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912.43(084.3-12) (437.6)
FICOR. D.
Dokončenie tvorby a prvého vydania Základnej mapy
ČSSR 1:10000 na území SSR
Geodetický a kartografický obzor. 33, 1987, č. 9, str.
237-240, 1 tab. lIt. 8
CharakterIstika štátneho ma,pového dlela. Organlzačné
za bezipečenle jeho tvorby a vydanla. Výber lokaIlt
z hladiska národohos,podárskeho významu. Postup
tvorby mapy a hlavné technologické zásady. Význam
mapy ,pre národné hospodárstvo a jej ďalšie perspektí-
vy.

912.43 Bratislava
HÁJEK, M. - DOLUVODSKÁ,I.
Tvorba mapy Bratislavy v dynamickej mierke
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, č. 9, str.
241-245, 8 obr., 3 tab., lIt. 7
Tvorba a spracovanle orlentačnej mapy mesta s,počíva
vo vytvorení matematického modelu, výbere vhodných
pod'kladov, v spr,acovaní automatlzo,vaného rlešenla
a kartografického a polygrafického spracovanla.

528.921:65.011.56
MORAVEC, D.
Logickomatematický model map
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, č. 9, str.
246-248, 3 obr., 1 tab., lIt. 4
Po,pls loglckomatematlokého modelu map. Mo2ínostl ,zís-
kání modelu. Obje'kty a jevy v loglokomatematlckém
modelu, topologické relace, struktury a grafy. ,Prak-
tické zkušenosti z užití graffi. Možnosti aplikace na-
vrženého modelu.

516:528.91
VEVERKA, B. - FIKAR, P.
Užiti parametrických křivek při modelování kartogra-
fického obrazn liniových prvků obecně proměnné kři-
vosti.
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, Č. 9, str.
249-252, 4 obr., lit. 4
Regenerace kartografické čáry Inte,r,polací z uspořáda-
né množiny definičních bodů. Požadav,ky na matema-
tický model ,křivky nahra.zující ,kartografickou čáru.
Aplikace vektorového pOlynomu, Fer,gusonovy kublky,
Bézlerovy a Coonsovy 'křivky. Intera,ktivní dotváření ob-
razu křivky. Potřeba vývoJe geografických ,systémů pro
kartografické z,praco'vání územních InformacI.

528.91/92:65.011.56
HOFMANN, A.
Navrhování kartoreprodukčního postnpn výroby map
s podporou výpočetní techniky.
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, Č. 9, str.
252-255, 6 obr., lit. 2
Aplikace výpo,četní techniky v iprocesu projektování
technologíc'kéhopoStuiPu výroby map. Formulace
vstupních a výstupních částí automatizovaného systé-
mu ,projektování. Návrh souboru znaků ,pro grafické
vyjádření zpracovaných InformacI.

528.371
DANIS, M.
Nová pedagogická doknmentácia a štúdium na odbore
geodézia a kartografia
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, Č. 9, str.
255-258, lit. 1
Rozvoj československej výchovnovzdelávacej sústavy
a míesto vysokých škllI v súčasnom období budovanla
rozvInutej soclaIlstlckej spoločností. ProfII absolventa
spoločného odboru geodézía a kartografla. Učebnéplá-
ny 4-ročného štúdla a Ich~poločné rysy na Ceskom
vysokom učení techníckomv Prahe, Vyso,kom učení
technlckom vBrne ,a Slovenskej vysokej škole tech-
nickej v Bratislave. Kartografické a príbuzné :IJredme-
ty a ích úloha ,prl formovaní absolventov odboru. Mož-
nosti výchovy :kartografov v rámci índlvlduálnej štu-
dljnej skupiny.

51.528.913
HOjOVEC, V.
Optimalizace ekvivalentních zobrazení z hlediska
zkreslení
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, Č. 9, str.
258-265, 4 obr., 5 tab., lIt. 11
Rozšíření teorie ekvlvaletních zobrazenI. Metoda ekVI-
valentní transformace ekvivalentních zobrazení vyvo-
zením "charakteristické rovnice". Ukázka několika
možných řešení, vedoucích k volným funkcím, jejichž
volbou je možno optimalizovat ekvlvaletní zobrazení
z hlediska hodnot extrémního úhlového zkreslení a do
jisté míry se tak přibližlt ekvivalentním "polokonform-
ním" zobrazením. Císelný příklad.

912.43(084.3-12) (437.6)
<D1II40P, ,lJ,.

OKOHlIeHlfe 06PB30BBHlf1l If nepBoro M3ABHlf1l Oc-

HOBHOH KBpTbl lICCP 1: 10 000 HB TeppMToplfM

CCP
reO,D,e31f1leCKIfH H KapTorpaepHlIecKHH 0630p, 33,
1987, N° 9, CTp. 237-240, 1 Ta6., nHT. 8
XapaKTepHcTHKa rocY,D,apCTBeHHoro CbeM04Horo ,D,e-
na. OpraHH3al.lHOHHOe o6ecne4eHHe ero npOH3BO,D,-

CTBa H M3,D,aHHlI. 11136paHHe nOKanH3al.lHH C T04KH

3peHlf1l Hap0,D,HoX0311HCTBeHHoro 3Ha4eH1f1l. npol.lecc

o6pa30BaHlf1l KapTbl If rnaBHble TeXHonorlf4eCKlfe

npHHl.Ilfnbl. 3Ha4eHlfe KapTbl Anll HapO,D,HOrO X0311H-

CTBa If ee ,D,anbHeHwlfe nepcneKTIfBbl.

912.43 5paTlfcnaBa

rAEK, M. - ,lJ,onv BO,lJ,C KA, III.

06pB30BBHlfe K8pTbI r. 5paTlfcn8BB B AIfHBMMlIec-

KOM M8cWT8CSe

reO,D,e3H4eCKIfH If KapTorpaeplflleCKIfH 0630p, 33,
1987, N° 9, CTp. 241-245, 8 pIfC., 3 Ta6., nlfT. 7
06pa30BaHlfe If o6pa6oTKa oplfeHTMpoBo4HOH Kap-

Tbl ropo,D,a 3aKnlO4aeTClI B C03,D,aHIfIO MaTeMaTM4ec-

KOH MOAenlf, Bbl60pe Y,D,06HOH OCHOBbl, B aBTOMa-

Tlf3lfpOBaHHoM peweHlf1f H KapTorpaeplf4ecKoH If

nonHrpaeplf4ecKoH o6pa6oTKe.

528.921:65.011.56
MOPABEU, ,lJ,.

norlflleCKO-MueMaTM4eCK811 MOAenb K8pT

reO,D,e31f4eCKIfH If KapTorpaeplf4ecKlfH 0630p, 33,
1987, N° 9, CTp. 246-248, 3 pHC., 1 Ta6., nlfT. 4
OnHcaHlfe norlf4ecKo-MaTeMaTH4ecKoH MO,D,enlf KapT.

B03MOlKHOCTH nonY4eHlf1l MO,D,enlf. 06beKTbl If lIB-

neHHlI B norH4ecKo-MaTeMaTlf4ecKoH MO,D,enH, Tono·

norH4eCKHe coo6U\eHlfll, CTPYKTypbl If rpaeplfKIf.

npaKTlf4ecKlfH onblT no Ifcnonb30saHlflO rpaeplfKoB.

B03MOlKHOCTIf nplfMeHeHlfll npeAnolKeHHoH MO,D,e-

nlf.

516:528.91
BEBEPKA, 5. - <DIIIKAP, n.

npMMeHeHMe n8paMeTplf1l6cKlfX KPIfBblX npM MOAe·

nlfpoB8HMM KapTorpBepMlIecKoro M306p8lKeHMlI nM-

HIfAHblX 3neMeHTOB C o6U\e nepeM6HHoH KpMBM3-

HOH

reO,D,e3H4eCKHi1 If KapTorpaeplf4ecKHH 0630p, 33,
1987, N° 9, CTp. 249-252, 4 plfC., nHT. 4
PereHepal.llfll KapTorpaepH4ecKoH nHHlf1f IfHTepno-

nlll.lHeH no ynopll,D,04eHHOM MHOlKeCTBe ,D,eepHHIf4HbIX

T04eK. Tpe6oBaHlf1l Ha MaTeMaTlf4eCKYIO MO,D,enb

KpHBOi1 3aMeHlIlOU\eH KapTorpaeplf4eCKYIO nlfHIfIO.

nplfMeHeHlfe BeKTopHoro nonHHOMa, Ky6lfKIf <Dep-

rYCOHa If KPIfBblX 5e3lfepa If KYHca. IIIHTepaKTIfBHoe

nocneo6pa30BaHlfe H306palKeHlf1l KpIfBOH. nOTpe6-

HOCTb pa3BHTI111 reorpaepHlIeCKIfX CIfCTeM Anll Kap-

TorpaeplflleCKOH o6pa6oTKIf TeppHToplfanbHblX IfH-
epOPMal.lIfH.



