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Trojrozmerné spracovanie
lokálnych geodetických sietí
zmeraných súradnicove

Ooc. Ing. Gabriel Weiss, CSc.,
Katedra geodézie a geofyziky

Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Technlckej univerzity, Košice

Vhodnosťpoužitia geodetických univerzálnych staníc na súradnicové merania a trojrozmerné spracovania malých (miestných)
geodetických sietí v lokálnom karteziánskom systéme.

Applicability of total stations to the measurement in coordinates and the 3D processing of smalllocal survey networks in the
local Cartesian system.

Na meranie a trojrozmemé (3D) spracovanie malých (mies-
tnych) geodetických sietí (GS), z terestrických techníkje ne-
pochybne najvhodnejšou použitie univerzálnych staníc (US).
Súčasné US umožňujú v GS priamym alebo nepriamym
sposobom merať: a) súradnice bodov siete, b) geometrické
veličiny medzi bodmi, c) kombináciu a) a b).
V prvom prípade US "merajú" (v mikroprocesori prístroja

počítajú) súradnice X'S, Yts, Z'S určovaných bodov v stano-
viskovom systéme, ktoré výrobcovi a deklarujú za kartezián-
ske súradnice, resp. súradnicové rozdiely.
V druhom prípade US priamo merajú šikmé dížky D (do

5 až 8 km), smery (vodorovné uhly) I/J(w) a zenitové uhly Z.
Nepriamo merajú (počítajú) vodorovné dížky dts, resp. d (časť
2.2), prevýšenia (elipsoidické) ,jh a prvky D (resp. d, ,jh)
medzi mimostanoviskovými bodmi siete (z tzv. "missing li-
nes measurement").
Oba druhy meraných veličín umožňujú výhodné 3D spra-

covanie GS v lokálnom karteziánskom systéme qI") s vý-
stupom karteziánskych súradníc X, Y,Z, p~čoxn výstupom
možu byť aj odhady polohových súradníc XJ, yJ v súradni-
covom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrál-
nej (S-JTSK), odhady ich elipsoidických výšok Jt a para-
metre kvality siete.
V práci, ktorá nadvazuje na [9], sa rozoberú otázky sú-

radnicového zmerania 3D GS US a spracovanie vazbového
typu týchto sietí (pripojené 3D siete) v qI'.

Súradnicové zmeranie siete a jej spracovanie, vzhfadom na
niektoré osobitné aspekty týchto procesov, budú demonštro-
vané na sieti, v ktorej Pí, i E <1, p> sú určované body, PO' Pk

sú dané body so známymi polohovými súradnicami v S-JTSK

I) ~ sa móže považovať aj za lokálny systém vzhfadom na použitie
normály (k referenčnému elipsoidu, resp. gufovej ploche) zvole-
ného bodu siete (napr. začiatok systému).

a elipsoidickými výškami hm hk a Pj,j E <o, s> sú stanoviská
US pri meraní siete (obr. 1 - kvoli jednoduchosti uvažujeme
len dve stanoviská P", P" z ktorých je ale možné zmerať všetky
body Pí)' O vofbe stanovísk pozri napr. [10]. Systém qI' so
svojim začiatkom nech je v P", os (ZK) identická s normálou
no v bode P" k aproximujúcej sférickej ploche, os (XK) rov-
nobežná s osou (XJTSK),os (yK) rovnobežná s osou (yJTSK),t.j.
body Pj budú určené pravouhlými súradnicami v tomto
systéme qI', ktoré budeme označovať Xi, Yi, Z;.
Pri súradnicovom zmeraní siete usilujeme sa určiť súrad-

nice každého bodu P; viac ráz z roznych stanovísk Pj, aby sa
vytvorili nadbytočné merania - súradnice (na určenie odha-
dov súradníc bodov P;). V uvažovanej sieti teda bude každý
bod Pi zmeraný dva razy zo stanovísk PO' PS' pričom aj sta-
novisko Pj musí byť najprv zmerané z Po a určené jeho sú-
radnice.

US na stanoviskách Pj pri zacielení na odrazové systémy
umiestnené na bodoch P; a vložení potrebných údajov do
mikroprocesora (súradnice stanoviska, orientácia zámer,
atd.), poskytujú tri údaje X/" Y/S, Z/' pri každom zacielení
a meraní určovaného bodu.
Pri meraní, napr. zo stanoviska P", zmerané súradnice, na

základe vlastností US, tj. na základe toho, aké veličiny ve-
dia tieto prístroje merať a počítať, prístroj určuje v zmysle

X/S = X" + M;:; = X" + d;;iCOS<T"i= Xo + d;:;cos (<Tok+I/J"i)'
Y/s = Yo + ,jY;:, = Yo + d;:;sin<To;= Yo + d;;isin (<Tok+ I/Jo;),

Z/s = Zo + ,jho;, (1)
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je US meraná tzv. referenčná vodorovná vzdialenosť medzi
Po a P; rovnobežná s tetivou sferického obluka na referen-
čnej ploche vymedzenej priesečníkmi normál no, n; (ktorá sa
v danom prípade vezme ako gufová plocha so stredným po-
lomerom R = 6381 km [II, str. 35]). jjhoi je elipsoidické pre-
výšenie medzi Po a P; a ZOi je meraný zenitový uhol z Po na
Pí' V (2)

- k 80; dPo; - 0-2-ra

je refrakčný uhol zámery s refrakčným koeficientom ko pri-
čom rad je prevodový koeficient na oblúkovú mieru a uhol

_ Do; sin Zoi d
80; - R ra

je konvergencia normál no a ni' ktorá platí pre sférickú plo-
chu v rozsahu uvažovaných vefkostí D. Pre danú situáciu
mažeme bez ovplyvnenia presnosti pre všetky US merané
dížky položiť cos (80;12) = I a miesto (2) použiť

X/' = Xo + Do; sin (Zo; - Po; - 80;)COSUOi = Xo + d';; COSUo;,
y/s = Yo + Do; sin (Zo; - Po; - 80;)sinuOi = Yo + d';; sinuoi'
Z/' = Zo + Do; cos (Zoi - Poi - 80;12) (6a)

2) Vzťahy (5), podfa ktorých US merajú ďs a Jh, bývajú výrobcami
na výpočet v mikroprocesori upravené na rDzne iné tvary, napr.

ď;i = doi + kord80i + kordpoi'
Jhoi = L1Zoi + kor L1Zoi'

kde kord 80i je korekcia stanoviskovej vodorovnej dlžky doi =
= Doi sinZoi (kolmej na stanoviskovú zvislicu to) z vplyvu zakri-
venia Zeme, kordpo; je korekci a doi z vplyvu refrakcie a kor L1Zoi
je korekci a karteziánskeho prevýšenia L1Zoi = Doi cOSZoi na elip-
soidické prevýšenie Jho;.
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Xi'"' = Xs + Dsi sin (Zsi - Psi - s,;)COSUsi = Xs + d';;COSUsi,
Y/s = Ys + DSi sin (Zsi - Psi - ssi)sinusi = Ys + d';; sinusi,
Z/s = Zs + Dsicos (Zsi - Psi - Ss;) = Zs + ,:jhsi (6b)

pri meraní z Ps (fubovofného iného stanoviska), kde pre smer-
níky UDi' Usi platí

so známymi hodnotami Uok, USDt.j. orientáciami referenčných
(východiskových) zámer na stanoviskách (od nich sa merajú
príslušné smery ljJoi, ljJsi),ďalej je Xo = X~, YD = Y~, ZD = ho
a X" Y" Zs = hs sú súradnice získané zmeraním Ps zo stano-
viska Po,

Súradnice (6a), (6b) priamo z výstupu US predstavujú teda
vždy súradnice, ktoré vo všeobecnosti (ale najma pre vačšie
vzdialenosti) nie sú platné v karteziánskom systéme q!<.
Okrem toho sú to stanoviskové súradnice, ktoré pre ten istý
bod Pi zmeraný z roznych stanovísk budú mať rozne hodnoty.
US poskytované súradnice sú teda nehomogenné pre jediný
systém q!< v dosledku toho, že:
- US merajú veličiny dts, ,:jh (miesto d, ,1Z), ktoré nie sú geo-

metrickými prvkami prislúchajúcimi do q!<, a teda pomo-
cou nich nie je možné jednoznačne definovať priestorové
polohy Pi v q!< príslušnými súradnicami,

- merané veličiny Z, ljJ, ,:jh sa vzťahujú na zvislice, tj. sta-
noviska Pj s roznou priestorovou orientáciou (4Jj, A).

Aby sa získali v q!< homogenné karteziánske súradnice pre
všetky body, je potrebné US namerané stanoviskové súrad-
nice pretransformovať na súradnice platné v q!<, ktoré sú

Xi = Xo + J.Xoi = Xo + dOli:oSUoi = Xo + Doisingoicosuoi,
Yi = Yo + ,:jYoi = Yo + doisinuoi = Yo + DOisingoisinuoi'
Zi = Zo + ,:jZo = Zo + DOli:osgoi (7a)

Xi = X, + J.X'si = Xs + dsicosU'si = Xs + Dsising~icosu'si'
Yi = Ys + ,:jY'si = Ys + dsisinu'si = Ys + D.'·isinf.'isinu'Si'
Zi = Zs + ,:jZ'si = Zs + D"i:osfsi (7b)

pri meraní za stanoviska Ps pričom goi sú geodetické zeni-
tové uhly vzťahujúce sa na normálu no == (ZK) , fsi vzťahuj-
úce sa na kvázinormálu nsO' t.j. na rovnobežku s normálou no
v bode p." UDi= Uok + ljJoia U'si = uso + ljJ'sisú smemíky v Ps
v rovine rovnobežnej so súradnicovou rovinou (XY)K.

Transformáciu meraných súradníc (6a), (6b) na (7a), (7b)
je najvhodnejšie vykonať neparametrickou korekčnou for-
mou, t.j. vhodnými opravami meraných veličín Z, ljJ, ,:jh na
veličiny g, ljJ', .lZ, (platnými v q!<), ktorými je možné rie-
šiť (7a), (7b). Tento princíp vedie potom k aditívnej forme
transformácie meraných súradníc v zmysle: súradnice žia-
dané (7a), (7b) = súradnice merané (6a), (6b) + korekcie
súradníc.

Medzi meranými veličinami, vzťahujúcimi sa na zvislicu
a im odpovedajúcimi veličinami (geodetickými) vzťahujú-
cimi sa na normálu, platia vzťahy (budeme uvažovať len vše-
obecnejšiu situáciu so stanoviskom Ps) [6, 10]

g~i = Zsi + dZ;i
ljJfi = ljJsi+ dljJfi,

je korekcia Zsi na geodetický zenitový uhol gsi vzťahujúci sa
na normálu ns a

Ďalej je potrebné k (8) pridať normálové korekcie uhlov,
ktorými sa stanoviskové systémy transformujú do q!< a ktoré
sú [3, časť 8.4]

kde teda g~i sa vzťahujú na nso rovnobežnú s no a ljJ;ivodo-
rovné smery v rovine rovnobežnej so súradnicovou rovinou
(XY)K.

Korekcie (11) budú zrejme nulové pre veličiny ZOi, ljJoime-
rané na stanovisku PO' t.j. v začiatku q!<, a teda v tomto prí-
pade rozdiely medzi meranými a potrebnými hodnotami
uhlov determinujú vzťahy (8).

V uvedených vzťahoch g" Tissú zložky astronomicko-geo-
detickej zvislicovej odchýlky e" asi je geodetický azimut zá-
mery Ps Pi a Sso je stredový uhol referenčnej zámery, v da-
nom prípade Ps Po'

Ak z (12) vyjadríme Zsi, ljJsia dosadíme do (6b), malé uhlové
hodnoty zlúčime podfadgsi = Ssi + Psi + dZSi a pre takto vznik-
nuté pravé strany aplikujeme rozvoj v mocninové rady za-
nedbajúc členy 2. a vyšších rádov, ako aj členy so súčinmÍ
dgsi dljJsi' po úprave dostaneme

X~' = Xs + Dsising~i COSU~i+ (a"dljJsi - e'idgsi)/rad,

Y';'= Ys + D'ising;isind'i + (-b"dljJú - csldsi)/rad,

asi = DsisinCisinu:i'
bsi = Dsisinf."i:osu~;,
C'i = DsiCOsfsisinu:i,
esi = Ds,i:osfs,i:osu:i,
i'si = D'isingSi

3) Znamienka výrazov (11) platia pre l/J < 200g, pre l/J> 200g platia
opačné znamienka.
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vyplývajú z rozvoj ov. Ako vidno zo štruktúry (13), prvé dva
členy predstavujú žiadané súradnice (7b), ktorými je nutné
vyjadriť priestorovú polohu bodov Pi v cpK, kým ďalšie členy
tvoria čiastkové korekcie meraných súradníc (6b). Tieto spo-
jíme do celkových korekcií

dXsi = [(asi dljJsi - esi (Psi + es; + dZs;)]/rad,
dYsi = [( -bs; dljJsi - esi (Psi + es; + dZs;)]/rad, (15) ts
dZSi = Is; (Ps; + esi + dZSi)/rad,

takže z (13) pri zohIadnení (7b) a (15) máme pre žiadané sú-
radnice bodu Pi zmeraného z Ps vzťahy

L1Xsi = (X'/- dXs;) - X,,,
L1Ysi = (Y'/- dYs;) - Y",
L1Z'i = (7!t- dZs;) - Zs,

X; = Xs + .:lXs = X7 - dXs;,
Yi = Ys + IiY\ = Y't- dYs;,
Z; = 2" + IiZ, = 7!t - dZsi'

Aby sa korekcie podIa (15), resp. koeficienty (14) mohli
vyčíslil, je potrebné pri meraní zaznamenať aj veličiny Ds;,

Z'i' rjJs;(us;), Vplyv vertikálnej refrakcie podIa (3), tj. ks sa
alebo odhadne alebo vezme ako štandardná hodnota O,13. Pri
meraní Pi z niekol"kých stanovísk za róznych atmosférických
podmienok, vplyv nepresnosti ks v súradniciach X';; Y'ľ, 711' sa
zmiemi. Geodetické azimuty asi sa najjednoduchšie a s vy-
hovujúcou presrlosťou určia podIa

kde Usi sa určí z meraných a korigovaných súradníc Ps a P;,
Gs je zo súradníc X", Ys vypočítaná poludníková zbiehavosť
a korekcia 0,; je pre dané pomery a ciele zanedbateIná. Hod-
noty g" TJs pre stanoviská merania sa dajú určiť na základe
známych interpolačných procedúr z máp zvislicových od-
chýlok [2, 6, 8].

