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2. Statistická analýza namerallých údaj ov
Recentné pohyby zemského povrchu sú odrazom
hlbinných tektonických
procesov. Sledovanie a výskum týchto javov má za úlohu odhalovať ich príčiny
a zákonitosti. Poznanie recentných pohybov zemského
povrchu má velký význam z vedeckého hladiska, lebo
umožňuje objasňovať dynamiku zemského povrchu, ale
aj z hladiska róznych praktických aplikácií. Znalosť
recentných pohybov je nevyhnutná pri projektovaní
a budovaní velkých-technických
diel. Nemenej významné je sledovanie týchto pohybov aj po výstavbe
na získavanie informácií o tom, aké zmeny vyvolal
zásah do prirodzeného stavu.
Skúmanie recentných pohybov je komplexnpu úlohou róznych odborníkovo Úloha geodeta je však prvoradá a nezastupitelná. Súčasné pohyby zemského povrchu dosahujú malé hodnoty aj v časovo dlhšom
intervale, a preto vyžaduje ich preukázanie mimoriadne vysokú presnosť merania a pri spracovaní aplikáciu
vhodných matematických metód, založených na metóde najmenších štvorcov (MNŠ), ďalej analýzu výsledkov, ktorou móžeme odhaliť zaťaženie nameraných
údaj ov systematickými chybami a preukázať významnosť zistených pohybov, t.j. či ide o skutočné zmeny
prevýšení (výšok) alebo len o chyby merania.
Vertikálne pohyby zemského povrchu zisťujeme zo
zmien prevýšení určitých (vybraných) bodov. Prijatou
a dosial najpresnejšou metódou na zisťovanie týchto
pohybov je metóda opakovaných velmi presných nivelácií. Spolahlivosť výsledkov je pritom závislá aj
od kvality nivelačnej siete, pod ktorou rozumieme
konfiguráciu siete a stabilitu jej bodov. V súčasnosti
na sledovanie recentných vertikálnych pohybov v záujmových oblastiach sa budujú zvláštne nivelačné
siete, ktoré vyhovujú požiadavkám kladeným na opakované nivelácie. Z rozdielov výškových údajov za
určité obdobie potom získavame rýchlostí výškových
zmien bodov. Vďaka tomu, že nivelačné prístroje, laty
a metódy merania sa stále zdokonalujú, dosiahnuté
výsledky merania móžeme považovať za vysoko presné. Aj súčasné spósoby a metódy spracovania nám zabezpečujú. efektívne a nevychýlené údaje. Napriek
tomu správna interpretácia si vyžaduje už vyššie spomenutú matematickoštatistickú
analýzu ako nameraných, tak aj vyrovnaných údajov. Takáto analýza je
založená na vzájomnom porovnaní jednotlivých charakteristík, ktorými sú štatistické súbory charakterizované. Overujeme tak hypotézu o vlastnostiach
týchto súborov a metódy alebo postupy takéhoto
overenia sa nazývajú štatistické testy.

Na sledovanie recentných vertikálnych pohybov, ako
sme už spomenuli, sa konajú opakované nivelačnó merania. Chyby, vysk'ytujúce sa pri nivelovaní, deHme
na náhodné a systematické. Na overenie náhodnosti
chýb a na konštatovanie systematických vplyvov nám
slúžia štatistickó testy, ktorými overíme tzv. nulovú
hypotézu, t.j. predpoklad o štatistickom súbore [I, 3].
Pri spracovaní nivelačných údajov, kde overujeme
nulovú hypotézu, či dva štatistické súbory (meranie
"tam" a meranie "spať") pochádzajú z toho istého základného súboru, pričom ide o dvojice meraní, móžeme
použiť Wilcoxonov neparametrický test [3].
Postup testovania je tento. Najprv vypočítame rozdiely di medzi nameranými hodnotami, ktoré tvoria
dvojice. Bez ohladu na znamienko di určíme ich poradie tak, že najmenšej hodnote priradíme číslo I,
najbližšej vačšej 2 atď., pričom hodnoty di = O neberieme do úvahy. Ak sú niektoré hodnoty di rovnaké,
priradíme každej to isté číslo, ktoré získame ako
priemer zo všetkých poradových čísiel, ktoré mali byť
rovnakým hodnotám di priradené. K priradeným
poradovým číslam potom pripíšcme znamienko podla
príslušnej hodnoty di' Spočítame osobitne kladné a
osobitne záporné poradové čísla. Menší z týchto súčtov
je testovacím kritériom, ktoré sa porovnáva s tabulkovanou hodnotou.
Pre približne normálne rozdelené a nezávislé diferencie (nie súbory, ale diferencie medzi hodnotami
súborov sú nezávislé) možno aplikovať t-test
[2]:

L~1di)fn

V

.i dr - (.i d )2f
i

t~1

n

,=1

n(n-I)

kde n je počet difelencií. Nulovú hypotézu [E(di) = O]
zamietneme, ak hodnota t, pri n - 1 stupňoch volnosti, je vačšia alebo sa rovná tabulkovanej
hodnote
Studentovho rozdelenia.
Uvedené matematickoštatistické
testy umožňujú,
na základe prijatia alebo zamietnutia nulovej hypotézy, konštatovať existenciu systematických chýb vo
výsledkoch meraní, resp. prijať hypotézu o normalite
súboru.

Namerané údaje sa spracúvajú podla jedného z lineárnych modelov teárie odhadu [1, 8, 9]. V:rsledkom

1990/105

Geodetický a kartografický obzor
roi!nfk 36/78, 1990, .l!fslo 5

106

v týchto modeloch bude odhad parametra MNŠ,
ktorý vzhfadom na určité kritérium považujeme za
dobrý odhad skutočnej hodnoty. Systematické chyby
však spasobujú štatisticky významnú odchýlku odhadnutých parametrov od skutočných hodnat. Na
analýzu významnosti týchto odchýlok, za predpokladu
normálneho rozdelenia nameraných údajov, mažeme
použiť F-test. Úloha potom spočfva v overení parametrickej hypotézy, ktorá vyj adruj e predpoklad
o číselných hodnotách jednotlivých parametrov a o ich
prípadných lineárnych kombináciách [8].
Nech pre vektor nameraných údaj ov a jeho kovariančnú maticu v 2. modeli, ktorý je univerzálny, platí:

kde značí Y nxl rozmerný vektor nameraných údaj ov
(prevýšení),
X n xr rozmerná matica plánu, ktorá vyjadruje vzťah medzi nameranými údaj mi
a hradanými parametrami,
p r Xl rozmerný vektor hradaných parametrov,
n počet meraní,
r počet hradaných parametrov,
(J jednotková
stredná chyba merania,
H n xn rozmerná matic a váhových koeficientov.
Takýto model sa nazýva jednoduchým Gaussovým-Markovým modelom, v ktorom odhad parametrov p*
dostaneme pomocou MNŠ po minimalizácii kvadratickej formy:
R~

= min (Y -

Xp*)'

H-l( Y -

XP*)

(3.2)

Odhad P** dostaneme
preň:

tiež pomocou MNŠ a platí

P** = P* - (X' H-l X)-lB'[B( X' H-l X)-lB']-lBP*_
- (X' H-l X)-lB'[B( X' H-l X)-lB']-lb. (3.7)
Po dosadení odhadov P* a P** do vzťahov (3.2)
a (3.6), pre testovacie štatistiky Rg a Rř dostaneme
nasledujúce vzťahy;

R~ = Y'(H-l-

H-lX(X'H-lX)-lX'H-l)

Y,

Ri = R~ + Y'{H-lX(X'H-lX)-lB'[B(X'H-lX)--l.
. B']-lB( X' H-l X)-l X' H-l} Y +
+ 2b'[B( X' H-l X)-lB']-lB( X' H-l X)-l X' H-l Y +
+ b'[B( X' H-l X)-lB']b .
(3.8)
Dá sa dokázať, že Rg má X2 rozdelenie s f stupňami
vornosti (f = n - r je počet nadbytočných meraní),
Rř - Rg má tiež X2 rozdelenie s q stupňami vornosti
(q je počet nezávislých parametrických hypotéz) a že
tieto veličiny sú navzájom nezávislé. Za uvedených
predpokladov náhodná veličina, daná vzťahom (3.5)
má Fisherovo-Snedecorovo rozdelenie s q a f stupňami
vornosti [7, 9].
Takto vypočítaná hodnota F sa porovnáva s taburkovanou hodnotou F-rozdelenia pre zvolenú hladinu
významnosti. Ak. F je menšia ako taburkovaná hodnota, nulovú hypotézu (3.4) nezamietneme. V opačnom
prípade ju zamietneme. Vtedy predpoklad o parametroch (nulové uzávery) nie je splnený, namerané údaje
(prevýšenia) sú štatisticky významne zaťažené systematickými chybami.

{J*

Základom testovania je parametrická
ktorú mažeme písať v tvare:

hypotéza,

kde značí B q Xr rozmerná matic a podmienok, daná
konfiguráciou siete, q je počet podmienok
(hypotéz),
b q X I rozmerný vektor konštánt (v prípade
bežných nivelačných sietí bude vektor
nulový).
V prípade výškových meraní parametrická hypotéza
vyjadruje podmienku, že uzávery nivelačných polygónov sú nulové.
Na testovanie nulovej hypotézy (3.4) mažeme aplikovať F-test, pre ktorý platí:
F--

Ri-R~

--q-/

/ R~

T'

kde R~je d•..finovaný vzťahom (3.2) a Ri je kvadratická
forma, ktorá nadobudne minimum pri splnení pammetrickej hypotézy:

Ri

=

min
B{J**+b=O

(Y -

XP**)'

H-l(

Y-

Xp**).

V predchádzajúcich kapitolách sme uviedli testovacie
metódy, ktorými mažeme preukázať vplyv systematických chýb na namerané údaje, resp. na parametre
raz zmeranej siete. Ak. je sieť znovu meraná v raznych
epochách, ako je to aj v prípade opakovaných nivelačných meraní vykonaných na sledovanie recentných
vertikálnych pohybov, používame tzv. multivariátny
model, v ktorom namiesto vektora nameraných údajov, resp. parametrov dostaneme maticu spomínaných
údajov. Vhodnou vorbou parametrickej hypotézy mažeme potom testovať výškové·zmeny medzi epochami,
teda to, či skutočne vyjadrujú pohyb alebo sú spasobené len chybami z merania [9].
V praxi rozlišujeme jednoduchý a všeobecný multivariátny model. V prvom prípade predpokladáme, že
celá sieť je znova meraná v kaž dej epoche za rovnakého
plánu merania, kým v druhom prípade matica plán u
sa mení od epochy k epoche.
Pri ďalších úvahách sa obmedzíme na jednoduchý
multivariátny model, ktorý je charakterizovaný vzťahmi:
E(Y) = XB,
Var(vecY)

=We

H,

kde značí Y n xp rozmerná matica nameraných údajov (n meraní v p epochách),

1990/106

Geodetický a kartografický obzor
ročník 36/78, 1990,č1810 5 107

X n xr rozmerná matica plánu, ktorá sa po·
čas meranía nezmení,
B r Xp rozmerná matica hIadaných para·
metrov (r je počet parametrov v jednej
epoche),
W p Xp rozmerná matica, ktorej i.tý dia·
gonálny prvok je variancia i-tej epochy
a ij·tý prvok je kovariancia medzi i·tou
a j.tou epochou,
H n Xn rozmerná matica váhových koefi·
cientov, rovnaká je pre každú epochu,
nazvaná tiež ako plánovacia matica
druhého rádu,
vec Y np xl rozmerný vektor, tvorený zo stíp.
cov matice Y,
o tenzorový súčin.
Dá sa dokázať, že odhad parametrov a teória testov
významnosti pomocou analýzy rozptylu pre multivariátny model je zovšeobecnením jednorozmerného
Gaussovho-Markovovho modelu, takže výsledky tý·
kajúce sa jednorozmerných modelov mažeme využiť
aj tu.
Multivariátny model (4.1) mažeme prepísať do vektorového tvaru takto:

R~2 = min [vec Y - (10 X) vec B*]'(W-10
B*
. [vec Y - (10 X) vec B*],
R~2 =

min

vec B*

= [I 0 (X' H-l X)-l X' H-l] vec Y,
B*

= (X'H-IX)-l

Var (vec B*)

=W

X'H-IY
0

(4.4)

,

(4.5)

(X'H-IX)-l,

(4.6)

(4.9)

(10 X).

PB*V'+R'=O

.vec B**]'(W-l '0 H-l) [vec Y -

(I

0

X) vec B**],

kde B* je odhad parametrov bez rešpektovania nulo·
vej hypotézy, podla vzťahu (4.4). B** je odhad para·
metrov s rešpektovaním Ho a platí preň:
B**

= B* - (X' H-l X)-lP'[P( X' H-l X)-lP']-l.
. PB*V'

+ R') (VWV')-lVW.

(4.10)

Po dosadení (4.5) a (4.10) do (4.9) a po úprave dosta· .
ncme výrazy;
R~2 = Tr{W-IY', [H-l- H-IX(X'H-IX)-lX'H-l]Y},
(4.11)

R~2 - R~2 = Tr{(VWV')-l (VB*'P'

+

-+-

R) [P( X' H-l X)-lP']-l(PB*V'

+
R')}.

Symbol Tr znamená stopu matice. R~2 má X2 rozde·
lenie s p(n - r) stupňami volnosti a Rr2 - R~2 má
tiež X2 rozdeleníe s r(p - 1) stupňami volnosti. Ná·
hodná premenná
F

Dostali sme tak jednorozmerný Gaussov-Markovov
model, v ktorom podla MNŠ pre odhad parametra a je.
ho kovariančnú maticu platia vzťahy:

[vec Y -

H-l).

R12 - R~2

= ----

R~2

p(n -

---

r)

(4.12)

r(p-l)

má Fisherovo·Snedecorovo
rozdeleníe s p(n - r)
a r(p - 1) stupňami volnosti.
Porovnaním takto vypočítanej hodnoty s tabulko·
vanou hodnotou F·rozdelenía rozhodneme o zamiet·
nutí, resp. nezamietnutí hypotézy, t.j. o tom, či ide
o skutočné pohyby, alebo len o výškové zmeny sposo.
bené systematickými vplyvmi.
Na testovaníe hypotéz mažeme použiť aj ďalšie tzv.
multivariátne testy [9], z ktorých najznámejšie sú;

kde
W

=

Roj(n -

r)

A =~---IGI

= (Y - XB*)' H-l(Y - XB*)j
j(n -

r).

Základom testovania významnosti
bude nulová hypotéza:

výškových zmien

(4.13)

lG + FI'

(4.7)

kde G
F

=
=

V'RoV = V(Y - XB*)'H-l(Y
(B*V')' [X'H-IX] B*V'.

