvýšení přesnosti vyrovnaných hod-
not pozorování [II]. U dobré sítě by tento poměr neměl
být menší než 0,5 [9].

Pro hodnocení spolehlivosti měřených prvků byly navr-
ženy i některé jiné charakteristiky.

V [2] je definováno kritérium K;

jako míra relativního zlepšení přesnosti vyrovnané veli-
činy vzhledem k měřené veličině.

H. Pelzer [8] doporučil parametr T definovaný pro i-
té měření takto:

Po úpravě

T; = mli/(m7i - ml'y/2 = 11(1 - mi/m;YI2. (18)

F. Charamza používá ve svém programovém systému
GEODET parametr J

/; = (mli - mu)/mli = I - mU/mli,JE (O; I). (19)

V [5] je tento parametr zaveden v procentech a udává,
o kolik procent je střední chyba vyrovnané veličiny
menší než střední chyba odpovídající měřené veličiny.

Již dříve uvedenou rovnici pro redundanci lze upra-
vit po dosazení z (9) do (14):
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Obr. 2 Konfigurace modelové sítě

W. Augath [I] pracuje s parametrem z definovaným
jako převrácená hodnota Ti

což je korelační koeficient, vyjadřující statistickou vaz-
bu mezi skutečnou chybou měřené veličiny a její opra-
vou, viz [5] a [6].
Všechny výše uvedené parametry jsou funkcí mli a

mLi, respektive jejich vzájemného poměru. Nyní odvo-
díme vzájemné vztahy mezi těmito veličinami:
Vyjádřeme všechny charakteristiky jako funkce para-

metru Ki

Ti = 1/(1 - K;)12,

j, = I - Ki,

(22)

(23)

(24)

(25)

Hledejme vztah mezi ri a j,; podle (23) a (24)

j, = I - Ki = Ki = I - j"

ri = I - K,2 = I - (I - /;)2.

Vztah mezi r a T je zřejmý z jejich definice

Následující rovnosti jsou rovněž zřejmé, plynou
z (18), (20) a (19)

,'j = Zj,z; = 1 - (I - [if-.

Výsledky jsou shrnuty na obr. I.
Při návrhu zaměření sítě (observačního plánu) je sa-

mozřejmě snahou, aby míra spolehlivosti byla pro kaž-
dou měřenou veličinu co nejvyšší. Kvalitu sítě posuzu-
jeme podle kvality jejího nejslabšího článku [3], [12].
Globálním měřítkem spolehlivosti sítě bude logicky
hodnota příslušející nejméně spo!ehlivému prvku, tedy
např.

Ať užijeme kteréhokoliv kritéria, jako nejméně spo-
lehlivé bude označeno vždy stejné měření, neboť všech-
ny funkce jsou na celém intervalu, na němž jsou defino-
vány, monotónní (jen je třeba správně rozlišovat mezi
funkcemi rostoucími a klesajícími) - viz obr. I. Pomo-
cí výše uvedených parametrů a jejich extrémních hod-
not lze porovnat kvalitu variantních návrhů zaměření
sítě, odhalit slabé prvky v siti a najít optimální obser-
vační plán z hlediska tuhosti sitě.

Uvažujeme mikrosíť tvořenou čtyřmi body - viz obr. 2.
Předpokládejme, že byly měřeny osnovy směrů a délky
na všech čtyřech bodech mikrosítě.
Pro zadanou konfiguraci jsou odvozeny tři charakte-

ristiky vnitřní spolehlivosti pro pozorování vztažená
k bodu 101 ve variantě A, kdy jsou měřeny osnovy smě-
rů na všech čtyřech bodech mikrosítě;
Výsledky analýz jsou zobrazeny v tab. I: nejméně

spolehlivým měřeným prvkem je směr 101 ~ 102; pro
tento směr nastává extrém všech tří uvedených charak-
teristik spolehlivosti, což je teoreticky zdůvodněno v zá-
věru kapitoly 4.
Dále ukážeme míru citlivosti oprav na výskyt hru-

bých chyb měření v závislosti na míře vnitřní spolehli-
vosti (přeurčeností) daných pozorování: V sadě pozoro-
vání s malými náhodnými chybami byla délce z bodu
101 na bod 102 přidělena hrubá chyba velikosti 10 mm.
Vzhledem k dobré kontrolovanosti této veličiny (ri =
0,88) - viz rovnice (15) - byla její měřené hodnotě
přiřazena oprava Vi = 8,8 mm, která velmi dobře vysti-
huje danou hrubou chybu. V druhém obměněném pří-
padě byl zkažen směr 101 ~ 102 o 10"".Výsledná opra-
va 3,\"c jen velmi nedostatečně eliminuje výskyt hrubé
chyby. Důvodem je nízká přeurčenost dané veličiny
(ri = 0,31).
Varianta BI až 84 (tab. 2) ukazuje modelový případ,

kdy z např. ekonomických důvodů nebylo měřeno na
všech bodech mikrosítě (vždy jsou měřeny osnovy smě-
rů a délky pouze na třech bodech). Hledáme nejlepší
rozdělení měřených veličin v síti.

Tab. 1 Porovnání hodnot některých charakteristik spolehli-
vosti

stanovísko typ cíl f[%] r r

\0\ D 102 65,0 0,878 1,067
D \04 66,9 0,890 1,060
D \03 64,8 0,876 \,068
S 102 16,7 0,306 1,808
S 104 19,2 0,347 1,698
S 103 I 23,4 0,413 1,556

body, na nichž jsou min extrémvar. měřeny směry (ri) pro směr

B\ 102, \03, \04 0,143 \02 -. 10\
B2 \03, \04, \0\ 0,137 \01 -. \02
B3 \04, \0\, 102 0,06\ \04 -. \03
B4 \0\, \02, \03 0,055 \03 -. \04
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Porovnání výsledků v tab. 2 ukazuje, že z hlediska
vnitřní spolehlivosti je nejvhodnější případ BI, pro kte-
rý nastává maximální hodnota zvoleného testovacího
kritéria min (r,), které je zavedeno v závěru kap. 4.
Z praktického hlediska je ale nutno poznamenat, že
všechny hodnoty, pro něž r; nedosáhne hodnoty ale-
spoň 0,08, se považují podle [7] za nekontrolované.

Studium spolehlivosti geodetické sítě jako celku i jejích
jednotlivých měřených prvků je důležitou součástí
v etapě návrhu a optimalizace nové sítě, eventuálně
zlepšení kvality stávající opakovaně zaměřované sítě.
Charakteristiky spolehlivosti hrají rovněž klíčovou rolí
při detekci hrubých chyb v souboru měřených veličin
a studiu odolnosti (robustnosti) matematického modelu
(odvozených parametrů) vůči výskytu nerozpoznaných
hrubých chyb měření [5], [4], [7], [10], [12].
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Globální polohový systém (GPS) představuje natolik
efektivní metodu určování polohy bodů na povrchu Ze-
mě, že se i přes zatím stále ještě vysokou cenu přístrojo-
vého vybavení začíná prosazovat v geodetické praxi
i v našich zemích. V minulém roce proběhlo několik
kampaní měření GPS a na letošní rok se připravují
další.
Pro uživatele GPS je důležité si uvědomit, že pro

zpracování měření je nezbytný poměrně velmi složitý
softwareový systém. Cena kvalitního systému zpravidla
převyšuje nejen cenu hardware, ale blíží se někdy i ceně
vlastních přijimačů GPS. Již z tohoto hlediska je pro
uživatele rozhodnutí, který software bude používat, dů-
ležité. Ještě podstatnější je ale fakt, že různé programy
mají svá specifika a svá omezení. V zásadě lze softwa-
reové systémy, které jsou dnes k dispozici, rozdělit do
dvou skupin.
První skupinu tvoří tzv. firemní programy dodávané

spolu i> přijímači GPS. Sem patří například programy
TRIMVEC, TRIMNET [3] nebo programy firmy Wild
GPS-System 200. Výhodou firemních systémů je snad-

ná obsluha a pohodlí pro uživatele. Zpravidla je jejich
součástí i řada pomocných programů pro plánování
měření, grafické zobrazení výsledků atd. Jejich nevýho-
dou jsou omezené možnosti zpracování (použití pouze
přibližných metod vyrovnání), nemožnost určování dal-
ších parametrů (zpřesňování drah družic) a to, že tyto
systémy jsou přizpůsobeny určitému typu přijímačů
(i když jsou většinou schopny zpracovávat i data v RI-
NEX formátu). Za jistou nevýhodu lze považovat i to,
že u výše uvedených programů jsou dodávány pouze
EXE-soubory a protože dokumentace programů neob-
sahuje většinou informace o použitých algoritmech ře-
šení, představují tyto systémy pro uživatele jakousi čer-
nou skříňku, jejímž výstupům věřit může nebo také ne-
musí (mám zde na mysli především výsledné informace
o přesnosti měření, které se občas zdají být poněkud
nadhodnocené ).
Druhou skupinou jsou tzv. universitní programy.

V současnosti je mi známo asi šest takových nezávisle
vyvinutých programových systémů. Příkladem mohou
být programy Jet Propulsion Laboratory (JPL), Scripps
lnstitute of Oceanography (SIO) nebo software bern-
ského Astronomického ústavu, o kterém pojednává ten-
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to článek. Společné těmto programům je, že jsou určeny
pro velmi přesné práce, používají korektních metod vy-
rovnání a kromě souřadnic stanic umožňují určovat ce-
lou řadu dalších parametrů (dráhy družic, parametry
rotace Země atd.). Použitými algoritmy a celkovou filo-
zofií se ale tyto systémy často do značné míry liší. Uve-
dené dva americké programy (a zvláště software lPL)
používají velmi elegantních metod, ale jsou náročné na
hardware (v žádném případě nemohou pracovat na
osobním počítači) a nepočítají příliš s použitím levněj-
ších přijímačů (bez P-kódu). Skupina v Astronomickém
ústavu Univerzity Sern (AI US) pod vedením G. Seutle-
ra si předsevzala vyvíjet software, který by pří všech
znacích univerzitního programu byl univerzálnější,
mohl pracovat na nejrůznějších typech počítačů (včetně
PC) a umožňoval zpracování měření různých typů přijí-
mačů a jejich kombinování. Software je tedy výhodný
i pro instituce, jejichž finanční možnosti jsou omezené.
Díky tomuto pragmatickému přístupu je bernský soft-
ware ze všech universitních programů komerčně nej-
úspěšnější.

V současné době je bernský software používán na ka-
tedře vyšší geodézíe fakulty stavební ČVUT a ve vý-
zkumném ústavu geodetickém, topografickém a karto-
grafickém (VÚGTK), Zdiby. Vzhledem k tomu považuji
za užitečné odbornou veřejnost s tímto programovým
systémem blíže seznámit.

2.1 Základní rysy programového systému

Sernský GPS software je vyvíjen v Astronomickém
ústavu University Sern přibližně od počátku 80. let.
V současné době je distribuována verze 3.4. Všechny
programy jsou psány ve standardním FORTRANU 77.
Naprostá většina subroutin je systémově nezávislá. Ně-
kolik zbývajicích subroutin (jde hlavně o podprogramy
zajišťující práci se soubory, interakci atd.) je k dispozici
ve variantách pro různé operační systémy (DOS,
UNIX, VAX- VMS). V našich podmínkách jsou nejroz-
šířenější osobní počítače s DOS. V tomto případě vyža-
dují programy procesor 386 s matematickým koproce-
sorem nebo 486 a extended memory 3 Mbyte. Taková
kapacita paměti zajistí simultánní zpracování z měření
na více než 10 stanicích. Vzhledem k velkým objemům
zpracovávaných dat je potřebný harddisk o kapacitě
alespoň 100 Mbyte. Samotné programy přitom vyžadují
prostor asi 25 Mbyte.

Programy jsou dodávány ve zdrojovém tvaru. To
umožňuje vyladit systém podle počítače, na kterém bu-
de používán (hlavně podle kapacity RAM). Nezbytný
je vhodný překladač jazyka FORTRAN, který umožňu-
je programům využívat rozšířenou paměť. Doporučuje
se překladač firmy Lahey.

Programový systém je určen zejména k řešení těchto
problémů:

• rychlé zpracování malých kampaní měření GPS za
použiti dvojfrekvenčních i jedno frekvenčních přijí-
mačů, možnost kombinování různých typů přijíma-
čů,

• zpracování měření při velmi krátkých observačních
dobách (metoda FARA),

• modelování ionosférické a troposférické refrakce,

• zpracování globálních kampaní měření GPS a při-
tom
- zpřesňování drah družic GPS
- určování parametrů rotace Země
- řešení ambiguit na dlouhých základnách,

• simulace měření pro apriorní rozbory přesnosti
a plánování kampaní GPS.
Pro většinu uživatelů jsou nejdůležitější první dvě ob-

lasti použití systému. Vstupní měřená data mohou být
bud' ve formátu RINEX nebo ve formátu přijímačů
Trimble, Wild, Minimac, Texas Instruments, Ashtech
nebo Rogue. V zásadě je možná kombinace libovolných
přístrojů. Problémem je pouze umělé znehodnocení
chodu družicových hodin (Selective Availability), které
způsobuje potíže při zpracování měření přijímačů ne-
měřících synchronně. V principu je možné i tyto obtíže
překonat (přijímač odečítající ve velmi krátkých inter-
valech). Takové metody nejsou příliš propracované
vzhledem k tomu, že v západních zemích byly starší ty-
py přijímačů měřící v nestandardních časových okamži-
cích již většinou vyřazeny. V našich podmínkách by
možná stálo za to podobné metody vyzkoušet.

Metoda FARA [I], [7] zajišťuje dosažení vysoké přes-
nosti při dobách observace 2 až 3 minuty (při měření na
dvou frekvencích). Stejné algoritmy pracují i v progra-
mu firmy Wild GPS-System 200.

2.2 Struktura systému

Programový systém se skládá z celkem asi 100 progra-
mů a 600 subroutin. Polovina programů jsou vlastní vý-
početní programy. K téměř každému výpočetnímu pro-
gramu existuje pomocný program, který zajišťuje v in-
terakci s uživatelem všechny vstupy pro hlavní program
(vytváří soubory, které hlavnímu programu předepisují,
se kterými daty a jak má pracovat). Všechny pomocné
programy tvoří dohromady tzv. menu systém. Uživatel
pracuje s menu systémem interaktivně a ovládá ho po-
hyby kursoru a klávesnicí. Užití menu systému neni ne-
zbytně nutné, všechny vstupní soubory lze připravit
i editorem, ale menu systém usnadňuje uživateli práci
a částečně také kontroluje, zda uživatel volí správně po-
stup výpočtu. Menu systém může také spouštět jednotli-
vé programy, podává různá chybová hlášení, jeho pro-
střednictvím může uživatel prohlížet výsledky atd. Dále
se budeme zabývat jen hlavrtími (výpočetními) progra-
my.

Programy pracují sériově. To znamená, že výstupy
jednoho z programů (zapsané do souboru) se stávají
vstupními daty následujícího programu. Přitom uživatel
při zpracování určitého typu kampaně GPS nemusí po-
užít všech programů, ale jen několika z nich. Při zpra-
covávání stále stejných měřeni je s výhodou možné vo-
lat jednotlivé programy pomocí batchových souborů
a proces výpočtu tak automatizovat. Programy lze roz-
dělit do skupin podle obr. I.

2.2.1 Transfer

První část systému tvoří programy pro. převod mere-
ných dat z formátů různých přijímačů (Trimble, Ash-
tech, Wild, Minimac, Rogue, Texas Instruments) nebo
z formátu RINEX (Receiver INdependent EXchange)
či NGS (National Geodetic Survey) do tzv. bernského
formátu. Pro každou stanici a každé session se vytvářejí
dva binární soubory nediferencovaných fázových měře-
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ní a podobné dva soubory pro kódová měření. První
z těchto dvou souborů obsahuje vždy údaje o stanici,
době měření a použitém přijímači, druhý soubor obsa-
huje vlastní měření. Dále jsou zde programy převádějí-
cí efemeridy z formátu RINEX nebo NGS do formátu
užívaného bernským software a programy pro podobný
převod meteorologických údajů (opět z RINEX formá-
tu). Uživatel má i možnost zpětného převodu všech
bernských souborů do formátu RINEX.