Polohové súradnice X;, Y; v (7), keďže začiatok aj orientácia
cpK je determinovaná referenčnými bodmi PO' Pk S-JTSK, de-
finujú polohu Pi v súradnicovej rovine (Xy)K kolmej na no
v bode Po na topografickom povrchu hodnotami, ktoré sú
blízke k súradnicovým hodnotám S-JTSK. Ak chceme,
móžeme tieto súradnice Xi, Yi transformáciou (tiež vhodným
korekčným spósobom) zmeniť na súradnice Xi, Y{ v S-JTSK
prislúchajúce bodom P; v príslušnej kartografickej rovine
(XY)JTSK. Ak pritom zohIadníme, že pri prevode smemíkov
do kartografickej roviny korekcie {jsi sú v danom prípade za-
nedbateIné, prevod súradníc X;, Y; na Xi, Y{ bude determino-
vaný len korekciami dížok d v rovine (XY)K na dížky dk v ro-
vine (XY)JTSK, t.j. polohové súradnice Xi, Y{ budú (opať
uvažujeme zmeranie P; len z P,)

X1 = Xs + ds;kCOSa::i,
Y1 = Ys + ds;ksinu~;,

kde dúk vyjadríme ako funkcie d,;. Na postupný prevod ds; na
dvik máme vzťahy (obr. 2)

dsik = J.U1sim

ds;o = d~ R/(R + hs),

d~;i= ds; sin (Z,; - esi - Psi)
sin g~;

kde JL je multiplikačný prevodný koeficient dÍžok do karto-
grafickej roviny (Xy)JTSK [10]. Po vzájomnom dosadení
máme

sin (Zs; - esi - Ps;)
sin g;;

Ak teda požadujeme, aby sme na základe súradnicového
zmerania bodu P; US miesto súradníc (7) určovali polohové
súradnice v S-JTSK

X{ = X{ + V'ids;COSU',\i= X{ + DSi vúsing~;cosu;; = Xl + vsiL1Xsi,
Yf = Y{ + VÚd'isinu'si = Y{ + Ds; vs;sing's;sinu',; = Y' + vs;L1Y,;,

(20)
(v ktorých pre stanovisko p\. budeme už mať súradnice ClT =
= [X{Y{]) po dosadení L1Xs;, L1Y'i z (20) do (17) a úprave pre
tieto súradnice dostávame

Na základe uvedeného rozboru možností či sú US schopné
zmerať exaktne priestorové súradnice bodov GS v určitom
zvolenom karteziánskom systéme cpK vyplýva, že áno, ale US
namerané súradnice je potrebné vždy opraviť z róznych vply-
VOY, resp. ich upraviť. Z rozboru ďalej vyplýva, že okrem kar-
teziánskych súradníc (17) v cpK

z ktorých polohové súradnice sú v S-JTSK (21). Ďalej, ak
ponecháme zmerané elipsoidické prevýšenia lihs; (netrans-
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tj. polohové súradnice S-JTSK a elipsoidické výšky určova-
ných bodov Pí' Aj ďalšie kombinácie súradníc je možné re-
alizovať.

3. Spracovanie 3D GS

V sieti na obr. 3 s p určovanými bodmi P; je z dvoch stano-
vísk PO' Ps US meraných n = 2.3.p súradníc (budeme uvažo-
vať súradnice (17) v 'fF) tvoriacich n x 1 vektor merania

CT = [X1oYI,,z10 XIsYI..21S' X20Y2vZ"20X2sY2..22"."" XpsYp..2ps]4)
(24)

Systém 'fF má umiestnenie a orientáciu podfa časti 2.1, ča-
sová postupnosť meraní zo stanovískje PO' Ps'

Z r6znych možných modelov, popisuj~cich exaktné mate-
matické a fy~ikálne vzťahy medzi C a C v sieti a umožňu-
júcich určiť C, najvhodnejším bude Gaussov-Markovov mo-
del [4]

A

v= A dC-dC,
!'C = o;;Qco

kde n x 1 vektor v obsahuje opravy k meraným súradniciam
C, n x k JPatica A charakteri~uje konfiguráciu siete, k x 1
vektor d C = b - O' obsahuje doplnky (opravy k približ-
ným súradniciam 0', n x 1 vektor dC = C - O' je vektor
redukovaných súradníc (meraní), n x n matic a Qcje kofak-
torovou maticou vektora C (meraných súradníc), ojlje apri-
orny variančný faktor a Ic je n x n kovariančná matica me-
raní.
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Na riešenie úlohy podfa (26) je potrebné vypočítať (zvo-
liť):
- približné súradnice bodov P; tvoriacich n x n vektor 0',
- redukované súradnice dC,
- konfiguračnú maticu siete A,
- kofaktorovú maticu Qc meraných súradníc,
- apriórny variančný faktor (Io.

Približné súradnice O' bodov P; sa vezmú z vektora C ako
súradnice bodov P; určené napr. zo stanoviska PO' resp. ako
súradnice určené z ktoréhokofvek iného stanoviska US.

Vektor dC sa určí podfa dC = C - O', pričom pre tie sú-
radnice C, ktoré sa použili pre 0', budú mať príslušné kom-
ponenty nulové hodnoty.

Konfiguračná matica A pre súradnicove zmerané siete má
osobitnú štruktúru, ktorá vyplýva z modelových rovníc
(medzi meranými veličinami C a odhadmi db) vyjadrených
v tvare

A

Xi + Vx; = X~ + d~;,
Y; + Vy; = Y'! + d*;,
Z; + VZi = Zl + dZ;,

A A
Vx; = dX; - (X; - X~ = dX; - dX;,

A A

Vy; = dY; - (Y; - ~ = dY; - dY;,
A A

VZ; = dZi - (Z; - Z~ = dZi - dZ;.

V (27) každá súradnicová oprava d bi má koeficient 1, preto
A bude mať štruktúru

A=X,o
Ylo
Zlo
X1s

YIs

Zls
X20
Y20
Z20
X2s
Y2s
~s

Ak bod Pi bude zmeraný z viacerých stanovísk v počte s je
zrejmé, že počet riadkov pre Pi bude 3s.

Maticu Qc budeme uvažovať ako diagonálnu s prvkami -
kofaktormi Q;s jednotlivých meraných súradníc C;s bodov Pí'
t.j. prípadné fyzikálne korelačné vazby medzi nimi budeme
považovať za zanedbatefne nízke.

Kofaktory Qis súradníc (meraných), ktoré sú funkciami ve-
ličín LI, = [Dis Z;s !/Jis] podfa

je potrebné pre každý bod P; vypočítať s použitím zákonov
o šírení variancií pre (29). Pre C;s potom kovariančná matica
je

1998/169



Geodetický a kartografický obzor
170 ročm'k 44186, 1998, číslo 8

[

S~nZsiC.OSO"Si DSI{;osZsl{;.osO"Sj - DSjS~nZsisina:'i]
slnZsjsma:'i D.,,{;osZsjSmO"si DsiSlnZsiCOSO"si
cosZsi - DsisinZsi O

kL. = diag (og . <rz . a2t/Jsi),
ES Sl Sl

V ktorej variancie sa zavedú na základe údajov výrobcu US,
resp. s využitím empirických poznatkov z doterajších meraní
s prislušným typom prístroja.

Na základe (30) potom "bodové" kofaktorové matice Qis
(tj. pre súradnice bodu Pi určené zo stanoviska Ps) budú

Qjs = kjo"~ = [QXiS QXlfs QXZjs],
Qlfs §YZjS

Zis

kde za apriórny variančný faktor O"~ sa može vziať napr.
priemer zo všetkých variancií meraných súradníc.

Zo štruktúry (31) teda plynie, že Qe bude mať diagonálne
blokovú štruktúru

Qe = diag (Qlo Qls Q20 Q2s ... Qpo Qps), (32)

kde každá 3 x 3 čiastková matica Qis bude určená podIa (31).
Riešenie modelu (26) potom dáva metódou najmenších

štvorcov estimáty podIa
/I

dC= (ATQ-,IA)-1ATQ-:ldC= N-l ATQ-)dC= H dC, (33)
/I /I

C= O' + dC, (34)

a ďalšie charakteristiky siete potrebné na rozne analýzy a hod-
notenia jej kvality, napr.:
- odhad apriórneho variančného faktora

s~ = vTQ-~.v/r (kde r je redundancia), (35)

a ďalšie.
Odhady súradníc podIa estimátora (33) je možné získať aj

osobitne pre každý, resp. IubovoIný bod Pi' Keďže A, Qe majú
diagonál ne blokovú štruktúru, nie je ťažké ukázať [lO]~e po-
tom N-l aj H budú mať tiež takúto štruktúru. Vtedy dc sa dá

vyjadriť podIa dC = ~d~l] = ~ 1 dC~

dC2 H2 dCz

./1

dCp Hp dC

resp. pre IubovoIný bod Pj bude platiť

dCj = t%]= HidCj (AfQ-;,) Ajtl AfQ~ldCj,
dr;
dZ;

kde A;je blok v A prislúchajúci všetkým meraniam (zo všet-
kých stanoví sk) na bod Pj, Qd je blok Qe charakterizujúci
presnosť všetkých meraných súradníc bodu Pj a dCj je blok
v dC obsahujúci komponenty, ktoré sa vzťahujú na Pj'

Kvalita aj súradnicove zmeranej a spracovanej siete sa može
popísať obvyklými ukazovateImi a kritériami.

Presnosť priestorovej polohy určovaných bodov Pj, t.j.
presnosť odhadov (vyrovnaných) súradníc, z roznych jedno-
rozmerných a trojrozmerných kritérií najúplnejšie charakte-
rizujú absolútne konfidenčné elipsoidy, ktorých parametre
vefkosti (konštrukčné najjednoduchšie) dostaneme zo spek-
trálneho rozkladu matice Qci [5, 7], pri ktorom získame spek-
trálnu 1\ a modálnu Mj maticu matice Qd' 1\ obsahuje
vlastné čísla Aj), Ai2,Ai3matice Qei, Mj smerové kosíny uhlov
medzi osami ipK a osami elipsoidu, pričom vefkosť elipsoidu
bude determinovaná dlžkami polosí

ar = s~Ajl3 F(l - a : k, r),
br= s~Aj23 F(l- a: k, r),
c7 = s~ Ai33 F(l - a : k, r),

kde F (l - a : k, r) je (1 - a) - kvantil F-rozdelenia so stup-
ňami voInosti k, r a a je zvolená hladina významnosti.

SpoIahlivosť siete primárne charakterizuje vefkosť redun-
dancie siete r = n - k = tr (R) a meračských redundancií rj
(lE<I, n», t.j. prvkov na diagonále matice R. V súradni-
cove zmeraných sieťach, pri t-násobnom meraní každého
zp bodov Pi' bude n = p. t. 3, k = p. 3 ar = 3 p(t-l), teda
priaznivá hodnota r pri týchto sieťach rastie s počtom stano-
vísk merania (tj. s násobkom t určenia súradníc P;) a s poč-
tom p bodov Pi' Priaznivé hodnoty ukazujú aj bodové re-
dundancie

r. = 3p (t - 1) - 3 (t - 1)
I P

r. (I) = r; = 3 (t - 1) _ 1 __ l_
I I ri 3t t '

kde ni je počet meraní pre jeden bod.
UkazovateI vnútornej spoIahlivosti siete

aj pre tieto siete udáva spodnú (krajnú) hodnotu Vlo hrubej
chyby VI v meraní Cf, po ktorú hodnotu bude možné hrubé
chyby testovaním na hladine významnosti a so silofunk-
ciou testu f3 ešte odhaliť. Štandardná odchýlka 0"1 charakte-
rizuje presnosť merania CI, 80 = f (a, (3) je použitý parame-
ter pri testovaní a rl je meračská redundancia merania CI [1,
4,7].

UkazovateI vonkajšej spofahlivosti pri vyjadrení

kde V'!; = [O O ... Vil ... O O] je nj x 1 vektor obsahujúci len
hrubé chyby Vil menšie od h~dnoty V/o>bude charakterizo-
vať vplyv Vil na súradnice dCj, ktorý sa prejaví hodnotami
V~j' PodIa (40), nej?dhalenou hrubou chybou budú ovplyv-
nené len súradnice Cj bodu Pj a nie všetkých bodov siete, ako
je tomu pri nesúradnicových meraných veličinách.
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5. Záver

US je možné výhodne použiť aj na súradnicové zmeranie ma-
lých GS, keď prístrojom indikované súradnice je však po-
trebné korekčnou úpravou previesť na hodnoty platné vo zvo-
lenom lokálnom karteziánskom systéme q!<. výpočty mimo
prístroja nie sú problematické, keďže pri nasadení US sa
bežne používajú terénne počítače a všetky potrebné údaje na
korekcie sú dosiahnutefné. Na meranie sa maže použiť me-
tóda koncentrovaných meraní a na spracovanie parciálne vy-
rovnania častí siete, ktorej ukazovatele kvality sú priaznivé.
Je možné realizovať razne výstupy súradníc: v systéme q!<,
v S-JTSK, elipsoidické ale aj normálne výšky (transformo-
vané z elipsoidických).
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Výpočet vlivu mořských slapů
na prostorovou polohu
geodetických bodů

Ing. Martina Kubíčková, doc. Ing. Antonín Zeman, CSc.,
katedra vyšší geodézie Stavební fakulty ČVUT v Praze

Příspěvek se zabývá popisem účinku mořských slapů na prostorovou polohu bodu na zemského povrchu. Naznačuje postup
výpočtu těchto účinků a výsledné hodnoty demonstruje na 4 slapových stanicích ve Střední Evropě. Výsledkem je i grafické
zpracování vertikálních a horizontálních posunů v pravidelné zeměpisné síti. K výpočtům parametrů je připojena také úvaha
o možnostech dalšího studia tohoto problému včetně využití těchto poznatků v běžné geodetické praxi.

The paper describes the sea tides influence on the spatial position oj geodetic control points on the Earth 's suiface. It indi-
cates the calculation procedure oj this influence and presents final results on Jour tidal stations in Middle Europe. The result
is also given in its graphic presentation oJvertical and horizontal movements in the regular geographical grid. A discussion
about possible further study oj this problem is added including the aplication oj these Jacts in the survey practice.

Slapové pole Měsíce a Slunce způsobuje periodické změny
tíhového zrychlení a směru tížnice. Vzhledem k tomu, že
Země je elastická, dochází také k vertikálním a horizontál-
ním posunům zemského povrchu. Tato problematika byla již
dříve zmíněna např. v [6].

Pojem mořské slapy, nebo také nepřímý slapový efekt
označuje jev, který popisuje změny tíhového pole, ale také
deformace zemského tělesa, vyvolané okamžitým zatížením
jejího povrchu vodními hmotami oceánů a moří na Zemi,

které se v důsledku přímého (gravitačního) působení Měsíce
a Slunce přemísťují. Tyto jevy mají periody jako slapy Země,
jsou však fázově posunuty a mají jiné amplitudy.