-

XB*)V',

Význam jednotlivých symbolov je taký istý, ako bolo
už vyššie uvedené.
kde značí P r xr rozmerná matica, ktorá popisuje
podmienky medzi parametrami v rámci
jednej epochy,
B* r Xp rozmerná matica parametrov,
V (p - 1) Xp rozmerná matic a vyjadrujúca
podmienky medzi parametrami v roz·
nych epochách; pomocou nej určíme roz·
diely príslušných výšok roznych epoch,
R r X(p - 1) rozmerná matice daných kon·
štánt.
Takto formulovaná hypotéza v prípade sledovania
recentných pohybov nám umožní testovať predpoklad,
že v}'šky bodov v jednotlivýeh epochách sa nezmenili,
resp. že ich rozdiely nie sú štatisticky významné.
Testovaei[t štatistika je potom založená na dvoch
minimfdnych súčtoch štvorcov;

3. Royova
štatistika
teristického
čísla:

najvačšieho

charak-

kde AI je nejvačšie charakteristicke číslo matice FG-l.
Matice G a F majú r-rozmerné Wishartovo rozdelenic.
Pre jedno meranie, ak p = 1, toto rozdeleníe sa zho·
duje s X2 ---- rozdelením, to znamená, že Wíshartovo
rozdelenie je mnohorozmerným zovšeobecnením X2•
-rozdelenia,
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Matica odhadnutých

5. Aplikácia
V ďalšom ukážeme aplikáciu multivariátnej
analýzy
na jednoduchom
príklade. Vo výškovej sieti, ktorá
má tri body, sme zmerali prevýšenia medzi bodmi
v dvoch epochách. Úlohou bolo určiť vyrovnané
výšky dvoch bodov (jeden bod bol východiskový), ich
kovariančnú maticu a výškové zmeny na spomínaných
dvoch bodoch. Potom pomocou multivariátnych
testov (A - test a T - test) sme skúmali štatistickú vý.
znamnosť vypočítaných
výškových
zmien. (K voli
stabilite
výpočtov
každé meranie sme uvažovali
dvakrát).

Vstupné údaje: počet meraní: n = 6,
počet hfadaných parametrov:
počet epoch: p = 2.

= 2,

I
I
-I
-I
O
O

O
O
I
I
+1
-I

5,514
5,514
8,466
8,466
6,699
6,699

Inverzia matice váhových

B*

=

(X'H-IX)-lX'H-IY

2. epocha

= (6562,41

1238,40
Matica výškových

rozdielov:

6565,59)
1238,81 .

B*V' = (-3,1795)
-0,4124

Ro = (Y -

Matica

XB*/ H-l(Y -

1,0405
-1,0183

W

=

D

= WeX(X'H-IX)-l

Ro/(n -

I

r)

XB*) =

-1,0183)
0,9966 .

= (

Odhad kovariančnej

.

matice

=(

0,2601
-0,2546

-0,2546)
0,2491 .

=

1

0,53
0,23 -0,51
-0'23
0,23
0,59 -0,23
-0,58
-0,51
-0,23
0,50
0,22'
-0,23
-0,58
0,22
0,56J

kde prvý diagonálny prvok je disperzia prvého parametra v I. epoche, druhý diagonálny prvok je disperzia
druhého parametra v I. epoche, atď.

..

Matica G = V' RoV = 4,0734.
Matica F = (B*V')' (X'H-IX)B*V'

= 5,5262.

Wilksová A - štatistika: A = 0,4244.
Hotellingová stopová štatistika: T = 1,3565.
V prípade A-testu nulovú hypotézu nezamietneme
ak A> A tabuTkované a v prípade T-testu ak T< T
tabuTkované [10). V našom prípade Atab. = 0,1357
a Ttab• = 6,36. Vidieť teda, že uvedené predpoklady
sú splnené, a preto nulovú hypotézu nezamietneme
ani v jednom prípade. To znamená, že výškove zmeny
medzi 1. a 2. epochou štatisticky
nie sú významné.

koeficientov:

H-l = 0,181 O
O

(výšky):
I. epocha

=

X=

s=

r

parametrov

0,181

O
kde {H-l}ii

=

1/8;

Matica nameraných
Y

I. epocha
6561,54
6561,54
-5 325,36
-5325,36
-1239,46
-1239,46

=(

(Si

je vzdialenosť

bodov).

údaj ov (prevýšenia):
2. epocha
6566,45
6566,45
-5 325,47
-5325,47
-1237,77
-1237,77

Nulová hypotéza (4.7) v takomto prípade vyjadruje
predpoklad, že výškové zmeny medzi 1. a 2. epochou
sú nulové, pričom P = I a R' = O.

(X'H-IX-l)

= (2,02
0,89

0,89J'
2,26 .

Informácie, potrebné pre kvantitatívny
popis recent·
ných vertikálnych
pohybov zemského povrchu sa
získavajú spracovaním geodetických, gravimetrických,
resp. ďalších meraní. Tieto tvoria najnákladnejšiu
a navyše neopakovateTnú časť štúdia recentných pohybov, zasluhujú si preto mimoriadnu pozornosť. Zna·
mená to, že pri spracovaní a interpretácii
výsledkov
treba aplikovať také metódy, ktoré využívajú všetky
informácie z meraní a poskytujú spofahlivé výsledky.
V práci sme načrtli možnosti, ktoré nám poskytuje
matematická
štatistika
pri analýze systematických
chýb nameraných údajov a pri testovaní významnosti
pohybov zemského povrchu. Problematika
odhalenia
systematických
vplyvov v nameraných
údajov je
v geodézii stále aktuálna. Z charakteru týchto meraní
vyplýva, že prakticky vždy mažeme predpokladať existenciu systematických
chýb. Spracovanie výškových
meraní jednoduchf'1l1 multivariátnym
modelom umož·
řlUje jediným výpočtom určiť výškové zmeny v sieti,
ktorá bola meraná vo viacerých epochách. POlllOCOU
testov stanov'Uje významnosť,
resp. nevýznamnost
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výškových zmien, pričom Sil,využívajú informácie zo
všetkých epóch. Vhodnou volbou matice v parametric.
kej hypotéze sme schopní bez predbežných úprav
a výpočtov porovnať lubovol'né epochy. Předpokladom
je, že sieť je zmeraná naraz a podlil, toho istého plánu
merania. Pri lokálnych sieťach budovaných na sledo·
vanie recentných vertikálnych pohybov v oblastiach
výstavby jadrových elektrární spominané predpokla.
dy sú splnené, preto uvedený multivariátny model
v týchto pripadoch maže byť úspešne využívaný.
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Pi'inos Geodetického ústavu RWTH
Aachen k automatizaci nivelace1)

Geodetický

Koncem 60. let zahájily konstrukce elektronických
dálkoměrů (ED) a teodolitů (ET) novou epochu
geodetického instrumentária. Jejich nasazení dovolilo
kromě zjednodušení dosavadních postupů a způsobů
čtení též přímé ukládání dat do vnějších paměti. Tím
se poprvé umožnilo komplexní automatické zpracování
měření, od počátečních měřených hodnot až po číselné
nebo grafické výsledky vyhodnocení.
Souběžně s tímto vývojem vznikly snahy o automatizaci přesné geometrické nivelace, přinášející výhody
potlačení chyb čtení, zrychlení postupu a samočinného
sběru, přenosu a vyhodnocení měřických dat. Protože
navržená zařízení nepřinesla uspokojivé výsledky, neprosadila se do geodetické praxe pí'esného určování
převýšení.
Se zvýšenou přesností ET a ED, příp. elektronických
tachymetrů získalo na významu trigonometrické mě·
ření výšek, které bylo v minulém století vytlačeno,
resp. silně omezeno, právě geometrickou nivelaci.
Hlavním důvodem byl vliv refrakce, který u často
několikakilometrových
záměr zkresloval výsledky.
Další text naznačí některé možnosti zvýšení přes.
nosti a automatizace trionometrické nivelace užitím
ET, doplněných ED, a volně' programovatelných mi·
1) Se souhlasem autora upravený a zkrácený text
předná~ky, prm;lovené v květnu 1989 na katedře spe·
;~iálLfgeo~é~lú cvc~r ",'"Fi;,,~e. Aut.or ,byl v :.é ~(;bé'pfO'
:E~~or'·e-; .•..
~

['íy.Y'1i.8KO-"'''-·;.~STd:l{;dSke

iJ~JCl1!UCb"

i'-JSi.'·'!""

,-

Prof. Dr. Ing. Bertold Witte,
ústav Rýnské Frledrich-Wilhelmovy
university (RFWU) v Bonnu, SRN

kropočítačů se současným merením atmosférických
parametrů pro potlačení refrakce. Délka záměr je ome·
zena na max. 400 m; výhodnější je omezení na 250 m
[I]. V druhé části jsou uvedeny možnosti automatizace
geometrické nivelace při použití rotačních laserů.

2. Zvýšeni přesnosti a automatizace trigonometrické
nivelace
Nejvhodnější způsob trigonometrického měření pí-evýšení dvou bodů, tj. současné protisměrné měření
zenitových úhlů, klade značné finanční nároky na
přístrojové vybavení. Proto byla zvolena varianta
tzv. quasisimultánního měření, v níž jsou protisměrná
měřetÍí časově posunuta. Vliv refrakce pak může
samozřejmě být potlačen jen v omezené míře.
Vypočtené převýšení !:i.H je funkcí řady veličin, ze·
jména:
Šikmá vzdálenost 8 a zenitový úhel z jsou s vyhovující
přesností měřeny kalibrovanými ET a ED. Používali
jsme přístroje Kern E2, jehož podstatnou výhodou je
způsob urovnání dvojicí stavěcích šroubů, zachovávající konstantní výšku klopné osy dalekohledu. Výška
cílového znaku t ovlivňuje při dobré konstrukci výslednou přesTlcst zanedbatelnou hodnotou, V uvede.
T.ém rHpadP
prací Geodf"cÍ;kého
ústaVE
RWTH
.' Ap~hen:.'
.i :k "dlr"'ť te";;E'
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T = !(... )

C.

tlTldh

= b/«h

T =a

+ b 19 (h + c)
+ bh
+ bh + ch

4

T =a

+ bhc

= cbhc-1

5

T=a+bShcdh

1
2
3

T =a
T =a

+ c) ln (10))

=b+2ch

2

= bhc
= b

T = b sin (h

+ c)
+ c sin (h)
+ c sin (h + d)

= b cos (h

T = bh

= b

T =a

7
8
9

T = bh

2

3

=

+ 2ch + 3dh

2

+ c)
+ c cos (h)
b + c cos (h + d)

jednometrové profilované tyči z uhlíkaté umělé hmoty
CFK, která má součinitel roztažnosti o řád nižší nežli
invar. Tyč je nasazena na odrazné hranoly Kern
[2]. Konstrukci přibližuje obr. 1.
Tížnicová odchylka e a refrakční poloměr R při zde
uvažovaných poměrně krátkých záměrách neovlivňují
přesnost vypočteného převýšení. Jedinou veličinou,
která je měřickou technikou obtížně určitelná, je refrakční koeficient k, jehož jednoznačným určením se
zabývaly již celé generace geodetů. Problém je o to
těžší, že koeficient k musí být zprostředkován integrálně v celém průběhu záměrného paprsku.
V našem výzkumu jsme se z důvodu mimořádně vysokých měřických nákladů spokojili pouze s určením
atmosférických parametrů na stanovisku. Potom mohl
být vypočten jen místní refrakční koeficient k. Odvození, vycházející ze Snel1iova zákona lomu paprsků za
použití Barrel-Searsova a Brockova vzorce a při předpokladu, že vzdušný tlak p = 1000hPa, teplota T =
= 293 K, teplotní gradient dT = -0,1 K/m (přičemž
h je výška nad terénem), vede k rovnici

-
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= 2bh

2

+ bh + ch + dh

6

I

=

měření alespoň na 3 místech,
spolehlivou ochranu před vlivy teplotního záření,
samočinný digitální odečet hodnoty a uložení do
paměti,
rychlý průběh měření a automatické řízení,
neproblematickou konstrukci a přípravu k použití.

Z této rovnice vyplývá, že hodnota místního refrakčního koeficientu závisí především na teplotním gradientu. Tlak vzduchu a teplota hrají jen podřízenou roli.
Jak známo, teplotní gradient nelze měřit přímo; obvykle se nahrazuje diferenciálním poměrem AT/Ah.
To však vede k výrazným systematickým chybám,
protože závislost teploty vzduchu T a výšky nad terénem h není v přízemních vrstvách ovzduší lineární.
Problém matematického definování teploty jako funkce výšky záměry nad zemským povrchem zaměstnával
v uplynulých 100 letech řadu geodetů, kteří dospěli
k různým vzorcům pro určení vertikálního teplotního
gradientu (tab. 1).
Oproti vzorcům, uvedeným v tab. 1, se pro námi používaná teplotní čidla jako nejvhodnější ukázala funkce
Pro určení vertikálního teplotního gradientu dTJdh
se měří teplotní rozdíly AT v bodech, umístěných na
svislici. K tomu byl vyvinut přístroj, který na základě
zkušeností, uvedených v literatuře, musí umožňovat
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Délka [km]
záměry

0,1
0,2
0,3
0,4

I

mo [mm] s vlivem refrakce

pořadu

nevyloučeným

I

1,2
1,6
1,9
2,3

7,8
14,2
11,0
14,0

vyloučeným

1,0
1,3
1,7
1,9

Na rozdíl od ET a ED není u nivelačních přístrojů
sjednocen čtecí index a měřítko přímo v přístroji.
Indexem je vodorovná záměrná přímka, vytvářená
dalekohledem a ryskovým křížem přístroje, ale měřítkem je nivelační lať. Toto prostorové oddělení je základní překážkou úplné automatizace geometrické
nivelace. Jednotlivé prvky technologického postupu
jsou pro automatizaci různě vhodné.
3.1 vývoj

K dispozici je mno7.ství měřicích čideL Nejrozšířenější
z nich je PT 100 (Heer 1983). Jejich výhodou je téměř
lineární závislost odporu a teploty v celém rozsahu,
naopak nevýhodou je velice malá změna odporu pro
1 K. Proto byly námi za čidla zvoleny termistory YSI,
které pro změnu I K vykazuji výrazně vyšší změnu
odporu. Čidla jsou chráněna pláštěm (obr. 2), který
může být uměle větrán pomocí stejnosměrného servomotoru pro vyloučení vzniku teplotm konvekce.
Celé zařízení se skládá ze 4, příp. 3, opláštěných
čidel, umístěných na svislé kovové tyči ve výškách
0,4 m, 1,0 m, 1,8 m, příp. 3,0 m nad terénem. Pro měření odporů byl užit digitální multimetr, uložený v izolované skříni, v němž AD měnič převádí analogové signály čidel do číslicové podoby. Multimetr má jen jeden
vstup a proto je konstrukce doplněna řadičem, který
samočinně zapíná postupně jednotlivá měřicí místa.
Hodnoty empirické kilometrové střední chyby mo
této trigonometrické nivelace uvádí tab. 2.
Naznačená quasisimultánní metoda měření je jednou z variant trigonometrické nivelace. V současnosti
není dále vyvíjena, protože firma Wi1d zkonstruovala
systém RPLS (Rapid Precision Leveling System),
který přímo určuje integrální refrakční koeficient na
základě disperzní metody. Přesnost tohoto poměrně
velmi drahého systému musí být teprve ověřena.