Tato část systému obsahuje jediný program GPSSIM.
Jeho vstupními daty jsou efemeridy družic a apriorní
souřadnice stanic. Program generuje simulovaná fázová
nebo kódová měření a případně též simulovaná meteo-
rologická data. Výsledná simulovaná měření jsou zatí-
žena různými náhodnými nebo systematickými chyba-
mi podle volby uživatele a lze je dále zpracovávat jako
by pocházela ze skutečných přijímačů. To slouží např.
pro apriorní odhad přesnosti, které je možno při určité
konfiguraci sítě a použití určitého typu přijímačů do-
sáhnout, pro plánování měření, studium rozmanitých
rušivých vlivů a testování programů.

2.2.3 Dráhy I

Úkolem programů v této skupině je numerická integra-
ce drah družic [4]. Výchozími daty jsou buď vysílané
efemeridy (převedené do bernského formátu) nebo tzv.
přesné efemeridy (v některém z formátů NGS). Zdro-
jem přesných efemerid je dnes zpravidla Mezinárodní
GPS služba pro geodynamiku (IGS) [5]. Při použití vysí-
laných efemerid jsou tyto efemeridy nejdříve kontrolo-
vány programem BRDTST, zda se v nich nevyskytují
prudké změny polohy družic (způsobené obvykle mané-
'Iry satelitů). Dále jsou efemeridy transformovány pro-
gramem BRDTAB ze systému pevně spojeného se Zemí
do zvoleného inerciálního systému. Vytváří se tzv. ta-
bulkové efemeridy (jde o soubory obsahující pravoúhlé
souřadnice družic v inerciálním souřadnicovém systé-
mu, krok "tabulek" může uživatel volit). Podobnou
funkci má program PRET AB, který vytváří tabulkové
efemeridy z přesných efemerid. Důležitými vstupními
daty obou posledně jmenovaných programů jsou sou-
řadnice pólu. Program provádějící vlastní numerickou
integraci pohybových rovnic se jmenuje DEFSTD. vý-
stupem tohoto programu jsou tzv. standardní efemeri-
dy. Jde o soubory, které pro každou družici obsahuji
sady polynomických koeficientů. Stupeň polynomů,
které představují numerickou aproximaci drah družic,
volí uživatel stejně tak jako časový interval, pro který je
jedna sada koeficientů platná. Druhý z výsledků - pa-
rametry definující tlak slunečního záření jsou uloženy
ve zvláštních souborech.

2.2.4 Výpočet parametrů

Programy v této skupině tvoří jádro systému. Jako první
přichází zpravidla na řadu program CODCHK, který
kontroluje kvalitu kódových měření. Následuje pro-
gram CODSPP. Program pracuje s kódovými měřeními
a jeho hlavním výsledkem jsou opravy hodin přijíma-
če [8], které program zapisuje přímo do souborů s fázo-
vými měřeními. Dalším výsledkem programu mohou
být zpřesněné apriorní souřadnice stanic. Program jako

poslední pracuje s nediferencovanými měřeními. Dále
jsou v systému jako základní používány soubory jednou
(mezi přijímači) diferencovaných měření. Ty jsou tvoře-
ny zvlášť pro fázová a zvlášť pro kódová měření progra-
mem SNGDIF. Výsledné soubory jsou opět dvojího ty-
pu, první obsahuje informace o obou stanicích a druhý
vlastní měření. Kontrolu fázových měření a odstraňová-
ní fázových skoků zajišťuje program MAUPRI. Jde
o jeden z klíčových programů systému. Program může
pracovat v interaktivním nebo automatickém režimu.
Výpočet neznámých parametrů (souřadnic, efemerid,
polohy pólu, ionosférické a troposférické refrakce
a ambiguit) metodou nejmenších čtverců je úkolem pro-
gramu GPSEST. Uživatel má velké možnosti volit, jaká
data chce zpracovával (fázová nebo kódová měřeni,
frekvence a jejich lineární kombinace), zda chce zpra-
covávat celou síť najednou nebo jen určitou část, může
volit různé strategie pro řešení ambiguit, zavádět různé
neznámé parametry atd.

2.2.5 Dráhy 2

Jedním z výsledků metody nejmenších čtverců jsou
opravy apriorních hodnot počátečních podmínek pohy-
bových rovnic (počáteční podmlnky jsou transformová-
ny do šesti oskulačních Keplerových elementů) a para-
metrů tlaku slunečního záření. Na základě těchto oprav
program UPDSTD provádí novou numerickou integra-
ci drah a generuje zpřesněné standardní efemeridy. Pro-
gram STDPRE transformuje standardní efemeridy do
některého z formátů NGS (jde o pravoúhlé souřadnice
družic zpravidla v systému pevně spojeném se Zemí).
Dále jsou zde programy pro porovnávání různých sou-
borů standardních efemerid a různé transformace.

Poslední ale důležitou součástí systému je celá řada po-
mocných obslužních programů. Jsou to programy pro
práci s binárními soubory bernského formátu (editace,
převod do ASCII), jednoduché grafické programy
a programy pro porovnání a transformace souřadnic.

2.3 Struktura dat

Jak již bylo výše uvedeno, jednotlivé programy zpraco-
vávají a navzájem si předávají různé typy dat. Struktura
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konstanty
datum
přijlmač
Jména
anténa

- potenciál
pól

rowdata
pozorováni
dráhy
stanice
meteo
výstup

systému je proto neoddělitelně spjata se strukturou da-
tových souborů. Základní přehled o datových soubo-
rech dává obr. 2.

Do první skupiny dat patří zejména následující soubo-
ry:

Konstanty: soubor, který obsahuje řadu základních
konstant, rychlostí světla ve vakuu počínaje a frek-
vencemi nosných vln signálu GPS konče.

Datum: informace o geodetickém datu (hlavní poloosa
a zploštění elipsoidu, měřítkový faktor, posuny a ro-
tace) slouží pro výpočet elipsoidických souřadnic sta-
nic. Uživatel může volit mezi různými elipsoidy nebo
zadat elipsoid vlastní.

Přijímač: soubor obsahuje informace o různých typech
přijímačů. Je zde uvedeno, na kolika frekvencích při-
jímač měří, zda pracuje v režimu fullwave atd.

Jména přijímačů: vzhledem k tomu, že pro jeden a ten-
týž přijímač nebo anténu jsou často používána různá
označení, používá program tuto překladovou tabulku
k jednoznačné identifikaci přijímače a antény.

Anténa: informace o různých používaných typech an-
tén. Důležité jsou zejména excentricity fázových cen-
ter pro obě frekvence.

Potenciál: soubor obsahuje koeficienty rozvoje gravi-
tačního potenciálu Země. Uživatel může volit mezi
různými modely (GEMION apod.).

Pól: obsahuje parametry rotace Země (polohu pólu
a rozdíl UTI- UTC) a dále rozdíl času G PS a času
UTC.

Pro určitý souhrn měření, který se najednou zpracová-
vá, se v bernském software používá termín kampaň (ji-
né systémy používají označení projekt apod.). Všechna
příslušná data jsou uložena ve zvláštním adresáři se
jménem dané kampaně. Ten se dělí na podadresáře:

Rawdata: volně přeloženo nezpracovaná, surová data.
Jde především o měření (ve formátu RINEX nebo ve
formátu některého z přijímačů), vysílané efemeridy
(opět v různých formátech) a měřené meteorologické
údaje.

Pozorování: soubory patřící do tohoto podadresáře
představují největší množství dat. Jsou zde kódová
a fázová měření a to jednak nediferencovaná a jed-

nak vytvořené jednoduché diference (mezi přijímači).
Samozřejmě, po vytvoření diferencovaných měření je
možno původní nedíferencované soubory smazat
a tak šetřit místo na pevném disku. Jak již bylo výše
uvedeno, pro každý typ měření (např. pro nediferen-
covaná fázová měření) se používají dva typy soubo-
rů. V prvním z nich jsou údaje o stanici (nebo stani-
cích), ve druhém pak vlastní měření.

Dráhy: zde jsou různé soubory definující dráhy satelitů.
Jsou to buď vysílané efemerídy (převedené do bern-
ského formátu) nebo tzv. přesné efemeridy (v někte-
rém z formátů NGS). Dále tzv. tabulkové efemeridy
(viz odstavec o programech zabývajicích se integrací
pohybových rovnic), standardní efemeridy, parame-
try tlaku slunečního záření a opravy počátečních
podmínek pohybových rovnic (výsledek programu
GPSEST).

Stanice: podadresář, který obsahuje údaje o stanicích,
na kterých bylo v průběhu příslušné kampaně měře-
no. Je zde překladová tabulka jmen stanic (podobně
jako v případě přijímačů proto, že pro jednu stanici
se někdy používá různých názvů), soubory se souřad-
nicemi (jednak apriorní souřadnice, jednak výsledky)
a excentricitami (pokud bylo měřeno na excentric-
kých stanoviscích).

Meteo: obsahuje měřená meteorologická data, modely
ionosféry apod.

výstup: každý program zapisuje zprávu o průběhu vý-
počtu do zvláštního souboru. Všechny takové soubo-
ry jsou v rámci jedné kampaně uloženy v jednom
podadresáři.

Programově závislé soubory řídí práci jednotlivých pro-
gramů (předepisují programu postup výpočtu, se který-
mi daty má pracovat, kam uložit výsledky atd.). Je jich
několik typů a s výhodou je uživatel připravuje pomocí
menu systému. Jejich jméno je složeno ze jména pří-
slušného programu, dalšího jednoho písmene (N, F, M,
I nebo T), které určuje o jaký typ souboru se jedná,
a standardní přípony (ve verzi pro DOS se používá pří-
pona .INP, ale uživatel ji může jako všechny podobné
konvence definovat jinak). Prakticky všechny programy
používají N-soubory a I-soubory. Soubory F, MaT
jsou používány jen některými programy.

N-soubory jsou vlastně překladové tabulky interních
a externích jmen nejrůznějších datových souborů,
které určitý program používá. Použitím interních
jmen je dosaženo nezávislosti programu na operač-
ním systému.

F-soubory jsou seznamy vstupních dat (měření). Soubo-
ry N a F tedy společně definují, se kterými daty bude
program pracovat a kam bude ukládat výsledky.

I-soubory předepisuji programu způsob provádění vý-
počtu podle přání uživatele. U některých programů
jsou velmi jednoduché (uživatel má jen několik mož-
ných voleb), u jiných naopak obsahují velké množství
parametrů.

M-soubory užívá pouze program GPSEST. Tyto soubo-
. ry jsou obdobou F-souborů a obsahují seznam sou-
borů s meteorologickými daty (pokud se měřených
meteorologických dat neužívá, M-soubory se vůbec
nevytvářejí). .
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T-soubory, tzv. textové soubory jsou posledním typem
programově závislých souborů a slouží programu pro
psaní zprávy o průběhu výpočtu.

Popsaná datová struktura není zdaleka kompletní.
Systém používá celou řadu dalších pomocných soubo-
rů. Rovněž menu systém pracuje s vlastní datovou
strukturou. Nicméně výše uvedené soubory jsou základ-
ní a dávají představu o složitosti celého systému.

V poslední části bych se chtěl pokusít o shrnutí výhod
a nevýhod popsaného programového systému.

Nespornou výhodou systému je jeho univerzálnost.
Je to pravděpodobně jediný softwareový systém, který
umožňuje zpracovávat globální kampaně jako ostatní
universitní programy a zároveň, na druhé straně, sloužit
ke zpracování běžných geodetických měření GPS při
skromných požadavcích na hardware. Rovněž možnost
zpracování dat z různých typů i méně kvalitních přijí-
mačů je velkou výhodou. Je to především díky velmi
zdařilému programu zajišťujícímu předběžné zpracová-
ní měřených dat (odstraňování fázových skoků). V tom-
to ohledu překonává bernský software ostatní systémy.
Rovněž velmi dobře je vyřešena otázka práce s efemeri-
dami družic, modelování negravitačních efektů atd.
Oproti software JPL (který je považován za další špič-
kový software pro zpracování měření GPS) je nevýho-
dou beniského systému, že tvoří explicitně jednoduše
diferencovaná měření (software JPL pracuje s nedife-
rencovanými měřeními). Při dlouhých délkách zákla-
den (řádově tisíce kilometrů) dochází pak ke ztrátě ně-
kterých měření. Pro další verze bernského software se
proto uvažuje o změně této koncepce. Při srovnání s fi-
remními programy (TRIMVEC apod.) je možno kon-
statovat, že bernský software zahrnuje možnosti všech
firemních programů. Pokud ale užívateli stačí menší
přesnost výsledků, je použití firemních programů často
pohodlnější (platí zde známé rčení o kanónu a vrab-
cích). Zvláště to platí pří kínematickém způsobu měře-
ní. Ve srovnání s firemními programy je určitou slabi-
nou bernského software absence grafických výstupů
(s výjimkou jednoduchých přehledů o družicích, na kte-
ré bylo měřeno). Je to daň za nezávislost programu na
operačním systému. Pro uživatele je systém náročnější
v tom, že musí volit z celé řady možných postupů při
výpočtech. Správná volba vyžaduje určité znalosti algo-
ritmů řešení a jistou zkušenost. Charakteristické pro sy-
stém je i to, že se neustále vyvíjí. Prakticky každý zákaz-
ník obdrží trochu pozměněnou verzi. Po určitém čase
jsou provedené změny zasílány všem uživatelům.

Závěrem je možno konstatovat, že podle dosavad-
ních zkušeností je bemský software jednim z nejkvalit-
nějších programů pro zpracování měření GPS vůbec.
Ze všech universítních programů je díky své nenároč-
ností na hardware i nejdostupnější. Při srovnání s fi-
remnimi programy je ale třeba mit na paměti, že i když
bernský software tyto programy může plně nahradít, je·
ho původní koncepce a použití je poněkud odlišné.
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Metakartografické
a interdisciplinárne v kartografii

o tom, že medzi poznatkami existujú horizontálne
a vertikál ne vzťahy, vie každý odborník. Vertikálne
vzťahy znamenajú hierarchickosť (úrovňovitosť, "pod-
riadenost") poznat kov, horizontálne vzťahy znamenajú
rovnocennosť ("nezávislosť") poznatkov na danej hie-
rarchickej úrovni.
Avšak málo sa vie o tom, že vertikál ne a horizontál ne

vzťahy existujú aj vo vnútri poznatkov, t.j. vo vnútri
pojmov, odborných termínov. Je to citlivá teoretická
(najma gnozeologicko-sémantická) stránka, ktorá sa
skór pociťuje ako racionálne zdóvodňuje.
Tak je tomu aj v kartografii. Kvalitu a rozsah poznat-

kového arzenálu najlepšie charakterizujú kartografické
termíny nachádzajúce sa v róznych terminologických
pomóckach.

U nás máme k dispozicii niekol'ko výkladových slovni-
kov a názvoslovných noriem (okrem učebnic a d'alšej
kartografickej literatúry, v ktorých sú termíny spravidla
skryté, málo viditel'né).