Cílem této práce je umožnit výpočet účinku mořských
slapů (vertikálního a horizontálního posunu zemského povr-
chu) v jednotlivých bodech na zemském povrchu s využitím
interpolace v mapách stejných hodnot deformací. V současné
době, kdy je stále více v běžné geodetické praxi využíváno
metody měření GPS (Global Positioning System), je opráv-
něné posoudit, zda vlivy mořských slapů mohou významně
ovlivnit naměřené hodnoty.
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2. Vliv mořských slapů na prostorovou polohu geodetic-
kých bodů

Při pokusu gravitačních účinků vzdutých vod na tuhé Zemi
vycházíme z gravitačního potenciálu V" takto přemístěných
vodních hmotností v nějakém bodě P na zemském povrchu

V" (P) = Ga"f I Z (4J~Á, t) dS,
s

Tab. 1 Porovnání modelu Schwiderskiho a modifikovaného
modelu pro slapovou stanici Pecný a vlnu S2

Posuny Schwiderski Modif. Rozdíl
model (M-S)

Vertikální amplituda [ml 1,335.10 3 1,337.10-3 0,002.10-3

fáze [0] 145,224 145,287 0,063
Horizontální amplituda [ml 3,334.10-4 3,339.10-4 0,005.10-4
N-S

fáze [0] -70,640 -70,387 0,253
Horizontální amplituda [ml 4,899.10-4 4,908.10-4 0,009.10-4
E-W

fáze [0] -77,938 -77,684 0,254

Pozn.: Fáze představuje fázové zpoždění vzhledem k teoretické vlně
S2

kde G je Newtonova gravitační konstanta, a" hustota mořské
vody (předpokládá se konstantní), Z (4J, Á, t) výška přilivu
(je funkcí polohy a času), r vzdálenost bodu P, ve kterém po-
tenciál určujeme od místa s výškou přílivu Z. Integrujeme
přes celý povrch S Země.

Funkci 1.- můžeme rozvinout mocninnou řadou, jejímižr
koeficienty jsou Legendreovy polynomy Pn (cos .,'}),platí-li
předpoklad, že geocentrický průvodič P(P) bodu P a geo-
centrický průvodič elementu plochy dS splňují vztah P(P)/
/p :s: 1. Úhel .,'}je sférická vzdálenost bodu P a elementu dS

r-1 = 1.-I [p(p)]n Pn (cos .,'}).
p n=O P

Uvedený předpoklad p (P) = P = R, řeší se pro tuhou ku-
lovou Zemi o poloměru R a je splněn právě jen pro krajní
mez uvedené hodnoty. Potom platí vztah

Ga 00

Vv{P) =R If Z (4J, Á, t) ~/n (cos .,'})dS. (3)

Ve výrazu (3) nahradíme integraci sumací přes jednotlivé
konečné plochy LlS. Hmotnost mořské vody na této ploše vy-

Slapová Pecný Oraz Wettzell Zimmerwald
stanice Ip = 49,9170° 1p=47,0671° Ip = 49,1442° Ip = 46,8760°

ft. = 14,7830° ft. = 15,493SO ft. = 12,8789° ft. = 7,4652°
amplituda fáze amplituda fáze amplituda fáze amplituda fáze

vlna mm [0] mm [0] mm [0] mm [0]
M2 4,6 113,7 4,7 112,0 5,0 112,8 6,7 108,7
S2 1,3 145,2 1,4 141,8 1,5 143,8 2,0 138,9
N2 0,9 94,1 1,0 92,0 1,0 93,8 1,3 91,0
K2 0,3 145,8 0,3 140,9 0,3 143,4 0,5 136,3
01 0,8 78,4 0,7 78,3 0,7 78,6 0,6 76,4
Pl 0,5 119,3 0,5 116,5 0,6 119,0 0,6 117,1
KI 1,7 120,6 1,5 117,4 1,8 120,4 1,9 119,0
QI 0,1 53,1 0,04 64,8 0,04 53,0 0,01 -64,8
Mf 0,5 -170,3 0,04 -172,1 0,5 -172,4 0,4 162,6
Mm 0,3 177,1 0,2 174,2 0,3 173.7 0,2 155,2
Ssa 0,4 -170,6 0,3 -167,3 0,4 -176,5 0,4 162,5

Slapová Pecný Oraz Wettzell Zimmerwald
stanice Ip = 49,9170° Ip = 47,06710 Ip = 49,1442° Ip = 46,8760°

ft. = 14,7830° ft. = 15,4935° ft. = 12,8789° ft. = 7,4652°
amplituda fáze amplituda fáze amplituda fáze amplituda fáze

vlna mm [0] mm [0] mm [0] mm [0]
M2 0,9 -90,4 0,8 -97,2 0,9 -95,5 0,9 -110,2
S2 0,3 -70,6 0,3 -78,4 0,4 -75,7 0,4 -88,3
N2 0,2 -102,8 0,1 -107,0 0,2 -108,0 0,2 -123,8
K2 0,1 -88,3 0,1 -95,1 0,1 -91,4 0,1 -99,6
01 0,1 91,2 0,1 65,4 0,1 91,6 0,1 87,9
PI 0,06 -157,2 0,04 -155,8 0,06 -153,2 0,08 -147,7
KI 0,2 -160,1 0,1 -161,8 0,2 -154,9 0,2 -148,3
QI 0,002 -8,6 0,01 -53,8 0,004 -45,3 0,001 -50,8
Mf 0,1 -158,3 0,1 -162,4 0,1 -160,1 0,2 -95,3
Mm 0,1 -144,5 0,09 -143,8 0,1 -144,9 0,1 -147,7
Ssa 0,2 -89,1 0,2 -85,3 0,2 -90,9 0,2 -95,3
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Slapová Pecný Oraz Wettzell Zimmerwald
stanice cp = 49,9170° cp = 47,0671 ° cp = 49,1442° cp = 46,8760°

A= 14,7830° A= 15,4935° A= 12,8789° A= 7,4652°
amplituda fáze amplituda fáze amplituda fáze amplituda fáze

vlna mm [0] mm [0] mm [0] mm [0]
M2 1,8 -111,6 1,8 -116,0 2,0 -109,1 2,6 -103,9
S2 0,5 77,9 0,5 -84,8 0,5 -75,8 0,8 -71,5
N2 0,4 -137,9 0,4 -141,5 0,4 -135,2 0,5 -128,8
K2 0,1 -81,9 0,1 -87,3 0,2 -80,3 0,2 -76,7
01 0,2 -157,1 0,2 -161,7 0,2 -162,0 0,2 177,6
PI 0,1 -84,5 0,1 -81,9 0,1 -86,0 0,1 -91,6
KI 0,3 -69,3 0,3 -65,2 1,8 120,4 0,3 -74,6
QI 0,03 175,1 0,02 168,7 0,03 166,6 0,03 131,7
Mf 0,09 -19,9 0,08 -23,3 0,09 -22,7 0,1 -68,6
Mm 0,04 -122,3 0,05 -128,1 0,05 -122,6 0,08 -125,3
Ssa 0,08 -46,9 0,05 -50,3 0,08 -52,6 0,1 -68,6

'16 •
fO 12

jádříme vztahem Llm = O"v Z (4), A, t) LlS. Dosazením do (3)
a nahrazením G příbližným výrazem, plynoucím ze sférické
aproximace G =RZ glMtfJ (MtfJjehmotnost Země, g je střední
hodnota tíhového zrychlení na povrchu Země), dostaneme
pro gravitační potenciál mořské vody výraz

2.2 Nepřímý (deformační) účinek mořských sla-
pů

R 00

VvCP) = ~ ; Llm ~o Pn (cos 11). (4)

Vezmeme-li v úvahu, že Země není tuhé těleso, ale těleso,
které má elastické vlastnosti, musíme uvažovat také její de-
formaci, způsobenou proměnlivým radikálním zatížením
hmotnostmi vzdutých vod. Pro popis tohoto jevu, který je
teoreticky poněkud odlišný od vlivu klasických slapů Mě-
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síce a Slunce, lze využít analogie k Loveovu číslu h a Shi-
dovu číslu 1 této teorie a definovat tzv. Loveova zatěžovací
čísla h~ a I~.Tato čísla popisují elastické deformace Země
při tlaku ve směru normály k povrchu (sférické) Země. K po-
pisu je třeba určit Loveova zatěžovací čísla do vysokého
stupně n. Farrell [1] vypočetl tato čísla až do stupně N =
= 10 000, kdy se čísla blíží své limitní hodnotě hn - hoo =
= n1n -/00 = O.
Metoda, kterou vypracoval Farrell [1] pro výpočet účinků

zatěžování sférického povrchu Země, spočívá ve výpočtu re-
akce sférické Země na bodové zatěžování, beroucí v úvahu
vnitřní strukturu Země. Různé složky této reakce jsou tabe-
lovány jako funkce úhlové vzdálenosti {jmezi zatěžovaným
bodem a bodem, ve kterém je účinek počítán. Tyto funkce
jsou nazývány Greenovy funkce. Na strukturu Země jsou vá-
zány právě prostřednictvím Loveových zatěžovacích čísel
pro zvolený hustotní model Země. Farrell vypočítal Gree-
novy funkce pro Gutenberg-Bullenův model Země pro úhly
{jE (0,0001 0, 180°).
Pro vliv hmotnosti mořské vody Llm ve sférické vzdále-

nosti {jod bodu P potom platí pro vertikální posun výraz

1~ (RLlm)~u({j) = - ~ h'nVV<P)= -M ~ hnPn (cos {j). (5)
g EIJ n=O

Kladný směr posunu označuje v tomto případě zdvih zem-
ského povrchu.

Tato složka má kladný směr směrem k zatížení Llm. Roz-
kládá se na dvě složky ve směru sever-jih (N-S) a vý-
chod-západ (E-W).
Výrazy (5) a (6) jsou pro Llm = 1příslušnými Greenovými

funkcemi.

3. Postup výpočtu a programové vybavení

Výpočet byl proveden s využitím Gutenberg-Bullenova
hustotního modelu Země podle Farrella [1], testovány však
byly i novější hustotní modely Země (PREMI2H a G-B ZS-
CHAU). Mezi modely nebyly ve výsledcích shledány pod-
statnější rozdíly (méně než 0,6.10"-4 m v amplitudě a 1° ve
fázi).
Využity byly datové soubory Schwiderskiho map moř·

ských slapů [2]. V zeměpisné síti 1° X 1° udávají amplitudy
a fázová zpoždění proti teoretickým slapovým vlnám v Gre-
enwichi pro 11 slapových vln (polodenní M2, S2, N2, K2,
denní Kl, 01, Pl, Ql, a dlouhoperiodické Mf, Mm, Ssa -
symboly odpovídají třídění např. podle Melchiora [3].
Schwiderskiho mapy nezachovávají celkový objem moř-
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Vlna K1 horizont61ní posun E-W - amplituda, interval 0,005 mm
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ských vod. Proto byl proveden ještě výpočet pro upravený
Schwiderskiho model, který rozděluje zbytkový objem vod
na všechna moře tak, aby byl v každém okamžiku celkový
objem vod konstantní. Porovnání obou modelů je demon-
strováno na vlně S2 v tab. 1; z výsledků je patrné, že rozdíly
jsou pro tuto vlnu zanedbatelně malé. Totéž platí i pro ostatní
vlny.
Nejdříve byl vytvořen program pro výpočet posunů a dal-

ších změn (tíhového zrychlení a směru tížnice) pro 11 sla-
pových vln Schwiderskiho modelu. Základní výpočet byl
proveden pro 4 slapové stanice ve střední Evropě - Graz,
Wettzell, Pecný a Zimmerwald. Tyto stanice patří do sítě
Mezinárodní služby GPS pro geodynamiku (International
GPS Service for Geodynamics) do tzv. core network, což
je síť asi 30 velmi kvalitních stanic s permanentním spo-
lehlivým provozem a rychlým přenosem dat do výpočet-
ních center.
Výsledné amplitudy a fáze pro vertikální posun i obě

složky horizontálního posunu jsou uvedeny v tab. 2, 3, 4.
Vypočtené hodnoty vertikálních a horizontálních posunů

byly pro 4 uvedené stanice porovnány s hodnotami uvede-
nými v pracích McCarthyho [4, 5]. Výsledky byly ve většině
případů shodné. Rozpor nastal u vlny Ql a u dlouhoperio-
dických vln (Ss, Mm a Mf) v hodnotách fází. U těchto vln
se objevily rozpory dokonce i mezi oběma pracemi McCart-
hyho, se kterými byly výsledky porovnávány. V první práci

je uvedena fáze pro vertikální složku stanice Zimmerwald
u vlny Ql- 1,9°, ve druhé hodnota 122,0°. Naším výpočtem
bylo dosaženo hodnoty - 64,8°. Vzhledem k výsledkům pro
ostatní vlny, které se velmi dobře shodovaly a k tomu, že bylo
pro všechny vlny užito stejného výpočetního algoritmu i stej-
ných vstupních dat, nelze určit, která z výsledných hodnot
lépe vystihuje daný vliv.
Výše uvedený výpočetní program byl dále upravován

a zjednodušován pro praktické použití. Výsledkem těchto
úprav je verze programu, která slouží pouze pro výpočet am-
plitud a fází vertikálních a horizontálních posunů pro libo-
volný bod zemského povrchu. Pomocí tohoto programu byly
nejdříve vypočteny hodnoty amplitud a fází pro všech 11 sla-
pových vln Schwiderskiho map pro 32 evropských slapových
stanic patřících do sítě CEGRN-94 (Central European Geo-
detic Reference Network). Výsledky na těchto stanicích jsou
velmi podobné, což souvisí s jejich rozmístěním na relativně
malém území. Toto zjištění vedlo k další úpravě programu
pro výpočet v zeměpisné síti tak, aby bylo možno vyhotovit
mapy izočar, ve kterých by bylo možno interpolovat pro li-
bovolný bod uvnitř takto vytvořených map. Ukázka map izo-
čar amplitud a fází vertikálního i horizontálních posunů je
pro vlnu Kl uvedena v obr. 1,2,3,4,5,6, 7.
Dalším krokem je výpočet vlivu mořských slapů pro libo-

volnou stanici v určitém časovém okamžiku. Výpočetní pro-
gram umožňuje pouze na základě znalosti zeměpisných sou-
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řadnic určovaného bodu a interpolace v mapách izočar jed-
notlivých prvků všech vln Schwiderskiho modelu, zjistit pro
každý časový okamžik vertikální i horizontální posunutí
bodu. Celkový vliv je potom dán součtem vlivů všech 11 sla-
pových vln modelu. Jako příklad je uveden výpočet verti-

kálních posunů pro slapovou stanici Pecný pro období říjen
a listopad 1995 (obr. 8).
Pozn.: Veškerý software, včetně kompletních datových souborů, je
k dispozici na katedře vyšší geodézie Stavební fakulty ČVUT
v Praze.
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Obr. 8 Velikosti vertikálního posunu vlivem mořských slapů slapové stanice Pecný (Ondřejov) v období říjen a listopad
1995. Výsledné hodnoty jsou dány součtem amplitud všech slapových vln pro každý den v daném období

(jde o "střední hodnotu" pro daný den, tzn., že menší periody, nežje perioda denní, v tomto případě zanikají).