rotačního

lasc"'u

Telamat

Rotační lasery se v měření na stavbách prosazují stále
častěji. Podstatnou výhodou oproti stávajícím postupům je úspora jednoho pracovníka. Jediné postavení
laseru mnohdy postačí pro výškové zaměření celého
staveniště. Nejběžnějšími případy použití jsou terénní
úpravy, montáž bednční a řízení sLavebních sLrojů.
Ačkoli tyto přístroje nejsou předmčeny pro pořadové nivelacc, jsou velmi vhodné prc jejich automati
zaci. Značnou část doby měřCIú klasickou nivclací za
bírá cílení na lať; při užití rotačnfch lar.;erúje tento čas
ušetřen.
Přístroj Tc1amat, vyráběný firmou Theis, byl vyvíjen pro stavební účely (obr. 3 vlevo). Protože se však
předpokládalo i použití pro nivelování, byla mimořádná pozornost věnována konstrukci optickomechanického kompenzátoru. Je tvořen pevnou spojnou čočkou

3. Geometrická nivelace s lasery
Zatímco v trigonometrické nivelaci bylo dosaženo při
automatizaci
významného pokroku, stav klasické
geometrické nivelace se sotva změní. Přínos přístroje
Zeiss RENI 002 není podstatný.
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a kyvně zavěšenou rozptylkou. Slouží k upravě svazku
neviditelného záření rozměrově malé polovodičové
laserové diody s nízkou spotřebou proudu, emitující na
vlnové délce zhruba 800 urn. K fokuzaci značně di.
vergentního svazku paprsků (zhruba 15° X 30°) slouží
spojka; pohyblivá rozptylka kompenzuje odchylky
paprsku od svislice bez ohledu na to, pod jakým
uhlem (v rozsahu činnosti) na optiku dopadá. Zdroj
záření musí být umístěn v ohniskové rovině této optic.
ké soustavy.
U všech známých rotačních nivelačních laserů je
svislý paprsek zalomen do vodorovné polohy pětibokým hranolem. Přesnost pravého uhlu zalomení je
závislá na přesnosti výbrusu. Mírná nevodorovnost
roviny, vytvořené rotací hranolu kolem svislé osy
pomocí elektromotorku, se vyloučí jako u klasické nivelace ze středu. Osa záření musí souhlasit s osou
rotace pentagonu a s osou pevné čočky.
Správné nastavení laserové diody do ohniska optické
soustavy kompenzátoru
není mechanicky obtížné.
Případná nepřesnost má za následek mírnou rozbíhavost nebo sbíhavost upraveného svazku paprsků, které
jsou nevýznamné, protože čidla latě snímají maximum
!ntenzity,záře,ní.
Výpočet soustavy prokazuje, že učinná délka závěsu
kyvné rozptylky se musí na'O,1 mm rovnat ohniskové
vzdálenosti, jestliže je pracovní rozsah kompenzátoru
zhruba 15'.
Podstatně nebezpečnější je nahodilá chyba urovnání
paprsku kompenzátorem. Nevrátí-li se zavěšená rozptylná čočka po vychýlení do výchozí !l0lohy, vzniká
tzv. radiální chyba. Již nepatrná odchylka 0,001 mm
v poloze čočky má za následek chybu kompenzace
v hodnotě 3". Tato skutečnost nejvýrazněji ovlivňuje
celkovou přesnost. Laboratorní zkoušky udávají přes.
nost kompenzace hodnotou I".

Fotoelektrická lať je druhou součástí nivelační soupravy. Pro sestrojení je řada možností. Již před 20 lety
byla na RWTH v Aachenu vyrobena lať délky asi
10 cm, na níž byly fotodiody tak uspořádány, že bylo
možno určit střed laserové stopy s milimetrovou přesností. Všechny pozdější konstrukční pokusy prokázaly,
že na této bázi není dosažitelný větší rozsah latě, pokud
nemá přesnost výrazně poklesnout. Proto se vývoj
zaměřil na latě, u nichž je jediný detektor posunován
podélně tak, aby určil střed záření, vystupujícího z rotačního laseru.
Lať je vyrobena z lehkého kovu průřezu U, v němž
je uloženo přesně obrobené vřeteno průměru 16 mm
se stoupáním 5 mm, nesoucí detektor (obr. 3 vpravo), .
dodávaný jako příslušenství laseru. Vřetenem otáčí
přes mechanickou spojku krokovací motor na stejnosměrné napětí 24 V. Na jednu otočku provede 500 kroků; 1 krok odpovídá. posunu detektoru 0,01 mm. Celkový posun čidla detektorn je opraven o vliv teplotní
roztažnosti ocelového vřetena.
V.}Tohci df.'tektol1" udk;rají přesnost zachycení lase·
rové
v rozL'!.c:.'::.d
1-..-2 rn.U1, ktcr,ij, je
frc~r::)

zavádějící, protože správně by se mělo mluvit o roz·
sahu, v němž je paprsek signalizován. Labor~torní
ověření prokázala přesnost nastavení v hodnote nokolika setin mm.
3.3 Sběr

a uložení

dat

Čidlo je tvořeno výškově dělenou fotodiodou. Vřeteno,
otáčené motorkem, plynule p'ohybuje detektorem až
do okamžiku, kdy jedna část diody zachytí rovinu
záření rotačního laseru. Není-li na výstupu druhé části
signál, uskuteční se automaticky pohyb o 1024 kroků
v původním směru. Je-li signál o zachycení stopy též
na druhém výstupu, směr pohybu se obrátí. Čidlo
postupným obousměrným pohybem detektoru zpřes.
ňuje polohu bodu obratu až do teoretické přesnosti
1 kroku. Tato iterační metoda vyžaduje provedení
celkem 11 operací a je nazývána "binary search".
Měření, sejmutí a zaznamenání dat a jejich přenos
k počítačovému vyhodnocení zajišťuje speciální program v assembleru (mikroprocesor Z-80),
3.4 Empirická

ověření

Se soupravou Telamatu a fotoelektrické latě bylo za
různých vnějších podmínek zaměřeno na základně
délky 250 m 7 nivelačních pořadů. Přesnost určení bodů základny je charakterizována
střední chybou
0,1 mm. Z rozdílů daného a laserem měřeného převýšení částí základny o délce 62,5 m byla vypočtena empirická střední chyba 0,52 mm. Tomu odpovídá kilometrová střední chyba sdružené nivelace 1,47 mm.
Přibližně třetina měření vykazuje rozdíl daného
a měřeného převýšení větší než 0,5 mm, což je důsledkem nepřesné činnosti kompenzátoru. Pro dosažení
kilometrové chyby obousměrné nivelace mo = 1 mm
by musela ležet jeho citlivost výrazně pod hranicí
0,5 ". Na tento problém se musí soustředit pozornost
pracovníků vývoje.
Do redakce došlo: 6. 2. 1990
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und
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des Geodii.tischen Instituts
der RWTH Aachen, č. 37, Aachen 1985.
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H.: Entwicklung
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č. 41, Aachen 1988.
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30.10-6 m. (Pro základnu délky 10 m to značí chybu
0,15 mm.) Průběžné sledování upozorní nepravidelnými nebo velkými změnami rozměru na výrobní vadu
nebo poškození (viz lať v. č. 13102 v tab. 1); takovou
lať nelze používat.
Součinitel roztažnosti ťX nyní není při komparaci
určován. (Podle zjištění autora je situace obdobná též
ve většině sousedních zemí.) Udává se hodnotou
1,2.10-6, připouští se však značné odchylky v závislosti
na složení invaru. Práce [6] pro stupnice nivelačních
latí uvádí široký interval od 0,16.10-6 po 3,00.10-6•
Tato skutečnost může být při přesných pracech zdrojem nezanedbatelných
systematických
chyb (např.
nejistota aťX = 1.10-6 při rozdílu teplot t - to = 10 °0
znamená pro vzdálenost 10 m chybu 0,1 mm.) V důsledku toho je nutno opakovaná měření nebo měření
pro vzájemné délkové porovnání provádět stejnou
latí za pokud možno shodných podmínek.

Invarové základnové latě délky 2 m mohou i v době
elektronických dálkoměrů najít výhodné uplatněni při
měření kratších délek s vysokou přesností, která je
v konkrétních případech jinými způsoby prakticky
nedostižná. Jedná se např. o postup velmi přesného
měření délek (dnes zhruba do 200 m) podle J. Adámka
[1] (stručné zásady jsou uvedeny v [2]), dosahující
relativní přesnosti 1 : 100000, nebo zejména o přímé
či nepřímé' určení rozměru základny (zhruba do 20 m)
strojírenského
prostorového
protínání
s přesností
< 0,4 mm [3]. Další výhodou je ekonomická nenáročnost a technologická jednoduchost.
Je zřejmé, že pro dosažení těchto přesností musí být
exaktně znám skutečný rozměr latě, tj. v případě dále
uvažované Zeiss Bala vzdálenost os jemných dvojrysek
lícové strany terčíků, resp. též středů cílových znaků
(nejčastěji tvaru soustředného mezikruží), vlepovaných VÚGTK na rub terčíků. 00 nejpečlivěji musí být
vyloučeny systematické chyby určení rozměru. (Viz
též např. [4]).
Pro korigovanou délku latě l s dostatečnou přesností
platí :
kde je

ťX

Značný vliv na výslednou přesnost určení délky pomocí
základnové latě má správné zavedení teploty invarového drátu t v okamžiku měření do rovnice (1). Dosavadní praxe ji nahrazuje teplotou ovzduší měřenou
rtuťovým teploměrem, zavěšeným ve stínu většinou
v blízkosti zapisovatele, tj. u teodolitu. Tento postup
obvykle nevede ke správnému výsledku. Sama přesnost čtení teploměru na 0,5 °0 je však postačující.
V období červen 1989 -leden
1990 probíhaly experimenty většinou s (tmavozelenou) latí Zeiss Bala v. Č.
10457, jejichž cílem bylo zjistit v témže čase teplotu
ovzduší, povrchovou teplotu latě a teplotu uvnitř
ramen v místě uložení invarového drátu. Pro vyhodnocení bylo předpokládáno, že drát přejímá prakticky
bez opoždění teplotu vzduchu uvnitř ramen.
Rozměr latě při komparaci i při měření je ovlivněn
přesností vzájemného spojení ramen latě, která se
přepravují odděleně. Studie [7] udává pro latě Zeiss
Jena s válcovým spojením, jištěným převlečnou maticí, empirickou střední hodnotu 5. 10-6 m.
Měření byla prováděna
digitálním teploměrem
THERM 3440 se zapisovačem firmy AMR. Bylo použito 7 čidel. Jejich přesnost je charakterizována empirickou střední chybou 0,12 °0 při největším vzájemném rozdílu 0,2 °0. Zastíněné čidlo č. 1, chráněné
proti větru, zjišťovalo teplotu ovzduší v těsné blízkosti

součinitel roztažnosti,
teplota invarového drátu při měření,
teplota invarového drátu při komparaci;
to . 20 °0
rozměr latě při komparaci.

-

t to -

lo Jednotlivé
zmíněny.

veličiny rovnice (1) budou dále krátce

Rozměr lo při komparační teplotě to určuje oborové
měrové středisko VúGTK Zdiby pomocí laserového
inteferometru s přesností 4.10-6 m; teplota to je udávána na 0,1 °0. Lať je optimálně komparována v pracovní poloze.
Pro předpokládanou oblast přesných měření je nut·
no základnovou lať komparovat alespoň jedenkrát za
rok, protože její rozměr se neustále vyvíjí. Tuto skutečnost dokládá tabulka 1, která je výběrem z dlouhodobých sledování 9 latí Zeiss Bala, patřících katedře
speciální geodézie [5]. Průměrná roční změna délky je
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latě. Cidla 2 a 7 sledovala povrchovou teplotu koncových rámečků ramen, nesoucích skleněné terčíky.
Cidla 3 a 6, resp. 4 a 5, byla utěsněným vyvrtaným
otvorem vložena do osy ramen ve vzdálenostech 0,8 m,
resp. 0,3 m, od středu latě. Snímání teplot probíhalo
s odstupy 2 sekund v cyklech s krokem 1 nebo 6 minut.
Měření se nekonala v laboratorních podmínkách;
jeden stav byl získán v uzávřeném prostoru, druhý
v terénu. Jejich hodnocení jsou proto přes snahu
o zajištění konstantních podmínek částečně ovlivněna
kolísáním teploty okolního prostředí (do max. 1°C)
nebo mírným prouděním vzduchu, jehož rychlost
nebyla (stejně jako jiné veličiny) měřena.
3.1 Vliv

jednostranného

ohřevu

Bylo zjištěno, že po dostatečné temperaci podle odst.
3.2:
a) povrchová teplota latě odpovídá teplotě vnitřní
(maximální rozdíl 10-3 °C),
b)teplota zastíněné části latě, nevystavené slunečnímu
nebo jinému tepelnému záření, je rovna teplotě
ovzduší,
c) rozdíl teplot osluněné a zastíněné části latě dosahuje
- v závislosti na barvě - 40-60 % teploty ovzduší. (Při teplotě ovzduší 14,9 °C-23,8 °C dosahovala
teplota osluněné latě 23,7°-36,1 °C.)
Z toho plynou následující závěry: pro přesné práce
je třeba zajistit pro lať v celé délce stejné podmínky
a měřit její skutečnou teplotu. Řešením je např. Zastínění, které dovoluje měření teploty u latě stávajícím
způsobem, nebo instalace dvojice jednoduchých digitálních teploměrů do ramen latě.
3.2 Temperace

latě

Zejména v průmyslových měřeních může být základnová lať (např. po transportu v zimě) vystavena skokovým změnám teploty. Potom je na místě otázka
rychlosti teplotního vyrovnání latě a okolí. Přesné matematické stanovení nelineární závislosti je poměrně
obtížné, protože se jedná o trojí přestup tepla: ovzduší - konstrukqe latě (ramena) - vzduch uvnitř ramen - invarový drát. Pro praktické účely postačí
grafické znázornění výsledné závislosti změn teploty
na čase za výše uvedených podmínek.
Experimentálně byl získán soubor 13 cyklů, 7 ochlazení a 6 ohřátí latě. Teploty ovzduší i latě se pohybovaly zaokrouhleně v rozmezí od _12° do +24°C,
absolutní hodnoty vzájemných rozdílů tlt od 0° (13°)
do 36°C, což odpovídá případům praxe.
Jednotlivá měření byla zpracována graficky. Teplotní změny latě jsou zpočátku značně rychlé a naopak
mají velmi pozvolný průběh u konce cyklu, což spolu
s uvedeným mírným kolísáním teplot ovzduší ztěžovalo nalezení okamžiku teplotního vyrovnání. Na
obrázku 1 je informativní graf, sestavený na podkladě
těchto vyhodnoceni. Na svislé ose jsou absolutní
hodnoty rozdílů teplot latě a ovzduší tlt, na vodorovné
ose čas T, potřebný k vyrovnání teplot. Křivka 'To odpovídá závislosti pro úplné vyrovnání teplot, křivka
'Ta ohřátí a ochlazení latě s konečným rozdílem 3 oe od
teploty ovzduší. Tento rozdíl zpúsobuje změnu rozmě·
ru latě zhruba o polovinu zjištěné roční změny, uvedené v odst. 2.
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Obr. 1 prokazuje, že čas teplotního vyrovnání je
relativně dlouhý. Proto je zapotřebí lať instalovat (složit) s ohledem na závěry odst. 3.1 ihned po příchodu
na pracoviště. I zde by bylo vhodné použití vestavěných
digitálních teploměrú. (Zajímavou je myšlenka O. Holečka, odborného asistenta VŠCHT, zkrátit dobu temperace prouděním vnějšího vzduchu rameny latě např.
pomocí akvarijního kompresorku.)