Od vydania Výkladového geodetického a kartografické-
ho slovníka K. Kučeru [II] uplynie v roku 1994 už 30
rokov. Tento slovník, ktorý obsahuje 3 483 terminov (z
toho 840 kartografických), spolu so vtedajšími učebni-
cami významne ovplyvnil chápanie vačšiny kartografic-
kých pojmov-termínov tej gener~cie českých a sloven-
ských kartografov, ktorá je už dnes na odchode z aktív-
neho odborného života, ale ktorá stihla odovzdať štafe-
tu pojmotvorenia a jeho terminologického zastrešova-
nia súčasnej generácii. Slovník bol vydaný v SNTL
v náklade I 715 výtlačkov, a preto bol dostupný nielen
odbornikom z róznych vedných disciplín (najma tých
v ktorých sa tvoria alebo využívajú mapy), ale aj širokej
laickej verejnosti, v ktorej šírenie správnych kartogra-
fických termínov nemožno podceňoval.
V roku 1970 vznikla Terminologická komisia prí vte-

dajšej Slovenskej správe geodézie a kartcgrafie (analo-
gická komisi a vznikla súčasne aj pri vtedajšom Če.skom
úrade geodetickom a kartografickom - ČUGK~
a hned' sa aj uviedla pracovným vydaním Slovenske]
kartografickej terminológie (SKT) [21], ktorá obsahova-
la I 414 termínov a ich výkladov. Vznik tohto slovníka
bol inšpirovaný našou participáciou na spracovaní
Mnohojazyčného slovníka technických termínov v kar-
tografii [14], pripravovaného v rámci Medzinárodnej
kartografickej asociácie. SKT vyšla v náklade 150 vý-
tlačkov ako nepredajná a rozširovala sa prevažne len
medzi kartografmi (najma tými, ktori o jej príprave ve-
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deli). Nemohla teda ovplyvniť ani širšiu odbornú, ani
laickú verejnosť. .

Katedra mapovania a pozemkových úprav Stavebne]
fakulty bývalej SVŠT (teraz Slovenskej technickej uni-
verzity) pripravila a vydala v roku 1979 "Príručný kar-
tografický slovník" [19] ako internú pomócku v náklade
asi 100 exemplárov, v ktorej bolo I 019 termínov s vý-
kladmi a s uvedením ich ekvivalentov v angličtine a ru-
štine. Oproti SKT, ktorá bola pri výbere termínov po-
značená nemeckým zdrojom, bol v tomto slovníku celý
rad nových termínov hlavne z oblasti názvoslovia, kar-
toreprodukcie a automatizácie (a naopak, vynechané
boli niektoré zastarávajúce termíny, resp. termíny u nás
nevžité, ako napr. Inselkarte - ostrovovito ohraničená
mapa ap.).
V tom istom roku (1979) Geografický ústav SAV

a Národopisný ústav SAV vydali nevel'ký Priručný slov-
ník tematickej kartografie [17], ktorý obsahoval 195 naj-
frekventovanejších termínov tematickej kartografie. Je-
ho zvláštnosťou bolo, že viaceré termíny sa v ňom vy-
svetl'ovali ilustráciami .. Vydaný bol v náklade len 30
exemplárov pre potreby kolektívu tvorcov vtedy pripra-
vovaného Etnografického atlasu Slovenska. Suploval
nedostatok aktuálneho výkladového slovníka pre autor-
ské a redakčno-kartografické potreby.
V roku 1984 vydal VÚGTK Zdiby "Slovník geodetic-

kého a kartografického názvosloví - Kartografie" [23],
v ktorom bolo I 285 termínov s výkladmi a v roku 1986
vydal VÚGK Bratislava "Slovník geodetickej a karto-
grafickej terminológie - Kartografia" [22], v ktorom
bolo I 126 termínov s výkladmi. Obidva slovníky sa
koncepčne zhodujú (napr. v členení na kapitoly a pod-
kapitoly) a rozdiel v počtoch termínov vyplýva z vačšej
podrobnosti českého slovníka pri rozlišovaní druhov
kartografických diel, vyjadrovacích prostriedkov, zo-
brazení a termínov z kartoreprodukcie. Slovníky vyšli
v obmedzenom náklade - český ako účelový nepredaj-
ný náklad a slovenský ako účelový predajný náklad (v
počte 250 exemplárov). Z týchto údajov si možno uro-
biť približný obraz o okruhu odborníkov, ktorých mohli
tieto slovníky ovplyvňovať.

Medzi prvé názvoslovné normy, ktoré obsahovali karto-
grafické termíny (napr. aj termín "mapa") patří ČSN
730402 [3] "Názvosloví mapování" z roku 1977. Pred-
tým boli kartografické termíny rozptýlené v iných ná-
zvoslovných normách, napr. aj v názvosloví pre výkresy
v stavebníctve. Norma [3] obsahovala 188 hlavných ter-
mínov (a ich výkladov) z odboru mapovania. Ďalšou
(už čisto kartografickou) bola ČSN 73 0406 [4] z roku
1985 (s účinnosťou od roku 1986), ktorá obsahovala 158
základných termínov a ich výkladov z odboru kartogra-
fie (ktoré neobsahovali predtým vydané normy z geode-
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tických základov, mapovania, evidencie nehnuteľností
a inžinierskej geodézie). Vzájomná previazanosť názvo-
slovia v posle dne spomenutých normách podmienila
vznik súbornej CSN 730401 "Názvosloví v geodézii
a kartografii" [5]. Je to zatiar posledná platná geodetic-
ko-kartografická názvoslovná (terminologická) norma,
ktorá obsahuje 830 termínov s výkladmi (usporiada-
ných abeced ne, bez členenia na kapitoly), z čoho je asi
370 termínov kartografických (tento počet vyplynul
z mechanického rozdelenia termínov len na dve skupi-
ny: geodetické a kartografické). Je to vlastne malý geo-
deticko-kartografický výkladový slovnik, "slovník-mini-
mum".

K mnohým termínom a ich výkladom možno mať
vážne výhrady, ale ak chápeme terminologickú činnosť
ako permanentnú a kontinuálnu, vždy v nej existuje do-
statok priestoru na vylepšovanie termínov a ich výkla-
dov.

2.3 Príprava nového terminologického
slovníka

V článku "Zaktivizovanie terminologickej činnosti v od-
vetví geodézie a kartografie" [16] sa uvádza, že v októ-
bri roku 1989 bola podpísaná dohoda medzi SÚGK
a CÚGK o realizácii Terminologického slovníka geodé-
zie a kartografie, ktorá sa zakladala na predvídaní jeho
vydania, vyslovenom v úvode prvého zvazku 8-dielnej
Slovensk.ej geodetickej a kartografickej terminológie
(slovník [22] je jej ósmym zvazkom, a analogicky slov-
ník [23] je ósmym zvazkom českého Slovníka geodetic-
kého a kartografického názvosloví). Treba však zdóraz-
niť, že tak ako bol inovovaný súhrn základných termí-
nov z čiastkových názvoslovných noriem dóvodom pre
vznik súbornej CSN 73 0401, aj inovovaný súhrn časom
preverených termínov z 8-dielnych geodeticko-karto-
grafických terminologických slovníkov by mal byť do-
stačujúcim dóvodom na vznik súborného terminologic-
kého slovníka. akrem toho aj prirodzený sled termino-
logického vývinu v geodézii a kartografii u nás napove-
dá, že ak extrapolujeme z doterajšej sústavnej aktivity
v českej a slovenskej geodeticko-kartografickej termino-
logickej činnosti, ktorá by sa dala považovať za analy-
tickú, nevyhnutne nám vychádza, že ďalším prirodze-
ným krokom je spracovanie (vydanie je len cieľavedo-
mým završením procesu spracovania) súborného geo-
deticko-kartografického výkladového slovníka ako
komplexnej práce. Existencia takéhoto slovníka je (po-
pri niektorých ďalších indikátoroch) neklamným dóka-
zom toho, že geodetická a kartografická odbornosť spo-
lu s komunitou, ktorá je nositeľom tejto odbornosti, sa
nachádza prinajmenšom na priemernej svetovej úrovni.
Ďalšiu, vyššiu svetovú úroveň reprezentujú tie odborné
komunity, ktoré už majú spracované lexikóny. Za prí-
klad mi nemusíme chodiť ďaleko [15, 24].

Z jazykovednej literatúry vieme, že terminológia sa bež·
ne chápe ako náuka o vlastnosti ach, tvorbe a používaní
termínov. Presnejšie definície ju vymedzujú ako jazyko-
vednú disciplínu, ktorá skúma súbory termínov, ich gra-
matickú organizáciu a zákony fungovania, prípadne

ako vedu, ktorá sa týka zásad usporadúvania pojmov
v jednotlivých odboroch vedy alebo rudskej činnosti
a zásad výberu termínov, ktoré majú za cieľ regulovať
(uľahčovat) komunikáciu medzi ľuďmi tvoríacimi výpo-
vede na témy z odboru, v ktorom sú špecialistami.
V každom prípade však terminológia musí odpovedať
na otázku čo je termín, musí podať definíciu objektu,
ktorý skúma [13].

a kartografickej terminológii móžeme povedať, že je
to jednak súhrn kartografických termínov (odborných
názvov v kartografii) a jednak je to subdisciplína karto-
grafie, ktorá sa zaoberá týmito termínmi. Po formálno-
metodickej stránke patrí do jazykovedy a po obsahovej
do kartografie. V kartografii to nie je nič nového. Ta-
kýchto podvojných subdisciplín je v nej viac (historická
kartografia, matematická kartografia, geografická kar-
tografia, tematická kartografia ... )

Termín sa chápe ako pomenovanie pojmu patriaceho
do nejakého odboru. Kartografický termín je pojem,
ktorý svojim obsahom patrí do kartografie (či už ako
profesie alebo vednej disciplíny), ale svojou formálno-
výrazovou stránkou (ako slovo alebo slovné spojenie)
podlieha jazykovedným (lexikologickým, morfologic-
kým, syntaktickým, štylistickým a ďalším) pravidlám.
Preto o každom termíne můžeme povedať, že má dicho-
tomický charakter. Ak by sme brali do úvahy aj skutoč-
nosť že pojmami (vo všeobecnosti) a správnym pojmo-
vým mysíením sa zaoberá logika, potom v niektorých
súvislostiach móžeme povedať, že termín má až tricho-
tomický charakter.

Túto podvojnosť až potrojnosť termínov si móžeme
ozrejmiť na príkladoch. Pritom si budeme všímať vzťah
"meta" (vo význame "nad" kartografiou) a "inter" (vo
význame "medzi" kartografiou a niektorou 20 špeciál-
nych disciplín).

Termín "metakartografia" sa prvý raz objavil v knihe
M. Bungeho "Theoretical geography" [2]. Uvádza sa
tam (s. 60), že tento termín navrhol T. Hagerstrand (ale
nemenuje sa prameň). Sám Bunge o tom píše: Na to,
aby sme objektívne posúdili úlohu máp v geografii, po-
užijeme "metakartografiu". Ná rozdiel od iných častí
kartografie, metakartografia sa nezaoberá priamo ani
zostavovaním máp, ani neskúma psychologické zvlášt-
nosti ich vnímania. Skór sa snaží abstrahovať od ich
konkrétneho obsahu a nazerá na ne ako na jeden z via-
cerých spósobov zobrazenia priestorových vlastností.
Metakartografia porovnáva kartografický prístup k 20-

brazeniu príestorových vlastností s takými prístupmi,
ako sú fotografia, kreslený obrázok, diagram, jazyk
a matematika. akrem matematiky a samotných máp je
vhodné všetky ostatné spósoby nazývať "predmapy" [2,
s.60].

Výklad termínu "metakartografia" v tomto zmysle
privádza Multilingual [14], SKT [21], ďalej [22], [15]
a [24], príčom [14] označuje metakartografiu za pojem
teoretickej kartografie a [15] a [24] ju označujú za hra-
ničnú oblasť teoretickej kartografie.

V roku 1972 L. Ratajski [20] zahrnul metakartografiu
do svojej schémy kartológie, kde ju zaradil do teórie
kartografickej komunikácie a vysvetlil ako "teóriu defi-
nujúcu miesto a špecifiku kartografického prenosu in-
formácií medzi inými druhmi chorologického prenosu
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(komunikácie)". Hneď aj poznamenal, že termín nie je
adekvátny obsahu, ktorý mu prisúdil Bunge.
A. F. Aslanikašvilí použil tento termín ako nadpis

svojej knižnej monografie [I], v ktorej vysvetl'oval ob-
sah tohto termínu ako všeobecnú teóriu kartografie,
ako teoretickú oblasť stojacu "nad" ostatnou kartogra-
fiou, ktorá sa zaoberá predmetom (konkrétnym priesto-
rom), metódou (modelovaním) a jazykom mapy. PO-
vodnú koncepci u termínu "metakartografia" podl'a Ha-
gerstranda-Bungeho považoval za protirečivú aj
A. A. LUtyj [12].
Ak dešifrujeme výraz "metakartografia" a ak to, čo

poznáme pod termínom "kartografia" budeme považo-
vať za jasné, potom sa treba sústrediť na predponu "me-
ta-". Podl'a Slovníka cudzích slov [7] je to prvá časť
zložených slov s významami "za", "po", "s", "nad",
"medzi" ap. V chémii majú predpony "meta·" istý ustá-
lený význam, ktorý je oproti vymenovaným predponám
trochu širší (napr. kyselina chudobnejšia na vodu) a po-
dobne je tomu aj v ďalších disciplínach. Najvhodnejšie
sa pre kartografiu ukazuje chápať predponu "meta·" vo
význame "filozoficky a gnozeologicky nad" kartogra-
fiou, t.j. najvhodnejšia je analógia, akú badáme u termí-
nov metainformácia (informácia o informácii), metaja-
zyk (nadjazyk, použitie jazyka na výklad stavby iného
jazyka), metakritika (kritika kritiky), metalogický (nad-
logický), metamatematika (teória o matematike ako ve-
de), mctasystém (nadsystém), ap. Čiže bolo by najpri-
rodzenejšie, keby sa metakartografia vysvetl'ovala ako
"časť teoretickej kartografie (kartológie), ktorá sa zao-
berá všeobecnoteoretickými, všeobecnometodickými
(t.j. axiomatickými, definičnými, terminologickými, kla-
sifikačnými) a ďalšími nadstrešnými problémami karto-
grafie". V takomto zmysle sa tento termin vykladá
v Príručnom kartografickom slovniku z roku 1979 [19]
a v tomto zmysle sa navrhuje aj do pripravovaného ter-
minologického slovníka. Tento výklad je dostatočne ši-
roký a zahÍ"ňa aj Bungeho a Aslanikašviliho interpretá-
ciu. Ak by sa tento výklad zdal príliš komplexný, potom
by nebolo prebytočné pripojiť k nemu po b) aj výklad
podl'a Bungcho a po c) aj výklad podl'a Aslanikašvili-
ho. Všetky tri výklady tak nadobudnú punc rovnakej
zauživanosti alebo ustálenosti.
Ustálenosť termínu je značne relatívny pojem. V súvi-

slosti s búrlivým rozvojom teoretického myslenia v kar-
tografii počas posledných 20 až 25 rokov sa povodne
vyššia ustálenosť množstva (ak nie vačšiny) kartografic-
kých termínov podstatne znížila. Zúžil alebo naopak
rozšíril či prehÍbil sa ich obsah, posunul sa do inej polo-
hy alebo sa rozdielne vykladá v rámci nejakej parciál-
nej teórie a mimo nej. Na príklade metakartografie sa
móžeme presvedčiť o tom, čo sposobuje nesúlad for-
málnej (výrazovej) a obsahovej (sémantickej) stránky už
od vzniku termínu.
Treba pripomenúť, že všetky úvahy o zmysle tohto

termínu z pozície filozofie, gnozeológie (ako teórie po-
znania) a logiky (sémantickej logiky) patria do metakar-
tografie a spolu s ňou do teoretickej kartogratie. Tak je
tomu aj v ostatných analogických prípadoch, napr. pri
vysvetl'ovaní si termínov "kartografia", "mapa", ale aj
"kartografický znak (kartografická značka)", "kartogra-
fická informácia" a pod.
Avšak inakšie postupujeme vtedy, keď ťažisko pro-

blému je medzi kartografickým významom a jeho jazy-
kovou stránkou.