528.91/92:65.011.56
ro<PMAHH, A.

npe,qKna,qbIBaHHe KapTopenpo,qyqHoHHoro npoqecca

npoH3Bo,qcTBa KapT c nOMOl1(blO BblllHcnHTenbHoH

TeXHHKH

reo,qe31111eCKI1H 11 KapTorpaCj)l1l1eCKI1H 0630P, 33,
1987, N° 9, CTp. 252-255, 6 pHC., nl1T. 2
npl1MeHeHl1e B~lII1CnI1TenbHOH TeXHI1KI1 ,qnH npoe~

Tl1pOBaHI1H TeXHOnOrl1l1eCKOrO npoqecca np0I13Bo,q-

CTBa KapT. <popMynl1poBKa BXO,qHbIX 11 BbIXO,qHbIX

llaCTeH aBTOMaTI1311pOBaHHOH CI1CTeMbl npOeKTl1pO-

BaHI1H. npe,q110lKeHl1e Ha60pa 3HaKOB ,qI1H rpaCj)l1-

lIeCKoro BblpalKeHI1H o6pa6oTaHHOH I1HCj)0PMalll1l1.

528.371
,llAH (;1W, M.

HOBaH ne,qBrorHlIecKBH ,qOKYMeHTBqHlI 11 H3YlleHHe

no cneqHanbHoCTH reo,qe3HlI H KapTorpaCj)l1l1

reo,qe31111eCKI1H 11 KapTorpaCj)l111eCKI1H 0630P, 33,
1987, N° 9, CTp. 255-258, I1I1T. 1
Pa3BI1TI1e 4eXOCI10BallKOH ne,llarOrl1l1eCKOH CI1CTeMbl

11 MeCTO BY30B B COBpeMeHHOM 3Tane CTpOI1Tel1b-

CTBa pa3BI1TOrO COlll1al1l1CTl1l1eCKOrO 06I1(eCTBa.

npOCj)l1l1b BblnYCKHI1Ka COBMeCTHOH cnelll1al1bHOCTI1

reO,lle311H 11 KapTorpaCj)HH. YlIe6Hble nl1aHbl 4-l1eTHe-

ro 113YlleHI1H 11 I1X COBMeCTHble lIepTbl Ha 4eWCKOM

nOl1l1TeXHl1l1eCKOM I1HCTI1TYTe B npare, 5pHe 11 C110'

BeHCKOM n0I1I1TeXHI111eCKOM I1HCTI1TYTe B 5paTI1Cl1a-

Be. KapTorpaCj)l1l1eCKl1e 11611113KI1enpel1MeTbl WKOl1b-

HOH nporpaMMbl H I1X pOl1b npl1 Cj)OpMl1pOBaHI1I1

BblnYCKHI1KOB cnelll1al1bHOCTI1. B03MOlKHOCTI1 H3Y-

lIeHI1H KapTorpaCj)OB B paMKax I1H,lIl1Bl1,l1yal1bHoH

Ylle6HOH rpynnbl.

51.528.913
rOIllOBEII, B.

OnTHMH30qHlI pBBHoBenHKHx npoeKqHH C TOllKH

3peHHlI HCKBlKeHHlI

reO,lle3HlIeCKHH H KapTorpaCj)HlIecKHH 0630p, 33,
1987, N° 9, CTp. 258-265, 4 pl1c., 5 Ta6., nHT. 11
PacwHpeHHe TeopHH paBHOBel1HKHX npoeKlll1H. Me-

TO,ll paBHOBel1HKOH TpaHCCj)opMallHH pOBHOBel1HKHX

npoeKllHH BblBe,lleHHeM "xapaKTepHCTI111eCKOro

ypaBHeHHH". nOKa3aHO HeCKOl1bKO B03MOlKHblX pe-

WeHI1H, Be,llYl1jHX K CB060,llHblM Cj)YHKllHHM, Bbl6o-

pOM KOTOpblX B03MOlKHo OnTHMI1311pOBaTb pOBHOBe-

I1I1KHe npOeKlll111 C TOllKI1 3peHI1H 3KCTpeMHoro I1C-

KalKeHI1H yrnoB 11, TaKI1M 06pa30M, no HeKOTopOH

Mepe annpOKCHMl1pOBaTb "nonYKOHCj)opMHble" npo-

eKlll1l1. HYMepl1l1eCKI1H npl1Mep.

912.43(084.3-12 J(437.6J
FIČOR, D.
Beendung den Bearbeitung nnd der ersten Ausgabe der
Grundkarte der CSSR 1:10000 auf dem Gebiet den SSR
GeodetIcký a kartografický obzor, 33, 1987, Nr. 9.
Selte 237-240. 1 Tab., LIt. 8
CharakterlsUk e~nes Staatskartenwerkes. Slchernng
der OrganlsatIon selner BearbeItung und Ausgabe.
Auswahl der OrtllchkeIten vom Standpunkt der natio-
nalwlrtschaftllchen Bedeutung. Verlauf der Kartenbear-
beltung und technologlsche HaUiptgrundslltze. Bedeu-
tung der Karte filr dle NatIonalwlrtschaft und lhre
weiteren PerspektIven.

912.43 Bratislava
HÁJEK. M. - DOLUDVORSKÁ,r.
HersteIIung der Karte von Bratislava lm dynamischen
MaBstab
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, Nr. 9,
SeIte 241-245. 8 Abb., 3 Tab., Lit. 7
Herstellung und Bearbeitung der Stadtorlentlerungskar-
te bernht lm Schaffen elnes mathematlschem Model-
les. AuswahI ent~prechender. Unterlagen, ln Bearbeltnng
einer automatIslerten Losnng nnd ln kartographlscher
nnd !polygraphlscher BearbeItung.

528.921:65.011.56
MORAVEC.D.
Logischmatkematisches Kartenmodell
GeodetIcký a kartografický obzor, 33, 1987. Nr. 9.
SeIte 246-248, 3 Abb., 1 Tab., Lit. 4
Beschrelbung elnes loglscamathematlschen Kartenmo-
deIIs. MoglichkeIten der Modellherstellung. Objekte
und Vorgllnge lm 10glschmathemaUschen ModelI, to-
lpologlsche Relatlonen, Strukturen und Dlagramme.
Praktische Erfahrungen mlt Nutzung der Dlagramme.
Moglichkeiten der Apllkatlon des vorgeschlagenen Mo-
dells.

516:528.91
VEVERKA, B. - FIKAR. P.
Nutzung der parametrischen Krummlinie beim Model-
lieren des kartograpklschen Bildes des Linienelemen-
te aIIgemein veriinderlichen Krlimme
Geodetický a kartografický obzor. 33, 1987, Nr. 9,
Selte 249-252, 4 Abb., Lit. 4
Regeneratlon der kartogr8lphlschen Linie aus geordne-
ter Menge der DefinItlonspunkte. Ansprliche an eln
mathemat1sches Mode,JJ elner Krummllnle. dle elne kar-
togra!phlsche Linie ersetzt. Alp,pltkatlon elnes Vekto-
renpolynoms, Fergusons Kublk, Bozlers und Coons
Krummllnle. Intera,ktlves Nachformen des Bildes der
Krummllnle. Bedarf der Entwlcklnng der geo.graphls-
chen Systeme filr :kartogra,phlsche BearbeItung der
Gebletslnforma Uonen.