Výše uvedené poznatky přispívají ke zkvalitnění
a objektivizaci výsledků metod přesného měření délek,
založených na použití základnových latí. Tyto metody
pak mohou být velmi efektivní i pro občasná použití
na menších pracovištích, nevybavených speciální technikou.
LITERATURA:
[1] ADÁMEK, J.: Paralaktické měření vzdáleno~tí vysoké přesnosti. [Výzkumná zpráva.] Praha, VUGTK,
1962.
[2] VOREL, V. - BRYOHTA, M. - HÁNEK, P. . PROCHÁZKA, J.: Inženýrská geodézie - návody
ke cvičením, 9. kapitola, Praha, skripta ČVUT, 1985.
[3] HÁNEK, P.: Prostorové protínání ve strojírenství,
GaKO, SÓ (77), 1989, č. !O, 239-242.
[4] MlTÁŠ, J.: Vplyv teplotných zmien na stupnice
invarových nivelačných lát, GaKO, 29 (71), 1983,
č. 7, s. 169-175.
[5] PROCHÁZKA, R.: Ověření zákla.dnových ~atí Zeiss
Bala s dvoustrannou úpravou VUGTK. DIplomová
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Slovenská kartografia,

Výroba reliéfnych máp a glóbusov, ako prostriedok
modelového systému poznávania predstavuje rozsiahly
a odborne náročný proces činností technicko-tvorivvch
aj priamovýrobných. Kartografické spósoby interPretovania informácií na trojrozmerný model reliéfu
n~chádzajú v živote spoločnosti čoraz vačšie uplatneme. Je preto samozrejmé, že problematike tvorby a výroby reliéfnych máp a glóbusov sa v súčasnej dobe
venuje značná pozornosť.
Dvojrozmerné mapy, zobrazujúce reliéf horizontálnou analógovou zložkou v rovine, nie vždy vyhovujú
všetkým požiadavkám používateIov, najma čo sa týka
znázornenia zložitého morfologického obrazu reliéfu
krajiny. Všetky, v kartografickej praxi známe sposoby
zobrazenia vertikálnych tvarov - šrafovaním vrstevnicami, hypsometriou, tieňovaním, prípadne lCh vzájomnou kombináciou, vyžadujú značnú predstavivosť
a schopnosť "vidieť" priestorovo.
Z tohto hradiska je pre Iudské vnímanie vertikálnych tvarov povrchu Zeme najprístupnejšia a najnázornejšia reliéf na mapa, ktorá dostatočne názorne
vyjadruje morfologickú členitosť zemského povrchu
a umožňuje pomerne Iahké čítanie potrebných kartometrických hodnot.
Tieto vlastnosti spolu s aproximovanou analógiou
vytvárajú predpoklady širokého uplatnenia a účelového využívania reliéfnych máp v roznych sférach
fudskej činnosti. Stály rast nárokov na rozsah a kvalitu
myslenia spoločnosti adekvátne vyžaduje náročnejšie
požiadavky na hradanie a vývoj nových metód a prostriedkov komunikácií aj v kartografickej praxi. Sme
toho názoru, 'Žé reliéf ne mapy (a glóbusy) majú na
splnenie týchto náročných úloh vhodné vlastnosti
,a považujeme za účelné upozorniť na možnosti ich
Správneho a účelového uplatnenia.

2. Stručná charakteristika výroby reliéfnych
a škrupinových glóbusov

máp

Komplexný proces spracovania a výroby reliéfnych
máp a glóbusov je možné rozdeliť do týchto hlavných
častí:
a) formu~ácia zámeru a redakčná príprava,
b) kartohtografické spracovanie originálov a vyhotovenie tlačových podkladov,
c) problematika konštrukcie a metódy stavby modelu
reliéfu,
d) sposoby rozmnožovania mapového obrazu na termoplastické fólie,
e) te~lll:riky tvarovaní a a konečnej úpravy, resp. mOlltáze.
,H,ed,,,,kčnápríprav[l, využíva všetky zásady používane prI tvorbe a spracovaní má,p rovinných, avšak
s uphtnením hv:ciflckýoh podmicn.ok vyplývajúcich

Ing. Ján Králik,
~. p., Bratislava

z tvarovania. Jedným z najdoležitejších momentov
v redakčnej príprave je hradanie a určenie správnej
vertikálnej mierky. Tu treba mať na zreteli najma
citlivosť Iudského vnímania vertikálnych a horizontálnych rozmerov. Pri určovaní šikmých línií sklonov
svahov sa pomerne výrazne prejavuje tendencia nadhodnocovania. Riešenie spočíva vo vhodnom prevýšení vo vertikálnom smere, čiže vor bou vačšej verti.
kálnej mierky. Táto otázka sa stáva naliehavejšou naj.
ma pri zmellŠovaní horizontálnej mierky. Treba mať
na zreteli, že pri vyhotovovaní modelu reliéfu nie je
prevýšenie len matematickou záležitosťou, ale aj psychosenzorickým problémom.
Problematika vyhotovenia karto litografických originálov a tlačových podkladov reliéfnych máp je prak.
ticky zhodná s vyhotovením máp rovinných. Niektoré
odlišnosti týkajúce sa konštrukcie grafického obsahu
glóbusu v závislosti na deformačných faktoroch pri
tvarovaní budú uvedené v ďaHiejkapitole.
Model reliéfu sa vyhotovuje na základe kartografického originálu, ktorý obsahuje výškopis znázornený
vl'stevnicami alebo izohypsami, zosúladenými s topografickým prvkom vodstva. Pre dostatočne pod.
robné vypracovanie výškopisu, zvlášť ak je znázornený
izohypsami je spravidla potrebný doplňujúci podkladový materiál vačšej mierky, podIa ktorého sa doplnia
izohypsy alebo vrstevnice tam, kde výškopis základného materiálu je nevyhovujúci. Technológia vyhotovenia stupňovitého modelu reliéfu používaná v Slovenskej
kartografii, š. p., Bratislava (SK), spočíva vo vypichovaní (vyrezávaní) výškových vrstiev z bloku voskových fólií príslušných hrúbok pomocou pantografu.
Vodiacim podkladom pre pantograf sú vrstevnice
(izohypsy) vyleptané (zahÍbené) do zinkovej platne,
prípadne iný vrstevnicový podklad, avšak vždy na
rozmerovo stabilizovanej podložke. Stupňovitý model
sa potom vymodeluje ručne vyplňovaním, alebo zre·
závaním jednotlivých stupňov. Táto technologická
operácia je vysoko náročná na odborné schopnosti
kartografa-modelára a z hradiska progresivity sa nám
zatiaf nepodarilo vyriešiť jej zásadnú mechanizáciu či
automatizáciu. Z vymodelovaného hladkého modelu
reliéfu sa na účely termovákuového sériového tvarovania z upravenej alabastrovej sádry vyhotovuje negatívny, resp. pozitívny odliatok, tzv. tvarovacia forma [1].
Sériová výroba reliéfnych máp a škrupinových gló.
busov tvarovalúm z termoplastických fólií a najma jej
efektívnosť sú podmienené vlastnou fóliou, technikou
potlačovania a technickou úrovňou tvarovania. Ako
tvarovacie médi.um sa na výrobu reliéfnych máp a glóbusov použÍva čs. lismmná fólia PVC, zvaná DUROPLAST SPK., určená špeeiálne na kartografické účely,
Fólie sú vyrábané vo viacerých hrúbkach a formát.och
v hladkej alebo matovanej P"y;.'.chovej ú.pravo, Na
vf'Tohu glohuso7 škrupinovej konštmkde sa pOUŽ(V11
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platňa lisovaná zo stredne húževnatého PVC. VeImi
dobré výsledky dosahujeme v technike potlačovania
termoplastických fólií ofsetovou tlačou (technikou),
ktorá poskytuje vysokú kvalitu vytlačeného obrazu.
Na potlačovanie sa používajú špeciálne farby určené
pre tlač na PVC, vyznačujúce sa vysokou výdatnosťou,
dobrým oxidačno-polymerizačným schnutím a dostatočnou elasticitou, ktorá je dóležitá pri termovákuovom tvarovaní. Keďže termovákuové tvarovanie sa
realizuje v rozmedzí teplót 100-140 °C, farba pri
týchto teplotách musí zachovávať svoj póvodný farebný tón. Zmena farebného vnemu móže nastať aj pri
zmene hrúbky vrstvy farby na VÝtlačku pri tvarovaní.
Rovnako nie je zanedbateIný účinok denného alebo
umelého svetla a róznych povetrnostných vplyvov,
preto výberu farieb z hradiska stálosti na svetle
a v teple sa venuje dókladná pozornosť. Stálosť farieb
udávajú aj výrobcovia vo svojich katalógoch. Je
určená výdatnosťou farieb, druhom pigmentu (anorganické sú stálejšie), zložením svetelného zdroja a pod.
Výrobcovia udávajú túto stálosť v číselnej stupnici
1-8.
Proces formovania termoplastickej fólie alebo platne s vytlačeným kartografickým obrazom do trojrozmerného modelu reliéfu nazývame tvarovanie. výsledkom tvarovania je reliéfny mapový výlisok s re·
ferenčnou plochou rovinnou alebo sférickou. Proces
tvarovania je založený na vťahovaní a vtláčaní teplom
splastifikovanej termoplastickcj fólie do reliéfnej for·
my. Zachovanie vyformovaných tvarov sa dosiahne
ochladením vyformovanej fólie na t"t"arovacej forme.
V podstate je to reliéfne kopírovanie a nositeIom kopírovaných tvarov je reliéf formy. Podra druhu použitej
tvarovacej formy deHme tvarovanie na pozitívne, ne·
gatívne a kombinované.
Výrobný proces pozitívneho tvarového
využíva tvarovaciu formu s pozitívnym
patricou. Je vhodný pre prípady, kde sa
lohové a hranovo v:erné ostré kopírovanie
tvarov reliéfu, t.j. chrbtov pohorí.

kopírovania
reliéfom vyžaduje povrcholových

Negatívne tvarovanie je výrobný proces tvarového
kopírovania do negatívnej tvarovacej formy - matrice. Polohou a tvarovo se verne kopíruje dolná časť vel'·
tikálnej členitosti modelu reliéfu, t.j. údolia a pobrežné
útvary. Technická realizácia oboch spósobov nie je
náročná, vtláčanie do formy sa v obidvoch prípadoch
realizuje atmosferickým tlakom a vákuovaním foriem.
Kombinované tvarovanie využíva na tvarové formovanie súčasne patricu a matricu. Výsledkom je
tvarové a polohové verné kopírovanie všetkých tvarov
reliéfu, avšak vysoká náročnosť na vyhotovenie
tvarovacích foriem a na technické vybavenie tvaro·
vacieho zariadenia sú hlavné dóvody, pre ktoré sa
tento sp6sob v praxi takmer nepoužíva.
Problematika povrchovej úpravy výliskov spočíva
v ochrane povrchu proti poškodeniu najma mechanic·
kými vplyvmi, ktorá sa realizuje lakovaním po vytvarovani, prípadne laminovanim pred vytvarovanim.
Vysoká kvalita farieb, fólií PVC a stabilizácia procesu
tlače dávajú však predpoklad a naše skúsenosti to
potvrdzujú, že táto operácia nie je vždy technologicky
nevyhnutná.

3. Zvláštnosti konštrukcie grafického obsahu glóbusov
s ohladom na deformaěné závislosti pri tvarovanf
Technológia výroby glóbusov počas celej historickej
epochy sa menila od ručného, až po strojový spósob.
Prvé, manuálne vyhotovené glóbusy boli vlastne unikátnymi dielami a dali sa vyhotoviť vo viacerých kusoch len znovuvytvorenim celého diela.
Prvým krokom, vedúcim k sériovej výrobe bolo vyhotovenie glóbusu pomocou .vytlačeného kartografického obrazu poludníkových pásov, ktoré sa nalepili
na guIu z rózneho materiálu. Túto technológiu používajú mnohí výrobcovia dodnes. Moderné technológie
využívajú tvarovanie termoplastických
fólií, resp.
platní, s vytlačeným mapovým obrazom. Technológie
výroby glóbusov, založené na kašírovaní vytlačených
sférických dvojuholníkov, alebo tvarovaní trojuholníkových hviezdic, používajú kartografický obraz prak.
ticky v neskreslenej podobe. U škrupinovej samonosnej
konštrukcie používanej v SK je kartografický obraz
tlačený na platňu PVC v rovine značne skreslený (predeformovaný). Aby po vytvarovaní plochej platne do
pologule vznikol korektný obraz, bolo potrebné na
základe fyzikálno-mechanických vlastnostítejto
plat.
ne a spósobu tvarovania vykonať analýzu transformácie polohy a tvaru prvkov obsahu. PodIa všeobecne
známych poznatkov deskriptívnej
a projektívnej
geometrie a matematickej kartografie o nemožnosti
rozvinutia sférickej plochy na rovinu je zrejme, že pri
tvarovaní pologule glóbusu musí nastať natiahnutie
každého elementu materiálu vo všetkých smeroch.
Preto na tvorbu rovinného kartografického originálu
treba najprv vykonať predeformáciu matematického
základu (rovinný polárny súradnicový systém ako reprezentant sférického) a interpretačných prostriedkov
pre jednotlivé prvky podra empiricky získaných riadiacich funkcií radiálnej anamorfózy. Pri určovaní
deformácií sa možno riadiť princípmi pre azimutálne
projekcie v pólovej polohe (osi Tissotovej indikatrix
v poludniku a v rovnobežke).
Predéformačné parametre znakových prvkov (signatúry, popis) boli stanovené na základe porovnávania
v štyroch kvadrantoch skúšobných výliskov. Predeformované faktory v smere deklimačných rovnobežiek sa
overovali aj počtársky a pre hviezdny glóbus boli
zostavené faktory osí predeformačnej Tissotovej indi.
katrix pre deklinácie s krokom 2,5°. Faktory sa používajú pri určovaní stupňa rozmerovej a tvarovej
predeformácie (verkosť a šírková modifikácia) značiek
a typografických prvkov, realizovaných na tvorbu
kartografického originálu CRT-fotosadzbou a scannerovou elektronickou reprodukciou. Aby písmové
znaky popisu boli po vytvarovaní korektné, je potrebné originál popisu vyhotoviť na báze predeformovaného písma, t.j. velkostne redukovaného a šírkovo modi·
fikovaného. Na sadzbu šírkovo modifikovaného písma
sú vhodné prakticky všetky digitálne fotosádzacie
zariadenia s expozičnou jednotkou CRT a niektoré optomechanické titulkové prístroje, vybavené anamorfotom (Letterphot). Faktory typografickej redukcie
veIkosti a šírkovej modifikácie sú závislé na deklinácii
účiaria titulku (abecedy).
U hviezdneho glóbusu boli hviezdy a ostatné astronomické objekty konštruované ako signatúry v jednej
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konštruk.čnej výške, ktorá umožňuje (nielen u hviezdneho glóbusu) počtá.rsky jednoduchú velkostnú diferenciáciu pre interpoláciu a pri reprodukčnom spracovaní cez fotosadzbu možno pracovať rutinnými postupmi,
obvyklými pri sadzbe písma alebo elektronickej afinnej
transformácii
bez zd1havých prepočtov, meraní a experimentov.
Pri tvarovaní pologule glóbusu dochádza v závislosti
na deklinácii aj k zmene dimenzií líniových prvkov
a táto zmena naviac je závislá aj na azimute. Realizácia
predeformácie líniových prvkov pri tvorbe kartografického originálu je však technicky možná len technológiou rytiny.
Jedným zo základných predpokladov úspešnej tvorby, automatizovaného
spracovania, triedenia a využívania centralizovaného
fondu signatúr a rastrov bude
kodifikácia
čo najmenšieho
počtu určujúcich
konštruk.čných rozmerov a štandardizáciaobrysových
konštruk.čných
obrazcov pre všetky originály [2].