3.3 Lícovanie - vlícovanie

Už v slovníku K. Kučeru [II] sa stretávame s termínom
"lícovanie", ktorý je vysvetlený ako "prisposob~vanie
priemetu snímky alebo geometrického modelu hcova-
cím bodom". "Lícovacíe body" sa vysvetl'ujú ako "bo-
dy v teréne so známou polohou alebo v~škou: sú záro-
veň viditel'né na leteckých snímkach a su na nIch vhod-
ne rozložené; s ich pomocou sa prispósobuje snímka
alebo geometrický model geodetickému podkladu;
možno tiež podl'a nich určiť prvky vonkajšej orientá-
cie". K obidvom týmto termínom je v zátvorkách uve-
dený aj tvar "vlícovanie", resp. "vlícovací bod" s po-
známkovým križikom, ktorý znamená, že ide o tvar,
ktorý sa neodporúča pre nevýstižnosť alebo z jazyko-
vých dovodov. Napriek tejto poznámke sa však tento
tvar vyskytoval v [21], [14], [23], [3], [5], ale aj v učebnici-
ach [8], [9] a [6], kým tvar "lícovanie" sa vyskytuje v [19]
a [4] a podvojne "lícovanie i vlícovanie" (pričom každé
s iným výkladom) v [21].
V uvedených dielach nešlo o nejaké náhodné tlačové

chyby, ale je zrejmé, že v nich išlo o presadenie jednej
alebo druhej formy obsahovo jedného a toho istého ter-
mínu.
Nejednotnosť a nevyriešenosť používania týchto

dvoch tvarov nie je dobrou vizitkou našej odbornej ter-
minológie ani po sémantickej, ani po jazykovej stránke.
Hoci sme na tento problém poukázali ešte v roku 1987
[18] vidíme, že spor pretrváva a pri príprave nového sú-
borného výkladového slovníka sa vyskytujú oba tvary
a ich odvodeniny, čím sa záležitosť ešte viac kompliku-
je. Ostanú dva tvary ako dva termíny, alebo ide o syno-
nymy, alebo je možné zjednotiť sa na jednom tvare?
Na to, aby sme sa mohli rozhodnúť, treba si pripome-

núť podstatu operácie Iícovania tak v kartografii ako aj
vo fotogrametrii. V kartografii ide o taký prienik, zlučo-
vanie plošných útvarov, prípadne len bodov, pri ktorom
je podstatné to, že sa m~)prv nakladajú "na seba" a po-
tom existujú "v sebe". Dalej je podstatné to, že sa toto
zlučovanie uskutočňuje v rovine mapy (snímky, foto-
plánú; konštrukčného listu ap.). Predstava, že je niečo
v montáži, v spoločnej kópii, v sútlači, v rovine mapy,
v mape (a nie na montáži, na spoločnej kópii, na mape
ap.) je zrejme v podvedomí kartografov taká pragmatic-
ká a silná, že mnohí uprednostňujú temrín s predponou
"v" (vlícovanie). Podobne je to i vo fotogrametrii, kde
tlak na používanie tvaru s "v" je ešte silnejší, lebo tu
ide o operáciu so stereoskopickým modelom, ktorý má
svoju priestorovú hÍbku. Paradoxné však je, že vačši~a
fotogrametrov termín s predponou "v" uprednostňuje
aj napriek tomu, že im nejde o operácie v stereoskopic-
kom modeli, ale o operácie na ňom, na jeho povrchu.
V najnovšom výkladovom slovníku slovenského jazy-

ka z roku 1987 [10] sa uvádza len jeden tvar: lícovať
s vysvetlením: I. (tech.) určovať a vyrovnávať odchýlky
súčiastok na docielenie požadovaného uloženia; Iícovať
závity 2. (stav.) dávať prvky staviva do jednej roviny. Zo
skratiek "tech." a "stav." možno usudzovať, že ide
o pojem používaný v technike (napr. strojárstve) a v sta-
vebníctve a že sa vzťahuje na operácie "dávať čosi do
jednej roviny". V prvom prípade ide zrejme o zarovná-
vanie, vyhladenie povrchu, v druhom o vyrovnanie do
zákrytu.
Usudzujeme, že aj pre kartografické a fotogrametric-

ké prípady plne postačuje tvar "lícovať" vo význame
"nakladať s vysokou presno'>ťou na seba alebo s kraj-
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nou odchýlkou vedra seba body alebo iné graficko-
obrazové útvary mapy, snímky, modely ap." V pripade
potreby možno tento výklad rozšíriť, spresniť. O plnej
vhodnosti až výhodnosti tohto tvaru nás móžu presved-
čiť všetky možné a pre nás potrebné jeho odvodeniny:
lícovanie, lícovanre ručné, lícovanie automatické, líco-
vanie nútené, lícovací bod, lícovací znak, lícovacia
značka, lícovací otvor (kolík, čap, pristroj, dierovač, sy-
stém - atď.), ďalej nalícovať, dolícovať, prilícovať, pre-
lícovať ap. Ak by sme utvorili odvodeninu "vlícovať",
mala by právo na existenciu vo význame "vpichnúť, vo-
vliecť, vtlačiť (fyzicky) vsunúť niečo do niečoho". A to
predsa ani v kartografii, ani vo fotogrametrii nerobíme,
pretože ak naložíme bod snímky na jemu zodpovedajú-
ci bod konštrukčného podkladu, tak sme ho nalícovalí
a nie "vlícovali", ak sme "napasovali" farbu modrú do
brehovky mora, tak sme ju dobre alebo zle nalícovali
a nie vlícovali. Bolo by azda možné dokonavým tvarom
rozlišiť vlícený bod od nevlíceného, ale aj v tomto pri-
pade plne vystačíme s nalícovaným a nenalícovaným
bodom. Preto za jazykovo nesprávne považujeme tvary
vlícovací bod, vlícovacia značka, vlícovanie ap., lebo sú
utvorené nie zo základného tvaru "lícovať", ale z odvo-
deného tvaru "vlícovať", ktorý má v kartografii a foto-
grametrii irelevantný obsah.
V danom pripade nám išlo na poukázanie nie gnoze-

ologického problému (aj keď sa to mohlo na prvý po-
hrad zdať, lebo sme operovali aj s významovou strán-
kou), ale' na nesúlad sémantického obsahu s jeho jazy-
kovou formou. Riešenie je preto len a len v horizontál-
nej rovine medzi kartografiou (prípadne fotograme-
triou) na jednej strane a jazykovedou na strane druhej.

Výrazný dichotomický až trichotomický charakter mno-
hých kartografických termínov nie je len drobnou, ru-
tinnou, vnútornou záležitosťou kartografie. Preniká aj
navonok a vo vedomí mnohých kartografov i odborní-
kov z príbuzných odborov vzniká divné presvedčenie,
že kartografia nie je samostatná disciplína a treba na ňu
nazerať (podl'a skúseností u nás) buď v rámci geografie,
geodézie, alebo (podl'a skúseností z iných krajín) aj
v rámci iných špeciálnych disciplín. Často sa to tiež
umocňuje organizačno-inštitucionálne (kartografiu,
kartografické práce často zastrešujú geologické a hy-
drologické inštitúcie, pobrežné služby ap.), alebo klasi-
fikačne (napr. v systéme školstva alebo pri triedení ve-
deckých hodnosti kandidátova doktorov vied sa karto-
grafia radí k technickým, geografickým, prírodným či
iným vedám).
Kartografia prekonala zložitý vývoj, ktorý z hl'adiska

hl'adania si miesta medzi vednými odbormi a praktický-
mi spoločenskými aktivitami nie je definitívne ukonče-
ný doteraz. Pesimisti sa uspokoja obvykle s tým, že si ju
radšej zaradia "niekam" (do niektorej z existujúcich
disciplín), optimisti vidia všetky príznaky jej samostat-
nosti - aj napriek tomu, že mnohí špecialisti z príbuz-
ných odborov to nevidia. Patriac k optimistom sa naz-
dávame, že trichotomickosť (minimálne dichotomic-
kost) kartografických pojmov-termínov nie je dókazom
na obhajovanie tézy o podriadenosti kartografie nejakej
inej disciplíne. Silná vazba kartografie na prírodné, ale

aj iné parciálne vedy, ako napr. na geografiu, geológiu,
hydrológiu, pedológiu atď. má výrazný horizontálny,
čiže interdisciplinirny- ch-arálcter. Vertikálna vazba na
filozofiu, gnozeológiu (teóriu poznania), logiku ap. je
charakteristická pre všetky parciálne (špeciálne) vedy,
a preto v tom netreba vidieť príznak nejakej nesamo-
statnosti (a práve) kartografie.
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Ověření linearity měřicí stupnice
gravimetru Gs 15

Ing. Emanuel Kolanatý, CSc.,
katedra vylií geodézie

stavební fakulty CVUT v Praze

Gravimetr Askania Gs 15, výr. č. 228, je instalován na
slapové stanici VÚGTK Pecný. Je majetkem stavební
fakulty ČVUT a na stanici je používán již od r. 1975.
Popis stanice a některé výsleky viz [3]. Soustavné stu~
dium aparatury je nutné ke zvyšování reálné přesnostI
slapových měření.
Požadovaná přesnost v určení amplitudových faktorů

slapových vln je I %0' Protože pro cejchování slapového
záznamu je používáno měřicí pero gravimetru, je jed-
ním z předpokladů pro dosažení této přesnosti lineární
dělení stupnice přístroje. U gravimetru Gs 15 č. 228 by-
la stupnice proměřována pomocí jeho optického mikro-
metru.

Měřicí stupnice gravimetru má 80 díIků (přibližná hod-
nota' dílku je 50 pm. s-Z). Optický mikrometr má 100
dílků, odpovídajících jednomu dílku stupnice. Promě-
ření hlavní stupnice gravimetru pomocí mi kro metru by-
lo provedeno dvakrát. V první fázi měření (leden 1990)
proběhlo následovně:
Při zaaretovaném měřicím systému gravimetru byly

proměřovány šířky intervalů mezi jednotlivými ryskami
hlavni stupnice, a to od rysky 20 až k rysce 62 (nejpou-
žívanější část stupnice). V každém intervalu byla dvo-
jryska mikrometru nastavena vždy pětkrát na střední
část levé (pravé) rysky dílku a přitom pokaždé odečtena
hodnota čteni mikrometru ČI (čz). Celý postup byl opa-
kován ještě jednou, takže pro každý interval mezi ryska-
mi stupnice bylo k dispozici deset hodnot čtení ČIJ a čzj,
kde j = I až 10.
Z těchto hodnot byly vytvořeny průměry Č~ a č; pro

každý interval (dílek) i. Dále byly určeny šířky intervalů
mezi jednotlivými ryskami hj = (Čj - čZ)j a jejich prů-
měrné hodnoty v i-tém intervalu Di (mezi ryskami i - I
a i)

h ., ., I '"h
i = CI - C2 = 10 L. ji

i jejich střední chyby mil;'

Hodnoty h se pohybují v rozmezí od 100,07 do 100,38
dílku d stupnice mikrometru.
Průměrnmá hodnota šířky dílku

h' = 1-I h ,: 100,18 d.
n

Předpokládáme-Ii, že stupnice je lineární, můžeme
z oprav Oi = h' - hi určit střední chybu j~dné měřené
hodnoty hi

!fT
mo.}, = li --;=-y = 0,084d

a střední chybu průměrné šířky dílku h'

m}" = mo.}, : ..r;; = 0,013 d.

Ve druhé fázi (únor 1990) byl proměřen celý rozsah mě-
řicí stupnice gravimetru postupně od rysky O až k rysce
80. Způsob odečítání byl změněn tak, že dvojryska mi-
krometru byla nastavována střídavě na pravou rysku
hlavní stupnice - čtení ČI a pak ihned na levou rysku
- čtení čz. Tento postup byl v každém jednotlivém in-
tervalu opakován desetkrát.
Získané údaje byly zpracovány stejným způsobem ja-

ko v předchozím případě. Navíc byly určovány váhy Pi
jednotlivých hodnot hi k přesnějšímu vystižení průměr-
né hodnoty šířky intervalu h" váženým aritmetickým
průměrem.
Konstantou k v určovaných vahách Pi = k : mY,i byl

zvolen čtverec průměrné střední chyby m;, = I mj,/80

Hodnoty hi, mj,;, P; a 2,5 m,,;jsou pro jednotlivé inter-
valy uvedeny v tab. I.
Obecný průměr při předpokládané linearitě stupnice

h" = Iph/Ip = 100,124d

se střední chybou

mj," = ma : ~Ip = 0,005 d.

Aritmetický průměr

I
h' = - I h = 100,12sd (8)n

se střední chybou

_/ I02

mh' = l n(n ~ I) = 0,005 d (9)

dává prakticky stejný a stejně přesný výsledek. Zavede-
ní obecného průměru tedy nic nepřineslo.
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Di hi mhi Pi 2,5m.i

(d) (d) (d)

I 100,03 0,015 1,4 0,038
2 02 020 0,8 050
3 00 021 0,7 052
4 04 022 0,7 055
5 02 020 0,8 050
6 08 020 0,8 050
7 23 026 0,5 065
8 15 022 0,7 055
9 06 016 1,3 040

10 12 013 1,9 032
11 24 030 0,4 075
12 07 021 0,7 052
13 03 021 0,7 052
14 II 023 0,6 058
15 07 021 0,7 052
16 14 022 0,7 055
17 11 023 0,6 058
18 11 023 0,6 058
19 16 022 0,7 055
20 16 016 1,3 040
21 16 022 0,7 055
22 17 026 0,5 065
23 08 013 1,9 032
24 12 013 1,9 032
25 11 028 0,4 070
26 13 015 1,4 038
27 13 024 0,5 065
28 13 021 0,7 052
29 24 022 0,7 055
30 16 016 1,3 040
31 27 015 1,4 0,38
32 12 013 1,9 032
33 10 015 1,4 038
34 18 013 1,9 032
35 14 016 1,3 040
36 12 013 1,9 032
37 06 016 1,3 040
38 17 021 0,7 052
39 13 021 0,7 052
40 17 015 1,4 038

Na obr. I jsou na vodorovné ose zobrazeny z 2. experi-
mentu (odst. 2) jednotlivé dílky (intervaly) měřící stup-
nice gravimetru a na svislou osu jsou naneseny hodnoty
šířek hj jednotlivých intervalů v dílcích mikrometrické
stupnice. Současně jsou zde vyznačeny čárkovaně 2,5
násobky střední chyby mh kolem určené hodnoty h.

Dále souvislou čarou je vyznačena průměrná hodno-
ta šířky h' dílku měřicí stupnice.

Vidíme, že jen šířky dílků ze začátku stupnice a dílků
29,31,34,38,40 a 41 vybočují o více než dvou a půl ná-
sobek své střední chyby od určené průměrné šířky dílku
h'. Z tohoto poznatku by vyplývalo, že měřicí stupnice
gravimetru na začátku, zhruba od nuly do 13. dílku, ne-
ní lineární.

Nežli vyslovíme tuto domněnku, použijeme k výpoč-
tu stfedni-chyby jednoho určení šířky dílku obou měře-
ní. Označíme šířky dílků, určené při prvním proměřová-
ní hl a z druhého hz pro každý i-tý interval stupnice.

Protože v prvním případě byly proměřovány pouze
dílky 21 až 62, použijeme k výpočtům pouze hodnoty
z těchto 42 intervalů obou proměřování.

Di hi mhi Pi 2,5m.i

(d) (d) (d)

41 100,18 0,013 1,9 0,032
42 14 016 1,3 040
43 12 013 1,9 032
44 15 017 1,1 042
45 15 017 1,1 042
46 09 010 3,2 025
47 17 021 0,7 052
48 13 021 0,7 052
49 15 017 1,1 042
50 08 020 0,8 052
51 16 016 1,3 040
52 11 018 1,0 045
53 11 018 1,0 045
54 13 015 1,4 038
55 12 013 1,9 032
56 13 015 1,4 038
57 14 016 1,3 040
58 15 022 0,7 055
59 14 016 1,3 040
60 13 021 0,7 052
61 12 020 0,8 050
62 16 027 0,4 067
63 13 026 0,5 065
64 13 015 1,4 038
65 13 021 0,7 052
66 15 017 1,1 067
67 13 015 1,4 038
68 12 020 0,8 050
69 10 021 0,7 052
70 15 017 1,1 042
71 14 016 1,3 040
72 11 018 1,0 045
73 10 015 1,4 038
74 13 015 1,4 038
75 12 013 1,9 032
76 08 025 0,5 062
77 14 016 1,3 040
78 15 017 1,1 042
79 II 023 0,6 057
80 09 010 3,2 025

Hodnoty hli' hz" jejich aritmetické průměry h; i roz-
díly .1; = hZi - hli jsou sestaveny" tab. 2.