528.9./92:65.011.56
HOFMANN, A.
Vorschlagen des Verlaufs der Kartenerzengung mU
Hilfe den Rechentechnlk
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, Nr. 9,
Selte 252-255, 6 Abb., Lit. 2
A!ppllkatlon der Rechentechnlk lm ProzeP.. der Projek-
tIon des techno,loglschen Verlaufes der Karten,prodnk-
tIon. Formung der Elntrltt- und Ausgangtel1e des au-
tomatIslerten 'ProJe.ktlonssystemes. Vorschlag elnes
Komplexesvon Symbolen filr gralphlschen Ausdruck
der verarbelteten Informatlonen.

528.371
DANIŠ. M.
Neue piidagogische Dokumentatlon und das Stndium
lm Fach Geodiisie uud Kartographle
GeodetIcký a kartografický obzor, 33, 1987, Nr. 9,
SeIte 255-258, Lit. 1
Entwlcklung des tschechoslowaklschen erzlehungsbH-
denden Systems und Stellung der Unlversltllten lm
gegenwiirtlgen ZeltabschnItt der Grilndun,g entwlckel-
ter sozlaUstlchen GeselIs·chaft. Das ,Profl1 elnes Absol-
venten gemelnsames Faches Geodlisle und Kartograp-
hle. Studlenplline 4jllhrlgen Studlums und Gemelnsa-
mes der Tschechlschen technlschen Unlversltllt ln
Prag, Technlschen Unlver,sItllt ln Brno uud der Slo-
waklschen technlschen Unlve,rsltllt ln Bratislava. Kar-
togralphlsche und verwandte Gegenstllnde nnd deren
Aufgabe bel Formung der Fachabsolvente. Mllg-
lich1kelten der Erzlehung der Kartographen lm Rah-
men elner lndlvlduellen Studlengr1.llppe.

51.528.913
HOJOVEC, V.
Optimallsierung iiquivalenter AbbiIdnng vom Stando
punkt der Verzerrung
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, Nr. 9,
Selte 258-265, 4 Abb., 5 Tab., Lit. 11
Erwelterung der Theorle liqulvalenter Abblldungen.
Methode llqulvalenter Transformatlon iiqulvalenter Ab-
blldungen mlttels Ableltung elner "charakterlstlschen
Glelchung". Vorzelgung elnlger mogllchen Losungen,
filhrenden zu frelen Funktlonen, deren Wahl ermog-
I1cht liqulvalente Abblldung vom Standpunkt der Wer-
te der extremen Wlnkelverzerrungen zu optlmal1sleren
und blh zum bestlmmten MaP..slch auf dlese Welse den
llqulvalenten "halbkonformen" Abblldungen zu nlihren.
Numerlsche Belsplel.



Geodetický a kartografický obzor
rollnfk 33/75, 1987, llfslo 9 237

Dokončenie tvorby a prvéhovydania
Základnej mapy ČSSR 1 : 10000
na území SSR Ing. Dušan Fičor,

Slovenský úrad geodézie a kartografie

Vládne uznesenie č. 327/1968 o používaní súradnico-
vých systémov a geodetických a kartografických ma-
teriálov na území ČSSR ovplyvnilo od značnej miery
náplň činnosti rezortov geodézie a kartografie vo
viacerých oblastiach. V oblasti tvorby a vydávania
máp pre hospodársku výstavbu to znamenalo postupne
nahradiť dovtedy používané mapové diela vydané
v súradnicovom systéme 42 novými mapovými dielami
v odlišnom súradnicovom systéme a s upraveným
obsahom.

Doposial najvýznamnejšou a časove aj najnáročnej.
šou úlohou v tejto oblasti bola náhrada topografickej
mapy 1: 10 000 (TMIO) novým mapovým dielom,
ktoré by v rovnakej miere poslúžilo orgánom a organi.
záciám národného hospodárstva. Významu úlohy
zodpovedala aj príprava na jej plnenie. Obsah a forma
nového mapového diela sa museli vyjasniť a konkreti·
zovať predovšetkým z pohladu budúcich užívatelov.
Rozsiahly prieskum potrieb a požiadaviek vykonaný
medzi cca 300 orgánmi a organizáciami v ČSSR posky-
tol dostatok podkladov na stanovenie základných pa·
rametrov nového štátneho mapového diela. Tento
prieskum zároveň potvrdilnaliehavú potrebu súvislého
mapového diela v mierke I : 10 000 pre civilné účely.

Pred rezortom geodézie a kartografie na území
Slovenskej socialistickej republiky stála hned od jeho
zrodu náročná úloha - vytvoriť a vydať Základuú
mapu ČSSR I : 10 000 (ZMI0) na celom území SSR
v čo najkratšom čase.

Tvorba ZMI0 na území SSR sa začala roku 1970
vyhotovením prvých topografických originálov a skon·
čila sa roku 1986 vytlačením posledných mapových
listov. Slávnostné skončenie tvorby a prvého vydania
ZMI0 na území SSR sa uskutočnilo 19. 12. 1986
v Slovenskej kartografii, n. p., Bratislava (SK) za
prítomnosti námestníka predsedu Slovenského úradu
geodézie a kartografie (SÚGK) Ing. Daniela Lenku
a riaditeIov zainteresovaných rezortných organizácií:
Ing. Štefana Špačka, riaditela Správy geodézie a kar-
tografie v Bratislave (SGK) ako odberatela; za dodá·
vatelov - riaditeI Geodézie, n. p., Bratislava Ing.
Štefan Fekiač, riaditel Geodézie, n. p., Žilina Ing.
Rudolf Šandrik, riaditel Geodézie, n. p., Prešov Ing.
Michal Badida, CSc. a riaditel SK Ing. Pavol Kmeťko.

Obsah a formu ZMI0 a hlavné zásady jej tvorby
a vydania ustanovili SÚGK a Český úřad geodetický
a kartografický (ČÚGK) jednotne pre celé územie ČSSR
v spoločných technických predpisoch [1]. Podla [I]

ZMIO je štátnym mapovým dielom, ktoré slúži
potrebám plánovania a hospodárskej výstavby vo
všetkých odvetviach národného hospodárstva. Je
mapovým podkladom na tvorbu a vydávanie tematic·
kých máp a máp menších mierok.

ZMIO sa vyhotovuje v súradnicovom systéme Jed·
notnej trigonometrickej siete, katastrálnej a výškové
údaje sa vzťahujú k baltskému výškovému systému -
po vyrovnaní. Klad mapových listov (ML) je spoločný
pre celý súbor základných máp ČSSR v rozpatí mierok
I : 10 000-1 : 200 000 a tomu zodpovedá aj označe-
nie jednotlivých ML, pozostávajúce z trojice dvojčísel
(napr. 36-11.08). ML ZMIO majú tvar lichobežníka
s konštantnou výškou 380 mm a základňou meniacou
sa v kroku 0,3 mm v rozmedzí od 470mm na severe
územia ČSSR do 500 mm na juhu územia ČSSR.

Obsah ZMI0 vychádza z obsahu grafického podkla.
du, ktorým je TMI0, pričom mapové prvky sú upra-
vené podla [2] tak, aby v plnej miere a bez obmedze·
nia vyhovovali civilným potrebám. Obsah ZMI0 je
spracovaný v dvoch verziách. Prvá verzi a znázorňuje
sídla, priemyselné, poInohospodárske a sociálno·kul-
túrne objekty, železničné a pozemné komunikácie,
vodstvo, porast, povrch, hranice a reliéf. Základný
interval vrstevníc je 1,2 alebo 5 m a je na celom mapo-
vom liste jednotný. Druhá verzia ZMIO má poloho-
pisnú zložku doplnenú kilometrovou súradnicovou
a zemepisnou sieťou a bodovým polom. Popisná zložka
obsahu pozostáva z geografického názvoslovia, z dru·
hového označenia vybraných objektov. ZMIO znázor-
ňuje len územie ČSSR. Pre názornosť a lepšiu využi.
teInosť ZMIO sú jednotlivé obsahové zložky na výtlač.
koch mapy farebne rozlíšené.

Presnosť ZMIO je definovaná strednou súradnicovou
chybou mX'/l = 8 m podrobného polohopisného bodu
zobrazeného na tlačových podkladoch. Táto hodnota
vychádza z presnosti použitého grafického podkladu.

ZMIO je určená pre vnútornú potrebu orgánov
a organizácií. Výtlačky obsahujúce druhú verziu
polohopisu sú tajné. Závazné technické predpisy [1]
stanovili tiež informačné zdroje a hlavné zásady
tvorby, obnovy a vydávania štátneho mapového
diela, o ktorých bude zmienka neskor.