4. Nové sp6soby znázornenie zemského reliéfu s využitím elektronickej reprodukcie
Využívanie snímacej techniky na ul'ahčenie, zdokonaIovanie a racionalizáciu prác v kartografickej polygrafii možno dokumentovať na sposobe znázornenia zemského reliéfu na mapách kontinuálnou difúznou hypsografiou vyvinutou v SK.
Doteraz v kartografickej
praxi najviac používaný
hypsometrický
sposo b znázornenia fyzickogeografických pomerov zemského povrchu vyžaduje pre každý
výškový stupeň vyhotovenie osobitných litografických
masiek a z nich následne rastrované fotomechanické
kópie vyhotovené použitím viacerých druhov rastrov.
Tento sposob je pomerne pracný, časovo a materiálove
náročný.
Podstata znázornenia zemského reliéfu kontinuálnou difúznou\hypsografiou
spočívá v tom, že sa vyhotoví jediný Cternobiely poltónový, plošne tieňovaný
kartografický originál reliéfu. Poltónový kartografický
originál reliéfu Ba vyhotoví na podklade vrstevníc
(izohyps) a vodstva známou kresliacou technikou
plošného tieňovania,
rozmývaním šedého tušu pri
kolmom osvetlení reliéfu a dodržaní zásady "čím vyššie, tým tmavšie". Z tohto originálu Ba pomocou elektronickej reprodukcie-scannerom
vyhotovia rastrované
diapozitívy (tlačové podklady) pre tri základnó tóny
farieb. Vlastný mapový obraz reliéfu je výsledkom
sútlače týchto troch farieb, ktoré sa vzájomne spojite
prelínajú, t.j. kontinuálne difundujú, a tým vytvárajú
plynulú farebnú stupnicu.
Tento sposob znázornenia zemského reliéfu poskytuje velmi dobrý prirodzený, trojrozmerný,
priestorový
psychosenzorický
vnem reliéfu. Prvýkrát bol realizovaný pri vyhotovení
fyzického glóbusu v mierke
I : 50000000, vydanom SK.
Širšie uplatnenie
tejto efektí-rnej metódy vidíme
v operatívnej
automatizovanej
transformácií
čiernobieleho poltónového obrazu na farebné zložky a variabilnosti výslednej farebnosti na základe stanovenia
kolorimetrických
hodnot základných fa.rebných tónov.
Použiti,.' Ecanneru. r.Rrtl umožnilo do:::idmnť vy:?abí
presnf_k1, 8nirc.,_j;r.ác~·o brszu a optimjJn8 k~&litu vyf:tr ...

benia, a to podstatne rýchlejšie a efektívnejšie,
to trvalo pri použití ktoréhokoIvek jestvujúceho
kého sposobu.
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akoby
klasic-

Vedecko-technický
rozvoj ako celospoločenský proces
výrazne ovplyvnil koncentráciu síl a prostriedkov na
zvýšenie úrovne výskumu a zintenzívnenie
tvorby
a produkcie aj v čs. kartografii. Kartografické
diela
v čoraz širšej miere nachádzajú uplatnenie pri riešení
širokého okruhu vedeckých, didaktických
a hospodárskych úloh.
Riešenie týchto vysoko náročných úloh v oblasti
kartografie Ba nezaobíde bez využívania najnovších
vedeckých poznatkov a moderných prostriedkov
vo
vzájomnej interakcii metód a postupov príbuzných
vedných disciplín, ako sú matematika, fyzika, kybernetika, výpočtová technika a i.
Súčasná úroveň tvorby kartografických
diel je na
vysokej teoretickej a realizačnej úrovni, preto sa domnievame, že každá nová myšlienka, poznatok či skúsenosť v tejto oblasti je prínosom, najma keďjespojená
s využitím moderných prvkov automatizácie.
Jedným z prfkladov úspešného riešenia odborných
problémov sú nové metódy našich odborníkov v oblasti kartografického znázorňovania javov a predmetov
objektívnej
skutočnosti
a ich praktická. realizácia
s využitím automatizovaných
systémov elektronickej
reprodukcie v reliéfnej kartografii uvedené v článku.
LITERATÚRA:
[1] HÁJEK, M. - ČIŽMÁR, J. - PRAVDA, J.
KELNAR, B.: Kartografická. tvorba a reprodukcia.
Bratislava, SVŠT 1978.
(2] GARTNER, K.: Hviezdny glóbus. [Technická.sprá.va.] Bratislava, Slovenská kartografia, n. p., 1986.
Do redakcie došlo: 11. 12. 1989
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Vyhodnocení neměi'ických snímků
poi'ízených z leteckého· modelu

V článku [1] byla uvedena možnost zpracováIÚ neměřických sIÚmků metodou přímé lineárIÚ transformace.
Jeden z popsaných příkladů se týkal sIÚmkování
z malých výšek pomocí rádiem řízeného leteckého
modelu. Dosažené výsledky byly jen informativIÚho
charakteru, jednalo se o zpracováIÚ jedné snímkové
dvojice. V ČSFR se sIÚmkováIÚm z modelů zabývá
několik institu~í, snímky jsou používány k interpretačním účelům. Udaje získané interpretací je možné doplnit měřickými údaji, které získáme zpracováním
snímků analytickými metodami fotogrammetrie.
Na základě zájmu pracovníku Geografického ústavu
ČSAV v Brně a katedry geodézie VUT v Brně jsme
přistoupili k důkladnějšímu prozkoumáIÚ možnosti
získání měřických informací ze sIÚmků pořízených
z modelu. V roce 1986 bylo vybudováno a nasIÚmkováno zkušební bodové pole v Moravském krasu .
.SnímkováIÚ se uskutečnilo modelem s padákovým
křídlem, který používají pracovIÚci Geografického
ústavu.
2. Popis bodového pole, snfmkovánf
Zkušební bodové pole bylo vybudováno na prostoru
240 X 300 m. B9dy byly signalizovány bílými terči
30 X 30 cm. MaximálIÚ výškový rozdíl v prostoru zkušebrúho pole činil 16 m. Body byly určeny v místIÚm
souřadnicovém systému, každý ze dvou nebo tří kombinací metodami protínání vpřed a polygonovými
pořady. StředID souřadnicová chyba mX'/J = 0,02 m.
Výšky byly určeny technickou nivelací v systému
Bpv se středIÚ chybou mz = 0,01 m.
SnímkováIÚ se uskutečnilo za slunečného počasí
při mírném větru. Průměrná výška letu nad terénem
byla 370 m. Pro snímkování byl použit přístroj Flexaret s objektivem Belar 3.5/80, který je upraven pro
dá.lkové ovládá.ní. Protože model s uvedeným typem
křídla musí nalétávat nad místo expozice proti větru,
nebylo možné provést snímkováIÚ v řadě, nýbrž každý
snímek byl pořízen samostatně. Celkem bylo zpracováno devět snímků.

První uvedená metoda řeší nejprve vzájemnou orientaci sIÚmkové dvojice tak, aby byla splněna podmínka
komplanarity
by
y't -

fí

bZ)

Yt'

Jí'

=

O.

Symboly bx, by, bz označují základnové složky fotogrammetrické základny; xí, Ye, x;', Y;' jsou transformované sIÚmkové souřadnice; f;, f;' jsou transformované
ohniskové vzdále'l.osti. Po určeIÚ prvků vzájemné
orientace se vypočtou modelové souřadnice. Následuje
výpočet absolutní orientace, kde modelové souřadnice
jsou přetransformovány
na geodetické souřadnice
podobnostIÚ prostorovou transformací.

m~AD(J)+(r:J
kde Xc, Yc, Zc jsou geodetické souřadnice středu promítáIÚ, A měřítkový koeficient, D matice ortogonální
transformace, X, Y, Z geodetické souřadnice, x', y'
snímkové souřadnice redukované na hlavní bod.
Při výpočtu se pro každý snímek určí prvky orientace,
t. j. poloha projekčního centra, orientace osy záběru
vůči souřadnicovým osám, ohnisková vzdálenost a poloha hlavního bodu snímku. Geodetické souřadnice
určovaných bodů se určí prostorovým protínáIÚm
vpřed.
Třetí výpočetní metoda byla založena na přímé
lineární transformaci, která je dána rovnicemi

.
x

I

L1X + L2Y
= -------.---L9X

Cislo snímku

Ip

+ L10Y

w

+LZ +L
+ L1LZ + 1
3

4

"

Hodnoty úhlú v gradech

Negativy byly proměřeny na stereokomparátoru
Stecometer. Za rámové značky byly považovány rohy
snímku. Pro zpracováIÚ naměřených dat byly použity
tři metody:
- metody založená na podmínce komplanarity,
- metoda založená na podmínce kolinearity,
- metoda přímé lineární transformace.
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1001
1002
1004
1005
1003
2001
2002
2003
2004

7,44
-2,96
10,83
2,16
6,39
0,48
3,54
1,63 -1,58
1,15
2,67 -23,22
2,65
14,16
5,68
-0,50
-6,33
9,91
0,31
-1,94
2,75
-9,99
-2,11
-18,70
-0,50
48,22
-1,38

I

výška letu
(m)

394
385
334
345
398
419
388
381
362
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Dvojice

ma:

I

1001-2
b/h

=

1/6

h = 390 m

2002-3
b/h

h =

=

1/2,5
380 m

3
2
4
5
14
4
14
7

6
5
4
6
18
6
23
5

88
36
27
30
45
45
84
42

2
2
2
2
3
3
3
3

6
6
12
12
6
8
6
8

9
3
5
7
4
17
3

7
2
4
6
1
9
1

15
10
14
58
13
101
15

1
2
2
3
3
3
3

10
10
10
6
10,8
6
10,8

Stř. chyby jsou v cm, metoda: 1 - komplanarita,

y'

LsX

+L

6

Y

= ------------

L9X

X LlO

2 - kolinearita,

+LZ +L
+ LllZ + 1
7

8

Pro všechny uvedené metody byly vytvořeny programy v jazyce FORTRAN, výpočty byly realizovány na
počítačích ADT 4500 a EC 1045.

4. Zhodnocení dosažených výsledku
Prvky vnější orientace umožňují stanovit, jak přesně
byl model naveden nad místo plánované expozice.
Odchylky skutečných míst expozice od plánovaných
byly v pruměru 20-25 m, základnový poměr b/h byl
v pruměru 1/5. Přehled o výšce letu a orientaci osy
záběru dává tab. 1. Pro kameru s formátem snímku
6 X 6 cm a f =80 mm je optimální základnový poměr
1{3při podélném překrytu 60-70 %. Se základnovým
poměrem souvisí přesnost určení výšek bodu
mz

Počet
vlic. bodů

Metody

mz

mli

= MsMp-.

h
p

Při měřítkovém čísle Ms = 4500, chybě v horizontální paralaxe mp = 0,02 mm a b/h = 1/5 je mz =
= 0,45 m. Zvýšení přesnosti v určení výšky bodu je
možné dosáhnout zlepšením základnového poměru,
t. j. lepší navigací nebo použitím objektivu s kratší
ohniskovou vzdáleností. V tab. 2 jsou uvedeny výsled.
ky pro dvě stereodvojice, na kterých bylo nejvíce
kontrolních bodů. Pro metodu přímé lineární transformace se ukázalo, že použití osmi vlícovacích bodů
dává výrazně lepší výsledky než použití minimálního
počtu šesti bodů. Další zvýšení počtu vlícovacích bodů
na 10,12 nepřináší zvýšení přesnosti v určení bodů.
Podobně je tomu u druhé popsané metody. Výsledky

Poznámka

prvků orientace
prvků orientace
prvků orientace
prvků orientace
} zkreslení
není uvaž·ováno
} je uvážena korekce
pro zkreslení
9
6
9
6

9 prvků orientace
6 prvků orientace

} zkrevsle~ínení
uvazovano
} je zavedena korekce
pro zkreslení

3 - přímá lineární transformace

jednoznačně prokazují, že u objektivu Belar 3.5{80 při
zaostření na nekonečno není nutno zavádět korekce
pro eliminaci radiálního zkreslení. Pro korekci zkreslení byl testován polynom uvedený v [1].
Model s padákovým křídlem má výhodu spočívající
v malé rychlosti letu a malém startovacím a přistávacím prostoru. Nevýhodou je nalétávání nad místo expozice proti směru větru, takže při snímkování v řadě
se obtížně dodržuje podélný překryt. Model s normálním křídlem tuto nevýhodu nemá, vyžaduje však větší
prostor pro start a přistání.

Uvedené metody jsou vhodné pro získání lokalizačních
údajů na malých plochách, optimální velikost je
5-30 ha. V zahraničí se snímkování z modelů využívá
pro:
- dokumentaci porostů v parcích a rezervacích,
- zjišťování počtu osob v rekreačních oblastech,
- monitoring skládek odpadů,
- určování kubatur menších hald, výsypek a lomů,
- podklady pro urbanistické plány v menších lokalitách.

[1] HANZL, V.: Přímá lineární transformace

snímkových souřadnic s eliminací radiálního zkreslení objektivu, Geodetický a kartografický obzor, 32 (74),
1986,

Č.

5, s. 113-116.

Do redakce došlo: 16. 1. 1990
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K využití bodů ČSJNS při měření posunů
staveb
(k článku v č. 3 {1988tohoto

časopisu)

V článku [1] uveřejnil jeho autor svoje názory na:
a) využití bodů ČSJNS při měření posunů staveb,
b) připoj<2vání vztažných (dříve "pevných") bodů na
body CSJNS a používání nadmořských výšek,
. c) zhospodárnění prací redukcí počtu ročních připojení
sítí vztažných bodů na ČSJNS.
Tento příspěvek obsahuje názory obou autorů na
uvedené otázky s doplněním stručné informace o dynamickém matematickém modelu odhadu svislých absolutních posunů staveb.