Z tohoto souboru n = 42 dvojic měření určíme střed-
ní rozdíl

{f;P
m" = y ~-n- = 0,097 d.

Výsledná průměrná hodnota

h x = J.- L h' = 10016 d
ni'

a střední chyba jednoho "měření" (jednoho určení) šíř-
ky dílku

Střední chyba aritmetického průměru h x

mh' = md: 2 = 0,048 d. (13)

Pak střední chyba výsledné hodnoty šířky dílku h x

mh' =mh' : r;; = 0,007 d. (14)

Střední chyba m' = 0,069 d je větší než průměrná
střední chyba m~ = 0,018 d. Je objektivnější, protože lze
pochybovat o nezávislosti jednotlivých odečtení q (čz),
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hl h2
h* L1

Di (hl + h2)leden únor
2

h2 - hl

(d) (d) (d) (d)

21 100,19 100,16 100,175 -0,03
22 17 17 170 -
23 10 08 090 -0,02
24 11 12 115 +0,01
25 20 11 155 -0,09
26 10 13 115 +0,03
27 08 13 105 +0,05
28 07 13 100 +0,06
29 14 24 190 +0,10
30 09 16 125 +0,07

31 100,14 100,27 100,205 +0,13
32 22 12 170 -0,10
33 17 10 135 -0,07
34 32 18 250 -0,14
35 33 14 235 -0,19
36 23 12 175 -0,11
37 27 06 165 -0,21
38 18 17 175 -0,01
39 32 13 225 -0,19
40 15 17 160 +0,02

41 100,29 100,18 100,235 -0,11
42 26 14 200 -0,12

z jejichž rozptylu byla m;, určena. Střední chyba mn./, =
0,084 d je ještě Větší, protože obsahuje i vliv, zřejmě ma-
lý, možné nelinearity stupnice. Střední kvadratická hod-
nota nelinearity je

Na obr. 2 jsou zobrazeny hodnoty šířek všech dílků
stupnice h = h2, určených z druhého proměřování stup-
nice. Dvojnásobná hodnota vypočtené střední chyby m'
hodnot hi z rovnice (12) by se měla vynášet od každé té-
to jednotlivé hodnoty. V případě, že průměrná hodnota
h' - rov. (8) - padne do intervalu h =+= 2 m', pak hod-
nota hi nevybočuje z homogenního souboru měření.
Stejného efektu ale dosáhneme tím, že hodnotu 2 m'
naneseme od průměrné hodnoty šířky dilku h I a zjišťu-
jeme, zda jednotlivé hodnoty měřených šířek dílků h2i
leží v tomto intervalu.
Hodnota průměrné šířky dílku h' je v grafu vyznače-

na plnou čarou, interval h' =+= 2 m' je ohraničen čarami

hl h2
h* L1

Di (hl + h2)leden únor
2

h2 - hl

(d) (d) (d) (d)

43 100,17 100,12 100,145 -0,05
44 08 15 115 +0,07
45 15 15 150 -
46 14 09 115 -0,05
47 25 17 210 -0,08
48 35 13 240 -0,22
49 38 15 265 -0,23
50 17 08 125 -0,09

51 100,30 100;16 100,230 -0,14
52 II 11 110 -
53 13 II 120 -0,02
54 12 13 125 +0,01
55 15 12 135 -0,03
56 10 13 115 +0,03
57 09 14 115 +0,05
58 15 15 150 -
59 16 14 150 -0,02
60 11 13 120 +0,02

61 100,14 100,12 100,130 -0,02
62 07 16 115 +0,09

~ 4207,45 4205,85 4206,650 -1,60

čárkovanými. Pouze v intervalu 31 vybočuje merená
hodnota z tohoto přísnějšího kritéria, ale je v mezích
2,5 m'.
Hodnoty, které vybočují od zjištěné průměrné hod-

noty šířky intervalu h' více než o I %0, určíme z nerov-
nosti

I h' - h21 > O,I dílu měřicí stupnice, (16)

protože O,I/l 00 = I %0' Hodnota 100 ve jmenovateli
zlomku reprezentuje šířku dílku měřicí stupnice gravi-
metru, vyjádřenou v dílcích mikrometru.
V grafu jsou meze h' =+= I %0 h' vyznačeny čerchova-

ně. Dilky, u kterých měřená 'hodnota vybočuje z těchto
mezí, jsou v grafu vyznačeny šipkami. Jestliže hi > h' +
I %0 h, směřuje šípka vzhůru, v případě, že hl < h' -
I %0 h, míří dolů.
Vytčená přesnost I %0 by tedy nebyla splněna při mě-

ření v intervalech 2, 3, 5, 7, II na začátku stupnice
a pak v intervalech 29 a 31. Je to však pravděpodobně
zaviněno chybami měření - viz značné rozdíly mezi hl
a h2 u intervalů 29 a 31. Porovnáme-Ii hodnoty h2 pro
dílky 29 a 31 s týmiž hodnotami hl v tab. 2, zjistíme, že
se příslušné hodnoty značně liší a je tedy možné, že při
druhém proměřování stupnice došlo k nějaké větší chy-
bě při nastavování dvojnitě mikrometru na tyto rysky
stupnice. Nahradíme-Ii hodnoty h2 hodnotami hl =
100,14 d, náhodou shodné pro oba intervaly, pak pad-
nou velmi blízko k průměrné hodnotě šířky intevalu h'
= 100,12. Můžeme tedy připustit, že čtení i na těchto
díicích stupnice bude přesnější než I %0.
Na obr. 3 je průměrná hodnota šířky dilku h x, urče-

ná ze vztahu (II), znázorněna plnou čarou. Dvojnáso-
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bek střední chyby jednoho určení šířky dílku 2m' =
0,14 d je vynesen od hodnoty h x a vyznačen přerušova-
nou čarou. Protože všechny hodnoty určovaných šířek
dílků h; padly dovnitř intervalu P =+= 2m', lze prohlá-
sit, že všechna měření jsou homogenní. Mezní hodnota
chyby I %0 h v odečtení na stupnici gravimetru je dána
vztahem O, I hl I00. Na obr. jsou meze h x =+= 0,00 I h vyz-
načeny čerchovaně.
Z obr. 3 je patrno, že pouze měření na intervalu mezi

ryskami 48 a 49 by toto přísné kritérium nepatrně pře-
kročilo. Zde však opět průměrné hodnoy h' šířek 48.
a 49. dílku stupnice jsou pravděpodobně zkresleny od·
povídajícími příliš velkými hodnotami hl'

Měřicí stupnice slapového gravimetru byla proměřová-
na pouze dvakrát, a to jednou na střední části od 21. do
62. dílku stupnice a podruhé v celém rozsahu. Po zpra-
cování tohoto poměrně skromného materiálu (pouze 10
odečtení v každém intervalu) a po provedení výše uve-
dených rozborů výsledků vyplývá, že hlavní stupnice
gravimetru Askania Gs 15 výrobního čísla 228 je s přes-
ností I %0 šířky dílku lineární od rysky II do konce
stupnice, v celém rozsahu pak s přesností 1,5 %0'
Rozdíl 0,16 d mezi průměrnou hodnotou šířky dílku

h x a teoretickou hodnotou 100 je runová chyba mikro-
metru. Odečtení mikrometru je třeba o její vliv opravo-
vat.

[I] SIEMENS A. G.: Bedienungsanleitung Schweremesser Gs
15 System Askania. [B. R.].

[2] BÓHM, J.-RADOUCH, V.-HAMPACHER, M.: Teorie
chyb a vyrovnávací počet. Praha, GKP 1990.

[3] BROŽ, J.: Slapová stanice na Geodetické observatoři Pec- 2
ný. GaKO 32(74), 1986, č. 8.

[4] HOLUB, S.: Prověrka slapového gravimetru Gs 15 č. 288.
[Párce stavební fakulty ČVUT.] Praha 1978.

[5] KOLENATÝ, E.: Vlastnosti gravimetru Gs 15 č. 228. [VZ
státní výzk. úkol č. 11-1-4/04.] Praha, FSv ČVUT 1990. 1

[6] BOJIKOE, B. A.-.Ll;11TT<I>EJI bA, 1O.-UH1MOH,
3.-EPO)K, R.-BAPíA, n.-íPI1AHEB, A. í.-CKAJI-
bCKI1H, JI.- XOHHI1UKI1, T.: MeTOlUl'ieCKOePYKO-
BO.::rCTBOno np~mlBHhlM Ha6molleHHSlMc rpaBHMeTpaMH.
Zcliby, Edice VUGTK 1990.

Lektoroval:
Ing. Karel Diviš, CSc.,

Zeměměřický ústav, Praha

INOVACE V GEODÉZII
A KARTOGRAFII

Nové fototechnické filmy
528.7 (084.12)

Na výstavě REPRO '93, konané počátkem března 1993 v Pra-
ze, představil s. p. FOMA Hradec Králové nové druhy foto-
technických filmů, které jsou uváděny na český trh.
Novinkou jsou především filmy pro zpracování při dennim

světle ("day-light"), k nimž patří Fomalite DL 5 a Fomalite
Dupl.
Fomalite DL 5 je negativně pracujicí materiál sensibilizova-

ný k UV záření. Je určen pro zhotovováni kontaktnich kopií
z průchodných (transmisních) předloh při běžných světelných
podmínkách v kopimě. Fotografická vrstva je nanesena na
bezbarvé polyesterové podložce o tloušťce 0,10 mm. Fílm je
opatřen antihalační a protizkrutovou vrstvou a dále na emulz-
ní straně ochrannou vrstvou proti mechanickému poškození
a vzniku elektrostatických výbojů.
Formalite DL 5 byl testován v laboratoři kartografické poly-

grafie stavební fakulty ČVUT s velmi dobrými výsledky. Je
vhodný jak pro reprodukci perových předloh, tak i při použití
kontaktních kopírovacích nebo kontaktních auto typických sítí.
Pro zpracováni doporučuje výrobce používat lázně typu Rapid
Access, především vývojku FOMA GD-RA a ustalovač FOMA
GF s utvrzovačem FOMA GH. Pro zpracováni lze však využít
í jakoukolív jinou tvrdě pracující vývojku a běžný ustalovač.
Při testování materiálu v laboratoří byla použita vývojka

ORWO 87 s dobou vyvolání 100-120 sekund a po opláchnutí
v kyselé přerušovací lázni běžný sirnatanový ustalovač. Po-
stupný osvit materiálu byl proveden v kopírovacím rámu Cen-
tauri, expozice byla volena od I sekundy do 5 minut. Při zpra-
cováni touto technologii byla docílena maximálni denzita
Dmux = 3,64 při expozici 130 sekund nebo delši (viz obr. 1).
Film pracuje velmi strmě; má velkou expoziční pružnost, vý-
bornou rozlišovací schopnost a hranovou ostrost čar. Na film
byla zkušebně vykopírována puntiková siť 34 linek/cm a dese-
tinásobně zvětšena (obr. 2). Dále byla vykopírována kontaktní
autotypická síť o hustotě 100 linek/cm a výsledná kopie zvět-
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šena 20násobně (obr. 3); zvětšeniny byly vyhotoveny na foto-
grafický papír Foma-Dokument na mikrografickém zvětšova-
cím přístroji. V obou případech byly dosaženy vynikající vý-
sledky.

Druhým testovaným materiálem byl Fomalite Dupl. Jde
o přímopozitivní film pro UV kopírovací stroje v "day-lighf'
provedení. Určen je pro zhotovování kvalitativně náročných
kontaktních kopií z průchodných předloh pro systém pozi-
tiv-pozitiv (resp. negativ-negativ). Film je vysoce citlivý
k UV záření; výsledné kopie vykazují vysokou optickou husto-
tu a výbornou rozlišovací schopnost.

Fotografická vrstva je zde obdobně jako u filmu Fomalite
DL 5 nanesena na polyesterové podložce o tloušťce 0,10 mm.
Materiál je opatřen antihalačni, protizkrutovou a ochrannou
vrstvou. Jeho zpracování je shodné se zpracovánim Fomalite
DL 5.

Materiály Fomalite DL 5 a Fomalite Dupl jsou dodávány
výhradně v listech, a to ve formátech 30 x 40, 40 x 50
a 5.0x 60 cm v balení po 100 listech. Filmy doporučuje výrobce
skladovat v neporušených originálních obalech v suchých skla-
dech při teplotě nepřevyšující 20°C a při relativní vlhkosti
40-60 %. Filmy je možno zpracovávat buď při tlumeném den-
ním světle nebo í při běžném laboratorním zářivkovém osvětle-
ní. Filmy je možno vystavit bez nebezpečí vzniku závoje po
dobu až 10 minut zářivce opatřené UV filtrem. Nevýhodou je,
že FOMA nedodává materiál v rolich, příp. v listech v menším
balení (po 50 nebo popřípadě i po 10 listech). Filmy nejsou
vhodné pro leptání. Jejich výhodou je, že jsou asi o čtvrtinu

Výrobce Označení materiálu

FOMA FOMALITE DL FOMALITE FOMALINE 08
5 DUPL

AGFA DL 511 P DO 510 P 0811 P

OU BLF-X 4, BLD 4. CQL4
PONT BLS-X 4 BLD-X 4

FUJ! KVL 100, KW OU 100 NO \00, RO 100
100

KODAK CB 4 HDF SO 246 KODALINE
2586

ORWO 0211 DO 278 FO 7, FO 71

Obr. 2 Kopie puntikové sítě 34 linek/cm na materiálu
Fomalite DL 5 (zvětšeno IOx)

Obr. 3 Kopie kontaktní autotypické sítě 100 linek/cm na
materiálu Fomalite DL 5 (zvětšeno 20X)

levnější než obdobné typy dovážených materiálů při zcela
srovnatelné kvalitě výsledků.

Dalším typem grafického filmu z provenience s. p. FOMA
Hradec Králové je Fomaline 08. Jde o ortochromatický nega-
tivní materiál určený pro perové i síťové práce s využitím foto-
grafického reprodukčního přístroje; možné je tento film použít
í pro kontaktní kopirování. Film se vyznačuje vysokou cítlivos-
tí ke světlu, velkou expoziční pružností a zejména vysokým
kontrastem.

Film byl rovněž testován v laboratoři kartografické polygra-
fie. Pro jeho zpracování byla použita vývojka Agfa-Gevaert
G 3 P s kyselou přerušovací lázní a běžným sirnatanovým usta-
lovačem. Doba vyvolání byla 40-50 sekund při teplotě cca
22 oe. Osvit byl proveden v kontaktní kopírce s tlumeným žlu-
tým světlem. Dosažené výsledky jsou patrné z obr. 4. Maximál-
ní denzita byla dosažena Dmox = 4,34. Film má velmi strmou
gradaci.

Fomaline 08 je dodáván jako listový film ve formátech
24x30, 30X40, 40x50 a 50x60 cm v balení po 100 listech. Pro
jeho zpracování a skladování doporučuje výrobce stejné che-
mikálie a podmínky jako u obou předchozích materiálů.

V tab. I se uvádí ekvivalentní grafické materiály předních
světových firem v porovnání s novými výrobky FOMA.

Nové výrobky s. p. Foma Hradec Králové mohou svými
technickými vlastnostmi i cenou ·úspěšně konkurovat dosud
dováženým zahraničním materíálům.

Ing. Miroslav Mikšovský. CSc.,
katedra mapování a kartografie FSv ČVUT v Praze
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V letošním roce byly obchody se spotřební elektroníkou náhle
zaplaveny řadou přenosných zařízení Global positioning sy-
stem (GPS) pro určování polohy. A tak se mezi videorekordé-
ry, přehrávači, mixéry a mikrovlnými troubami objevila uvede-
ná zařizeni jako konzumní elektronika. I když se takový vývoj
dal očekávat, přece jen nás zaráži množstvi těchto přístrojů na
trhu a jejích cenová dostupnost (cca 1 000 USD). I když se jed-
ná "jen" o tzv. navigační zařízení, je zajímavé, do jaké míry
může zmíněný vývoj ovlivnít obor geodézíe a kartografie a zda
se první zařízení nestanou zároveň posledními. Je však vše-
obecně známo, že tato zařízení jsou jíž delší dobu standard nim
vybavením americké armády a námořnictva a do svého vyba-
vení je zařadilo i NATO, zejména po jejich úspěšném využití
multinárodními silami v operaci Desert Storm v Perském záli-
vu a v Irácké poušti.