4. Závěr

Výpočet horizontálních a vertikálních posunů zemského po-
vrchu vlivu působení mořských slapů by měl napomoci ke
zpřesnění měřených hodnot metodami kosmické a družicové
geodézie. Zatím, vzhledem k přesnosti určování souřadnic
metodou GPS, je rozumné uvažovat tento vliv pouze u sta-
nic permanentní GPS služby, není však vyloučeno, že v blízké
době bude aktuální i pro měření v geodetických sítích. Proto
je užitečné vytvořit jednoduchý software, který bude podá-
vat informace o geodynamických jevech působících na zem-
ský povrch, o jejich velikosti a o tom, zda je nutné pro da-
nou přesnost měření uvažovat.

[I] FARRELL, W. E.: Defonnation of the Earth by Surface Loads.
Rev. Geophys., 1972, Č. 10, s. 761-797.

[2] SCHWIDERSKI, E. w.: Ocean Tides. Part I. Global Ocean Ti-
dal Equations. Part II. Hydrodynamical Interpolation Model.
Mar. Geodet., 1981, Č. 3, s. 161.

[3] MELCHIOR, P.: The Earth Tides. Pergamon Press 1966.

[4] McCARTHY, D. D.: Local Site Displacement. IERS Standards
(1989), IERS Technical Note 3. Paris, Obs. De Paris 1989.

[5] McCARTHY, D. D.: Site Displacement Due to Ocean and At-
mospheric Loading. IERS Standards (1992), IERS Technical
Note 3. Paris, Obs. De Paris 1992.

[6] KOSTELECKÝ, J.-ŠIMON, Z.: Slapové opravy při měřeních
aparaturami GPS. Geodetický a kartografický obzor, 40(82),
1994,č.5,s.89-93.

Lektoroval:
Ing. Zdeněk Simon, DrSc.,

Praha

1998/177



Geodetický a kartografický obzor
178 ročm"k 44/86, 1998, číslo 8

K přesnosti jednoduchých aplikací
prostorového protínání s použitím
klasických teodolitů

Doc. RNDr. František Bubeník, CSc.,
katedra matematiky Fakulty stavební ČVUT v Praze,

doc. Ing. Pavel Hánek, CSc., Ing. Ilona Janžurová,
katedra speciální geodézie Fakulty stavební ČVUT v Praze

Možnosti a podmínky použití klasických teodolitů při prostorovém protínání pro strojírenská měření. Příklady typických apli-
kací. Jsou zmíněny rozbory přesnosti a porovnány hodnoty empirických směrodatných odchylek uvedeného postupu, souřad-
nicových měřicích strojů a systému LEICA AXYZ.

Chances and conditions of the application of classical theodolites to spatial intersection in machinery survey. Examples of ty-
pical applications. There are mentioned accuracy analyses and compared values of empirical variances of the presented pro-
cedure, of the coordinate measuring instruments and of the LEICA AXYZ System.

Na počátku 80. let byly na trh uvedeny první z tzv. systémů
průmyslových měření (IMS), založených na principu pro-
storového (3D) protínání vpřed ze základny. Rozměry měře-
ného strojírenského nebo průmyslového objektu jsou maxi-
málně v desítkách metrů. Charakteristické diskrétní měřené
body jsou dány jednoznačným prvkem objektu (např. nýtem),
stopou laseru, speciálním znakem na samolepce nebo s mag-
netickým uchycením apod. Body jsou počítány v pravoúhlé
pravotočivé souřadnicové soustavě, jejíž jedna osa leží v zá-
kladně protínání a počátek zpravidla v levém (tzv. master)
stanovisku. Délka a převýšení základny se obvykle odvozuje
úpravou Hansenovy úlohy (protínáním dvojbodu) ze zná-
mého rozměru objektu nebo z délkového etalonu, méně často
obdobou paralaktického měření [2].

Základem soupravy jsou dva elektronické teodolity, on line
připojené k výkonným počítačům, vybaveným speciálními
programy [4]. V současnosti může být souběžně použito až
12přistrojů (manuálně obsluhovaných, motorizovaných nebo
tzv. videoteodolitů), umístěných na více základnách buď vzá-
jemně propojených formou polygonového pořadu nebo vol-
ných, u nichž se vytvoření jednotného souřadnicového
systému dosáhne zaměřením identických bodů objektu ze
dvou nebo více základen. Software dovoluje transformaci
souřadnic do libovolné polohy a podoby (k hlavní ose ob-
jektu, do válcových souřadnic apod.) a výpočet vzájemných
vztahů měřených bodů nebo prvků jimi definovaných včetně
vyrovnání v případě jejich nadbytečného počtu. Samozřej-
mostí je možnost využití grafických počítačových procedur.

Tyto systémy byly později následovány teodolitovými
IMS, pracujícími s principem prostorové polární metody,
vhodnými pro větší rozměry [5], a v současnosti laserovými
trackery [lI]. Ty dovolují i měření objektů, např. průmyslo-
vých robotů, pohybujících se rychlostí až 6 mis v radiálním
směru a 200 gonls v příčném směru s vynikající přesností
0,8 p,m, respektive 5 p,m (0,3 mgon) s dosahem řádově 30 m.
V nedávné minulosti se přiřadily i systémy digitální foto-
grammetrie, případně tzv. videometrie.

Za vznikem a rychlým rozvojem stála jednak potřeba no-
vých mobilních bezkontaktních způsobů kontrolních měření
stále náročnějších strojírenských objektů a výrobků v reál-
ném čase, jednak nové možnosti získávání a zpracování mě-
řických dat elektronickými způsoby.

2. Úprava 3D protínání

Systémy průmyslových měření na podkladě protínání jsou
dnes výrobky především firmy Leica (dřívější Kern a Wild).
Uplatnění našly v měřických odděleních velkých výrobních
podniků zejména v oboru dopravní techniky. Nespornou vý-
hodou oproti použití rozměrných laboratorních stabilních
kontaktních měřicích souřadnicových strojů, pracujících řá-
dově s přesností 10-5 až 10-6m, je možnost použití přímo ve
výrobních halách - tedy bez přerušení výrobního procesu -
a výrazně větší rozsah. Dosahovaná přesnost řádově 10-5 až
10-3 (podle rozměru) je přitom v mnoha případech postaču-
jící.

Rozšíření do středně velkých a menších firem nebo do pod-
niků s nižšími nároky na četnost a přesnost měření nebo na
rychlost vyhodnocení při kontrole jakosti brání - podle na-
šeho názoru - především ekonomická hlediska (značné po-
řizovací náklady, nutnost speciální kvalifikace obsluhy).
V případě spolupráce s možnými (opět z ekonomických dů-
vodů ojedinělými) specializovanými geodetickými firmami
přistupují také hlediska organizace práce a ochrany podni-
kových skutečností. Na katedře speciální geodézie FSv
ČVUT je proto už po řadu let věnována pozornost vývoji
technologie 3D protínání pro použití levnějšího a dostupněj-
šího klasického geodetického vybavení. Jedním z cílů je, aby
některé měřické práce mohl vykonávat fundovaný, do pro-
blematiky zasvěcený pracovník provozovatele. Pro off-line
výpočet souřadnic a řešení dalších úloh se předpokládá se-
stavení vlastních uživatelských programů pro běžný počítač.
Samozřejmě je možné zjednodušení pro použití v rovině
(2D). V dalším textu bychom chtěli čtenáře souhrnně sezná-
mit s dosaženými výsledky.
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Vyvíjená metoda je v aplikacích omezena na jednodušší,
ale v praxi nejčastější případy. Patří k nim určování defor-
mací objektů z rozdílů souřadnic týchž bodů, transformova-
ných pomocí pevných bodů do soustavy základní etapy [1].
Dalším základním problémem je určení délky (rozměru)
mezi nepřístupnými body. Snadno dosažitelná je vzdálenost
přesahující hranici tzv. strojírenských velkých rozměrů
(5 000 m). Ze změny délek mezi etapovými měřeními je
možno usuzovat na přetvoření objektu. Mezi řešenými úlo-
hamije i vzdálenost bodu od roviny (pro kontroly rovinnosti)
a proložení kružnice obecnou trojicí bodů (poloměr vývrtu).

Základní odvození, zpřesňující obecně známé protínání
vpřed s trigonometrickým určením výšek na krátké vzdále-
nosti bylo uvedeno např. v [2]. Koncové body základny bjsou
definovány průsečíkem svislé osy teodolitu a záměrné
přímky dalekohledu. Požadovaná přesnost zpravidla nedo-
voluje centraci přístroje ze stativu. V empirických ověřeních
byl pro měření vodorovných směrů a zenitových úhlů po-
užíván optometrický teodolit Zeiss Theo OlOA, OlOB, po-
zději (samozřejmě jen pro úhlová měření) elektronické pří-
stroje Leica TC 1800 a TC 1700. Dosahovaná průměrná
přesnost bez ohledu na typ a délku záměry je charakterizo-
vána směrodatnými odchylkami Ss = 0,4-0,7 mgon pro směr
a Sz = = 0,4-0,8 mgon pro zenitový úhel při měření ve dvou
polohách s dvojím nezávislým cílením a čtením. Důležité pro
správný tvar obrazce protínání je vzájemné zacílení teodo-
litů, např. na obraz ryskového kříže.

Přesnost odvození základny z rozměru kalibrované zá-
kladnové [3]; [8] nebo nivelační invarové latě [9] dosahuje
relativní přesnosti 1:35000 až 1:125000 pro délky 2-25 m.
Základnu je nutno pro zvýšení přesnosti a pro kontrolu ne-
měnnosti postavení teodolitů měřit dvakrát nezávisle na za-
čátku a na konci prací. Převýšení p konců základny nebývá
velké. Při výpočtu délky základny Hansenovou úlohou se pře-

výšení nejsnadněji určí z rozdílů dvojího výpočtu výšky kon-
cových bodů etalonu (za počátečního předpokladu p = O).
Jeho relativní přesnost dosahuje průměrné hodnoty 1:1 050.

Pro odhad směrodatných odchylek v poloze (2D, 3D) bodů
při protínání až ze čtyř základen zapojených do čtvercového
polygonového pořadu (max. b = 15 m) a pro optimalizaci
projektu měření byly ve spolupráci s pracovníky katedry ma-
tematiky FSv ČVUT odvozeny jednoduché grafy a vzorce,
publikované např. v [6]. Za základní vliv na výslednou přes-
nost je považována přesnost odvození základny. Citované
práce uvádějí též zjednodušené teoretické vzorce očekávané
přesnosti délek podle způsobu zaměření jako rovinné nebo
prostorové, ve druhém případě u tzv. dlouhých délek
(2: 200 m) s rozlišením polohy na vodorovné, svislé a šikmé.

3. Empirická ověření

Jednou z 2D provozních aplikací bylo zaměření pojízdné
hrany kolejnice železniční vysokorychlostní levé výhybky
o poloměru 1 200 m v úseku asi 20 m od hrotu k výměnám
v kroku zhruba 0,6 m. V rozhodujícím příčném směru prů-
měrná směrodatná odchylka, vypočtená z dvojího nezávis-
lého měření, dosáhla 0,33 mm. Požadovaná mezní hodnota
objednatele 0,5 mm nebyla překročena [8].

3D přetvoření horní přechodové sekce eskalátoru č. 222
(rozměru zhruba 1,4 X 2,8 X 1,7) ve stanici pražského metra
Náměstí republiky bylo měsíčně sledováno celkem ve 22 mě-
řických etapách v souvislosti s výstavbou hotelu, která vedla
k dočasnému obnažení eskalátorového tunelu. Na ocelové
konstrukci bylo osazeno 11 měřených a 6 zajišťovacích (sta-
bilních, identických) bodů. Empiricky stanovená hranice pro-
kázaného posunu v podélném směru (X)činila 0,7 mm, v příč-
ném směru (Y) 0,3 mm a ve výšce (Z) 0,5 mm, což s určitou
reservou vyhovělo požadavku objednatele 1mm v každé ose.
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Dosahovaná přesnost dovolila pracovníkům Kloknerova
ústavu ČVUT zabývat se např. vlivem jednotlivých fází vý-
stavby (H hloubení stavební jámy, B ...betonáž do úrovně
terénu, D další stavba) na chování ocelové konstrukce.
Z práce [9] je převzat (se souhlasem spoluautora) obr. I zná-
zorňující četnost znamének odchylek (včetně nulových),
a obr. 2 zobrazující vývoj průměrné velikosti odchylek ve
vztahu k hranici prokázaného posunu při součiniteli konfi-
dence t = 2. Toto členění je ovšem zatíženo i vlivy ročních
období.

Značná pozornost byla věnována empirickému ověření
správnosti teoretických rozborů a z nich vyvozených zjed-
nodušených vzorců a grafů. Nejprve byl v rámci nezávislých
měření autorů a diplomantů, prováděných přístroji Zeiss
Theo OIOB, potvrzen souhlas závěrů [6], týkajících se pro-
storové přesnosti určení bodu při měření z I až 4 základen,
tvořících strany uzavřeného příbližně čtvercového polygonu.
Strany byly odvozeny Hansenovou úlohou z rozměru kalib-
rované základnové latě Zeiss Bala, úhlopříčky nebyly měři-
telné. Bylo prokázáno, že způsob vyrovnání pořadu (tj. bez
vyrovnání, s vyrovnáním pouze úhlového uzávěru, s přibliž-
ným vyrovnáním nebo s vyrovnáním MNČ) není při kvalit-
ním testovaném měření rozhodující.

Pro ověření přesnosti délek byl vyroben jednoduchý pří-
pravek. Je jím hliníkový kotouč průměru zhruba 0,25 m se
3 kolmými hroty nestejných délek, zakončených safírovým
kuželem s průměrem základny asi 1mm. Přípravek byl svisle
upnut do pinoly staršího souřadnicového měřicího stroje LK

Směrodatnáodchylka [mm]
Délka bez délkovéhosoučinitele s délkovým
[mm] součinitelem

vnitřní vnější vnější
Krátká 0,04 0,04 -

Dlouhá:
svislá (500) 0,02 0,03 0,02
vodorovná(1000) 0,02 0,07 0,03
šikmá(1120) 0,01 0,07 0,04
Dlouhéprůměrně 0,02 0,06 0,03

relativně 1:47000 1:13000 1:23000

MAXI - CHECK 4872 s digitálním čtením přístrojových
souřadnic s přesností řádově 10-6 m (obr. 3). Přístroj je pro-
vozován Fakultou strojní ČVUT, jejíž pracovníci spolupra-
covali i na výrobě pomůcek.