3. Organizačné zabezpeěenie tvorby a vydania ZMIO
a výber lokalit

SÚGK ako vydavatel ZMIO na území SSR poveril
SGK úlohou odberatela prác na celom území SSR
(do roku 1973 túto činnosť vykonával Inšpektorát
vtedajšieho Oblastného ústavu geodézie v Bratislave).
Úlohou dodávatela boli poverené Geodézie, n. p.,
v krajoch na etapu topografického a kartografického
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spracovania (do roku 1973 bývalá Inžinierska geodé-
zia, n. p., Bratislava) a SK na etapu kartografického
spracovania a tlačc. Do plnenia úlohy bol zapojený
tiež Geodetický ústav, n. p., Bratislava (GÚ) vyhoto.
vením niekorkých topografických origiuálov v roku
1970 a neskor ako poddodávater konštrukčných listov
Z:MI0pre národné podnikyGeodézia v krajoch.

PokiaI Geodézie, n. p ..plnili úlohy predovšetkým na
území vlastného kraja, SK spracovávala :MLz celého
územia SSR.

Pri budovaní pracovísk v jednotlivých dodávateI-
ských organizáciách sa s výhodou využili skúsenosti
pracovníkov, ktorí sa v predchádzajúcom období zú-
častnili na spracovaní TMI0. Zložitejšia situácia bola
len pri budovaní kartografických pracovísk, či už
preškorovaním existujúcich kartografov alebo vyško-
lením nových, v Geodéziach, n. p., ktorým chýbali
obdobné skúsenosti ako s topografickým spracovaním.

Rozhodujúci vplyv na stanovenie postupu tvorby
a vydávania Z:MlOmali požiadavky na zabezpečenie
projektovej prípravy rozsiahlej investičnej výstavby,
ktorá sústreďovala prakticky všetky relevantné po-
žiadavky národného hospodárstva. Územne sa tieto
požiadavky definovali vymedzením 13 velkých územ.
ných celkov [3] tzv. "regiónov" rozdelených na 3 ka-
tegórie podIa významu a časovej naliehavosti (do roku
1977, do roku 1980 a do roku 1982). Spolu tieto regióny
predstavovali 1157 :ML, čo je 41,5 % z celkového
počtu 2786 :MLsúvislého štátneho mapového diela.

Napriek jednQznačne vymedzeným požiadavkám
nebolo možné rozplánovať postup tvorby tak, aby aj
spracovaterské kapacity boli po celú dobu rovnomerne
vyťažené. V snahe dodrž ať zásadu, aby:ML z jedného
regiónu vyšli naraz v jednom roku, nanajvýš v roz-
patí dvoch rokov, museli sa najma v období 6. paťroč-
nice preskupovať a sústreďovať kapacity rezortných
organizácií vždy na jednotlivé konkrétne regióny.

Regióny územne značne rozptýlené a členité sa do-
plnili o ďalšie nomenklatúry Z:MlO,tak aby sa vytvo-
rili podmienky na následné spracovanie Základnej ma-
py ČSSR 1 : 25000, ktorá je ďalšou mapou súboru
základných máp ČSSR stredných mierok vydávanou
SÚGK pre hospodársku výstavbu. Na základe tejto
podmienky sa verkosť lokalít tvorby ZMlO stanovila
na celistvý počet ML Z:M25.

Prvé konkrétne úvahy o možnom termíne náhrady
TMlO novou ZMlO v roku 1980 [4] vychádzali z pred.
pokladu, že len 50 % :ML si vyžiada aktualizáciu
obsahu TMlO. Už prvé desiatky vyhotovených topo.
grafických originálov ZMlO ukázali, že aktualizáciu
obsahu potrebujú všetky mapové listy, a tento pozna-
tok ovplyvnil stanovenie konečného termínu vydania
súvislého mapového diela na rok 1987.

Tvorba a prvé vydanie ZMlO postupovali podIa
dlhodobého projektu. ktorý sa spresňoval na obdobia
paťročníc a v jednotli vých rokoch sa konkretizoval
hospodárskymi zmluvami v rámci dodávatelsko-odbe-
ratelských vzťahov.

Plnenie úlohy sa sledovalo nielen zo strany odbera-
tela, ale aj zo strany vydavatela, najma z hl'adiska
dodržiavania menovitých nomenklatúr určených na

vydanie v tom-ktorom roku. Situačná správa o stave
plnenia úlohy k 31. 12. 1980 dala podnet na preskúma-
nie možnosti skoršieho dokončeni a mapového diela
a v rámci rozpracovania záverov XVI. zjazdu KSČ
na podmienky rezortu SÚGK sa vytýčila ešte nároč·
nejšia úloha - skrátiť termín vydania ZM:10na území
SSR do konca r. 1986.

Prehrad plnenia úlohy v jednotlivých paťročniciach
podIa dodávaterských organizácií a etáp spracovania
podáva tabulka 1.

Z údaj ov tabulky 1 vyplýva, že plnenie úlohy malo
stúpajúci trend, pričom ťažiskom topografického
spracovania bola 6. paťročnica. Tažisko kartografic-
kého spracovania bolo v 7. paťročnici. Tento časový
posun bol sposobený plnením inej významnej úlohy
rezortu - tvorbou Atlasu Slovenskej socialistickej
republiky, ktorá v predchádzajúcej paťročnici naplnila
podstatnú časť kartografických kapacít SK. Na rovno-
mernosť plnenia úlohy mala negatívny vplyv aj roz-
dielna kapacitná náročnosť topografických a kartogra-
fických prác, čo sa v konečnom dosledku prejavilo
v dižke výrobného procesu u viacerých ML.

Podla [1] sa ZMlO vytvorila reambuláciou podklado-
vej T:MlO a úpravou jej obsahu podra nového znač.
kového krúča, prijatého pre ZMlO. Hlavným zdrojom
informácií o zmenách obsahu bol i letecké meračské
snímky v mierke 1: 25 000 (prevažne) vyhotovené
novým náletom. Len výnimočne sa použili snímky
staršie ako 3 roky. Iné informačné zdroje, napr. mapy
velkých mierok sa z dovodu malého územného rozsahu
nevyužívali na doplnenie obsahu ZMlO, avšak výsled.
ky údržby Základnej mapy ČSSR 1 : 50 000 sa efektív-
ne využili v štádiu projektových prác na kvalifikova-
ný odhad rozsahu zmien v mapovanom území.

Zmeny vyhodnotené z leteckých meraěských sní·
mok univerzálnou fotogrametrickou metódou sa do-
plnili ďalšími zmenami, resp. údaj mi domeranými
geodetickými metódami a zistenými klasifikáciou
snímok. V etape topografického spracovania ZMlO sa
kládol doraz na stav intravilánusídel, železničné
a pozemné komunikácie, novovybudované vodné plo-
chy a regulované vodné toky, administratívne hranice
a hranice kultúr. Výškopis vyjadrený v ZMlO vrstev.
nicami a výškovými kótami sa upravoval na miestach
rozsiahlej výstavby alebo z dovodu zjednotenia inter-
valu vrstevníc. Ak boli letecké snímky staršie ako
1 rok, potom sa stav obsahu ZMI0 doplnil na stav
zodpovedajúci roku vykonania topografických prác.

Osobitný doraz sa kládol na vykonanie komplexnej
revízie geografického názvoslovia. Všetky názvy
objektov pomenovaných už na TMI0 sa preverili pria-
mo v teréne a zistili sa nové názvy. Návrhy topografov
na zmeny, opravy a doplnky potvrdené príslušnými
MNV a prerokované na príslušných okresných názvos-
slovných zboroch pri strediskách geodézie v okresoch
posúdila a ustálila Názvoslovná komjsia pri SÚGK
a takto upravené sa uviedli do ZMlO.