Masové uvolnění technologie GPS pro civilní účely je zřej-
mě podmíněno celou řadou polítických, ekonomických a vo-
jenských faktorů. Autor zprávy měl možnost vyzkoušet dvě
z těchto zařízení pří jejich uvedeni na trh. Jedná se o zařizení
MAGELLAN GPS NAV 5000 (obr. I) a SONY GPS IPS-360
PYXIS (obr. 2), podle technických dat (tab. I) o špičková zaří-
zení v dané kategorii.

Provozní zkoušky a jejich výsledky

Každé z výše uvedených zařízení měl autor k dispozicí po do-
bu jednoho týdne. Více než o navigační úlohy se zajímalo geo-
detické aplíkace, zejména o přesnost určování polohy jednotli-
vých bodů při stacionární observaci.

Zkoušky byly rozděleny do dvou částí:
a) Opakované určování polohy (7 X) jednoho bodu v průběhu

3 dní.
b) Určení polohy 6 známých bodů maltské státní trígonome-

trické sitě, rozmístěných podél severního a jižního pobřeží
ostrova ve vzdálenostech 500 m až 20 km.

V následující tabulce jsou uvedeny odhady středních chyb
v určení jedné zeměpisné souřadnice ze 7 (A) respektive ze 6
(B) opakovaných měření.

SONY IPS-360 MAGELLAN
NAV 5000

A. Opakované určování bodu
B. Určování daných bodů

0,4"
0,6"

Je tedy zřejmé, že tyto informativní zkoušky omezeného roz-
sahu neprokázaly významný rozdíl v přesnosti obou zařízení.
Zkoušky však potvrdily údaje o přesnosti uváděné oběma vý-
robci.

Zařízení SONY IPS-360 MAGELLAN NAV 5000

Fyzícké charakteristiky:
Rozměry 100 x 175 x 39 mm 89 x 222 x 54 mm
Hmotnost cca 590 g cca 850 g

(včetně 4 AA baterií) (včetně 6 AA baterií)
Displej LCD (2 řádky x 20 znaků) LCD (2 řádky x 16 znaků)

0,1" I" nebo 0,01'
Provozní rostředi:
Displej a lávesnice vodovzdorný vodotěsný (plave na vodě)

- 10°C až + 50 °C - 10°C až + 60 °C
Elektrické charakteristiky:
Příjem 4 paralelni kanály 5 kanálů
Spotřeba energie 4 AA baterie (6 V DC) životnost cca 2 h 6 AA bateríí (9 V DC) životnost cca 10 h

Autobaterie: 12124 V DC a AC adaptéry
175 mA (12 V), 106 mA (24 V) 160 až 185 mA

Přesnost:
Poloha 30 až 100 m (DOP max. 6) 15 m v 2D
Rychlost 0,56 km/h (DOP max. 6) 0,19 km/h (HDOP 2)
Obnova dat každé 2 s každou I s
Provozní charakteristiky:
Max. rychlost nosiče 980 km/h I 525 km/h
Kapacita paměti 50 bodů na trase 100 bodů + výchozí bod

50 cílových bodů + posledních 5 bodů
9 tras (celkem 99 bodů) 10 tras

Příslušenství kompletní souprava nutno zakoupít zvlášť

Poznámka: V současné době se na trhu objevil dalši model MAGELLAN GPS NAV 5000D. který využivá diferenciální technologie při
přijmu signálů z navigačních družic. pro který výrobce udává přesnost v určení polohy 5-10 m.
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Současně s ověřováním přesnosti byla vyzkoušena funkce
vyhledávání bodu o známých zeměpisných souřadnicích. SO-
NY IPS-360 signalizuje přiblížení k hledanému bodu zvukově
od vzdálenosti 100 m, MAGELLAN NAV 5000 od vzdálenosti
150 m zobrazením zprávy "c1ose" na displeji.

Volba souřadnicového systému

Zařizení GPS určují zeměpisnou polohu v systému WGS (Wo-
rld Geodetic System), který je jednotný pro celou zeměkouli.
Zařízení SONY IPS-360 nabízí proto 26 dalšich souřadnico-
vých systémů, do kterých je možno naměřené souřadnice oka-
mžitě transformovat. Souřadnicové systémy uživané v zemích
východní Evropy však v nabídce zastoupeny nejsou.
MAGELLAN NA V 5000 má pouze 12 předprogramova-

ných geodetických systémů, ale má možnost definovat tzv. uži-
vat:lský systém, tj. libovolný souřadnícový systém, pro nějž lze
určIt 4 Moloďenského transformační konstanty. Tím se tento
systém stává celosvětově použitelný, tzn. i pro naše území.

Závěry

O.bě zkoušená zařízení patří do kat~gorie příručních navígač-
nich aparatur GPS. Zkoušky potvrdily, že se jedná o přístroje
stejné třídy přesnosti.
SON.Y IPS-360 je poloprofesíonální kompletní souprava,

zahrnující všechna přídavná zařízení (kabely, adaptéry kufřík
externí anténu). Nevýhodou je relativně velká spotřeba ener:
gie (4 AA bateríe na cca 2 h), subtilní konstrukce a nemožnost
definovat libovolný uživatelský souřadnicový systém.
MAGELLAN NAV 5000 je zařízení vzhledem i funkcí pro-

fesionální. Příslušenstvi (kabely pro externí zdroj energie, ex-
terní anténa, montážni souprava pro uchycení na palubní des-
ku) však nejsou součástí běžné dodávky. Velkou předností za-
řízení je možnost definovat libovolný uživatelský souřadnico-
vý systém.
Příručni zařízení GPS nabízeji celou řadu aplikací:

- doplňkové navigační zařizení v dopravních prostředcích na
moři, na souši i ve vzduchu,

- vojenské a policejní použití,
- zemědělství, lesnictví,
- ochrana životního prostředí,
- geologie,
- geodézíe a kartografie (např. rychlá aktualizace map střed-

nich a malých měřítek),
- prostorová lokalizace informací pro GIS (geografické infor-

mačni systémy),
- výuka, sport atd.

Ing. Václav Slaboch. CSc ..
Malta

SPOLEČENSKO-ODBORNÁČiNNOST

III. česká onomastická konference se konala ve dnech
12.-14. I. 93 v Hradci Králové s hlavním tématem: Onymické
systémy. Konferenci připravily společně Onomastická komise
Ceské akademie věc! (čA V), Vysoká škola pedagogická
v Hradci Králové a Ustav pro jazyk český České akademie
věd.
Jednání konference proběhla v prostorách Vysoké školy pe-

dagogické za účasti asi 60 pracovniků z oblasti naší i zahranič-
ní onomastiky, tj. vědecké disciplíny zabývajici se vlastnimi
jmény. Svými zástupci se jednání zúčastnily Ceská republika,
Slovensko, Polsko, Německo, Rusko a Norsko. Tato jednáni
se konala první a poslední půl den v plénu, po ostatní dobu ve
třech sekcích, a to v sekci A: Antroponomastika, sekci B: To-
ponomastika (Oronymie, hydronymie) a v sekci C: Literární
onomastika a didaktika.
Z příspěvků přednesených v plénu vzbudily největší pozor-

nost dva, které do značné míry určily další průběh jednání
a dískusí. Profesor lipské univerzity E. Eichler vystoupil
s úvodnim a zásadním referátem "Systemdiagnose in der Ono-
mastik", který se zaměřil na problematiku systémů a struktur
v onomastícké materii a zvláště zdůraznil vzájemné vztahy me-
zi jmény jako takovými a objekty pojmenovacího procesu.
Druhým referátem na toto téma byl důkladný a shrnujicí pří-
spěvek "Systémové vztahy v onymii" PhDr. R. Šrámka, CSc.,
p'ředsedy Onomastické komise ČA V a vědeckého pracovníka
Ustavu pro jazyk český ČAV v Brně.
V obou referátech důrazně zaznělo, že z nynější etapy převa-

žujicích badatelských prací v oblasti onomastiky prováděných
prostředky jazykovými a z hlediska jazykového je nutno přejít
k teoreticky náročným výzkumům vzájemných vztahů jmen
a jejich nositelů. Proto se na poli toponymie (souhrnu vlast-
ních jmen geografických) prokazuje větší potřebnost spoluprá-
ce onomastiků a jazykovědců vůbec s geografy a kartografy.
Jeden z největších problémů v tomto směru vyvstane při zkou-
mání punktuálnosti, bodovosti geografických objektů - nosi-
telů jmen: jde o vzájemné vymezení, ohraničení těchto objek-
tů. Problémy způsobuje také přecházení jmen z jednoho objek-
tu na druhý během dějínného vývoje.
Jednání v pro nás nejdůležitější sekci B se soustředilo na vý-

zkum oronymie a hydronymie. Zásadní příspěvky k problema-
tice pol1}ístních jmen přednesly Qracovnice onomastického od-
dělení Ustavu pro jazyk český CA V v Praze. PhDr. L. Olivo-
vá, CSc. se zabývala ve svém referátu podrobně slovotvorným
systémem po místních jmen v Čechách, vzniklých odvozením
příponami od jmen vlastních; PhDr. J. Matúšová sledovala
pomístní jména v jazykově kontaktních územích, převážně
v česko-německém prostoru.

K problematice vlastních hydronym promluvila např. J. Ma-
lenínská z Prahy, J. Kolařík z Olomouce, O. Nemčoková
z Banské Bystrice, R. Mrózek z Cieszyna a E. Jakus-Borkowa
z Opole. Oronymii se ve svém příspěvku věnovali např.
dr. M. Majtán z Bratislavy nebo M. Pančíková rovněž z Brati-
slavy.
V některých diskusních příspěvcich se objevily četné výtky

pro neutěšený stav v poimenování zejména kratších a zcela
krátkých vodních toků v Ceské republice. Obecně představuje
tato část hydronymie oblast trvalých a snad věčných sporů me-
zi různými uživateli dotčeného názvosloví. Je obecně přijímá-
no, že potřeba pojmenování malých vodních toků je malá,
možno snad řici minimální, a vždy tomu tak bylo. Neexistence
či nedochování starých, historických jmen svádí proto často po
účelovém, často chybném, vytváření novotvarů různé vnitřní
kvality. Zde je třeba soustředít síly onomastických pracovišť
i pracovišť především geodetických k ujasnění celkové koncep-
ce řešeni tohoto názvoslovného problému.
Na závěr bych chtěl konstatovat, že veškerá jednáni konfe-

rence probíhala i při různosti názorů v příjemné atmosféře a se
snahou o prohloubení vzájemné spolupráce.

PhDr. Pavel Boháč.
tajemník Názvoslovné komise při éÚZK
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Kurs "Geografické informační
systémy a dálkový průzkum"
pořádaný GDTA v Toulouse

Motivem pro napsání této stručné informace je nejenom účast
na kursu, ale také připomínka pozoruhodného výročí. V tomto
roce 1993 zaznamenává GDTA - Le Groupement pour le Dé-
veloppement de la Télédétection Aérospatiale (Sdružení pro
rozvoj leteckého a kosmického dálkového průzkumu) dvacet
let své existence. Současnými členy sdružení jsou Národní cen-
t':lm pro kosmíc:ký výzkum (CNES), Národní geografický in-
stitut (IGN), Uřad pro geologický a ho~nický výzkum
(BRGM), Francouzský naftový institut (IFP), Uřad pro rozvoj
zemědělské vyroby (BDPA~SCET-AGRI) a Francouzský insti-
tut pro výzkum využití moře (IFREMER).
GDTA sídlí na jihovýchodním okraji města Toulouse v me-

zinárodním středísku pro letecké a kosmické vzdělávání (FI-
AS), které je součástí vědeckého komplexu Rangueil. V blíz-
kostí jsou umístěny rovněž objekty CNES, SPOT IMAGE a le-
tecké školy. GDTA zajišťuje každoročně řadu kursů ve fran-
couzštině, některé (dálkový průzkum, mapování z kosmu
a SPOT) i v angličtině. Nabídka pro probíhající roční cyklus
obsahuje II typů kursů, z níchž některé krátkodobé se opakují
dvakrát í tříkrát. Nejnáročnější "CETEL" trvá ID měsíců, jeho
cena činí IDO 000 FF a studijní skupina má asi 20 stážistů. Pro-
gram stáže zahrnuje tyto celky:
- všeobecné poznatky z dálkového průzkumu, fotogramme-

trie, informatiky, matematiky a statistiky,
- analogové zpracování snimků,
- fyzikální základy a metody dálkového průzkumu,
- metody digitálního zpracování obrazu,
- aplikované metody v mikroprojektech (zpracování obrazu

a tematická interpretace v různých oborech registrovaného
záření - viditelném a blízkém infračerveném, infračerve-
ném termálním a mikrovlnném),

- datové báze a geografické informační systémy (GIS),
- aplikace dálkového průzkumu Země v různých oborech

(geologie, kartografie, zemědělství atd.),
- praktická stáž s vypracováním díplomové práce.
Pro účastníky kursů jsou k dispozici dobře vybavené digitál-

ni laboratoře, kvalitní vstupní materiály pro zpracování i bo-
hatá odborná literatura jak publikace, tak interní studijní po-
můcky.
GDTA udržuje rozsáhlé styky na mezinárodní úrovni i s od-

bornými francouzskými institucemi a část kursů postgraduál-
ního charakteru a specíalizovaná setkání pořádá v zahraničí.
V roce 1992 se zúčastnilo stáží v Toulouse 149 posluchačů, dal-
ších stáží a seminářů ve Francii a v cizině 418 osob, to zname-
ná dohromady 567. Celkový počet stážistů násobený počtem
týdnů výuky dosáhl I 934, z toho pro krátké stáže 884. (Viz
GDTA Contact - Edition 1992, N. S).
Na finanční podpoře stáží se podílejí významné národní

i mezinárodní instituce, např. francouzské ministerstvo zahra-
níčních věcí a ministerstvo pro spolupráci i další vzdělávací
a průmyslové organizace, Evropské hospodářské společenství,
Světová banka ve Washingtonu, švýcarské, britské, německé
i asijské organizace s rozvojovými programy, UNESCO, FAO,
WHO, WWF atd.
Kurs "Geografické informační systémy a dálkový průzkum"

(označovaný SIG podle francouzského názvu) probíhal od 30.
II. do II. 12. 1992. Kurs měl 18 účastníků, z toho 8 z Francie
a 4 z afrických zemí. Náplň tohoto kursu lze rozdělit do čtyř
hlavních tematických celků, doplněných praktickými pracemi:
I. Tvo rb a a fu n kce G I S (typy datových bází, metodologie,
funkce GIS, přehled nabídky hardware a software, koncep-
ce a realizace projektů).

2. V,ztah G1S a dálkového průzkumu (přehled základ-
mch poznatků, hodnocení dálkového průzkumu z hlediska
Zí~.k~~~nivstupních údajů pro G1S; pro dálkový průzkum
pnnasl zase tvorba a funkce GIS zlepšt:ní metod zpracování
obrazu a další technologické podněty). ..

3. Geografické informace a kartografie. Tvorba dato-
vých bází v IGN může být využita pro řešení Základni báze
geo&r~fic~ých dat (vznikající pod akronymem ZABAGED
z dlgltahzace základní mapy .české republiky v měř.
I : 10000). Datová báze BD Carto je prakticky ve stadíu na-

plnění informačních souborů založených na dígitalizací
existující francouzské topografické mapy v měřítku
I : SO 000 (série orange: územi Francie je zobrazeno na
I IDO mapových listech). K doplňování geometrických infor-
mací mají sloužit především snímky z družice SPOT. V další
etapě se připravuje vytvoření topografické datové báze BD
Topo, kde zdrojem prvotních geometrických informaci bude
nové letecké snímkování v měř. I : 30 000, které poskytne
úplné prostorové souřadnice x, y. z. Tento projekt by umož-
nil obnovu map středních měřítek každé čtyři roky. Přednáš-
ky poskytly přehled o struktuře geografického obsahu, jed-
notlivých fázich procesu pořizování dat, používaném pří-
strojovém a programovém vybavení, organizaci, kvalitě i ce-
nách prací.