Přejezdem pinoly do krajních poloh tvořících svislý ob-
délník rozměru asi I, I X 0,5 m vznikly mezi identickými
hroty přípravku tzv. dlouhé délky. V souladu s teoretickými
rozbory byly členěny na vodorovné (asi 1 000 mm), šikmé
(1 120 mm) a svislé (500 mm). Počet měření ve všech kate-
goriích n = 20. Číselné hodnoty jsou počítány jednak ze sou-
řadnic měřicího stroje, které jsou považovány za bezchybné
(jsou teoreticky o I řád přesnější), jednak z výsledků opa-
kovaných geodetických měření. Ze vzájemného porovnání
byla stanovena vnější přesnost, z opakovaných geodetických
měření vnitřní přesnost navržené technologie, vždy předsta-
vovaná hodnotou výběrové směrodatné odchylky. Nebyla vy-
loučena platnost teoretických vzorců, stanovujících vliv kon-
figurace koncových bodů rozměru, určeného z vypočtených
souřadnic. Zjednodušeně platí, že nejpřesnější výsledky po-
skytuje měření pouze z jedné základny (úhly při základně
jsou obecně menší než 130 gon) nebo z první strany pořadu
(závisí na volbě počátku). Nejméně příznivé je určení počá-
tečního bodu rozměru z 1. strany (základny) a koncového
bodu ze 4. strany uzavřeného pořadu.

V každé z krajních poloh lze současně počítat tzv. krátké
délky mezi hroty přípravku a obdobně je porovnat s délkami,
vypočtenými ze souřadnic hrotů určených Českým metrolo-
gickým institutem v Praze. Výsledky jsou uvedeny v tab. 1,
převzaté z [10] a doplněné z pozdějších měření.

Při vyhodnocování se zjistilo, že délkové měřítko strojí-
renského a geodetického rozměru (tj. stupnic souřadnicového
stroje a základny odvozené z Bala latě) nejsou shodné. V dél-
kách byla nalezena systematická chyba, odpovídající prů-
měrnému korekčnímu součiniteli délek kj = -3.10-5. Po je-
jím odstranění bylo dosaženo směrodatných odchylek vnější
přesnosti geodetického měření, které se blíží hodnotám
vnitřní přesnosti. Tyto údaje jsou obsaženy v posledním
sloupci tab. 1.

Dodatečně byl přípravek doplněn čtvrtým hrotem (v sou-
sedství jednoho z původních) tak, že hroty půdorysně tvoří
dva přibližně rovnostranné trojúhelníky s jednou shodnou
stranou. Toto uspořádání dovoluje v jedné pozici přípravku
vypočítat ze souřadnic hrotů 6 krátkých délek a 2 kombinace
výpočtu vzdálenosti bodu od roviny, dané vrcholy zmíněných
trojúhelníků, kterými lze také proložit kružnici a počítat její
prostorový a rovinný poloměr. Geodetické úhlové měření
bylo provedeno vždy dvakrát nezávisle přístroji Leica TC
1700 v rámci doktorandské a diplomové práce (celkem 31
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Rozměr Směrodatná odchylka [mm] Rozdíl
Parametr [mm] [mm]

SB SAB Se SAe [jBe

Délka krátká 45 218 0,05 0,09 0,04 0,04 -0,01
Kružnice 2D 122 0,02 0,04 0,01 0,02 -0,06
Kružnice 3D 117 0,03 0,07 0,01 0,02 -0,05
Rovinnost ±38 0,07 0,08 0,02 0,04 -0,01

pozic). Tím je do výsledků zahrnuta i menší zkušenost mě-
řičů - studentů, odchylná přesnost teodolitů, různé podmínky
měření a konfigurace protínání, ale i získaná praktická zlep-
šení technologie.
Přesnost dlouhých délek, určená z těchto měření, je zahr-

nuta do tab. 1. Znovu byla pro tab. 2 počítána přesnost krát-
kých délek (n = 186) a nově vzdálenost bodu od roviny a po-
loměr kružnice (vždy n = 62, měření označeno B). Všechny
výpočty byly provedeny vlastními programy v jazyce BA-
SIC pro PC 286. Při vyhodnocení byl opět nalezen nesou-
hlas délkových měřítek obou systémů. Byl vypočten nepa-
trný průměrný délkový koeficient, nezavádíme jej však do
výpočtů.
V mezidobí obou bloků měření upravenou metodou pro-

storového protínání byl přípravek opakovaně (n = 6 pozic)
proměřen soupravou IMS Leica Axyz ve variantě MTM
(v tab. 2 označení C) v rámci obnovené spolupráce katedry
speciální geodézie FSv ČVUT v Praze s katedrou inženýr-
ské geodézie TU Dresden (prof. M. Moser). Registrovaná
data byla vyhodnocena firemním programem [12]. Porovná-
ním výsledků, plynoucích z měření Českého metrologického
institutu (označení A) a z měření geodetickými systémy B,
C, byly stanoveny směrodatné odchylky SAB, SAC, charakteri-
zující vnější přesnost a SB, Sc, pro vnitřní přesnost obou geo-
detických postupů. V posledním sloupci tab. 2 jsou uvedeny
průměrné rozdíly OBC výsledných hodnot metod B, C.

4. Poznámka k výpočtům

Vzorce pro analytické řešení uvedených úloh jsou uvedeny
např. v [7]. Protože však vyžadují určité úpravy, uvádíme vý-
sledný tvar. Použité veličiny jsou určeny algoritmicky. Je
vhodné sestavení uživatelského programu a tedy značení
bodů a pomocných proměnných indexovaným způsobem.
Mějme 4 body dané prostorovými souřadnicemi:

A [al' a2, a3], B [bl' b2, b3], C [CI> C2, C3], D [dl>d2, d3]·
Pokud proložíme body A, B, C rovinu, můžeme vypočítat

poloměr kružnice, kterou definují:

3 .

kHbk - Ck)k~ /Ck - ak) k~ ~bk - ak)
4W

kde W= X232 +X312 +X1l,
XIJ = (bj - aj) (cJ - aj) - (bj - a) (Cj- aj).

Dále můžeme počítat vzdálenost bodu D (distD) od této
roviny:

distD (A, B, C) = : '

kde Q = I(dl - al) X23 + (d2 - a2) X3 I + (d3 - a3) XI 21,
XIJ, W jako v (1).

Z předešlého textu je zřejmé, že cílů navrhované technolo-
gie 3D protínání, založené na použití dostupného levnějšího
vybavení, bylo dosaženo. Postup je při aplikaci pečlivým mě-
řičem dostatečně jednoduchý a spolehlivý, výpočty nejsou
náročné. Přesnost je ve vybraných základních případech
praxe řádově srovnatelná s přesností výrazně dražších
systémů IMS špičkových světových výrobců. Podmínkou je
dosažení co nejvyšší přesnosti určení a rozměrové správnosti
základny protínání. Filozofie měření se v obou případech
ovšem poněkud liší.
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Výzkumné a vývojové záměry VÚGTK
na přelomu století

Ing. Miroslav Roule, CSc.,
VÚGTK, Zdiby

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
(VÚGTK) soustředil v uplynulém období své výzkumné
a vývojové (V+V) aktivity [1] na řešení

a) výzkumných projektů:
Výstavba Automatizovaného informačního systému geo-
dézie a kartografie,
Modernizace Informačního systému zeměměřického
a katastru (ISZK),
Ústřední evidence kulturních památek ajejich územní lo-
kalizace.

b) vědeckých projektů:
Geodézie a dynamika Země,
Časové změny geodetických bodových polí.

c) vývojového projektu:
Automatizace odvětvové knihovny.

d) vývojového projektu:
vývoj, výroba a instalace automatizovaného informačně-
měřického systému HYNI, INVAVÚGTK na JE (jaderná
elektrárna) Temelín.

Na základě dosažených výsledků uvedených řešení, zís-
kaných zkušeností, všeobecných V+V trendů, které se
v oboru zeměměřictví a katastru projevují a na základě před-
pokládaných požadavků provozní praxe oboru připravuje
VÚGTK orientaci svých V+V aktivit pro období na přelomu
století.

Tento příspěvek si klade za cíl přiblížit hlavní záměry
v dané oblasti.

2. Hlavní dosažené výsledky

2.1 Předmětem řešení výzkumných projektů spojených s pří-
pravou výstavby ISZK [2] byly především technologické
postupy a softwarové (SW) nástroje pro subsystém geo-
detického základního bodového pole (ZBP) a subsystém
katastru nemovitostí (KN) [3].
Pro založení a vedení báze dat geodetických bodů ZBP
polohového [4] byly zpracovány technologie a příslušný
SW aparát. Příslušný SW byl vytvořen pro zpracování
měřených tíhových dat v prostředí PC (např. [5]). vý-
sledky byly zavedeny ajsou postupně realizovány v pro-
vozu správce dat ZBP České republiky (ČR) v Zeměmě-
řickém úřadě, Praha (ZÚ).
Pro převod dřívějšího písemného operátu evidence ne-
movitostí do formy digitálního souboru popisných infor-
mací KN (SPI) byl zpracován programový systém IN-
FORMACE KN [6]. Systém byl zaveden na všech
pracovištích katastrálních úřadů v ČR a s různými úpra-
vami slouží v každodenním provozu úřadů zejména ke
zprostředkování informací z KN.
Pro převod dosud převážně analogových map KN do
formy báze dat souboru geodetických informací KN
(SGI) byla navržena řada technologických postupů. Nej-

více z nich jsou stále diskutovány návrhy pro digitalizaci
map vedených dosud v měřítku 1:2 880, u nichž se po-
čítá s převodem do formy tzv. katastrální mapy - digi-
tální (KM-D) [1].
Pro tvorbu a zejména vedení báze dat SGI KN, jak digi-
tální katastrální mapy (DKM), tak i KM-D, byl vyvinut
programový systém MicroGEOS včetně MicroGEOS-
Review na bázi obecného grafického SW MicroStation
[8]. Systém MicroGEOS je k dispozici na všech katast-
rálních úřadech v ČR. Je soustavně udržován a průběžně
doplňován novými moduly (poslední např. pro zavádění
a vedení BPEJ).
Pro potřeby zakládání a vedení báze dat evidence kul-
turních památek byl vyvinut a provozně ověřen SW
systém DIKAT-P [9]. Tento systém zachovává plnou SW
i datovou kompatibilitu se systémem MicroGEOS.
Umožňuje kromě jiného přímou aktualizaci údajů
ochrany památek, vedených v KN na jednotlivých ka-
tastrálních úřadech.

2.2 Výsledkem řešení vědeckých projektů v oblasti geode-
tických bodových polí a geodynarniky byla především re-
alizace Evropského referenčního systému ETRS-89
v ČR. Vědeckým SW bylo provedeno vyrovnání prosto-
rových sítí GPS [l0]. Pro 174 základních identických tri-
gonometrických bodů byl určen transformační klíč mezi
S-42/83 a ETRS-89 (European Terrestrial Reference Sys-
tem), pomocí kterého byly převedeny veškeré body tri-
gonometrické sítě na území ČR do evropského systému
[l0]. Významnou měrou se ústav podílel na zpracování
projektu a na budování Geodynarnické sítě ČR [11].
Geodetická observatoř ústavu se stala součástí Meziná-
rodní služby GPS pro geodynamiku - permanentní sta-
nicí služby IGS (Mezinárodní služba GPS pro geodyna-
miku) a lokálním analytickým centrem evropského
programu European Reference Frame (EUREF) [12].
Byly zabezpečeny významné teoretické práce v oblasti
družicové altimetrie [13] a matematických metod fyzi-
kální geodézie [14]. Byly zahájeny práce na zpřesnění
modelu podrobného kvazigeoidu ČR. Na úseku meziná-
rodní spolupráce se ústav podílel na řešení mezinárod-
ního projektu "Geodynamika Střední Evropy" (CER-
GOP), realizovaného v rámci Středoevropské iniciativy
(CEl) s podporou EU [15]. V CEl VÚGTK zabezpečuje
funkci mezinárodního koordinátora v sekci CI "Spojení
geodetických sítí" a další [16].

2.3 Předmětem řešení vývojového projektu Automatizace
odvětvové knihovny [17] byla zejména analýza součas-
ného stavu knihovny a jejích služeb, stanoven způsob di-
gitalizace knihovního katalogu a po fundovaném výběru
pořízen automatizovaný knihovnický SW systém TlN-
LIB. Byla zahájena digitalizace cca 40 000 záznamů kni-
hovního katalogu a postupně budou digitalizovány biblio-
grafické záznamy, které spolu vytvoří potřebnou bázi dat
knihovnického spojení. Datová báze bude přístupná ve-
řejnosti jednak na serveru v místě knihovny ajednak v síti
Internet na serveru ČÚZK, umístěném na ČVUT v Praze.
Byla zdigitalizována již polovina knihovního katalogu
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Rok 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Celkem
I. Tržbv 7650 8788 10 773 21956 16229 14783 80179
II. Přísp. na provoz 7538 13 946 11277 13 385 19255 18285 83706
(z toho proiekty) (5478) (9422) . (6 255) (8263) (19255) (18285) (66958)
Realizované výkonv 15 188 22734 22050 35 341 35484 33068 163 885
III. Nákladv 13 354 22434 23205 34645 36360 31 349 161 347
Hospodářský výsledek +1854 +300 -1 155 +696 -876 +1719 +2538
v tis. Kč

a je spolu s účelovou publikací VÚGTK ,,Novinky ze-
měměřické knihovny" veřejně přístupná v síti Internet.

2.4 V rámci projektu vývoj, výroba a instalace automatizo-
vaného informačně-měřického systému HYNI, INVA
VÚGTK na JE Temelín byl ve VÚGTK vyvinut uvedený
systém [l8]. V prototypové dílně ústavu byl vyroben, je
instalován a oživen na I. bloku JETE u turbogenerátoru,
na základech energobloku i reaktoru. Jeho výsledné pa-
rametry byly otestovány nezávislými metodami a bylo
prokázáno splnění projektovaných předpokladů. vý-
sledná struktura dat, formát i dosahovaná přesnost odpo-
vídají požadavkům fy Westinghouse. Investorem je ČEZ-
-JETE, a. s., VÚGTK je generálním dodavatelem
systému.