Výsledky topografického spracovania, (topografické
originály a pomocné náčrty) sa okalliŽite odstúpili na
kartografické spracovanie. V prvých rokoch sposobo-
vala značné .ťažkosti kartografomrozdielnosťznačko-
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oj 5. patročnica 6. pMročnica 7. paťročnica I 1986 Spolu
Organizácia ';;j '" '" '" '" '"Počet ML oj ~ >O ~ >O ~ >O ~ >O ~ >O

I- ::;: ~ ::;: ~ ::;: ~ ::;: ~ ::;: ~
V kraji a v SSR I>. o .., .., .., ..,

ted ..,
Po" oj:::: co o:;:::

~~V %1) ol oj " " oj .~ " " "
~~

>O ~ I'l S >O ~ I'l S >O ~ 0:1 S >O I'l S >O .,
o ~ ~ ~ o ~ :5 I-

o ~ g p- o ~ :5 ;.. o e~ "Po Po Po Po Po "
;..

--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ___ o --- --
1 2 3 4,

I 5 6 7 8 9 10 11 12 13 U 15 16 17~ -

Geodézia, n. p., topo 4,63') 16,6 4,5 3S0 13,6 5,1 162 5,S 1,4, - - - 1005 36,0 11,0
Bratislava karto 45 1,6 0,8 124 4,5 3,8 227 8,1 4,9 42 1,5 0,6 438 15,7 10,1
804 28,S tlač - - - - - - - - - - - - - - -

- ~~- ~~- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- --- --
Geodézia, n. p., topo 200 7,2 3,6 367 13,2 5,0 291 10,5 3,1 - - - 858 30,9 11,7
Zllina karto 50 1,8 1,1 106 3,8 2,8 215 7,7 4,3 24 0,9 0,5 395 14,,2 8,7
10'14, 37,5 tlač - - - - - - - - - - - - - - -

~~- --- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -~- --
Geodézla, n. p., topo 193 6,9 3,0 392 14,,1 5,0 338 12,1 2,6 - - - 923 33,1 10,6
Prešov karto 4,S 1,7 1,1 136 4,9 3,4 273 9,8 4,,8 42 1,5 0,5 499 17,9 9,8
1138 33,7 tlač - - - - - - - - - - - - - - -

~-- --- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- --- --
Slovenská topo - - - - - - - - - - - - - - -
kartografla, n, P., karto 349 12,6 5,8 277 9,9 5,4 769 27,6 13,1 59 2,1 1,0 14,54 52,2 25,3
2,786 100,0 tlač 4,53 16,3 2,5 553 19,8 1,9 1306 46,9 5,1 474 17,0 1,8 2786 100,0 11,3

--- ~-- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Rezort SÚGK topo 856 30,7 ~1,1 1139 40,9 15,1 791 28,4, 7,1 - - - 33,3
spolu prlp 2786 100,0 6,4, - - - - - - - - - 6,4
1786 100,0 karto 4,92 17,7 8,8 643 23,1 15,4 14,84, 53,2 27,1 167 6,0 2,6 2786 100,0 53,9

tla/í 4.53 16,3 2,5 553 19,8 1,9 1306 46,9 5,1 4,14, 17,0 1,8 11,3

28,8 32,4 39,3 4,4 104,,9

Vysvetlivky:
topo - topogratické spracovanie
prlp - pripravné práce
karto - kartografické spracovan1e
1) - počet ML pokrývajúcich územic kraja vyjadrený percentom z celkového počtu ML
2) - údaje T stlpcoch 4, 7, 10, 13 a 16 vyjadrujú podiel z celorezortnej úlohy
3) _ vrátane počtu ML 8pracoTaných GÚ

vých klúčov TM10 a ZM1O,pretože nezmenený obsah
';!'M1Osa v etape topografických prác neprekresloval.
Tažkosti sa vyriešili vydaním spoločného dokumentu
SÚGK a ČÚGK. "Porovnávací klúč značiek topogra.
fickej mapy 1: 10 000 a Základnej mapy ČSSR
1 : 10000" pre obidva rezorty geodézie a kartografie
v roku 1975.
Kartografické originály sa vyhotovovali kresbou na

plastové fólie (astralón) pre polohopis a vodstvo na
modrokópii z topografického originálu polohopisu, pre
popis na čistú fóliu a pre výškopis opiiť na modrokópii
z topografického originálu výškopisu. Mapové značky
sa do kartografických originálov vlepovali zo zlúpo.
vacích filmov. Etapa kartografického spracovania sa
skončila vyhotovením tlačových podkladov technoló.
giou fotomechanického kopírovania kartografických
originálov čiarových a plošných prvkov obsahu
mapy.
Z každého ML bol vyhotovený nátlačok alebo

farebná spoločná kópia, na ktorých sa dokladne zre·
vidoval obsah a kvalita prác predchádzajúcich etáp.
Cestou revízie nátlačkov, resp. farebných spoločných
kópií sa tiež metodicky zabezpečovala jednotnosť
spracovania ZM10 buď zo strany odberatela alebo aj
vydavatela. Na jednotnosť spracovania dohliadali
zo strany dodávate!ov pracovníci týchto organizácií
poverení vydavate!om ude!ovaním imprimaturu.
Rozmnožovanie ZM10 sa vykonávalo zásadne ofse·

tovou tlačou na mapový papier hmotnosti 120 g.m-2•
Formát ML po vytlačení a orezalú sa z povodných
520 X 580 mm zmenil v roku 1984 na 470 X 630 mm

z dovodu nového usporiadania mimorámových úda·
jov. Tlačový náklad sav priebehu tvorby meni! vroz-
piití 150 až 500 výtlačkov v závislosti od doležitosti
znázorneného územia. Distribúciou ZMI0 boli povere·
né mapové služby Geodézií, n. p., v krajoch. Po skon·
čení tvorby sa operát ZMI0 uložil v územne prísluš.
nej technickej dokumentácii krajskej správy geodézie
a kartografie (KSGK).

V časti 3 sa uvádza, že včasná projektová príprava
investičnej výstavby bola hlavným kritériom na sta-
novenie prioritných oblastí tvorby ZM1O, pretože
táto mapa je základným. podkladom na spracovanie
grafických častí územnoplánovacej dokumentácie
velkých územných celkov a sídelných útvarov [3].
S pribúdajúcim počtom vydaných ML najmii po roku
1980 narastá odbyt mapy a rozširuje sa sféra využiti a
aj na ďalšie oblasti ovplyvňujúce plánovitý rozvoj ná.
rodného hospodárstva. ZM10 sa stáva neodmyslite!.
ným podkladom rozsiahleho inžinierskogeologického
prieskumu, ale aj geologického mapovania.
~l Plánovitý rozvoj miest SSR podnietil cdičnú akti.
vitu SÚGK. Po predchádzajúcom výskume [5] začal
sa vydávať nový mapový titul" Mapa mesta 1: 10 000",
ktorého tematický obsah je spracovaný na topogra.
fickom podklade ZMI0. Dotcraz vydané mapy miest
Prešova, Bratislavy a Žiliny, potvrdzujú vhodnezvo·
lenú koncepciu nového mapového titulu. Známe sú
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možnosti efektívneho využitia ZMlO v riadení poIno.
hospodárskej veIkovýroby, napriek tomu, že doposiaI
neboli vznesené požiadavky na spracovanie a vydanie
príslušnej tematickej mapy. Tematické mapovanie
v podrobnosti mierky 1 : 10 000 je v ČSSR zrejme iba
v počiatkoch, nemožno preto hlbšie hodnotiť využi.
teInosť ZMlO na tomto poli, preto konštatujme aspoň
splnenie základnej podmienky na jeho rozvoj, a to
vytvorenie súvislého, presného a homogenného topo.
grafického podkladu na celom území SSR.
PodIa [1] tretiu funkciu plní ako podklad na tvorbu

ZM25, ktorej obsah sa odvodzuje priamo zo ZMlO
s uplatnením nevyhnutnej miery kartografickej gene-
ralizácie. V tomto smere nebola existencia ZMlO do-
posiar v dostatočnej miere zúročená, pretože len 17 %
ML prvého vydania sa použije pri tvorbe ZM25.
V 8. paťročnici sa táto bilancia rapídne zlepší, pretože
len 17 % ML obnovených v tomto období sa ne·
použije pri tvorbe ZM25.
ZMlO je povinným informačným podkladom pri

údržbe Základnej mapy ČSSR 1 : 50000, čím sa vý-
razne skvalitňuje obsah tohoto štátneho mapového
diela.
ZMlO je neodmysliteIným grafickým podkladom

homogenného súboru cca 90 000 ustálených geogra-
fických názvov a tvorí základ aktivity rezortu v oblasti
štandardizácie geografického názvoslovia.Od roku 1983
SÚGK systematicky vydáva neperiodické názvoslovné
publikácie pod názvom "Geografické názvy okresu
... ", ktoré obsahujú štandardizované geografické
názvy tohoto súboru, teda tie, ktoré sa nachádzajú
na ZMlO. Názvoslovné publikácie sú prístupné nielen
odbornej, ale aj širokej verejnosti.
Treba zdorazniť, že ZM10 sa v plnej miere využíva

hlavne vo svojej štandardnef podobe paťfarebného
ofsetového výtlačku. Tlačový náklad v priebehu
tvorby postupne narastal, no napriek tomu sa odroku
1976 muselo začať s nezmeneným vydaním na doplne.
nie zásob v mapových službách. Do roku 1985 sa
takto vytlačilo 575 mapových listov, predovšetkým
z oblastí intenzívnej výstavby. Z analýzy predaja
mapy vykonanej v roku 1985 vyplynulo, že priemerný
ročný odbyt je 30 výtlačkov, pritom z ani jedného ML
sa nepredalo menej ako 10% tlačového nákladu.