4. Příklady projektů a konkrétních aplikací dálkové-
ho prů.zkumu v geografickém informačním systému.
- Projekt COSMIP: zmapování využití půdy a připrava vy-

tvoření přírodního parku při soutoku řek Garonne a Arri-
ege. Tvorba GIS ve vektorové formě z dostupných pod-
kladů, získání dalších informací metodami dálkového
průzkumu, vývoj metod pro rastrové zpracování obrazu,
rozbor územních poměrů, statistické vyhodnocení vvtvo-
ření kritérií, sestrojení mapy střetů, odhady persp~kÚvní-
ho vývoje krajiny.

- Projekt na výstavbu dálnice v úseku Ambérieu-Greno-
ble. V závěru zpracování byly vytvořeny panoramatické
pohledy na navrhované alternativy (SPOT - 3D) a pro-
v.edeno celkové zhodnocení a porovnání jednotlivých va-
nant.

- Projekt informačniho systému pro město Toulouse. Im-
pulse!? p!o vytvoře~í ínf?rmačního systému je bouřlivý
rozvoJ mesta v souvIslosti s budováním leteckého a kos-
mického průmyslu i související infrastruktury.

- Další aI;llikace: studium vývoje zemědělské krajiny, změ-
ny lesmch porostů, rozbor hydrografické sitě, příprava
velkých .inženýrských projektů: mosty, přehrady, tratě
TGV, letiště, úprava mořského pobřeži: orientace a navi-
gace ve velkých městech a při dálkové dopravě, biologic-
ké projekty, požárni ochrana, tvorba tematických map
pro účely administrativy a statistiky.

S. Praktické práce při digitálním zpracování dat
- Základní seznámení s vybavením v GDTA: PC ARC/IN-

FO, Multiscope.
- Sběr dat pro GlS (digitalizace mapy, předzpracování

snímků).
- Klasifikace kosmického snímku, prostorová analýza dat.
- Transformace a vyhodnocení výsledků.
Zájmové území: širší okoli Toulouse, africké území.
Získané poznatky budou využity při budování základní báze

geografických dat - ZABAGED (územně orientovaného in·
formačního systému, který je určen pro tvorbu základních a te-
matických map středních měřítek v České republice).

Ing. Ema Mi/esová,
Zeméméřický ústav, Praha

INFORMACE A ZPRÁVY
O ČiNNOSTI ORGÁNŮ
A ORGANIZACí RESORTŮ ČÚZK
A ÚGKK SR

Informace o nasazení aparatur
GPS v Zeměměřickém ústavu
v roce 1992

Zeměměřický ústav vlastní v současné době 3 aparatury GPS
(Global Positioning System) GEOTRACER 100 (jednu dvou-
frekvenční a dvě jednofrekvenční). ° zkušenostech s uplatně-
ním přijímačů v praxi bylo poiednáno v tomto časopise např.
v r. 1992, Č. 2 a na některých ,eminářích souvisejících s proble-
matíkou GPS. Lze říci, že využítí metody GPS při doplňování
a zhušťování Československé trígonometrické sítě (CSTS) se
již posunulo na úroveň standardnich rutinních postupů.
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celkem bodů nově určovaných nivelovaných bodů průměrná délka vektorůlokalita bodů [m)

Dobrá Voda 57 46 7 1800

Vyšši Brod 16 10 5 2600

Lipník n. B. 19 II 8 2600

Třebíč Telč III 68 26 3000

lokalita mrp mA mh

Dobrá Voda 5 3 9

Vyšší Brod 8 6 15

Lipnik n. B. 4 3 7

Třebíč - Telč 8 7 15

V r. 1992 se Zeměměřícký ústav podílel na budováni polo-
hové sitě O. řádu. Kromě této aktívity prováděl metodami GPS
práce na zhuštění ČSTS ve čtyřech lokalitách. O rozsahu těch-
to prací podává přehled několik údajů (viz tab. I).. .
Až na výjimky bylo měřeno třemi ap~raturaml naJed~ou

v jednofrekvcnčním režímu a měřené velIčmy byly zpracovany
standardním postupem softwarem TRIMVEC-PLUS a TRIM-
NET. K výpočtům vektorů byl zásadně použiván podprog~~m
MBP-Multí. Bvlo dosaženo velmi příznivých výsledků. Jejich
přesnost lze charakterizovat středními chybami vyrovnaných
souřadníc vvbraných z kovarianční matice (viz tab. 2).
Hodnoty štředňích chyb jsou uvedeny v milimetrech. mrp

značí středni chybu ve směru polední ku, mA ve směru rovno-
běžkya mH ve směru normály k elipsoidu.
Vyrovnané souřadnice bodů volné sitě, získané softwarem

TRIMNET v systému WGS-84, jsou obecně převáděny do
souřadnicového systému S-JTSK v těchto krocích:
- 7-mí prvková prostorová transformace do pracovního sou-

řadnicového systému S-JTS, přesností ekvivalentního systé-
mu S-1942/83 zbaveného deformací S-JTSK;

- Dodatečná Ju~gova transformace v S-JTS pro odstranění
zbytkových souřadnicových rozdíl ů;

- Ověřeni ídentit bodů klíče v S-JTS;
- Odvozeni definitivních souřadnic v S-JTSK interpolací po-

mocí izočar souřadnicových rozdílů mezi S-JTSK a S-JTS.
Jednotlivé kroky postupu jsou ještě zkoumány a podrobová-

nv studijním analýzám. Některé programy jsou dále upravová-
nv a zdokonalová"ny s cílem maximální automatizace výpočtů.
. Výšky bodů jsou určovány pomocí modelu kvazígeoidu, kte-
rý je pro každou lokalitu vytvořen z rozdílů normálnich výšek
a výšek určených GPS (elipsoídických) na vybraných nivelova-
ných bodech. Nivelované body je nutno volit dostatečnt' hustě
a pravidelně po celém území s ohledem na očekávaný p~ůběh
kvazigeoidu v lokalítě. Pro výpočty výšek a transformace Je ny-
ni navíc k díspozici model gravimetríckého kvazigeoidu z řeše-
ní Výzkumného ústavu geodetíckého, topografického a karto-
grafického, Zdi by, z r. 1990.
Na závěr je vhodné uvést, že v lokalitě Dobrá Voda (r. 1992)

bylo pro studijní účely kontrolně zaměřeno 9 délek mezi body
sítě GPS s přímou viditelností, a to elektronickým dálkoměrem
AGA 14 A. Cllem bylo porovnat výsledky obou způsobů urče-
ní prostorových vzdáleností a ověřit spolehlivost rozměrové
složky vektorů určených GPS. Porovnání výsledků dává tab. 3:
Středni hodnota rozdílů činí 7 mm. Relativní rozdíly mezI

délkami jsou hluboko pod přesností určení šikmých délek,
udávanou výrobcí (m, u GPS 10 + 2.1O-'s, u AGA 14 A 5 +
5. 10-6 S [mm)). Jen v jediném případě přesahuje relativni roz-
díl hodnotu 10- 5. Shoda výsledků obou metod byla v tomto
případě velmi dobrá a jen potvrdila oprávněnost orientace na
progresivní technologii GPS při běžných pracích v ČSTS.

Ing. David Jindra, CSc ..
Zeměměřický ústav. Praha

AGAI4A GPS rozdíl relativní rozdil
[m) [m) [m) [mm/km)

736,838 736,840 - 0,002 2,7
744,385 744,384 + 0,001 1,3
771,621 771,634 - 0,013 16,8
946,469 946,476 - 0,007 7,4
1113,534 1113,541 - 0,007 6,3
1379,997 1380,001 - 0,004 2,9
1425,014 1425,002 .•. 0,012 8,4
1711,370 1711,371 - 0,001 0,6
2483,370 2483,373 - 0,003 1,2

K paťdesiatke
plk. Ing. Petra Forgácha

Čas sa zastavit' nedá a roky bežia aj prislušníkom topografic-
kej služby, a tak medzí pat'desiatnikov sa dňa 29. 6. 1993 zara-
dil aj plukovník Ing. Peter F ? r g á .ch, náčelnik topografic-
kej služby Armády SlovenskeJ republIky (ASR). .
Jubilant sa narodil v Budapešti. Na Slovensko - do Marti-

na prišiel s rodičmi v roku 1944, kde aj v roku 1960 maturoval
na jedenást'ročnej str~dnej škole. Zeme":!eračské i?žínierstvo
študoval na StavebneJ fakulte SlovenskeJ vysokej skoly tech-
nickej (SVŠT) v Bratislave. Po jeho skončení ~ roku 196~ na-
s.túpil do Inžinierskej geodézie, .n.p., ,(lG) Bratlsl~va - zavod
Zilina, kde vykonával mapovacle prace. Pracov~y pomer 'pr~-
rušil na dobu jedného roka, kedy bol povol~ny vy~onat za-
kladnú vojenskú službu. ~ko absolv~nt vOje.nskeJ katedry
SVŠT ju vykonal u 4. geodetického oddl,elu (odn_~du) ~ Bechy-
ni (okres Ceské Budějovice) a v Česk)'ch BudejoYlclach: .Po
skončení vojenskej služby sa opat' vrátil do lG zavod ŽIlma
k mapovacím prácam.
V roku 1971 bol Ing. For g á c h, aktivizovaný za vojaka

z povolania a nastúpil k 4. geodetickéO?u o~dielu v Čes~ýc.h
Budějoviciach. Tu v roku 1974 s'a stal načelmkom geodetlcke-
ho oddelenia a neskor posobil ako velitel' topografického od-
dielu v Písku (okres České Budějovice). V tomto obdobi aktív-
ne pracoval vo vedecko-technickej spoločnosti v sekcii geodé-
zia a kartografia. ...
V roku 1982 sa vracía na Slovensko do funkcle zastupcu na-

čelníka topografickej služby Východného vojenského okruh~
v Trenčíne. Šíroká činnost' v odborných útvaroch topografickeJ
služby, dobré organizačné schopnosti. roz~ážnost' pri ~ešení
problémov a citlivý prístup k spolupracovmkom pnspelI k to-
mu, že v roku 1990 bol vymenovaný do funkcie náčelníka .to-
pografickej služby Vojenského veli.tel'stva Yých?d. Od začlat-
ku roku 1993 je plk. Ing. For g ach načelmkom topogra-
fickej služby ASR. .
Pracovníci rezortu Uradu geodézie, kartografie a katastra

Slovenskej republiky vítajú jeho spoluprácu pri koordinácii
spoločných úloh geodézie a kartografie. '"
Do druhej pat'desiatky želáme plk. Ing. PetrovI Forgachovl

pevné zdravie, nové pracovné úspechy a pohodu v osobnom
živote.
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Profil nakladatelství GeoCenter
International Praha

V říjnu 1992 byla založena v Praze společnost Bertelsmann-
Media. Je dceřinou společností světového koncernu Bertels-
mann, který měl v obchodním roce 1990/91 celkem 45 110
spolupracovníků. V současné době má pražská společnost Ber-
telsmann-Media pět divízí s různorodou náplní. Jednou z těch-
to divizí je nakladatelstvi GeoCenter International, které zača-
lo působit v Ceské a Slovenské republice v roce 1991.

Nakladatelství GeoCenter se sídlem v Praze 4-Modřanech
má velkou oporu v kartografické emisi firmy RV Reise-und
Verkehrsverlag. Spolupracuje ovšem s dalšimi nakladatelství-
mi a firmami, mimo jiné s a.s. Geodézie Brno. Tato spolupráce
přináší dobré výsledky k oboustranné spokojenosti. Aktivita
nakladatelství GeoCenter se orientovala především na karto-
grafickou tvorbu z oblasti turistiky - mapy, při ručky, průvod-
ce i knihy pro cestování. Stávajicí produkci můžeme shrnout
následovně:

Ve skupině autoatlasů se mapová tvorba orientuje přede-
vším na evropské země. Mapy vynikají přehlednosti a jsou
buď v měřitku I :300000 nebo I :800 000.

Pro cestování jsou k dispozici cestovní atlas)' a speciálně pro
automobilisty mají atlasy spirálovou vazbu. Mapy v těchto
atlasech maji jednotné měřítko 1:300000, přičemž je připojen
rejstřík sídel, plány význačných měst a další náležitosti usnad-
ňující cestování.

Nakladatelství slrduje širokou nabídku map evropsk.ých stá-
tlí. Sirší nabídka pokrývá těmito mapami celý svět. Každá ma-
pa je doplněna plány důležitějšich měst.

Pro zájemce je připraveno na 60 map zajímav.vch regionů.
Mapy jsou sestaveny s ohledem na povšechnou i podrobnou
orientaci cestujících a současně, aby pomáhaly při plánování
zamýšlených jízd.

Plány evropských měst jsou opatřeny turistickými informace-
mi, upozorněnímí na pamětihodnosti, odkazy na hotely. Do-
plňkové mapky spolu s rejstřikem ulic usnadňují snadnou ori-
entaci.

V neposlední řadě jsou v nabídce různé cestovní příruL'ky pro
vybrané regiony a cestovni průvodce. Tyto publikace jsou ideál-
ními kombinacemi průvodců, rádců a automap. Současně jsou
opatřeny barevnými ilustracemi, aby ještě lépe upozorňovaly
na různé zajímavosti. Tvůrci těchto publikací jsou vedeni sna-
hou, aby si turista naplánoval cestu v plném domácím pohodlí
a seznámil se s krajinou dříve, než si vše prohlédne na vlastní
oči. Na druhé straně, až se vráti domů, aby si s pomocí publi-
kace znovu vybavil navštivená místa a vrátí I se k nim ve vzpo-
mínce.

Nakladatelství GeoCenter je v současné době více partne-
rem obchodním, který zprostředkovává prodej map různých
nakladatelství. Začíná se však i orientovat na vlastní edici.
V tom směru je navázána spolupráce s Geodézii Brno a.s., kde
bylo vydáno 14 plánů měst, počínaje Brnem až po vzdálený
Cheb, titul Morava-Slezsko, památky, příroda a titul Slavkov
- bitva tří císařů.

Z vydaných kartografických děl je pozoruhodný zejména
Velký městský atlas Prahy 1:20000 zanrnující celou pražskou
aglomerací včetně plánů přilehlých měst. Je doplněn nejen dů-
ležítými informacemi, ale i seznamem ulic se 14600 názvy. Za-
jímavý je Cestovní atlas Ceské a Slovenské republiky. Je ve
formě brožury formátu A4, takže pří rozevření se nám jeví celá
trasa daleko přehlednější. Oba státy jsou zobrazeny na 49 stra-
nách spolu s registrem obcí. Připojeno je i 10 městských plánů
význačných měst. Kromě toho na 16 stranách je Evropa 1:4,5
mt!. Celé dílo má 72 stran. Do formátu 13x 24 cm je složena
mapa Cech, Moravy a Slovenska 1:300000. Do samých krajů
potištěný list papíru měři při rozloženi 130x 130 cm.

Pro rok 1993 chystá nakladatelstvi v českém jazyce atlas svě-
ta. 5 různých průvodců, dvě publikace zaměřené na hrad Karl-
štejn a Lázeňský trojúhelník a dvě další publikace pro cestová-
ní. V prodeji bude celkem 247 titulů, z toho 32 v české verzi.

Nakladatelství řídí mládí plné předsevzetí a optimísmu!

Doc. Ing. Vladimír Kraus. CSc ..
Praha

MERVART, L.: Základy GPS Praha, Ediční středisko CVUT
1993.55 str., 2 obr.