2. Využívání bodů ČSJNS při měření posunů staveb podle
zkušeností z SO-tých roků
Jak je známo, využívaly se bodyČSJNS při měření sedání staveb již n!\ začátku 50-tých roků [2]. Např. na
Oravské přehradě tvořily do r. 1953 základ pro měření
absolutních svislých posunů 3 v~tažné body, jejichž
výška se ověřovala z nivelačních bodů ČSJNS. Podle
[3] se však tento postup ukázal nespolehlivým, neboť
i body ČSJNS podléhaly výškovým změnám.
Proto byl v r. 1952-1953 rozšířen počet vztažných
bodů na 10. Tak vznikla lokální síť přehrady, která byla
v období 1954--;-1960 zaměřena 6-krát, přičemž se
upustilo od jejího) připojování na ČSJNS &- od výpočtu
nadmořských výšek. Sedání se určovalo ze změn přímo
měřených veličin (převýšení). Tento krok bylo možné
provést proto, že se podařilo vypracovat nové spolehlivější řešení problému [2]. Výsledky jsou publikovány
v [3] a [4] i jinde a byly i po dvaceti létech (70 opakovaných nivelačních měření) hodnoceny velmi kladně [4].
O otázce připojování lokálních sítí vztažných bodů
na ČSJNS a o jejich využívání při měření svislých posunů se hovořilo i na celostátním symposiu o měření
posunů staveb geodetickými metodami ve Smolenicích
v r. 1961 [2]. Marčák zde poukázal na to, že zkušenosti
z měření na různých stavbách potvrdily, že u kvalitních
sítí vztažných výškových bodů nejsou tato připojování
potřebná (viz též Kruis, B.: Symposium o měření posunů staveb geodetickými metodami, GaKO 1962, č. 1,
s. 20), neboť se tím prodlužuje doba měření a odvádí
pozornost od hlavního úkolu těchto prací, který nespočívá v určování výšek pozorovaných bodů, nýbrž jejich změn. Současně konstatoval, že pokud se v prostoru
okolí stavby, ve kterém se má vybudovat lokální síť,
nacházejí body ČSJNS, je účelné je zařadit do této sítě.
Na otázku, zda tento názor na využívání bodů
č.gJNS při měření posunů staveb ne7itratil dodnes svoji
platnost, můžeme odpovědět, že dosud nebylo objektivně prokázané, že neplatí. Svědčí o tom i ustanovení
čI. 23, odst. 2 normy [5], která dovoluje využívat body
geodetických základů a bodových polí při měření po.sunů staveb, pokud vyhovují tomuto účelu.
Uvedené poznatky byly ověřené v praxi při měření
sedání a jsou v souladu s potřebami stavební praxe,
která vyžaduje od geodetů kvantitativní charakteristiky
posunů pozorovaných bodů vzhledem k vztažným bodům mimo tlakovou zónu stavby (podrobnosti viz [5]
čI. 20). Z aspektu účelu měření svislých posunů staveb
nebyly nadmořské výšky a ani dnes nejsou pro stavební specialisty (projektanty, investory a zhodnocovatele výsledků měření) potřebné.

8. Dynamický mawmstický

model

Po úspěšných začátclc'- Y 50-tých létech zaznamenala
oblast geodetických mMen>:posunů v následujíoích de·
setiletích v ČSSR význam.cý rozvoj, který se v)'reznť'

projevil i na úseku teorie matematického zpracování
měřených údajů. Při určování absolutních posunů má
zásadní význam otázka definice referenčního systému.
Proto se jí u nás i ve světě věnuje velká pozornost.
Z nových výsledků a řešení je možné uvést např.:
- vypracování dynamického matematického
modelu
odhadu absolutních svislých posunů [6], [7], [8],
- odhad přesnosti, který spočívá v statistickém odhadu parametrů rozdělení,
- geodetickou interpretaci výsledků na základě poznatků teorie intervalových odhadú.
Nové poznatky a řešení jsou začleněné i do normy
ČSN 730405 [5].
Z dosud známých modelú nedosahují všechny stejný
stupeň exaktnosti a nejsou stejně efektivní. Při diskusi
k bodu b) úvodu může být užitečné seznámit se s vlastnostmi uvedeného dynamického
modelu, jak jsou
publikovány v [6], P] a [8]. Proto se na tomto místě
omezíme jcn na některé z nich.
Absolutní svislé posuny se určují vzhledem k lokální
vztažné soustavě (referenčnímu systému). Přesnost
odhadovaných
posunů charakterizují
relativizované
charakteristiky.
Žádný nivelační bod však nemá nulovou disperzi. Model umožňuje docílit maximální homogenitu přesnosti. Protože referenční systém se definuje
tak, aby byla splněná podmínka nejmenších čtverců,
je možné očekávat, že odhady posunů budou kolísat
kolem jejich skutečných hodnot s minimálním rozptylem.
Model [6], [7] byl ověřen z hlediska přesnosti odhado·
vaných posunů i z hlediska hospodárnosti a byl použit
v praxi při dlouhodobých měřeních na velkých vodních
dílech (Orava 1954--1960 [3], Sučany 1956-1968 [9],
Orlík 1957-1972 [10] a jinde), při sledování svahových
pohybů a řešení jiných úloh. S poměrně širokým ohlasem se setkal v zahraničí. Např. v [U] byl porovnán
s jinými modely s velmi příznivým výsledkem.
.
Po jeho nedávné modifikaci byl vypracován algOrItmus a program pro počítač, takže nyní je možné zpracovat měřené údaje matematicky (včetně definovaného
referenčního systému a relativizace středních chyb)
v celém rozsahu na počítači. Výsledkem jsou svislé
posuny všech bodů a odhady relativizovaných .cha:ra~teristik přesnosti, což umožňuje reálně posoudIt slgmfikantnost odhadovaných posunů.

Při měření absolutních svislých posunů - sedání staveb není v normě [5], v které jsou stanoveny i po~tupy
a požadovaná přesnost měření, předepsáno připOJovat
vztažné body na ČSJNS ani používat nadmořské výšky
ve výškovém systému baltském - p.o vyrovnání. V t~to
otázce se autor článku [1] neshodUje s normou. Avsak
přesto, že nepředložil důkazy o tom, že řešení v normě
[5] je nedostatečné, popř .. nesprávné ~ebo nehospodárné, není jasné, jak se zmíněným připOJováním. a používáním nadmořských
výšek může zracionahzovat
a zhospodárnit měření posunů staveb.
.
Nebude výsledný efekt opačný? Provedem prIpO]Ovacího a kontrolního měření si totiž nutně vyžádá zvýšené náklady na nivelační práce, což je v rozporu se zásadou maximální hospodárnosti (viz čI. 7 v [5]).
Kromě toho jsou zde další momenty. Přesnost odhadnutých posunů vztažených k vzdálenějšímu 'připojovacímu bodu ČSJNS se sníží, neboť výsledky lllvelač·
ních měření budou zatížené i chybami v převýšeních
ležících mimo lokální sítě vztažných bodů. Toto snížení
nemusí být nepatrné.
Je známo že vlivem deformací zemského povrchu
mohou všechny nivelační body měnit navzájem svoji
výškovou polohu a to i v krátkých časových intervalecJ:1.
Změny výšky připojovaoího bodu mohou způsobIt
komplikace pří interpretaci posunů včetně dodatečných
nákladů na mě:řer...í[2J.
Zanedbf1;telná není ani skutečnoet, 7:,enemáme 7Aáč"1c',-,
QOŽno6t
-že na 'Změns:ch pŽ'i3vJ;~,Dni? ",:.;.tetf> ,: S0U
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v mezích přesnosti (kontrolního) měření se nepodílejí
skutečné změny výšek připojovacího bodu i sousedních
bodů. Z teoretického hlediska je měřením určená změna
převýšení 6h nejspolehlivějším odhadem možné změny
skutečné výšky H [12]. Je zřejmé, že problém není tak
jednoduchý, jak by se mohlo zdát na první pohled.
Pokud jde o kritéria na ověřování stability vztažných
bodů, je třeba je stanovit podle požadované přesnosti
určování sedání, tedy obecně odlisně od ustanovení instrukce pro práce ve výškových bodových polích, i když
jsou mezi vztažnými body využité body těchto polí.
Přesto, že nadmořské výšky nejsou, jak jsme uvedli,
z hlediska účelu měření sedání potřebné, vyskytnou se
v praxi případy, kdy se pro .měření sedání využívá
základní výšková vytyčovací síť. Samozřejmým předpokladem je zde odpovídající stabilizace bodů této sítě.
Pak se i při určování hodnot sedání počítají nadmořské
výšky, neboť u bodů této sítě určují její poslední stav.
Je tomu tak např. na velkých staveništích průmyslových
staveb, jaderných elektráren i v jiných podobných
případech, kdy je toto využití jedné sítě pro oba účely
vhodné.
Povinnost připojovat vztažné body na ČSJNS ani
používat
nadmořské
výšky ve výškovém systému
baltském - po vyrovnání nevyplývá ani z ustanovení
vyhlášek č. 10{1974 Sb. resp. č. 11{1974 Zb. o geodetických pracích ve výstavbě, neboť měření posunů staveb
není zařazeno mezi povinnosti odpovědných geodetů
a není ve smyslu těchto vyhlášek geodetickou prací ve
výstavbě. Nevztahuje se tedy na toto měření ustanovení
o používání geodetických systémů ve výstavbě ani připojování geodetických a mapových podkladů pro projektování na tyto systémy.

ó. Závěr
Výsledky uvedených
následovně:

úvah a diskuse je možné shrnout

a) Využívání bodůČSJNS, které se nacházejí v okolí
stavby, kde se má vybudovat nebo existuje lokální síť
vztažných bodů, je při měření posunů staveb velmi
účelné. Využití každého bodu ČSJNS, který vyhovuje
danému účelu, může přinést úsporu nákladů na zřízení
takového bodu.
•
b) Vztažné body na velkých inženýrských stavbách
se stabilizují kvalitněji, nejméně stejně kvalitně jako
stabilizace vyšší kvality bodů ČSJNS; proto i z hlediska
dodržení zásad maximální hospodárnosti, dále z hlediska platných vyhlášek i z hlediska přesnosti není důvodu připojovat lokální vztažné sítě na body ČSJNS;
podobně není důvodu kromě uvedeného případu používat nadmořské výšky v dané oblasti.
c) Z předcházejícího bodu vyplývá, že otázka zhospodárnění prací redu~cí počtu ročních připojování sítí
vztažných bodů na CSJNS není aktuální.
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Ing. Miroslav Herda, CSC., VÚGTK
Doc. Ing. Peter Marčák, CSc., Geodézie, Š. p., Prešov

Seminář: Moderní metody určování
polohy

Dne 25. září 1989 byl v Brně uspořádán sekcí ~eodézie
a kartografie pobočky ČSVTS Vojenské akademle Antonína Zápotockého ve spolupráci se sekcí astrometrie
a geodetické astronomie Československé astronomické
společnosti při ČSAV seminář zaměřený na moderní
metody určování polohy.
Jádro jednodenního semináře tvořily čtyři vyžádané
referáty, které byly dále rozvedeny několika přihlášenými koreferáty. Hlavním tématem semináře bylo využití
Globálního pozičního systému Navstar (Global positioning system Navigation system using time and
ranging) pro řešení úloh geodézie a geodynamiky.
O teoretických aspektech tohoto družicového systému,
který je již v řadě zemí světa běžně využíván, referoval
G. Karský z VÚGTK Zdiby. Praktickým
aplikacím
tohoto systému a jeho konkrétnímu použití v geodetické
praxi byl věnován obsáhlý referát J. Šimka (též
z VÚGTK). Tento referát obsahoval kromě výčtu současných dostupných přístrojů i rozbory přesnosti, ?enové relace, týkající se jak pořizovací ceny přístrOJŮ,
tak i finančních nákladů na konkrétní geodetické práce
a jejich srovnání s náklady na tytéž práce prováděné
klasicky. Dále zde bylo pojednáno o možnostech využití
systému Navstar v oblasti budování geodetických základů, )?ři sledování geodynamických jevů, v inženýrské
geodézli při vytyčovacích pracích (experimentálně bylo
například prokázáno, že metody GPS lze užít při budování speciálních inženýrských geodetických sítí s délkami stran od 0.5 do 5 km s přesností 3-10 mm), ve fotogrammetrii při mapování ve velkých měřítkách (při
budování pole vlícovacích bodů) a při určování prvků
vnější orientace fotogrammetrické komory přímo, bez
použití vlícovacích bodů.
Referáty s geodetickou tematikou byly doplněny referáty 1. Peška (Stavební fakulta ČVUT): Definice času
v systému IAU 1976 aJ. Vondráka přednesený C. R<;>nem (Astronomický
ústav ČSAV): Interferometne
s dlouhými základnami a její využití v geodynamice.
První referát se týká definice, realizace a "konzcrvace"
časové škály (nebo přesněji časových škál), jejíž použití
v aplikacích družicové a kosmické gcodézie je nevyhnutelné. Druhý referát byl věnován nejpřesnější, ale zár.oveň finančně nejnákladnější metodě kosmické geodézle,
pomocí níž je možné budovat (a udržovat) celosvětový
referenční souřadnicový systém s přesností několika cm
(při vhodné kombinaci s dalšími metodami).
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Během semináře byly formulovány následující závěry
a doporučení:
LV současném období se v evropských podmínkách
využívají moderní metod;y kosmické geodézie pro řešení
řady ~eodetických úloh. Účastníci semináře se domnívají, že Je třeba udržet krok s aplikacemi těchto moderních
metod kosmické geodézie i v Československu a doporučují proto orgánům ČSVTS SGK v maximální míře
podpořit snahu o získání nejnutnější základní techniky
pro metody GPS.
2. Přístroje pro kosmickou geodézii je třeba využít
jednak pro budování moderní geodetické sítě (k upřes.
nění vztahů mezi základním bodovým polem a budovanou dynamickou sítí), za druhé k praktickým aplikacím
v oblasti inženýrské geodézie a fotogrammetrie. V neposlední řadě by přístroje přispěly k moderniza.ci výuky
geodézie na vysokých školách.
3. Účastníci považují seminář věnovaný moderním
metodám určování polohy za vysoce aktuální a doporučují, aby se v blízké době uspořádala podobná akce
věnovaná praktickým aplikacím metod kosmické geodézie spojená s praktickými ukázkami přístrojů GPS vybraných firem.
Závěrem bych chtěl poděkovat pořadatelům semináře
za vzornou přípravu i organizaci a těšit se na podobnou
akci věnovanou této velmi aktuální problematice.
Referáty konference (vyžádané) byly publikovány
v Edici Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického,
řada 8 a jsou v omezeném
množství k dispozici na Geodetické observatoři Pecný,
251 65 Ondřej ov 244.