K atribútom každého štátneho mapového diela patrí
jeho systematická obnova. Vo výhrade rozvoja geo-
dézie a kartografie [6] sa stanovila zásada, že ZMlO
bude obnovovaná v diferencovaných cykloch v zá-
vislosti od doležitosti územia. Do plánu obnovy ZMlO
na 8. paťročnicu sa zaradili priestory aglomerácií
krajských sídel a priestory, v ktorých sa vykonáva
geologické mapovanie na podklade ZM25. Tieto po-
žiadavky v podstate reprezentujú potreby národného
hospodárstva a znamenajú 40% z celkového počtu
ML. Zodpovednosť za riadenie obnovy sa preniesla
z SÚGK na KSGK, čím sa sleduje možnosť zohradňo-
vať v ročných vykonávacích plánoch obnovy aj
eventuálne požiadavky orgánov a organizácií posobia-
cich na úrovni kraja.

Na obnovu ZMlO sa plánuje ročne 4-5 miliónov
Kčs. Ak uvážime, že na vytvorenie ZMlO sa vynaložilo
priemerne ročne 6 milióny Kčs, potom čiastky vyna.
kladané na obnovu jasne dokumentujú záujem rezortu
poskytovať národnému hospodárstvu vždy aktuálne
a kvalitné mapové dielo.
Zásady obnovy vyplývajú zo závazného technic·

kého predpisu [1], ktorý bol spracovaný na podklade
overených výsledkov výskumných správ [7, 8].
V technológii obnovy sa využívajú všetky pozitívne
poznatky získané počas tvorby, rovnaký je tiež hlavný
zdroj informácií o zmenách. S uplatnením prostriedkov
automatizácie sa pri obnove do roku 1990 nepočíta.
Je za nami obdobie troch paťročníc, počas ktorého sa

v rezorte SÚGK vytvorilo hodnotné, pre výstavbu
národného hospodárstva vermi potrebné štátne ma·
pové dielo. Aby sa jeho hodnota udržiavala na štan.
dardnej úrovni, bude mu rezort venovať systematickú
pozornosť, tak ako to vyplýva z ustanovení zákonov
Č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii a č. 39/1973 Zb.
o orgánoch geodézie a kartografie. Pri plnení dlhodobej
rezortnej úlohy by mohol pomocť aj konštruktívny
dialog medzi tvorcom a užívatermi mapy, cierom kto.
rého by malo byť zvyšovanie kvality štátneho mapo-
vého diela a úspora nákladov na jeho obnovu a pri
jeho využívaní.
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Do redakcie došlo: 21. 5. 1987
Lektoroval:

Ing. Zdenko Matula,
námestník riaditefa Slovenskej
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Tvorba mapy Bratislavy
v dynamickej mierke

Doc. Ing. Milan Hájek, CSc.,
Katedra mapovania a pozemkových úprav

Svf SVŠT, Bratislava,
Ing. Iveta Doluvodská,

Slovenská kartografia, n. p.,
Bratislava

V súčasnosti je viacero druhov orientačných máp
Bratislavy. SÚ v roznych mierkach, v roznej podrob.
nosti a poskytujú používaterovi rozdielne množstvo
informácií. Mapy v mierke 1 : 10000 sú dostatočne
podrobné a prehradné, ale stále pribúdajúce okrajové
štvrte Bratislavy musia byť riešené vrezkami na zad-
nej strane mapy. Na mapách v mierke 1 : 20000 sú
okrajové štvrte zobrazené spolu s centrom mesta
na jednom liste. Historické jadro mesta je však na
mape už neprehradné, popis v úzkych a prehustených
uličkách je ťažko čitaterný.

Požiadavka je vytvoriť orientačnú mapu Bratielavy,
v ktorej bude centrum mesta v postačujúcej verkej
mierke a súčase budú na účelnom formáte mapy za-
chytené okrajové štvrte Bratislavy v menšej mierke.
Úloha diplomovej práce [1] spočívala vo vytvorení
matematického modelu riešenia, výbere vhodných
podkladov, v spracovaní metodiky riešenia a v karto-
grafickom a polygrafickom spracovaní mapy.

2. Matematický princip prevodu grafického obrazu
mapy z konštatnej do premenlivej mierky

Po analýze viacerých prístupov ako najúčelnejší sa
ukázal sposob tvorby orientačnej mapy pomocou
riadiacej funkcie. Prechod z jednej mierky do druhej
je plynulý. Kritéria pri vorbe funkcie sú: požadovaný
mierkový rozsah, únosný formát listu mapy daný
technickými parametrami tlačiarenských stroj ov a roz-
loha Bratislavy. Po analýze a výbere funkcií hyper-
boloidu, paraboly, logaritmickej funkcie [1], sa uká-
zalo, že pre územie Bratislavy najlepšie vyhovuje
funkcia

x
X = aarctgT,

y
Y = aarctgT,

kde značí a, b konštantné čísla (pre územie Bratislavy
a = 13a b = 1125),

x, y súradnice bodu na grafickom podklade
v mm, merané od rubovolne zvoleného
pólu na mape (ďalej optický stred ma-
py),

X, Y súradnice bodu na mape v premenlivej mier.
ke v mm (pozri obr. 1).

V tabllike 1 je testovaný prvok o rozmere 4 X 4 mm
v roznych vzdialenostiach od zvoleného optického
stredu mapy. S narastajúcou vzdialenosťou od jeho
stredu sa teda zmenšuje rozmer prvku a súčasne aj
mierka. Pri použití podkladovej mapy v mierke
1 : 10 000 sa mení mierka v rozsahu od 1 : 15 000 do
1 : 25000. Sírka prvku musí byť podra značkového

Eiírka prvku

x (mm) X (mm) na mape 1>1ierkav premcnlivej
mícrke

10 6,62 2,65 15 10014 9,27

100 66,03 2,63 15200104 68,66

200 131,05 2,56 15600204 133,61

300 194,11 2,47 16200304 196,58

400 254,45
2,35 17000404 256,80

500 311,51 2,21 18 100504 313,72

600 364,94 2,06 19400604 367,00

700 414,58 1,91 21000704 416,49

800 460,42 1,76 22700804 462,18'

900 502,58 1,61 24800904 504,19

1000 541,24 1,47 272001004 542,71
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kl'úča konštantná na celej mape, a preto sa úloha
rozširuje o riešenie vzájomných vazieb jednotlivých
prvkov, napr. ciest a budov.
Matematický prevod grafického obrazu mapy

z konštantnej do premenlivej mierky je na grafe
funkcií X, YpodI'a (1) - obr. 2.

3. Metodika automatizovaného vytvorenia mapového
obrazu

3.1 Zásady metodiky

Návrh metodiky riešenia vychádza z rozdelenia obsahu
mapy do 3 základných súborov, a to:
- cesty,
- zástavba,
- ostatné prvky (hranice obvodov, lesov, parková

zeleň, lesy, vodná sieť, železnice, trasy mestskej
hromadnej dopravy - MHD atd.).