Skriptum určené pro zeměměřický směr stavební fakulty
CVUT je zaměřeno na teorii GPS (Global Positioning System)
z hlediska geodetických aplikaci. Uvádí důležité poznatky pro
pochopení a další studíum činnosti systému, procesu měření
a zpracování. Po stručném popisu vlastního systému (kosmic-
kého, řídícího a uživatelského segmentu) a mezinárodní spolu-
práce při využívání GPS pro geodézii a geodynamiku (kap. 1),
přechází autor v kap. 2 k definici referenčních systémů souřad-
nicových a časových. Nezapominá přitom na relativistické
efekty, ani na uvádění číselných konstant. Následuje úvod do
teorie pohybu družic a určování jejich drah, které je součásti
přesného zpracování pozorování GPS pro geodetické účely
(kap. 3).

Po dosti stručném popisu družicového signálu a principů je-
ho zpracováni v kap. 4 následuje obsáhlá kap. 5 o rovnicích
pozorování. Jejich pochopení je základem chápání metody vů-
bec. Autor se zde důkladně zabývá vnějšími vlivy (troposféra,
ionosféra, multipath) i některými užívanými líneárnimi kombí-
nacemi měření, a i zde připominá relativistické efekty. Posled-
ní kap. 6 se týká zpracování měření vyrovnáním. Autor popi-
suje hlavně principy užívané v softwaru Astronomického ústa-
vu University v Bernu, na jehož zpracování má sám podíl.
Zvláště důkladně popisuje problém řešení arnbiguit, který pat-
ří mezi nejobtížnější při zpracováni měření metodou dvojitě
diferencovaných pozorováni, která je základní v Bernském
softwaru. Platí to jak pro nejvyšší přesnost zpracováni měření
na dlouhých, až tisicikilometrových základnách, tak pro zpra-
cování tzv. rychlých kinematických a pseudostatických měření.

Mervartovo skriptum není přiliš snadným čtením, ale pro
zájemce o hlubší pochopení problematiky, kteří se odhodlají
studovat je s tužkou v ruce, bude zdrojem poznatků i potěšení
z porozumění složitému systému, který kvalitativně mění mož-
nosti geodézíe. Textu lze snad vytknout jen to, že se vůbec ne-
zabývá přibližnými meto<iami zpracování měření GPS cestou
výpočtu vektorů s případným následným vyrovnáním vektoro-
vé sitě, jak jsou UžIty např. v softwaru firem Trimble nebo As-
htech. Poznámky k užívané terminologii by měly spíše subjek-
tivní povahu; jak sám autor konstatuje v předmluvě, česká
terminologie GPS je dosud neustálená. Tato skutečnost, spolu
s ohledem na čtenáře, který bude muset dále studovat ze za-
hraniční literatury, vede autora k tomu, že mnohé anglické ter-
míny nepřekládá.

Základy GPS Leoše Mervarta lze doporučit všem vážným
zájemcům o tuto metodu. Ctenáří také ocení u skript nezvykle
úhledný text: tiskové předlohy byly zpracovány dokonalým
textovým editorem.

Ing. Georgij Karskl' .CSc..
VUGTK

CIMBÁLNÍK, M.: Vyšší geodézie geometrická a geodetické po-
lohové základy. Praha. Ediční středisko CVUT 1992, 51 s.
(048l52UI.3

V českém jazyce vyšla naposledy v r. 1981 jak učebnice Vyšší
geodézie od prof. J. Vykutila, tak skripta stejného názvu, zpra-
covaná prof. J. B6hmem, doc. L. Horou a ing. E. Kolenatým.
Vzhledem k významné a rychle se rozvíjející mezinárodní spo-
lupráci po r. 1989 a nahromaděným problémům s používáním
souřadnicového systému S-JTSK v praxi vydal doc. ing. M.
Cimbál ní k, DrSc., v edičním středisku CVUT v r. 1992 do-
plňkové skriptum pro předmět vyšši geodézie. Je členěno do
tři kapitol. V úvodní kapitole jsou přehledně sestaveny základ-
ní údaje o nejdůležitějších používaných referenčních a zem-
ských elipsoidech.

V další kapitole poskytuje autor ilejdůležitější ínformace
o vývoji a současném stavu geodetických pol0hových základů
na územi CR a SR s důrazem na popis souřadnicového systé-
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mu S-42/83. Je zde také uveden návrh na zpřesnění S-JTSK,
známý z jeho doktorské dísertace a z jeho přednášek.

Posledni kapitola je věnována přehledu globálních, konti-
nentálních a národnich geodetických referenčních systémů.
Pozornost je orientována především na nové evropské systémy
a možnost připojeni naších geodetíckých základů.

Kladem předložených skript je jejich obsahová současnost,
stručnost, věcnost a vysoká odborná uroveň. Skripta vyplňují
mezeru, ke které došlo v poslednich dvou desetiletích z růz-
ných politických a jiných příčin. Doporučuji je všem geode-
tům k rozšiření jejich znalostí z pera fundovaného odborníka,
kterým doc. ing. M. Cimbálnik, DrSc., v oblasti geodetických
polohových základů nesporně je.

Prof ing. Zdeněk Nevosád. DrSc ..
VA Brno

KAŇOK, J.: Kvantitativní metody v geografii - I. díl.
Grafické a kartografické metody. Ostrava, Ethics 1992. 233 S.
\04~)911

Zrkadlom toho, aká časť kartografie zaujima českých a sloven-
ských geografov, je ich vysokoškolská (univerzitná) výučba,
obraz o ktorej si móžeme zložiť z mozaiky obsahu učebníc,
resp. učebných textov (skript), vydávaných čas od času na jed-
notlivých školách. Jednými z najnovšich sú skriptá Prirodove-
deckej fakulty Ostravskej univerzity.

SÚ vydané u nás už azda v tradičnom skriptovom formáte
A4 (na tento formát sa zamerali všetky bývalé edičné strediská
vysokých škól a univerzit tak v Čechách ako aj na Slovensku),
hoci ich obsah by sa pohodlne vtesnal aj do formátu 85. Ko-
nečne sa začina v nich presadzovať psychologicky vhodnejšie
a v porovnaní s doterajšim strojopisom aj úspornejšie typogra-
fické písmo. Možno dúfať, že vyšší stupeň materíálnej vybave-
nosti jednotlivých univerzít sa odrazi aj na zvýšeni pestrosti
a edičnej kvality nimi vydávaných skript, ktoré by študenti (ale
nielen oni) uvitali aj v paper-backovej úprave.

Zameranie skript najlepšie charakterizuje ich obsah:
I. Základné štatistické pojmy
2. Tabul'ky
3. Grafické metódy na znázornenie kvalitatívnych údajov do

mapy
4. Grafické metódy na znázornenie kvantitatívnych údajov
5. Znázornenie kvantítatívnych údajov do mapy
6. Literatúra
7. Register

Skriptá sú určené širokému okruhu čitatel'ov, obzvlášť štu-
dentom, ktori spracúvajú a vyjadrujú rózne udaje grafickými
prostriedkami - ako prvé zoznámenie sa s danou problemati-
kou predtým než začnú vníkať do tematickej kartografie, počí-
tačovej kartografie a kartografickej tvorby. Ak tento zámer bu-
deme považovať za rámcové vymedzenie ciel'a, potom móžeme
byť s obsahom skript spokojní. SU teda úvodom do problema-
tiky kartografického vyjadrovania a ako úvod nemóžu vYčer-
pávať celú tematickú kartografiu.

Ale všimnime si podrobnejšie to, čo sa v nich uvádza.
Prvé dve kapitoly nás krátko (len na II stranách) oboznamu-

jú so základnými štatistickými pojmami (hromadný jav, štatí-
stická jednotka, štatistický znak, štatistický súbor), s metódami
triedenia, ako aj s tabul'kami a ich druhmi.

Kartografické zameranie skript sa začína prejavovať af od
tretej kapitoly (od s. 19). Táto sa venuje trom kvalitatívnym
kartogratickým metódam: metóde mimomierkových znako',
(bodovým znakom), metóde Hniových znakov (čiarovým zna-
kom) a metóde plošných znak ov (areálovej metóde). Je tiež
vel'mi stručná (13 strán), prehl'adná, bez zbytočných podrob-
ností, a tak vytvára vhodné "zázemie" pre kvantitatívne metó-
dy použivané na mapách.

Štvrtá kapitola sa venuje azda najtypickejším predstavite-
I'om vyjadrovania štatistických udajov, použivaným aj na ma-
pách - grafom a diagramom. Ak móžeme vysloviť spokojnost'
s definícíou grafu "ako grafického znázornenia závislosti me-
dzi dvoma alebo viacerými premennými", horšie je to s uefini-
cíou diagramu. Tento termín sa v kartografii udomácnil už
dávnejšie, a to aj bez toho, že by bola známa jeho presná deťl-
nícia. Autor skript definuje diagramy "v pod,tate ako formy
grafu, nejčastejšie geometrické, s I'ahko meratel'n)'mi parame-
tramí, dovol'ujúce pomerne jednoduchým spósobom vypočítat'

ich vel'kost' i jednotlivé zložky, ktoré reprezentujú číselnú hod-
notu javov a objektov", Toto vymedzenie diagramu pochopí
dobre len ten odborník, ktorý už pozná čo je to diagram. Štu-
dentom a vóbec začiatočníkom, zoznamujúcim sa so základmi
kartografického vyjadrovania by sa zišla I'ahšia definicia, naj-
ma taká, ktorá by lepšie odlišila diagram od grafu, Túto deti-
ničnú stránku si všímame preto, lebo výkladový terminologic-
ký slovnik, ktorý sa u nás pripravuje, neobsahuje detiníciu
grafu ani diagramu, hoci sú to vel'mi frekventované termíny
v kartografii. Na obranu autora skript musime uviest'. že s pe-
dagogicky bezchybnou definiciou diagramu sme sa nestretli
nielen v našich, ale ani zahraničných učebniciach či lexíkó-
noch. V kapítole sa venuje značná pozornosť róznym druhom
grafov a diagramov, čo je dobrá snaha, ale pretože tento vý-
klad zaberá najvačší objem skript (114 strán, 49 IYrI), zdá sa pre-
dimenzovaný v pomere k ostatnému obsahu skrípt.

Piata kapitola prakticky zhrňuje celú ostatnú metodíku te-
matickej kartografie. Všima si: kartogramy plošné, bodové a li-
niové, metódu bodovú (tečkovú), kartogramy a ich modifiká-
cie, dazymetrícké metódy a metódu izolínií. Táto, podl'a nás
najdóležitejšia kapitola, zaberá 74 strán, t. j. len 33 % objemu
skript. Toto "objemové" hl'adisko netreba chápat' tak hrozivo,
akým sa zdá, pretože aj na malom priestore sa dá vysvetlit' ve-
I'a. Ak však porovnáme túto kapítolu s predchádzajúcou, je
nám hneď zrejmá ich vzájomná nevyváženost'. Autor sice vy-
svetlil jednotlivé metódy, ale vyhol sa ich detiniciám (túto zá-
sadu "porušil" len v pripade kartogramu). Do problematiky
metodiky tematickej kartografie prispel najma tým. že pod po-
ril klasifikáciu metód kartografického "znázorňovanía", zalo-
ženú na rozlíšení kvalitatívnych metód od kvantitativnych,
a ďalej zaradením do tejto klasifikácie aj dazymetrických me-
tód, čo je v našej kartografii temer ojedinelý jav (je to aj odraz
reality: naši geografi, na rozdiel od pol'ských, túto Illetódu či
skupinu metód prakticky nepouživaju). Dalo by sa mu vyt-
knút', že do klasifikácie metód nezahrnul samostatne anamorť-
né metódy (použil a ilustroval ich časť len v rámci kartodiagra-
mov), ale to sú dost' abstraktné metódy a je sporné či nimi
zaťažovať začiatočnikov. Termin "znázorňovanie" je v uvod-
zovkách preto, lebo tým chceme naznačit'. že je už zastarávaju-
ci až zastaralý (kvalifikovanejši je termín .,vyjadrovanie").
Oceňujeme snahu autora nazvať metódarni tieto kartografické
vyjadrovacie postupy, pretože mnohí geografi ich často nazý-
vajú "spósoby", "prístupy", či iba "techníky", Len škoda. že
jeho úsilie vychádza temer nazmar, pretože celá klasifikácia
a terminológia "metód" kartografického vyjadrovania je zalo-
žená na empirických, pragmatických princípoch, nezodpovedá
sučasnému stavu poznania v kartografii a vyžaduje si prepra-
covanie. To však autoroví nezazlíevame (adresujeme to zasva-
tenejšim).

Autor využil 78 literárnych prameň ov (a ďalšich 19 zdrojov
údajov), ale v texte chýbaju na ne konkrétne odvolávky, Oso-
bitne treba oceniť jeho smelost' pri používaní terminu "karto-
grafický znak" (a nie "značka", ktorá je kodifikovaná v dote-
rajších názvoslovn)ch normách). Ďalej treba vyzdvihnút' zara-
denie 9-stranového vecného registra, ktorý doteraz v našich
skriptách absentoval. Prajeme publikácii dožít'a ďalšieho vy-
dania s úspornejšimi a podl'a možnosti aj farebnými ilustrácia-
mi.

Ing, lán Prarda. CSc.,
Geograflck.'! ústav SA V. Bratislava

pro příští GaKO připravujeme:
KOSTELECKÝ, J.: K převodu výsledků měření GPS do

souřadnicového systému S-JTSK
MELlCHER, J.-HEFTY, J.-HUSÁR, L.-MOJZEŠ.

M.: Referenční geodynamický bod Modra-Piesky ,
SEDL.ÁK, V.-LUKOVINY, V.: Možnosti použitia la-

serovej techniky na banské pripájacie a usmerňovacie
meranie
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SET5
Totální stanice s nejvyšším
uživatelským komfortem ve své třídě

- dvouosý elektronícký kompenzátor
- vysoká úhlová přesnost 5"
- dosah na jeden hrano I I 000 m
- indexace obou kruhů
- bohatý software

protínáni zpět
vytyčovací programy
měření v souřadnicích

- komunikace v českém jazyce
- čtyřřádkový display v obou polohách
- možnost využití trojpodstavcové soupravy
- kapacita baterie 6 000 měření
- možnost připojení záznamniku PSION
a ostatních polních regístrátorů firmy SOKKIA

CENA 240 000 Kč
Dále nabizíme řadu totálních staníc v cenách od

210 000 Kč, nasazovacích dálkoměrů od 102 000 Kč
a mnoho dalších přístroju včetně bohatého

příslušenství v příznivých cenových relacích.
Veškeré informace Vám rádi poskytneme na adrese

firmy SOKKIA. spol. s r. o .. a u našich dealeru:

Geoinvest, spol. s r. o.,
I. Pluku S-IO, 18600 Praha S-Karlin: tel: 232 SI 77,
fax: 232 81 98
GP, spol. s r. o.,
Belgická 19, 120 00 Praha 2: tel: 855 27 29, fax: 855 53 05
GEO Hrubý Široký,
Smetanovy Sady 6. 305 56 Plzeň: tel-'- fax: (O[9) 352 71
Geodezie České Budějovice. spol. s r. o ..
Lidická 11,37086 České Budějovice: tel: (038) 5475[,
59807, fax: (038) 590 24
ELGEO. spol. s r. O.,

pan J. Grygar, Jakubské nám. 3, 602 00 Brno: tel: (05) 261 40

GEOSTA Ostrava.
ul. 2S. října 168, 709 00 Ostrava: te[: (069) 262 223

Geodezia Bratis[ava.
pan ing. Kočan. Pekná cesta 15. 834 04 Bratislava:
tel: (07) 2S4 143, fax: (07) 285 142
Ing. Marián Bu[la.
Obráncov mieru 12.02601 Dolný Kubin:
tel.Lfax: (0845) 3519
Geoland, spol. s r. O.,

pan Ing. Grman. ui. SNP 615/128, 96501 Ziar nad Hronom:
tel: (0857) S482
Geodezia Prešov,
Konštantinova 6, OSI 3S Prešov: tel: (091) 226 S7.
fax: (091) 221 40
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