Ing. Jan Kostelecký, CSc.,
VÚOTK, 00 Pecný, Ondřejov

ňový model nasadzovania výpočtovej techniky, a to
centrálny výpočtový systém EC 1033 v Geodetickom podniku, š. p., Bratislava (v roku 1990 bude nahradený
systémom polskej produkcie EC 1034). Na oEltatných
pracoviskách rezortu to budú 16-bitové osobné počítače
typu IBM PC.
Z prednesených referátov si zasluhuj e pozornosť príspevokK.Eskesa"Mapa
volného
zobrazenia
ako prechod v geodézii
z dvojrozmerného
do trojroz.
merného
systému".
Uvedený prechod umožní súčasný rozvoj mikroelektroniky,
najma plne využitie mož.
nosti počítačovej grafiky. Súčasne 8posoby zobraoovania
terénu a objektov sú založené na dvojrozmernom systé.
me, ktorý je určený rovinnými súradnicami x, y. Tretí
rozmer - výška (súradnica z) je určený číselne výškou
bodu, alebo graficky vrstevnicami v rovine bez zvýraznenia tretieho rozmeru. Počítačové trojrozmerné zobrazenie umožňuje názornú a okawžitú predstavu o morfol6gii danej plochy, resp. výškovej skladba budova zariadení. Trojrozmerné
zobrazenie predstavuje
nový
perspektívny prístup k tvorbe mapy, ktorý može byť
v budúcnosti využívaný v urbanizme, pri projektovaní
(najma vysokej zástavby), v geol6gii, v topografii ako aj
v dalších oblastiach národného hospodárstva.
Seminár bol spojený s výstavou. Na výstave boli
predvedené ukážky využitia osobných počítačov typu
IBM PC pri.projektovaní
ciest, pri tvorbe máp velkých
mierok, v geografii, pri určovanÍ bonity pody, určovaní
úrody a pri automatizovanom
systéme riadenia podnikov. Najvaěšia pozornosť sa sústredila na grafický sys·
tém, ktorý tvoril plotter japonskej výroby Roland
DPX-3300 formátu AI v spojení s osobným počítačom UNIPAQ (Singapur) kompatibilným
s IBM PC.
Základné techniAé údaje plottra Roland DPX-3300:
rozmery:
1170 X 852 X 175 mm,
rozsah:
X = 864 mm, Y = 594 mm,
rýchlosť kresby: 450 mm/sec,
duplicita kresby: 0,1 mm,
presnosť kresby: 0,2 % ±0,05 mm z dÍžky,
hmotnosť:
40 kg,
minimálny krok: 0,0125 mm
medzistyk:
parallel (Centronics), serial (RS-232c).

XVIII. porada klubu použivatefov
výpočtovej techniky v geodézii a
kartografii v Pofsku

V dňoch 12.-16. 9. 1989 sa konala za účasti zástupcov
vedecko-technických
spoločností z ČSSR a z NDR
v Paszkowke (Krakovské vojvodstvo) "XVIII.
porada
klubu používatelov
výpočtovej
techniky v geodézii
a kartografii". Klub združuje podniky, vysoké školy
a výskumné ústavy z odboru geodézie a kartografie a plní koordinačnú funkciu pri riešení úloh technického rozvoja, najma z oblasti automatizácie. Okrem plenárných
zasadaní štatutárnych
členov klubu (za každú orgamzá.
ciu jeden zástupca), ktoré sa zaoberalo vlastnou činnosťou klubu a jeho budúcou orientáciou, prebiehala akcia
formou seminára. Poradu viedol predseda klubu prof.
dr. hab. Jerzy Gazdzicki, ktorý v súčasnosti posobí
v Holandsku. Na porade bolo prednesenÝch 15 referátov,
z toho 10 je uverejnených v zborníku.
Tematika XVIII. porady klubu používatefov výpočtovej techniky bola zaradená do troch okruhov. Prvý
okruh referátov sa zaoberal informaěným systémom
o teréne. System bol vypracovaný v rámci výskumnej
činnosti organizovanej v rámci klubu používatelov výpočtovej techniky. Informačný systém o teréne je budovaný po vrstvách. Druhý okruh sa zaoberal výsledkami vedeckovýskumných prác z oblasti geodeticko-kartograflckej informatiky a treti okruh referátov sa týkal
využitia informatiky v geodetických a kartografických
podnikoch.
Delegát (autol'pl'íspevku) v l'efenite "Využi tie 080 bných 16-bitovýeh
počHačov
v l'ezorte
SÚGK"
zozll~mil prítomných s koncepcioll automatizácie rezortu SUGK na roky 1988--1995, ktol'á využíva dvojstup-

Plotter má zabudovaný mikropočítač, ktorý vykonáva okrem iného aj tieto funkcie:
- obsluhuje klávesy pre riadenie plottera,
- vykoná-va príkazy grafického jazyka RD-GL II dané
riadiacim počítačom,
- podáva. do riadiaceho počítača nasledujúce informácie:
1. rozmer kresliaceho papiera,
2. množstvo a druh nasadených kresliacich hrotov
(pero, ihla),
3: aktuálnu polohu kresliacej hlavy s hrotom,
4. stav klávesov na ovladacom pulte plottera,
- oznll-čenie výstroj a kresliacej hlavy (pero, ihla, rycí
hrot) a automatické regulovanie tlaku a rýchlosti
kreslenia v závislosti od typu kresliaceho zariadenia
(parametre može zadať aj riadiaci počítač pomocou
príkazu),
- stálu kontrolu postavenia pera v kresliacej hlave
v okamihu očakávania príkazu z počítača - pretože
existuje riziko, že hrot pera može zaschnúť, je od·
kladný do púzďra do doby dostania príkazu na kreslenie z riadiaceho počítača, alebo klaviatúry plottera,
- po zapnutí automatické nastavenie kresliacej hlavy.
Programom je možné obhospodáriť 8 farieb a 8 roznych hrúbok čiar. Bol predvedený programový systém
na automatizovanú tvorbu máp velkých mierok vypracovaný v Oblastnom podniku geodézie a kartografie Krakov.
Ako riadiaci počítač bol použitý osobný počítač
UNIPAQ (Singapúr) kompatibilný s IBM PCvnasledujúcej konfigurácii:
- proeesor 80286 (l0 MHz),
-- koprocesor 80287,

1990/122

Geodetický a kartografický obzor
roěnik 36/78, 1990, iČislo 5 113

-

operačná pamať 1MB,
grafieký monitor EGA (grafická karta EGA),
pevný disk 40 MB,
pružný disk 2 X 360 KB,
15"" tlačiareň CITIZEN (V. Británia).

Seminár ukázal, že v porsku sa v súčasnosti presadzujú
16·bitové osobné počítače typu IBM PC. Na uvedený
typ počítačov majú vytvorený aj softver pre viaceré
úlohy praktickej geodézie.
Delegát nadviazal kontakty s poprednými odborníkmi
z odboru geodézie a kartografie. porskí odborníci priazni.
vo hodnotili a~tomatizáciu geodetických a kartogra.
fických prác v CSSR, a to najma zavádzanie tzv. ťažkej
automatizacie, t.j. centrálnych výpočtových systémov
typu EC 1034 (Ee 1045) a zobrazovacích systémov
typu Coragraph, resp. Digigraf.
Záverom konštatujem, že organizátorom sa podarilo
aj v skromných podmicnkach usporiadať podujatie na
dobrej úrovni.

Ing.Ondrej

Vojtičko, CSc.,

SÚGK

z PŘfSTROJOV~

TECH NIKY

Kapesní mikropočítač
ELEKTRONIKA

MK SS

Mikropočítač ELEKTRONIKA MK 85 je svým vzhle·
dem, rozměry a provedením srovnatelný s obdobnými
výrobky firem, jako jsou např. Sharp a Hewlett Packard.
Jeho spolehlivost však u nás zatím prověřena nebyla.
Zřejmou nevýhodou je, že ELEKTRONIKA MK 85
nemá prozatím rozhraní pro připojení periferií, tj. ze·
jména pro externí paměť a pro tiskárnu. Výrobce však
slibuje další rychlé zdokonalování.
Dostane-li se však tento mikropočítač na náš trh,
jistě najde široké uplatnění v geodézii a kartografii.
Zejména při řešení úloh v inženýrské géodézii, mapování,
při sběru měřených dat a jejich bezprostředním zpraco·
vání přímo v terénu.
Při uvedených parametrech mikropočítače je však
nejzajímavější jeho cena 145 rublů.
V případě, že tato cenová relace bude zachována í na
našem trhu, bude jistě nelehké zájem o něj plně uspo·
kojit.

Ing. Václav Slaboch,

CSC.,

ČÚGK
Koncem roku 1989 se na sovětském trhu objevil první
domácí mikropočí~ě kapesního typu ELETRONlKA
MK 85. Základem tohoto počítače miniaturních rozměrů
(13 X 166 X 73 mm) a minimální váhy (150 g) je jedno.
kristalový mikroprocesor a soubor mikroschémat roz·
hraní typu KMDT, pomocí kterých jsou realizovány funkce vstupu a výstupu, operační a permanentní paměti.
Kapesní mikropočítač ELEKTRONIKA
MK 85 je
určen pro vědeckotechnické výpočty a pro řešení vý.
počtů pomocí vlastních programtl v jazyce BASIC.
Základní technická data:
Počet míst mantisy
. . '.
Počet míst exponentu
. . .
Rozsah znázorňovaných čísel

.10

·4

· ± 10-4095 ±
9,999999999

Poče: ~dresovatelných
pametl

X

registrů
.

.26 (s možností rozší·
řit do 178)

Kapacita energeticky nezávislé
paměti
.
Počet současně uchovávaných
(souborů)
. . . . . . . .
Programovací jazyk
Displej
. . . . . . .
Zdroj energie . . . . . . .

Potřebné napětí
Pracovní teplota
Rozměry.
. . .
Váha
; ....

.2 KE (1221 progra·
mových kroků)
programů
. . . 10 (P 0 ... P 9)
.BASIC
. . .na bázi tekutých
krystalů, maticový,
12.místný
. . .4 knoflíkové bate·
rie typu SC 0,18
(nebo síťový napa·
ječ)
.max. 0,02 V
· + 5 . .. + 40 oe
.13 X 166 X 73 mm
.max. 150 g

Programy jsou trvale uchovávány v trvalé paměti,
avšak maximálně po dobu 15 minut po vyjmutí baterií
při jejich výměně.
Počítač může zpracovávat data dvěma frekvencemi.
Vyšší frekvence je však energeticky náročnější a dopo.
ručuje se ji zapínat pouze při použití síťového napaječe.
Alfabetické údaje je možno zapisovat jak v httince,
tak v azbuce (viz obr. 1). Na jeden programový řádek
je možno zapsat 63 znaků. Kontrolu zá)!isu je však
možno provádět pouze vizuálně na displeji.

Začátkem roku 1990 se objevil v prodeji nový podrobný
Autoatlas České republiky 1 : 200 000 (obr. 1), vydaný
Geodetickým a kartografickým podnikem v Praze. Nový
autoatlas vychází v nákladu 170 000 výtisků, stojí
45,- Kčs a má 72 stran.
Mapová část zobrazující území Čech, Moravy a Slezska
obsahuje 38 stran automap v měřítku 1 : 200000. Prů·
jezd významnými městy má usnadnit 23 průjezdních
plánků a podrobná mapa centrální části Prahy. Auto·
aUas obsahuje též plánek trati Velké ceny Československa vJ3rně, tabulku silničních vzdáleností mezi 40 městy a 48 mapek dálničních nadjezdů. Mapy auto atlasu
zobrazují síť pozemních komunikací od dálnic až po
ostatní silnice a cesty, dále železnici, kabinové a sedač·
kové lanovky. Silnice a dálnice jsou doplněny čísly
podle tříd a mezinárodního označení. Na všech dálni·
cích a silnicích s barevnou výplní je vyznačena dílčí
a dálková kilometráž, na silnicích s barevnou vyplní
navíc úseky s velkým stoupáním (větším než 8 %),
podjezdy se sníženou výškou (nižší než 4,S ml. Na
ostatních silnicích jsou označeny úseky se zakázaným
vjezdem.
Další tematický obsah je zaměřen na informace, potřebné pro motoristy: čerpací stanice rozdělené podle
pracovní doby do tří kategorií, autoopravny, prodejny
Mototechny, místa s nepřetržitou lékařskou službou
první pomoci a nehouovými oddíly Veřejné bezpečnosti,
hraniční přechody suvedenímpracovní
doby, ubytovací
zařízení, koupaliště, parkovište, restaurace a občerstvení
B celotýdenním provozem.
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ZAJfMAVOSTI

Přání ředitele podniku Geodézia Brno, s. p., ~ng. Mi.
roslava Šedého - natočit krátký náborový vIdeopro.
gram, který by atraktivní -a populární fo~mou podal
v krátkém časovém úseku maximálně obsazenou mfor·
maci o podniku, jeho historii, předmětu činno~ti, YÝ.sledcích, možnostcch a perspektivách, ~e stalo dIky mlciativě pracovníků podniku skutečnosti.
Začátky nebyly jednoduché. Nejdříve jsme při.prav~li
náměty na jednotlivé čás~i J2:-?gramu. s ;ě.doml:n' z~
chceme dosáhnout, co neJVYSSItechnlCke I umelecke
úrovně cclého díla. Když jsme našli dodavatele, vy·
zbrojeného velmi moderní technikou, mohl tý.m t~í
odborných poradců ve složení Ing. Hele~a ~.Ryskova,
Ing. Jindřich Čapek a Ing. Jaroslav Sekeny t~ldl.t materiály. Nejdůležitější kroky celého technologlCke.l;lO.po.
stupu lze vyjádřit heslovitě takto: příprava technlCkeho
scénosledu (včetně osvětlení, nastavení kamery a ozvučení), přípravné natáčení (interiéry i v ter.énu), sezná·
mení režiséra a scenáristy s problematIkou
oboru,
podniku, s evidencí nemovit?st~, s příst~oji .•dálkoměry,
s vybavením mikrofilmu,. tIs,karny,. stredIska tech~?logických služeb a schvalenl prvUl verze komentare
vedením podniku. Vlastní natáčení zabralo pět červencových dnů r. 1989, kdy se pracovalo p~avidelně až. ~o
nočních hodin. Natáčeli jsme na středIscích geodezlC
Zlín, Vyškov, Třebíč a Jih!ava, v .kr~s.ném prostřed~
Moravského krasu, na Macose, na dalmCl, v Mohe~nske
stepi na Dalešické, Brněnské a Virské přehrade, na
NovÝch Mlýnech, r;a zámku v Jaroro,ěřicích nad R?~ytnou, na Peruštejne, v kostele Z~lena h(~.ra:,na Čerm~u
a podobně. V podniko:vé budove v ~rne. Jsme ~aostro.
vali kameru na středisko technologlCkych sluzeb, na
Obr. 1
pracoviště fotogrammetrie.. mikrofil~u
a polygrafie.
Foto: Ing. Petr Skála, ČÚGK
Natočeno bylo celkem 45 ml!l.1~tv sys~e~u Sl}PER'yH~
dodnes archívovaných záberu. Na splCkovem zanzenl
videostudia
probíhala nejobtížnější
práce. Zde byl
Vedle motoristického obsahu v atlasu najdete též
prováděn př~pis, stř~hy a ozvuče;ní. Aby poř!1d sk~~ečr:~
vybrané kulturzú a přírodní památky. Průjezdní plánky
dosáhl dobre úrovne, bylo navlC zapotrebl VYUZItpn
zachycují všechny ulice, vybrané ulice jsou popsány
zpracování materiálu počítače a počítačové grafiky.
a označeny čísly. V pláncích jsou vyznačena motoristicTouto cestou došlo k jeho obohacení o texty, grafy,
ká, ubytovací a kulturní zařízení.
titulky a podobně. Byly zavedeny působivé triky, stírá;
Nezbytnou součástí autoatlasu je rozsáhlý rejstřík
ní, prolínání, detaily a podobně. Ostrý kontrast, kte.ry
sídel, který na 28 stranách obsahuje více než 17 tisíc
vznikl spojením záběrů umělecky zkreslených techmcnázvů všech sídel zobrazených v mapové části. Všechny
kými prostředky s přirozenými .záběry nádherné ~o:
nadpisy a vysvětlující texty jsou vedle češtiny uvedeny
ravské krajiny, je nejpůsobivěJší. Program provazl
též v ruštině, angličtině. francouzštině a němčině.
nenápadně se opakující motivy moderní hudby, ~o!?,Mapová část auto atlasu vychází z oblíbené edice
trastu.jící s velebnou hudbou varhan, která doplňUje
automap Československa 1 : 200 000, na rozdíl od ktepasáž o měření historických pam~tek. .
~
v.
o
rých se podařilo snížit počet tiskových barev na čtyři
Náš první videoprogram, ktery vzmkal pet meslCU,
při zachování čitelnosti většiny obsahových prvků
je určen pro nábor mladých lidí, absolventů středn~ch
autoatlasu. V budoucnosti však budeme muset vyřešit
a vysokých škol. Trvá cel~em 2~ mi!?,ut a po~Ue'prvmch
lépe zobrazení železnic, které je špatně čitelné. Naopak
ohlasů plní svůj účel velmI dobre. NIkdo nehtUJe ~:ynaauto atlasu prospělo převedení všech značek do černé
ložených prostředků. V současné době byly zahaJeny
barvy.
práce na pětiminutovém obchodněpropagační~
pořadu,
Velice diskutovaným byl rozměr nového auto atlasu
který v anglické a později též v německé verz~ na~ídne
(235 X 320 mm). Co nás k němu vedlo? Především jsme
potenciálním zahraničním záka:z;zúkům důleŽIté mforchtěli dosáhnout větší přehlednosti při orientaci v atlamace o sortimentu prací našeho podniku .. Naše vi~e.osu. Větší formát nám také umožnil zvolit progresivní
programy lze zhlédnout v brněnském podniku GeodeZle.
technologii výroby, včetně strojní vazby, což pomohlo
Pokud by některý podnik měl zájem o sestavení vlastproti Autoatlasu ČSSR 1 : 400 000 minimálně o půl roku
ního obchodněpropagačmllo pořa~u, určeného pro zazkrátit dobu od redakčzú uzávěrky po expedici. K výběhraniční partnery, může se obrátIt na INTER KONru většího rozměru nás inspirovaly autoatlasy renomo- . TAKT, Geodézie Brno, s. p., Běhounská 26, Brno
vaných kartografických nakladatelství: Michelin Stras(PSČ 601 68). Zástupci Ing. Jindřich Čapek (telefon
seatlas Frankreich 1 : 200 000 (286 X 394 mm), Rand
27120) nebo Ing. Zdeněk Hotař (telefon 24853), dále
McNaIly RoadAtlas, United States - Canada - Mexico
fax 24680, telex 62361. INTER
KONTAKT vám
(279 X 390 mm), AutoatlasBundesrepublikDeutschland
nabízí v rámoi své hospodářské činnosti odbornou po1 : 200000
(195 X 295 mm), Atlas routier France,
moc nebo formou obstarání záležitosti za úplatu další
Belgique, Luxembourg
1: 250 000 (285 X 390 mm).
služby. Připomínám~, že naše spolupz:áce s Vi~eost~Věřím, že dlouho očekávaný Autoatlas České republidiem nadále pokračUJe, a tak doporUČUjemeVYUZItnase
ky 1: 200000 spolu s připravovaným
Velkým autozkušenosti s tvorbou odborně zaměřených pořadů
atlasem ČeskOSlovenska 1 : 200 000 si brzy získá naše
v širším měřítku.
i zahraniční motoristy.