Mapa vznikne z podkladovej mapy po vytvorení bázy
údaj ov, po vykreslení kartografických originálov, po
ka~tografickom a polygrafickom spracovaní.
Tažiskom je vytvorenie bázy údaj ov, ktorému

predchádza kódovanie prvkov, tematická príprava
odsúvania a digitalizácia.

3.2 Vydavatelský originál cestnej siete

Tematická príprava cestnej siete spočíva v rozdelení
ciest na 2 kategórie, vo vyznačení lomových bodov
osí ciest a ich spájaní do segmentov číslovaných v arit·
metickom poradí. Vyznačené body segmentov sme
digitalizovaIi snímačom CQDlMAT a súradnice sú
uložené na magnetickej páske.

Tematická
príprava
Kodovan1e

Výpočet na p?čítač1
EC 1033
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3.3 VydavateIský originál "zástavby"

Po vytvorení VO ciest možno pristúpiť k tvorbe
"zástavby". Digitalizujeme 3 rohy a štvrtý urClme
výpočtom. Overa jednoduchší a presnejší je však
sposob štandardizácie znakov budov. Navrhujeme
znaky budov viacnásobne využiteIné pri tvorbe VO.
Každý znak je zadaný polohou definičného bodu
(DB) a uhlom natočeni a znaku [6]. Orientáciu znaku
udávame v smere proti chodu hodinových ručičiek
(obr. 4). Celkovo navrhujeme 9 znakov budov s roz·
nym umiestnením DB, čím dostávame 26 druhov
znakov budov - obr. 5.
Princíp rieŠ6nia, obr. 4, spočíva v nasledovnom:

a) do DB znaku budovy zvolíme začiatok miestnej
súradnicovej sústavy,

b) určíme súradnice ostatných rohov znaku budovy
v miestnej súradnicovej sústave (taburka 2),

c) určíme uhol natočeniae,
d) vypočítame výsledné súradnice rohov znakov budov

X' podfa vzťahu (2):

X' = Xe+ zcose-ysine,

XO DB
- - -1~1'

I

:Yo
J

Y' = Yo+ zsine+ ycose,

kde značí X', Y' súradnice rohov znaku budovy v 10-
kálnej súradnicovej sústave s počiat-
kom v DB znaku,
odmeraný uhol natočeni a znaku
(s presnosťou ±5°),

Xo, Yo nasnímané súradnice DB v mm.

Pri vyhotovení vydavateIského originálu (VO)
cestnej siete na mape v premenlivej mierke treba.
rešpektovať, že s narastajúcou vzdialenosťou od stredu
mapy Silo zmenšuje mierka, a tým menia svoj rozmer
všetky prvky mapy. Preto sme pri riešení danej úlohy
využili program pre analytické odsadzovanie prvkov
od osi cesty. Šírka ciest je teda bez ohradu na zmenu
mierky na celom orientačnom pláne rovnaká. Riešenie
spočíva v transformácii nasnímaných súradníc do
jednotného systému, vtransformácii súradníc pomocou,
funkcie a.rctg a v a.nalytickom odsadzovaní prvkovod
osi cesty. Po výpočte nasleduje kontrolná kresba.
ft, definitívne rezanie do zlúpavacej vrstvy. Po zlúpnutí
nepotrebnej vrstvy dostávame pozitívnu masku
ciest - VO, ktorý slúži ako grafický podklad na tvor·
bu ostatných prvkov mapy. Postup tvorby VO cestnej
siete je schematicky znázomený na obr. 3.

1 '2. 3 ,.0000
1__

11 _1 L__ 12. --'

s

O
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č.DB kód uhol
1 1 30°
2 7 125°
3 7 125°
4 7 125°
5 7 125°
6 22 125°
7 11 30°
8 15 10°
9 16 35°

Jednotlivé typy budova ich súradnice v lokálnych
súradnicových sústavách sú uložené ako vstupné údaje
v našom programe "MAPA". Program je v [I], za-
bezpečuje výpočet súradníc rohov znakov budov
a ich kresbu s využitím [5].
Tematická príprava pre digitalizáciu jednotlivých

budov spočíva vo vyznačení DB na transparentnej
fólii naloženej na VO ciest, v priebežnom číslovaní
DB. Súčasne s číslovaním DB na fólii sa vyhotovuje
zápisník (obr. 6), ktorý obsahuje: číslo DB, kód
znaku a uhol natočenia.
Územie Bratislavy sme rozdelili na bloky. Jednotlivé

bloky zvačšíme do požadovanej mierky. Na zvačšených
blokoch podkladu vykonáme tematickú prípravu sní-
mania, digitalizáciu a výpočet súradníc X', Y' v jed-
notlivých blokoch. Na záver pretransformujeme vypo-
čítané súradnice z jednotlivých blokov pomocou
identických bodov do jednotného systému. Na obr. 7
je ukážka kontrolnej kresby zástavby, na ktorej sme
využili znaky z obr. 5. Jednotlivé druhy znakov
možno spájať do súvislých celkov a rozne natáčať.
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3.4 Vydavatelský originál ostatných prvkov

Pri vyhotovení VO ostatných prvkov (hraníc lesov,
mestských obodov, trás MHD, vodstva atď.) sme roz-
členili jednotlivé prvky na segmenty. Tematickú prí-
pravu vykonávame na fólii naloženej na VO ciest.
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I
Raster

I
Farba EtaIón

I I I
I

žItá purpurová azůrová čierna

žItá I 1 60 % - - - 0,77
žItá II 1 3Q% - - - 0,29
modrá 3 - - 30 % - 0,27
červená 4 60 % 70 % - - 1,17
zelená I 5 60 % - 60 % - 0,91
zelená II 5 60 % - 30 % - 0,81
hnedá 14 60 % 70 % 30 % - 1,31
sivá - - - - 40 % -

Tematická príprava lesov, parkovej zelene a nezasta·
vaných ploch úzko súvisí s navrhnutým polygrafickým
spracovaním mapy.
Na kresbu kriviek a lomených čiar sme využili pod.

programy kresliaceho zariadenia DIGIGRAF a sú
včlenené do programu "MAPA" na znaky budov [5].
,Celkove sa vyhotoví 6 VO pre plošné prvky, 2 VO

pre čiarové a 2 VO pre popis. VO pre plošné prvky
vyhotovíme rezaním do zlúpavacej vrstvy. Zlúpnutím
dostaneme pozitívne litografické masky plošných
prvkov mapy. Výnimku tvorí zástavba, kde vyhotoví.
me najprv negatívne masky. VO pre čiarové prvky
vyhotovíme rytím do rycej vrstvy.

4. Model kartografického a polygrafického
spracovania

Pri kartografickom spracovaní mapy sme využili
kalibrovaný vzorník farieb [3] založený na odmeraní
denzitometr~ckých charakteristík žltej (Dž), purpuro·
vej (Dp) a azú:rovej (Da) farby, z ktorých je určený
vektor výraznosti (3). Vo vzorníku sú uvedené kom.
binácie uvedených farieb s odstupňovaním rastrov
po 10 %' Každá kombinácia má z nameraných hodnot
vypočítaný vektor intenzity I podfa vzťahu:

Vektor výraznosti umožňuje plánovať farebnú
kompozíeiu mapy. Čím má farba viičší vektor výraz-
nosti, tým je výraznejšia. Najviičší vektor I sme pri.
súdili hlavným a vedlajším cestám. V tab. 3 je návrh
hodnot rastrov preprvky mapy podfa [7].
Jednotlivé tlačové podklady sú na farbu žltú, pur·

purovú, azúrovú a čiernu. Skladaním bodových
rastrov dostávame zo 4 tlačových podkladov po vyho.
tovení tlačových foriem 9 farebnú mapu, ktorú sme
v laboratóriu Katedry mapovania a pozemkových
úprav Stavebnej fakulty SVŠT v Bratislave tlačili.

Na obr ..8a je kópia VO cestnej siete v premenlivej
mierke, obr. 8b znázorňuje kópiu zástavby a obr. 8e
znázorňuje trasy MHD, lesy a hranice obvodov. Ukáž·
ky tvorí časť vyhotovená v [I].