2.5 Dosažené hospodářské výsledky VÚGTK v letech
. 1992-1997 jsou uvedeny v tab. 1.

3. Výzkumné a vývojové záměry VÚGTK na přelomu
století

Výzkum a vývoj v oboru zeměměřictví a katastru by se měl
na přelomu století koncentrovat do čtyř hlavních rozvojových
oblastí:
a) Inovace v procesu digitalizace geodetických informací ka-

tastru nemovitostí,
b) Zpřístupnění nejmodernějších poznatků a integrace na

úseku zkvalitňování bodových polí a geodynamiky,
c) Prosazení nového pojetí systému kvality v oboru,
d) Implementace automatizovaného pojetí zpracování a ší-

ření informací v odvětví.

3.1 Výzkumné a vývojové aspekty digitalizace
souboru geodetických informací katastru ne-
movitostí (SGI KN)

Technologické a softwarové (SW) inovace v oblasti tvorby
a vedení SGI KN a poskytování informací z báze dat digi-
tální katastrální mapy (DKM) a katastrální mapy-digitální
(KM-D) se zřetelem na zkvalitňování a rozšiřování vypoví-
dací schopnosti datových souborů SGI a propojování dat se
subsystémy ISZK a dalšími účelovými systémy. Řešení na
tomto úseku by se mělo zaměřit na plné využití digitální le-
tecké stereofotogrammetrie. Vzhledem k reálným možnos-
tem přístrojového vybavení ústavu bude však řešení ve
VÚGTK zprvu závislé na vnějších kooperacích.
- Zdokonalování sytému MicroGEOS a MicroGEOS Review

pro tvorbu a vedení především KM-D s akcentem na kon-
troly spolehlivosti a technologické správnosti včetně testů
ochrany dat.

- Studium otázek zavedení diferenční metody GPS, zpracování
technologie, návrhu funkčního modelu a SW zabezpečení
systému pro účely např. podrobného bodového polohového
pole (PBPP) KN, GlS (Geografický informační systém).

3.2 Význam v oblasti bodových polí, globální
a regionální geodynamiky

- Teoretická geodézie - rozpracování korektních matema-
tických postupů.

- Geodetické referenční rámce nové generace v ČR - práce
mezinárodního asociovaného analytického centra meziná-
rodního projektu EUREF v rámci regionálních a kontinen-
tálních projektů CERGOP, EUVN (European Vertical GPS
Reference Network) včetně kvalitativních analýz výsledků,
např. pro hodnocení přesnosti S-JTSK. Zpřesňování prů-
běhu plochy podrobného kvazigeoidu a experimentální tes-
tování jeho přesnosti, sledování variací tíhového zrychlení
na základě stálých měření na slapové laboratoři GO Pecný
a opakovaného absolutního tíhového měření včetně analýz
a interpretace výsledků. Studium určování výšek a převý-
šení metodou GPS a dopad výsledků projektu EUVN k in-
tegraci výškových základů ČR.

- Studium detailní struktury gravitačního pole družicovými
metodami - výzkum v oblasti družicové altimetrie a roz-
pracování metod družicové gradiometrie.

- Plnění mezinárodních závazků:
ve funkcích Mezinárodní geodetické asociace (lAG),
v mezinárodní službě GPS pro geodynamiku (IGS),
ve funkci Středoevropské iniciativy (sekce C).

3.3 Systém kontroly kvality v oboru zeměměřic-
tví a katastru - rekonstrukce technické nor-
malizace a standardizace

- Analýza datových souborů využívaných v oboru a jejich
kvality s ohledem na standardy EU, a to i v oblasti nároků
na vypovídací schopnost a potřebnost v porovnání s vy-
spělými zeměmi EU. Analýza standardů DKM včetně vý-
měnných formátů dat.

- Adaptace standardů oboru na standardy řady ISO 9000,
spolupráce s Technickou normalizační komisí č. 122 na
úseku geoinformatiky.

- Studie a zpracování návrhu nového systému kontroly kva-
lity v oboru, parametry výsledků výkonů přebíraných do
bází dat ISKN a státních dokumentačních fondů. Proce-
dury zjišťování formální a věcné kvality datových souborů
ajejich ověřování s ohledem na rekonstrukci technické nor-
malizace a standardizace v odvětví a její adaptace na ev-
ropské podmínky před vstupem do EU.

- Autorizace Státního metrologického střediska a zabezpe-
čení jeho funkce v oblasti zkušebnictví v rámci kvality
oboru zeměměřictví a katastru.

3.4 Modernizace zpracování a šíření informací
v odvětví, činnosti Odvětvového informač-
ního střediska (ODIS)
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tastru podle schváleného projektu - zabezpečit retrospek-
tivní konverzi knihovnického a bibliografického katalogu
se zaměřením na aktuální odvětvovou problematiku. Zpří-
stupňovat katalogy zeměměřícké knihovny v síti Internet.
V této síti publikovat jako fulltext knihovnické periodikum
Novinky zeměměřické knihovny, výroční zprávy, sborníky,
Zpravodaj ČÚZK atd. Zabezpečit vydávání informačního
CD-ROM, obsahující např. publikace, slovníky, kopie ka-
talogu apod. Navrhnout a vypracovat odvětvový heslář a se-
znam klíčových slov.

- Ověřit a zabezpečit automatizovanou informační a knihov-
nickou činnost oborové knihovny a vytvořit předpoklady pro
její automatizovanou kooperaci se vzdálenými knihovnami.

Budoucí vývoj v dané oblasti bude závislý především na
uplatnění a prosazení několika klíčových operací:

Dokončení procesu naplňování datových bází všech sub-
systémů ISZK a zabezpečení jejich aktualizace. Jedná se ze-
jména o proces digitalizace SGI KN, ukončení převodu dat
základního bodového pole výškového do nového systému
a SW pro zpracování tíhových dat v prostředí Pc.

Důsledné sjednocení všech užívaných SW nástrojů, pře-
devším jejich převodu do prostředí jednotného systému da-
tabázového (ORACLE) a operačního (Windows NT) a za-
bezpečením plné SW kompatibility. Prosazení důsledné
ochrany digitálních dat subsystémů a zprostředkování jejich
distribuce formou dálkového přenosu dat.

Prosazení Evropského referenčního rámce nové generace.
Dobudování Národní geodynamické sítě ve vazbě na tyto sítě
sousedních států včetně integrace účelových měřických kam-
paní. K tomu dokončení matematické konstrukce podrob-
ného kvazigeoidu v národním a mezinárodním prostředí pro
aplikaci trojrozměrného využití techniky GPS.

Zvládnutí automatizace odvětvové knihovny se všemi do-
pady na knihovnické služby a elektronické zprostředkování
informací.

VÚGTK předpokládá uplatnění svých aktivit v dané ob-
lasti formou V+V projektů s uvážením, že existenci ústavu
jako příspěvkové organizace i vlastní náplň práce ústavu prak-
ticky určuje od doby platnosti zákona Č. 2/95 Sb., zřizovatel.
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Do redakce došlo: 30. 4. 1998

Ve dnech 2. a 3. listopadu 1998 se v Brně uskuteční již 35. mezi-
národní geodetické informační dny. Pod záštitou Českého svazu geo-
detů a kartografů je organizačně zajišťuje agentura SYMMA Brno
s tematickým zaměřením:

I. Digitální mapa - podklad pro tvorbu dalších produktů:
Informační systémy o území ve vazbě na digitální katastrální mapu
(DKM),
Koncepce tvorby a údržby DKM,
Využití výsledků inženýrsko-geodetických činností pro digitální
mapu.
Komplexní pozemkové úpravy a DKM.
Koordinace tvorby digitálních map,
Využití digitální mapy ve stavebním a technologickém projekto-
vání.

II. Legislativa oboru geodezie v České republice a Evropské unii:
Tvorba informačního systému katastru nemovitostí,
Koncepce novely zákona o zeměměřictví.
EU a česká legislativa v oboru geodezie,
Řízení jakosti a standardizace v oboru.
Digitální mapy a autorská práva.

Kromě přednáškové části, kde hlavní referáty k oběma tematic-
kým celkům přednesou uznávaní čeští i zahraniční odborníci, budou
pořádána diskusní fóra formou tzv. kulatých stolů. Součástí pro-
gramu bude technická výstava, na které budou předvedeny přístroje.
softwary i výsledky činnosti odborných škol a organizací.

Akce je připravována za spolupráce a účasti Mezinárodní fede-
race zeměměřičů. Komory geodetů a kartografů a Spolku zeměmě-
řičů Brno. Odborným garantem je Ing. Karel Svoboda (Vysoké učení
technické v Brně).

K účasti na 35. MGID Brno '98 jsou srdečně zváni pracovníci
soukromých zeměměřických firem, samostatní geodeti, pracovníci
katastrálních a pozemkových úřadů. učitelé a studenti odborných
škol zeměměřického směru i další zájemci.

Přihlášky přijímá: SYMMA - reklamní agentura. (pí Zdena Mar-
tínková), Kounicova 13,661 43 BRNO. Tel.. fax: 05/41 21 3800.

Ing. Helena Ryš/wvá,
Ústav geodézie FAST VUT v Bmě
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CERCO - doležitý nástroj
medzinárodnej spolupráce
na úseku geodézie a kartografie

Ooc. Ing. Imrich Horňanský, CSc.,
Úrad geodézle, kartografie a katastra

Slovenskej republiky

1. Úvod

CERCO je akronym označujúci Európsky výbor predstavi-
tel'ov geodeticko-kartografických inštitúcií pochádzajúci
z francúzskeho pomenovania tejto inštitúcie Comité Euro-
péen des Responsables de la Cartographie Officielle [1]. Jeho
anglické pomenovanie je Committee of the Heads of Natio-
nal Mapping Agencies of Europe.

2. Poslanie CERCO

Základným ciel'om CERCO je podporovať výmenu infor-
mácií vo veciach spoločného záujmu medzi národnými geo-
deticko-kartografickými inštitúciami krajín Európy [2].
Toto umožňuje maximálny rozsah konzultácií a spolupráce
medzi členmi, ktorí súhlasia so spoluprácou v medzinárod-
ných projektoch v jednotlivých témach. V záujme podporo-
vania aktivít svojich členova pomoci pri tvorbe a aktuali-
zácii európskej priestorovej údajovej infraštruktúry sa
CERCO kontaktuje a korešponduje s Európskou úniou, Ra-
dou Európy a ďalšími oficiálnymi inštitúciami. CERCO je
uznané ako sieť vo Federácii sietí vedeckej a technickej spo-
lupráce pod dohl'adom Rady Európy. Je to nezisková orga-
nizácia [4].

3. Členstvo v CERCO

Členmi CERCO sú národné geodeticko-kartografické inšti-
túcie zodpovedné za topografické mapovanie v európskych
krajinách. Členovi a CERCO sú reprezentovaní svojimi ve-
dúcimi alebo svojimi akreditovanými delegátmi. Európske
krajiny sú definované ako členské krajiny Európskeho spo-
ločenstva alebo Európskeho združenia vol'ného obchodu
alebo iné krajiny v Európe akceptovatel'né CERCO. Z kaž-
dej krajiny je prijatel'ný ibajeden člen. Krajiny s federálnym
systémom móžu byť reprezentované iba jedinou inštitúciou.

Všetci, ktorí sa uchádzajú o členstvo v CER CO, si podá-
vajú najprv žiadosť o štatút pozorovatel'a. Žiadosť je podá-
vaná písomnou formou a adresovaná predsedovi CERCO.
O prijatí za pozorovatel'a rozhoduje v tajnom hlasovaní ple-
náme zhromaždenie (PZ) dvojtretinovou vačšinou prítom-
ných členov CERCO. Pozorovateli a neplatia členské prí-
spevky a nemajú hlasovacie právo, ale móžu sa zúčastňovať
všetkých plenámych rokovaní CERCO a prác v pracovných
skupinách. Transformácia pozorovatel'a CERCO za člena
CERCO sa uskutoční po uplynutí jedno až trojročného ob-
dobia, keď pozorovatel' dosiahol kritériá členstva (aspoň je-
denkrát sa zúčastnil PZ CERCO) a písomne požiadal pred-
sedu CERCO o tento vstup. Následne noví členovi a platia
ročný príspevok primerane podl'a zaradenia svojej krajiny do
jedného zo 4 zoskupení krajín ustanovených podl'a ekono-
mických kritérií. Predseda CERCO oznamuje Rade Európy,
že kandidát členstva bol prijatý za nového člena CERCO.

Členovi a, ktorí prestali dodržiavať členské kritériá, sú po-
žiadaní, aby rezignovali z členstva. O skončení členstva ta-
kéhoto člena móže rozhodnúť predseda CERCO, ak to pod-
porí hlasovaním dvojtretinová vačšina PZ CERCO.

Jednotliví členovia sa móžu vzdať členstva v CERCO v l'u-
bovol'nom čase. Člen CERCO, ktorý sa hodlá vzdať členstva,
oznámi túto skutočnosť predsedovi CERCO, ktorý na naj-
bližšom PZ o tejto skutočnosti upovedomí členovo Rezigná-
cia z členstva a zánik povinnosti platby ročného príspevku
vstupuje do účinnosti od dátumu PZ CERCO.

CERCO má dvoch predstavitel'ov: predsedu a generálneho
tajomníka. Post predsedu je čestná funkcia (neplatená), kto-
rej funkčné obdobie je určené časovým obdobím dvoch ro-
kov. Generálny tajomník je platený zamestnanec, ktorý pra-
cuje v prospech predsedu.

Funkciu predsedu CERCO plnili v nasledujúcich obdo-
biach predstavitelia: 1990 až 1992 Klaus Barwinski z Ne-
mecka, 1992 až 1994 Friedrich Hrbek z Rakúska, 1994 až
1996 Ramon Lorenzo Martinez a po ňom JoséAntonio Ca-
nas zo Španielska a v súčasnosti od roka 1996 Jarmo Ratia
z Fínska. Funkciu generálneho tajomníka CERCO vykoná-
val do roka 1996 Joe Mousset z Belgicka a od roka 1996
John Leonard z Vel'kej Británie.