Ing. Jiří Kanis,
GKP Praha
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Kočetov, F. G.: Výzkum charakteristických

Pokud jste chtěli dříve získat podrobnější mapu Moskvy
a okolí, určenou pro veřejnost, asi jste s výběrem a mě.
řítkem map nebyli příliš spokojeni.
Od roku 1990 je všechno jinak. Minský kartografický
závod zpracoval a vydal v nákladu 100 000 výtisků
mapu moskevské oblasti. Mapa má rozměr 1012 X
X 816 mm, po složení 253 X "136 mm a.pro?ává
se ~a
3,37 ruble. Mapa je oboustranná, na predm straně J~
zobrazena celá oblast v měřítku 1 : 350 000, na zadm
straně nejbližší okolí Moskvy v měřítku 1: 150000.
Obě mapy byly vytvořeny montáží zmenšenýc~ respek:
tive zvětšených map. Osmibarevná mapa cele oblastI
vznikla z tzv. silniční topografické mapy 1 : 300000, na
níž jsou zvýrazněny hlavní silnice a doplněna dálk?vá
kilometráž. Šestibarevná mapa okolí Moskvy.vzmkla
zvětšením topografické mapy 1: 200 000. O?e mapy
přebírají značkový klíč topografi?krch I?ap az na. souřadnicové sítě a číselné charaktenstiky silme, mostu, lesa a podobně. Všechny značky jsou zachovány v původní podobě.
.
Nov, .napa je vedle nového plánu Moskvy uk~zkou
glasnosti v sovětské kartografické tvorbě pro veřejnost.
Pro lepší pochopení významu této události ~usím
uvést, že dříve pro veškerou mapovou produk~l",pro
veřejnost sloužila jako podklad mapa SSSR v mentku
1 : 2 500 000, která se zvětšila do potřebného měřítka
(dokonce až do měřítka 1 : 400 000). V posledních letech mohli sovětští kartografové používat k zpřesnění
některých zobrazovaných infonnací topografické mapy
od měřítka 1 : 50000, Mapa moskevské oblasti zahajuje
novou etapu. Ve všech osmi sovětských kartografických
závodech se podobným způsobem připravují podrobn~
mapy dalších oblastí a regionů SSSR. Vedle map oblastI
jsou připraveny k vydán~ n~zkreslené p~ány sov~tských
velkoměst. Moskva se objevila na trhu Jak prvm v roce
1989 a připravuje se plán Leningradu, Kyjeva a dalších
měst.
Kartografickým závodům postu.Pně vznikla kon~urence. Například Moskevský geodetlC~o-fotogrammetn?ký podnik podle údajů z článku ChlJapova "Ka~ty dlJa
naselenija" (Geodézija i kartografija, č. 11/89) připravuje sérii nezkreslených obecnězeměpisných a turistických
map a plánů měst. V nedávné době obohatila trh mapa
moskevské oblasti 1 : 500 000, připravuje se vydání pře:
hledné mapy oblasti v měřítku 1 : 200000 na dvanáctI
listech.
Z našeho hlediska můžeme mít řadu připomínek k obsahu, způsobu i kvalitě zpracování těchto nových map
a plánů. Každý začátek Je však obtíž~ý a. n~~~ z~uše.
nosti sovětských kartografů budou msplruJlCl 1 pro
odborníky u nás.

Ing. Jiří Kanis,
GKP Praha

Geodezija i kartograflja,

ě. 6/89

Nikitenko, Ju. P.: Výrobní sdružení; problémy přestav.
by, s. 1-5.

4.: Úspěchy a problémy kolektivu, s.
5-9.
Všesvazová socialistická soutěž, s. 11-13.
Berk, V. 1.: Návštěva na oplátku, s. 13-14.
Armandu Dominguš (Angola). - Ocipuk, Je. S.: Na
cestě pokroku, s. 14-16.
Skejvalas, 1. M.: Kritéria efektivnosti hodnocení mate·
matické pravděpodobnosti s useknutým rozdělením,
s.16-18.
Ustavič, G. 4.: Systémy hydrostatické nivelace s uza·
víráním kapaliny, s. 18-21.
Maruščak, M. P.: Nivelace obtížně přístupných bodů,
s.21-23.
Rusakov, Ju.

chyb laserových systémů, s. 23-26.
Trofimov, M. T.: Přesnost metod vytyčování výšek,
s.26-27.
Brevnov, V. 4.: Využití aerokosmického mapování,
s.27-30.
Zinčuk, N. N.: Mikrofotometrické zpracování leteckých
snímků při mapování lesních porostů, s. 31-33.
.
Vajnauskas, V. V.: Využití doplňkové informace při
tvorbě projektivních modelů, s. 33-35.
.
Starodubcev, V. 1.: Zkušenosti z fotogrammetrlCké
kontroly posunů konstrukcí při zkouškách, s. 36-;-37.
Chalugin, Je. 1. a kolektiv: Výběr operací generahzace
podle heuristických znaků, .s. 37-39. ,
"
Birjukov, V. S. - KočanovskaJa, G. 4.: Vypočet obJ~mu
vytěžené
zeminy z digitálního
modelu terenu,
s.39-41.

4Uabjev,

4. 4. - Bljumina, M. M. - Burnatov, v.: G.

Zkušenosti z použití ARS. "Onega.2", s',!,2-;-43. .
Martynenko, 4. 1. - SolovJev, 4. K.: Zvysen! ef~k~.lvnosti využití map na základě zdokonalovaní JejIch
obsahu, s. 43-44.
Boginskij, V. M. - Novikov, S. V.: Zdokonalování technologií tvorby reliéfních modelů pro mapy a glóby,
s.45-47.
Komkov, 4. M.: Soupis požadavků uživatelů map, s.
47-48.
Gunevskij,1. M.: Ne pouze pro turisty, s. 48-49.
Zacharov, 4. I.: Nove teodolity serie 3T, s. 51-53.
D'jakov, B. N.: Algoritmus řešení geodetických protínání, s. 53-54.
..
Koškarev, 4. V. - Tikunov, V. S.: Pubhkace o geomfor.
matice, s. 57-58.
.
Jegorov, V. B.: Novinky zahraniční vědy a techmky,
s.58-60.
Geodezija i kartograflja,

ě. 7/89

První kroky hospodaření, s. 1-3.
Nejman, B. N.: Technická tvořivost, s. 4-~.
Kozlov, V. 4.: Optimalizace metody kvadratlCkých ~ořenů při řešení velkých systémů normálních rovmc,
s.8-12.
Minikes, R. E.: Sledování posunu nulového bodu gravimetrů při určování středu dělení na etalonových
polygonech, s. 12-15.
.'.
.
Šaršavickij, L. V.: Strunový
optlCko-elektromcky
systém pro měření horizontálních deformací, s. 1?-17.
Lapko, 4. P.: Zeslabení vlivu úrovně vstupního SIgnálu
na výsledky měření, s. 18-20.
Kala, V. V.: Rohy budov s kvalitou trvalých bodů
bodového pole pf} mapování, s. 20-;-21.

Markov, M. S. - TJufin, Ju. S. - Dan~lečnk?,4. Ja ..Ostrovskij, M. V.: Automatické odvozem a analyza.
čár z radiolokačního

mapování

Venuše, s. 23-26.

Danilenko, N. 1. - Cvetkov, V. Ja.: Zkušenosti z tvorby
projektu restaurace Bogojavlenského monastýru s využitím archivních fotografií, s. 26-28.
Romanovskij, 4.
Kazarkina, V. I.: Využití náhodných funkcí pro digitální model terénu, s. 29-31.
Kuz'mičenok, V. 4.: Výpočet osvětlení při automatizované technologii stínového zobrazení terénu, s. 32-34.
Bodanskij, Je. D.: "Rychlý" algoritmus šrafování,
s. 34-36.
.
Serapinas, B. B.: Prvky spolehlivosti map a spolehli·
vosti jejich použití, s. 36-38.
Čalmajev, L. V. - kolektiv: Tvorba hydrologických map
s využitím materiálů kosmického snímkování, s. 3842.
• . é
Spiridonov, 4. 1. - Krjukov, U. S.: So~č~sné vyvoJ~v.
trendy rozvoje elektronických teodohtu v zahramčl,
s. 43-48.
"děl •
Kuznecov, M. V.: Geometrie ruských zeme cu,
s.51-54.
'k
Pandul, 1. S. - Zverevič, V. V.: Geodetické podm y
Dánska, s. 56-58.

s. -

Geodezija i kartograflja,

ě. 8/89

Jaščenko, V. R.: Ukončeno topografické Inapování země
v měřítku
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PrU8akov, 4. N. -

526.462.4+519.2
BARTALOSovA, L.
Analyse statistique
des ré(;ents mouvements verticaull:
de la surface
terrestre
Geodetický a kartografický
obzor, 3&, 1990, No 5, pages 105-·109, 10 blbllographles
Tests en vue de la révélatlon
des lnfluences
systématlques causant une dévlatlon statlstlque
lmportante
des données
mesurées,
respectlvement
de~ paramětres évalués de leur valeurs réelles. Vérlflcatlon
de
l'lmportance
des récents
mouvements
vertlcaux
de
la surface terrestre
par analyse multl-varlante.

Bagratuni, 4. P.: Přechod kartografického průmyslu na úplný chozrasčot a samofinancování, s. 5-10.
Neverov, L. V.: Rozvoj metody stejných výšek, s. 10-13.
Koreškov, N. 4.: Komparace invarových latí na polním
kontrolním převýšení, s. 14-16.
ReminBkij, 4. 4.: Upřesnění pojmu "normální vyrovnání přímky" ve vztahu ke geodézii,s. 16-18.
Trevogo, 1. S.: Metrologické zabezpečení geodetických
měření, s. 18-19.
Pogorelov, V. V. - Maljukov, V. M.: Určení prvků vnější orientace snímků s dlouhým ohniskem, s. 21-26.

Baranov, S. V. - Kulikov, V. I. - Mokin, 4. V. Myšljajev, V. 4.: Testovací objekt pro automatické
stereofotogrammetrické

Zotov, G.
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ZVS Meopta Přerov
výrobce přesné a velmi přesné optiky s bohatou tradicí nabízí možnost dodání volných prvků
hranolové i sférické optiky a optických Iibel pro geodetické přístroje. Cena optických prvků
je závislá na požadovaných přesnostech úhlů, tvaru ploch, velikosti součástí a objednaném
množství. Je rovněž možné objednání vývoje objektivů a jiných soustav.
Jako zvláštní nabídku pro geodety uvádíme koutové odražeče v různých velikostech a přesnostech, např.:
koutový odražeč 0 55 se stříbrnými vrstvami a maximální odchylkou vstupního a výstupního paprsku do 7" - cena podle objednaného množství
do 5 ks 9180,- Kčs/1 ks
do 50 ks 6670,- Kčs/1 ks
nad 50 ks 4940,- Kčs/1 ks
V případě potřeby je možné dohodnout se i na zhotovení mechanických pouzder na zhotovené hranoly.
Bližší technické informace na tel. čísle 0641 543245.
Objednávky zasílejte na ZVS Meopta Přerov - odbyt, Kabelíkova ul., 75058 Přerov.

SEZNAMUJEME SE S MNOŽiNAMI
Probírá pojem množiny, zmiňuje seo základních pojmech
matematické logiky a popisuje množinové operace, vlastnosti binárních relací a rOzné druhy zobrazení.
178 stran, 90 obrázkO, 30 tabulek, brož. 19 Kčs

PROVĚŘTE SI SVÉ
MATEMATICKÉ NAOANf
Kniha si klade za cíl rozšířit matematické poznatky čle·
náře. K tomu slouží tzv. testové příklady, dotazníkové
kvizy a cvičení s řešeními.
160 stran. 27 obrázkO, 10 tabulek, váz. 20 Kčs

STAVEBNfčlNNOST
A ŽIVOTNf PROSTŘEOI
Zabývá se specifickými vlivy stavební činnosti
bě a přestavbě měst na životní prostředí.
168 stran, 86 obrázkO, 30 tabulek. váz. 25 Kčs
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