CERCO zvoláva najmenej jedno PZ do roka, na ktorom je
prerokúvaný rozpočet, ročná účtová uzávierka a pracovný
plán. Ďalšie PZ sú zvolané, ak to je potrebné. V období medzi
PZ je práca CERCO riadená Riadiacim výborom (RV)
CERCO, pracovnými skupinami a korešpondenčne. Čas
a miesto rokovania PZ je vybrané a oznámené členom
CERCO najmenej 6 mesiacov pred jeho konaním. O mieste
konania PZ sa rozhoduje hlasovaním na predchádzajúcom
PZ z ponúk pripravených členmi, ktorí sa uchádzajú o právo
byť hostitel'om tohto podujatia. Záznam z rokovania PZje ex-
pedovaný všetkým členom do dvoch mesiacov po rokovaní.
Záznam je obmedzený na správy o prijatých rozhodnuti ach
a dohodnutých akciách a vypracúva sa v oboch úradných ja-
zykoch CERCO. Simultánny preklad medzi 2 oficiálnymi ja-
zykmi CERCO je zabezpečený na PZ, na ktorých sa schva-
l'uje rozpočet a pracovný plán. Ďalšie PZ móžu byť vedené
v jedinom jazyku; záznamy z takýchto rokovaní a referenčné
dokumenty sú poskytované v oboch jazykoch. Každý člen
CERCO nominuje jednu osobu, normálne vedúceho členskej
inštitúcie CERCO, ako prvého delegáta, ktorý definitívne vy-
stupuje za túto inštitúciu v jej mene ako národný člen a ktorý
sa zúčastňuje hlasovania na CERCO a na rokovaní RV
CERCO. Rokovania PZ CERCO v tejto dekáde sa uskutoč-
nili: 1991 XIII. PZ v Southamptone vo Vel'kej Británii [5],
1992 v Ankare v Turecku [6], 1993 v Helsinkách vo Fínsku
[7], 1994 vo Viedni v Rakúsku [8], 1995 v Budapešti v Ma-
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ďarsku, 1996 v Záhrebe v Chorvátsku a ďalšie 1996 XIX. PZ
v Granade v Španielsku [9], 1997 XX. PZ v Nikózii na Cypre
[10] a v roku 1998 je plánované PZ v Os10 a v Bergene v Nór-
sku.

Úlohy PZ CERCO:
- odsúhlasovať nových členov a pozorovatefov,
- odsúhlasovať každoročne zrevidovaný pracovný plán, ktorý

pokrýva trojročnú periódu,
- odsúhlasovať ročnú účtovú uzávierku, rozpočet a úroveň

ročných príspevkov,
- odsúhlasovať vymenovanie členov RV CERCO,
- odsúhlasovať vymenovanie generálneho tajomníka a pred-

sedu CERCO,
- odsúhlasovať zmeny štatútu CERCO a organizačného po-

riadku CERCO,
- odsúhlasovať ustanovenie (a ak to je potrebné, tak skonče-

nie činnosti) pracovných skupín,
- monitorovať prínos pracovných skupín.

RV zabezpečuje vlastné riadenie CERCO, jeho prácu a fi-
nancovanie. Čas a miesto rokovania RV CERCO určuje RY.
Každoročne sú najmenej dve rokovania RV CERCO. RV sa
zišiel na svoje rokovania v Dubline v Írsku (aprílI997), v Ni-
kózii na Cypre (september 1997), v Bratislave (december
1997) a v Ivale vo Fínsku (máj 1998).

Úloha RV CERCO:
- poskytovať podporu predsedovi CERCO,
- reprezentovať záujmy všetkých členov CERCO prednostne

pred záujmami svojej krajiny alebo skupiny krajín, ktorá
ho nominovala,

- skúmať členské prihlášky a predkladať odporúčania PZ,
- pripravovať návrhy pre trojročný pracovný plán,
- pripravovať návrh ročného rozpočtu a úroveň ročného prí-

spevku,
- pripravovať návrh PZ CERCO pre mandáty pracovných

skupín,
- formulovať politiku CERCO na úseku externých aktivít,
- plánovať PZ CERCO a pripravovať agendu pre PZ s po-

mocou generálneho tajomníka,
- s generálnym tajomníkom pomáhať predsedovi vo vlast-

nom riadení CERCO v období medzi PZo
RV CERCO sa skladá z 2 členov z titulu funkcie a z troch

volených člen ov. Dvaja členovia z titulu funkcie sú predseda
CERCO a jeho predchodca vo funkcii počas prvého roka na-
sledujúceho po skončení tohto funkčného obdobia ajeho de-
zignovaný nástupca v roku, ktorý predchádza začiatok vý-
konu funkcie predsedu CERCO. Každá z troch skupín členov,
ktoré boli náhodne vybrané na PZ v Granade 1996, vyberie
jedného zo svojich členov ako voleného člena RV CERCO,
ktorého funkčné obdobie je 2 roky. Pre budúce vofby ostá-
vajú tie isté zoskupenia, doplnené o prípadných nových čle-
nov. Jedna krajina nemaže do RV delegovať viac ako jedného
člena. Ak zvolený člen RV rezignuje na svoju funkciu, alebo
inak nie je schopný svoju funkciu vykonávať, je nahradený
ďalším nominovaným príslušného zoskupenia členov
CERCO, ako bolo určené v čase volieb. Predstavitef MEG-
RIN GlEI) [3] sa maže zúčastniť rokovania RV CERCO ako
pozorovateL O programe rokovania RV CERCO rozhoduje
predseda s pomoc ou generálneho tajomníka. Záznam z ro-

') Multipurpose European Ground Related Infonnation Network
(Mnohoúčelová európska polohovo orientovaná infonnačná sieť)
Groupement d'lntérét Economique (Záujmové ekonomické zos-
kupenie).

kovania RV je expedovaný všetkým členom do 4 týždňov
od takéhoto rokovania. V súčasnosti pracuje RV CERCO
v zložení: Jarmo Ratia z Fínska - predseda CERCO, Jean
Poullit z Francúzska - dezignovaný predseda CERCO, Im-
rich Horňanský zo Slovenska, Giovanni Orrú z Talianska
a Richard Kirwan z Írska.

Pracovné skupiny sú ustanovené na špecifické úlohy; mu-
sia byť odsúhlasené PZ CERCO. Ktorýkofvek člen CERCO
maže podať návrh na ustanovenie pracovnej skupiny.

Úlohou predsedu CERCO je riadiť CERCO, a to najma:
- zvolávať PZ a viesť jeho rokovania,
- zvolávať rokovania RV CERCO a viesť jeho rokovania,
- navrhovať vymenovanie generálneho tajomníka CERCO,
- vymenúvať dvoch členov, ako revízorov rozpočtu a účto-

vej uzávierky,
- navrhovať trojročný pracovný plán a ak to je potrebné, kaž-

doročne jeho revidovanú podobu,
- navrhovať ročný rozpočet pokrývajúci pracovný plán,
- ponúknuť predsedníctvo nasledujúcej vhodnej osobe v sú-

lade s procedúrou ustanovenou v organizačnom poriadku
CERCO,

- rozhodovať o tom, ako má byť CERCO reprezentované,
- vypracúvať ročnú správu o aktivitách CERCO.

Predseda maže v súlade so základným ciefom CERCO ini-
ciovať v období medzi PZ rozvojové kroky, ktoré uzná za ur-
gentné a ktoré mažu byť hradené v rámci prijatého rozpočtu.
Predseda maže delegovať predstavitefovi tej členskej organi-
zácie, ktorá poskytuje generálneho tajomníka CERCO, aby
konal v jeho mene vo všetkých veciach súvisiacich s každo-
dennými riadením generálneho tajomníka CERCO ajeho fi-
nančného účtovania.

Funkcia predsedu CERCO je ustanovovaná rotáciou
predstavitefov geodeticko-kartografických inštitúcií členov
CERCO podfa abecedného poriadku názvov krajín vo fran-
cúzštine. Zohfadňuje sa pri tom skutočnosť, aby potenciál-
na členská krajina bola členom alebo pozorovatefom
CERCO najmenej 5 rokov. Lubovofný kandidát na pred-
sedu sa maže vzdať uchádzania sa o túto funkciu, bez uve-
denia davodu. Ak sa tak stane, možnosť byť predsedom
CERCO sa posunie na najbližšieho vhodného člena v zoz-
name podfa francúzskej abecedy. Člen, ktorý sa vzdal mož-
nosti vykonávať funkciu predsedu CERCO, musí čakať do
nasledujúceho cyklu, aby opM prišiel do úvahy byť vyme-
novaný za predsedu. Krajiny, ktoré už vykonávali funkciu
predsedu (z obdobia, keď ustanovovanie za predsedu
CERCO sa neriadilo týmto pravidlom), až do nasledujú-
ceho cyklu nebudú uvažované pri tejto rotácii. Procedúra
ustanovenia za predsedu sa má vykonať nie menej ako 6
mesiacov pred koncom funkčného obdobia doterajšieho
predsedu. Ak je predseda dočasne nespasobilý vykonávať
svoju funkciu, jeho funkcia je počas prvých 12 mesiacov
jeho funkčného obdobia vykonávaná bezprostredným pred-
chádzajúcim predsedom CERCO a počas druhého roka jeho
funkčného obdobia dezignovaným budúcim predsedom
CERCO. Pod predchádzajúcim predsedom CERCO sa ro-
zumie člen CERCO, ktorý bol predsedom CERCO v pred-
chádzajúcom 2-ročnom funkčnom období, alebo jeho ná-
stupca vo funkcii predstavitefa v jeho krajine. Pod
dezignovaným budúcim predsedom CERCO treba rozumieť
predstavitefa geodeticko-kartografickej inštitúcie v krajine,
o ktorej sa predpokladá, že bude vykonávať funkciu pred-
sedu podfa uvedeného pravidla.
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Úloha generálneho tajomníka je
- radiť a poskytovať podporu predsedovi,
- udržiavať vzťahy s medzinárodnými organizáciami (ako

napr. Council of Europe, European Community, Medziná-
rodná federácia geodetov - FlG), vrátane zabezpečovania
podpory z ich strán voči CERCO a s pracovnými skupi-
nami CERCO,

- poskytovať služby členom CERCO, uvedené v jeho orga-
nizačnom poriadku a detailne popísané v pracovnom po-
pise.

Generálny tajomník najma
- pomáha RV CERCO pri tvorbe ročného rozpočtu,
- nakladá s financiami a robí účtovníctvo v spolupráci s pred-

sedom a RV CERCO v súlade s rozpočtom,
- spolupracuje s pozvanými účastníkmi pri organizovaní ro-

kovaní PZ a RV,
- aktualizuje záznamy o členstve v CERCO a o reprezen-

tantoch členských organizácií, raz ročne expeduje členom
kópie týchto záznamov,

- aktualizuje záznamy zodpovedných špecialistov z partner-
ských inštitúcií, ktorí sú týmito inštitúciami ustanovení za
zodpovedných za kontakty s CERCO,

- každodenne riadi záležitosti CERCO, ako vyplývajú z jeho
štatútu, vrátane práce s členskými prihláškami do CERCO,
aktualizuje zoznam jednotlivcov z členských organizácií
CERCO, ktorí sú oficiálne ustanovení za permanentných
korešpondentov, spravuje korešpondenciu spojenú s roko-
vaním PZ a RV CERCO, vrátane prípravy a rozoslania
agendy, dokumentácie a záznamov z rokovania.
Generálny tajomník tri mesiace pred rokovaním PZ expe-

duje výzvu na podanie návrhov do programu rokovania PZo
Následne 2 mesiace pred rokovaním zabezpečuje cirkuláciu
návrhu programu rokovania. Písomné materiály na rokova-
nie sú rozosielané členom CERCO I mesiac pred PZo Pro-
gram rokovania je hlasovaním prijímaný členmi na začiatku
každého PZo

Úradovňa CERCO je umiestená v závislosti od pracoviska
generálneho tajomníka. Generálny tajomník CERCO je
ustanovený na kontrakt pre obdobie nepresahujúce 5 rokov.
Ustanovenie je vykonávané PZ na odporúčanie predsedu
CERCO.

5. Financovanie CERCO

V CERCO je vyberaný ročný príspevok. Úroveň ročných
príspevkov je ustanovená tak, aby pokryla náklady spojené
s administráciou a s pracovným plánom CERCO. Každý člen
CERCO musí platiť ročný príspevok. Člen, ktorý nezaplatí
ročný príspevok dva po sebe idúce roky, stráca členstvo
a može ho opať nadobudnúť iba, ak vyrovná všetky nezapla-
tené členské príspevky. Finančné prostriedky CERCO sú
spravované generálnym tajomníkom. Revízia účtovníctva
CERCO je robená každoročne.

Náklady spojené s rokovacou miestnosťou PZ znáša hos-
titefský člen CERCO. Náklady spojené so simultánnym pre-
kladom do oficiálnych jazykov CERCO počas rokovaní PZ
znáša CERCO.

Zmeny štatútu CERCO možu byť prijaté, ak sa za ne vy-
sloví hlasovaním dvojtretinová vačšina prítomných členov
PZ CERCO. Návrh na zmenu štatútu musí rozoslať generálny
tajomník CERCO všetkým členom nie neskor ako dva me-
siace pred PZ, na ktorom má byť návrh na zmenu štatútu dis-
kutovaný a na ktorom sa má hlasovať o tomto návrhu. Zmeny
odsúhlasené PZ CERCO vstupujú bezprostredne do účin-
nosti.

CERCO má dva oficiálne jazyky a to angličtinu a fran-
cúzštinu.

CERCO može byť rozpustené, ak sa v prospech toho vy-
slovia hlasovaním aspoň dve tretiny jeho členovo

6. Záver

CERCO vytvorilo široký základ na potrebnú spoluprácu na
úseku geodézie a kartografie v podmienkach Európy, a to jed-
nak medzi národnými geodeticko-kartografickými inštitúcia-
mi krajín Európy, ako i navonok voči ďalším, najma vládnym
i mimovládnym inštitúciám, ktorých aktivity zasahujú do ob-
lasti geodézie a kartografie ako napr. Rada Európy, FlG, ICA
(Medzinárodná kartografická asociácia), EUROGI (Eu-
ropean Association for Geographic Information - Európska
organizácia pre geografické informácie), CLGE (Comité de
Liaison des Géometres Européens - Európsky výbor licen-
čných geodetov), mGSA (Committee of the Heads of Offi-
cial Mapping Agencies of South America, Spain and Portu-
gal - Výbor predstavitefov geodeticko-kartografických
autorít Južnej Ameriky, Spanielska a Portugalska), MOLA
(Meeting of Officials on Land Administration - Spoločen-
stvo predstavitefov pozemkového katastra konštituované
z iniciatívy Organizácie Spojených národov) a ďalšie.
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MISRA, P.N. - PRATI, M. - MUCHNIK, R. - BURKE, B. - HALL,
T.: GLONASS Perfonnance: Measurement Data Quality and
System Upkeep (Předvedení systému GLONASS: Měření jakosti
dat a údržby systému). Proceedings Institute of Navigation GPS-96.
Montana, Kansas City 1996.

Lincolnova laboratoř na Michiganském institutu pro technologii
(MIT) sleduje a analyzuje od roku 1989 signály GLONASS (Glo-
bafnaja Navigacionnaja Sistema Sputnikovaja). Cílem je:
- podat nezávislé ocenění provozu GLONASS,
- poznat technické záležitosti spojené s kombinovaným měřením
GPS a GLONASS,

- stanovit provozní úroveň, jíž je možno dosáhnout při takovém spo-
jeném užití dvou nezávislých systémů z hlediska požadavků civil-
ního letectví.
Zařizení pro sběr navigačních dat a jejich rozbor (SatNavLab) je

na Lincolnově laboratoři v provozu od roku 1990. Zatímco přijímače
GPS byly dostupné ve velkém výběru, přijímače pro GLONASS byly
vzácné. SatNavLab však od získání prvních takových přijímačů sle-
duje GLONASS téměř nepřetržitě. Blíže viz webovou stránku
<http://satnav.atc.11.mit.edu/> .
Autoři zkoumali GLONASS z hlediska přístupu a možností běž-

ného uživatele a měření omezili na kód CIA na frekvenci L I. Hlavní
pozornost věnovali dostupnosti a spojitosti pozičních služeb pro ci-
vilní použití. Proto se zcela spolehli na navigační rozhlasová hlášení
z družice.
Ruské úřady přistupují již s větší otevřeností při sdělování údajů

o provozu systému a dalších plánech. Ruské kosmické síly (RKS),
které GLONASS vlastní a provozují, rozšířily činnost Koordinač-
ního vědeckého informačního střediska v Moskvě (CSIC = Coordi-
national Scientific Information Center). Revidovaná verze výměn-
ného kontrolního dokumentu (ICD = Interface Control Document)
se stala běžně dostupnou [I].
GLONASS plánuje poskytování svých služeb na dvou úrovních.

Kanál se standardní přesností (CSA = Channel of Standard Accu-
racy), obdobný standardní službě pro určování polohy GPS (SPS =
Standard Positioning Service) bude dostupný civilním uživatelům.
Analogií přesné služby pro určování polohy (PPS = Precise Posi-
tioning Service) se označuje jako kanál vysoké přesnosti (CHA =
Channel of High Accuracy), jehož dostupnost bude omezena. Vlast-
nosti vysílání jsou uvedeny v tab. I.

Chyba v poloze GLONASS/CSA GPS/SPS
vodorovné 60 m (99,7 %) 100 m (95 %)
výškové 75 m (99,7 %) 156 m (95 %)

Mezinárodní civilní letecká organizace (ICAO = International Ci-
vil Aviation Organization) přijala v červenci 1996 ruskou bezúplat-
nou nabídku na poskytnutí GLONASS/CSA pro civilní letectví na
dobu nejméně patnácti let. ICAO přijala obdobné řešení i pro
GPS/SPS v roce 1994.
Šance uživatelů GLONASS vzrostly v roce 1996, kdy se tři vý-

robci systémů pro příjem ve Spojených státech a Evropě rozhodli
zahájit výrobu přijímačů.

Současný plán vysílání definuje střední frekvence pásem jako 1602 +
+ 0,5625 n (MHz), kde n = O, 1, 2, 3, 4, ..., 24. Podnětem pro oka-
mžitou změnu byla snaha minimalizovat interference s radioastro-
nomickým pásmem (1610,6-1613,8 MHz). Další možnou nesnází
jsou frekvence nad 1610 MHz vzhledem k obsazení frekvencí
1610-1626,5 MHz mobilní družicovou službou (MSS = Mobile Sa-
tellite Service). Frekvenční rozsahy 15-20 se nyní běžně neužívají
a každý z frekvenčních rozsahů 21-24 využívá pár družic v proti-
lehlých polohách.

Podle revidovaného ICD se změní umístění frekvencí ve třech kro-
cích (tab. 2):

Dosud až 1998 1602,0-1608,8 1614,4-1615,5 (pásma
MHz 1-12,22-24)

1998-2005 1602,0-1608,8 (pásma 0-12)
Po roce 2005 1598,1-1605,4 (pásma

od-7 až +6)

Někteří zástupci ruské vlády předložili doklady [2, 3, 4] o vy-
hlídkách dalšího vývoje GLONASS-M. Tento program předpokládá
zdokonalení jak družicové, tak i pozemní části. Zkoušky družic GLO-
NASS-M se předpokládaly v roce 1996. Rusové mají zřejmě na
skladě dosti družic GLONASS třídy lic, aby uspokojili požadavky
na systém po dobu dalších dvou až tří let. Hlavními vlastnostmi GLO-
NASS-Mje:
- zlepšená provozní životnost na pět let (ve srovnání s dosavadními
třemi léty),

- vysílání kódu CIA na frekvenci L2 pro civilní účely,
- zlepšená stabilita palubních hodin - 1 X 10 až 13 za den (ve srov-
nání se stávající 2 X 10 až 13),

- zlepšená přesnost efemerid,
- schopnost kontrolního segmentu přestavovat závadu na hlášení bě-
hem desetisekundového výpadku,

- zařízení pro vysílání okamžitého zpoždění mezi časovými stupni-
cemi systémů GPS a GLONASS,

- až šest záložních družic na oběžných drahách (po dvou na každou
rovinu oběžné dráhy) pro náhradu defektních družic,

- snížení výsledných uživatelských chyb v poloze (URE) na 5 m
(proti současným 8 až 10 m).
RKS SCIC otevřely svou webovou stránku. Vystavené informace

obsahují statut, plány a rady uživatelům. Později se plánují přesné
následné efemeridy.

Autoři učinili rozbor chyb v měření pseudovzdáleností na družice
GLONASS a porovnali je s obdobnými údaji pro GPS. Zdroje chyb
jsou dobře známé: chyby v předpovědích efemerid, nestabilita letu
družice a systémových hodin, špatný model šíření signálu v iono-
sféře a troposféře pro výpočet zpoždění, šíření více cestami, šum při-
jímače a v případě GPS také SA. Výsledkem toho všeho je URE
(uživatelská chyba).
URE se definuje jako rozdíl měřené pseudovzdálenosti a vzdále-

nosti vypočtené ze zadaných poloh družice a uživatele s uvážením
opravy hodin přijímače a posunů. Několikaleté výpočty konvergují
k nulové střední hodnotě se střední odchylkou 8 až 10 m. Výsledek
lze modelovat jako Gaussovu nahodilou proměnnou se střední nu-
lovou hodnotou a střední chybou 10 m. Pro GPS/SAje UÚRE - 7 m.
Rozdíl lze přičíst hlavně chybějící opravě o zpoždění v ionosféře při
měřeních GLONASS. Při zapojeném SA je chyba v měření GPS
mnohem horší, - 25 m.

Obnova parametrů a dat

Navigační hlášení GLONASS se dělí na "operační" (čili okamžitá)
a "neoperační" (tedy ta, která nejsou bezprostřední). Poslední se ob-
novují po každé půlhodině a jsou vztažena k času středu následné
půlhodiny. Neoperační data zahrnují almanach uspořádání družic
(včetně jejich funkčnosti) a rozdíly mezi časovým systémem GLO-
NASS a UTC(SU) pro počátek daného dne.
Parametr~ efemerid se obvykle upřesňují pro každou družici jed-

nou denně. Cas od posledního zadání ve dnech roste o jednu o každé
půlnoci moskevského času a nuluje se při dalším zadávání. Para-
metry pro hodiny na družici se zadávají dvakrát denně, a to vždy
znamená neohlášenou změnu. Zdá se, že celkem se do pracovních
dat zasahuje třikrát za každý den.
Na rozdíl od operačních dat nedochází k prodlevám v obnově ne-

operačních dat. Casový interval od jejich ukládání (parametr NA) je
doba od půlnoci moskevského času a postupuje v krocích 2-2-2-1
o sobotách, pondělcích, středách, čtvrtcích. Neoperační data obsa-
hují též bity o konstelaci a funkčnosti. Protože se neudává čas za-
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dání o funkčnosti, je zcela zřejmé, že družice vysílají nespojitá data
o funkčnosti bez upozornění, která družice má mít následně upřes-
něná data.

Rozdíl časového systému GLONASS a UTC(SU) se patrně ob-
novuje jednou denně, ale zásady spojování s pracovními daty jsou
nejasné.

Autoři pozorovali dosud během tohoto roku celou řadu případů ne-
pravidelností při vysílání GLONASS. Hlavně se týkaly chybných
navigačních hlášení. Docházelo k tomu, že družice, označované jako
ťunkční, vysílaly nesprávné hodnoty parametrů hodin. To způsobo-
valo nesprávné pseudovzdálenosti a i nesprávný odhad polohy uži-
vatele. Trvalo to i několik hodin a pak se buď objevilo hlášení o ne-
ťunkčnosti nebo byly hodnoty při příští obnově opraveny. Chyba se
omezovala na jedinou družici a bylo ji možno snadno odhalit algo-
ritmem sledování nezávislé úplnosti na jediném přijímači (RAIM =
Receiver Autonomous Integrity Monitoring).

Eťemeridy GLONASS jsou vztaženy k UTC(SU), což je nespo-
jitá časová stupnice s přestupnými sekundami 30. června a 31. pro-
since. To dosud GLONASS nezvládl. Systém nedokázal plynule za-
vést přestupnou vteřinu 31. prosince 1985 a první minutu po změně
vysílal anomální eťemeridu, načež asi na dvě minuty přestal vysílat
zcela. Pak se signály obnovily a systém opět ťungoval.

Za poslední tři léta vykázal GLONASS značný pokrok. Pět ze dva-
ceti dvou družic v konstelaci z I. září 1996 sloužilo déle než tři roky.
Přesnost v určení polohy je srovnatelná s GPS/S.
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1~Medzinárodná kon1erencia
inžinierskej geodézie
INGEO '98 V Bratislave

Katedra geodézie (KG) Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej technic-
kej univerzity (STU) v Bratislave poriada pod záštitou dekana SvF
STU I. medzinárodnú konťerenciu inžinierskej geodézie (lG). Najej
organizácii sa podielajú:
• Komisia 6E Medzinárodnej ťederácie geodetov (HG) - Laserová

technika a jej aplikácie v lG,
• Slovenský zvaz geodetov,
• Český svaz geodetů a kartograťů,
• Slovenská spoločnosť ťotogrammetrie a dial'kového prieskumu

Zeme.
Odborný garant konferencie: Prof. Ing. Vlastimil STANĚK, CSc.,
KG SvF STU.

Tematické zameranie konferencie

Ciel'om konťerencie je vytvoriť priestor na rozsiahlu diskusiu od-
bomíkov p6sobiacich na univerzitách, vo výskumných pracoviskách,
v stavebných organizáciách, v priemysle, ako aj v geodetickej praxi.
V rámci nosného programu výstavby dial'nic v Slovenskej republike
sa v krátkom čase očakáva výstavba približne 25 km mostov a vi a-
duktova 15 tunel ov. Geodetické práce tak nadobúdajú na význame
aj u nás. Osobitné postavenie dosiahli najma v oblasti stavebníctva,
ale aj v tých oblastiach, v ktorých doteraz nedominovali - výroba
a kontrola robotov, automobilový a letecký priemysel.

vývoj v oblasti mikroelektroniky a počítačových technológií
v mnohých smeroch determinoval aj vývoj geodetických prístrojov
a technológií merania. Vytvoril sa tak priestor na aplikácie rezultu-
júce v statické a kinematické meranie objektov. Medzi technológie
ovplyvňujúce významnou mierou vývoj v oblasti lG zaraďujeme
elektronické teodolity a univerzálne stanice, lasery, digitálne kamery,
technológiu globálneho systému určovania polohy (GPS) a inerciál-
ne meriacie systémy.

Rokovanie I. medzinárodnej konferencie lG vytvára podmienky
na diskusiu aktuálnych problémov lG a na zhmutie poznatkov a vý-
sledkov získaných aplikáciou modemých technológií. Rokovanie
konťerencie bude prebiehať v tematických sekciách, bez časového
prekrytu jednotlivých sekcií a ich tematické smerovanie bude za-
merané na:
sekcia I: Aktuálne úlohy lG,
sekcia 2: Nové metódy a technológie, vrátane aplikácie GPS,
sekcia 3: Laserové meracie systémy a ťotogrametrické aplikácie,
sekcia 4: Meranie posun ov a pretvorení,
sekci a 5: Mestské a priemyselné informačné systémy.

Rokovacími jazykmi konferencie budú jazyky anglický, sloven-
ský a český. Diskusie k referátom budú vedené so simultánnym pre-
kladom. Reťeráty budú publikované v zbomíku vanglickomjazyku.

Konťerencia sa uskutoční v dňoch 21. až 23. októbra 1998. Odborný
program konťerencie bude prebiehať v priestoroch SvF STU.

Rokovanie konťerencie budú doprevádzať sprievodné akcie odbor-
ného, spoločenského a kultúrneho charakteru. Súbežne s rokovaním
konťerencie sa bude konať pravidelné zasadnutie komisie 6E HG,
ktorá sa zaoberá problematikou využiti a laserovej techniky v lG. Or-
ganizačný výbor konferencie pripravuje pre účastníkov odborné ex-
kurzie na geodetické katedry SvF STU a celodennú exkurzi u na sú-
stavu vodných diel (SVD) GabČíkovo. Odborná exkurzi a na SVD
bude zameraná na automatizované meracie systémy realizujúce mo-
nitoring jej vybraných objektov. Spoločenský a kultúrny program
konferencie bude tvoriť slávnostná recepcia a prehliadka historic-
kých častí mesta.

Program konťerencie vhodne doplní výstava meracej a výpočtovej
techniky, ako aj programových produktov zameraných na inžinier-
skogeodetické činnosti, monitoring stavebných konštrukcií a auto-
matizované meracie systémy. Organizačný výbor očakáva účasť sub-
jektov činných v oblasti projektovania a realizácie meracích
systémov. Vystavovaterom budú k dispozícii kóje obvyklých para-
metrov.

Adresa sekretariátu konferencie: Katedra geodézie - INGEO '98
Stavebná fakulta STU
Radlinského II

SK- 81368 BRATISLAVA

a ++421 (0)7 394 334
Fax: ++421 (0)7394334
E-mail: kopacik@svf.stuba.sk

Aktuálne inťormácie o konferenci i sa nachádzajú na adrese World-
Wide Web: http://www.svf.stuba.sklkatlGDEIINGE098/ingeo.html

Doc. Ing. Alojz Kopáčik, CSc.,
organizačný garant konferencie

mailto:kopacik@svf.stuba.sk
http://www.svf.stuba.sklkatlGDEIINGE098/ingeo.html


PNpral'a ~aměření bodli Geodynamické sítě České republikv Chrastava
metodou GPS

Aktivity Zeměměřického úřadu při hudování EUVN - European Vertical
GPS Reference Network

Foto:
Ing. František Beneš, CSc.,
Zeměměřický úřad. Praha
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