Navrhnuté riešenie je možné využívat nielen pre Brati.
slavu, ale aj pre iné mestá, turistické mapy a viičšie
územné celky, kde nás zaujíma určitá oblast podrob.
nejšie. Riadiacu funkciu treba upravit a prisposobiť
rozmerom záujmového územia. Riešenie je realizova·
tefné na súčasnej počítačovej grafike a výrobních
zariadeniach.
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Do redakcie došlo: 18. 5. 1987

Lektoroval:
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VUGTK

Pro příští GaKO připravujeme:
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Ing. Dalibor Moravec, CSc.,
Vojenský topografický ústav,

Dobruška

Konvenční tvorbu a obnovu map převážně realizujeme
jako obrazově znakové modelování vybraných fyzicko-
geografických a socioekonomických objektů a jevů,
jejich rozmístění a vztahů v krajinné sféře. Toto karto-
grafické modelování, jež formuje obsah a postupy
zpracování map, využívá kromě kartografického jazyka
vymezeného daným souborem smluvených značek
také přirozeného jazyka. Vlastností i výhodou přiro-
zeného jazyka je práce s vágními pojmy, což dovoluje
obcházet složitost modelovaného systému a umožňuje
vyšší neurčitost v diferencování reality.
Automatizovaná tvorba a obnova map, v níž se

vychází z modelování struktury kartografických dat
v číselné formě, naopak vyžaduje co nejpřesnější
určení reality a definování pojmů. Automatizovaná
i tradiční tvorba a obnova map mají totožný cíl-
zhotovení map jako finálních produktů. Při užití
prvé metody zcela nezbytně vznikají digitální ekvi-
valenty map. Další úvahy článku se zabývají problé-
mem, zda lze formovat integrovaný teoretický základ
těchto digitálních ekvivalentů map.
Přestože vypovídací schopnost obecně platných

definic nebývá velká a jejich pochopení může vyplývat
z kontextu, je vhodné aspoň ve stručnosti zavést vý-
chozí pojmy pro popis logickomatematického modelu
map.
Pod pojmem realita, tj. orginál se v kartografii

rozumí systém fyzickogeografických a socioekonomic-
kých objektů a jevů. Intuitivně chápané objekty
a jevy jsou tedy prvky systému, na rozdíl od zvyklostí
teorie systémů, která systém definuje na jediném
abstraktním či reálném objektu. Fyzickogeografické
a socioekonomické objekty a jevy v prostoru a čase
jsou předmětem kartografického znázorňování.
Model považujeme za izomorfní zobrazení systému,

za účelově zjednodušenou analogii, sloužící k dalšímu
poznání nebo k praktickým aplikacím. Model je
obvykle také systémem. Veškeré mapy můžeme
chápat jako obrazově znakové modely vzniklé zobra-
zením reality nebo již existujících modelů ve formě
podkladových map.
Užití výpočetní techniky a počítačové grafiky,

vznik masivů kartografických dat, projektování
automatizované tvorby a obnovy map a teoretická
potřeba si, ať chceme či nechceme, vynucují sestavení
logickomatematického modelu map. Název modelu
vyplývá z aplikace matematické, zejména formální
logiky, která nasazením symbolického jazyka odstra-
ňuje neurč~tosti modelovaného systému. Sestavení
logickomatematického modelu je implementačním
záměrem, zahrnujícím definici a identifikaci modelo-
vaných objektů, jevů a relací mezi nimi, jakovýchodis-
ka pro řešení organizace číselných kartografických dat.
Logickomatematický model lze charakterizovat pří-

vlastky: determinovaný, deduktivní a strukturální.
Logickomatematický model map můžeme považovat
za systém s relacemi a k jeho popisu využít aparát
teorie množin a teorie grafů.
Logickomatematický model map můžeme získat buď

z reálného systému krajinné sféry S

f: S -+ MLM (1)

nebo ze základních podkladových map, tj. kartogra-
fického modelu MK

kde funkce f, g jsou operátory zobrazení metrických
progtorů na metrické prostory.
V konvenční tvorbě a obnově převážné většiny map

se využívá přechodu model-model, protože výchozí-
mi podklady jsou dříve vyhotovené mapy, letecké
a kosmické snímky spolu s dalšími zprostředkujícím-
materiály. Proto bude pro sestavení logickomateIl1&i
tického modelu přirozené i jednodušší uplatnění ope-
rátorug.
Logickomatematický model map lze definovat.

jestliže O = {o} je množinou fyzickogeografických
a socioekonomických objektů a jevů znázorňovanýcQ.
v mapách, jako systém s relacemi

kde horní znaky u relací vyjadřují jejich podstatné, tj.
p - prostorové, 0- obsahové, t - časové vlastnosti.

Objekty a jevy logickomatematického modelu jsou
dány soubory svých atributů s prostorovou.aobsahovou
povahou. Objekt či jev modelu je pomocí typické mno-
žiny atributů A = {a} a množiny relací na nich {RO}
vyjádřen opět jako systém

Pomocí atributů vyjadřujeme lokalizační, topologic-
kou a sémantickou náplň objektů a jevů logickomate-
matického modelu. Základní rozčlenění atributů lze
znázornit ve schématu:

, ./' topologické
prostorove '-.. . k'/ metrlC e

atributy ~ h' h' k . ,~ ./' lerarc lC opoJmove
obsahové - kvalitativní'-.. . ,

poplsne

Zavedeme-li pro objekty a jevy logickomatematic-
kého modelu systém vrcholů, oblouků a oblastí, pak
mezi nimi vznikají tr~viální topologické relace. Relace
mezi prvky stejného druhu vrchol-vrchol, oblouk-
oblouk a oblast-oblast nazýváme sousedství, relacím
mezi prvky vrchol-oblouk, oblouk-vrchol,oblouk-
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oWast a oblast-oblouk říkáme incidence. Konkrétně
můžeme. triviální topologické relace určovat tak, že
přiřadíme:

- každému vrcholu Vj (ztotožněnému krajnímu hodu
oblouků) incidující oblouky Pjj s vrcholy -krajními
body Vji

- každému oblouku Pj incidující krajní body Vil' Vj2
a obě oblasti ležící po jeho stranách Ojl' Oi2

Pi -+ (Vil> Vj2), (Oil,Oi2) (6)

vznikají netriviální složené topologické relace, které
je žádoucí v logickomatematickém modelu identifikovat
a indikovat. Rozdělení složených topologických relací
je založeno na tom, zda k jejich určení postačí vyšetřo-
vat jen soubor triviálnich topologických relací nebo
zda je nutno využít metrických relací, zejména metric-
ké vzdálenosti (Je' V prvním případě nazveme složené
topologické relace incidentností a rozčleníme ji na typy
stýkání, spojení, napojení, křížení a vložení. V případě
aplikace metriky (je nazveme složenou topologickou
relaci sousedností, která zahrne dva typy, souběžnost
a ekvidistantnost. Složené topologické relace mezi
bodovými, liniovými a plošnými útvary i s grafickým
znázorněním obsahuje tabulka.

V tabulce 1 uvedené relace jsou relacemi binárními
s největší četností a upotřebitelnoBtí pro tvorbu topolo-
gických struktur v logickomatematickém modelu.
Složené n-ární relace vznikají kombinací binárních
relací. Některé z uvedených relací, zvláště ty, jichž se
účastní bodový útvar určený jako vrchol, buď běžný
nebo izolovaný, jsou triviálními relacemi. Složené
topologické relace obsahují typ prvku, jenž je nositelem
relace a na němž je relace určena.

Máme-li dva útvary Xl' X2 (liniové, plošné, liniový
a plošný) dané sledy vrcholů a oblouků U(Xl), U(X2)

o m, n vrcholech, pak můžeme vyjádřit relaci
- stýkání 41, 51,61 společným sledem vrcholů a oblou-

ků

[Vj_l> Pj, Vj, ••• Pi, Vi] = U(Xl) n U(X2), (8)

kde Vi-!, Vi jsou jeho krajní vrcholy a i = 1,2, . o o,

... , k, pro k ~ min (m, n),
- napojení 43, 53 společným vrcholem

V = U(Xl) n U(X 2)' (9)

kde V = Vj(X1) = VO(X2) nebo

V = V;(X1) = Vn(X2) pro i = 1,2, .. o, m-l,
- každé oblasti Oi její hranici danou oblouky Pjl> Pj2,

P "1 hl' . bl t 'O O O - křížení 44 společným vrcholem
• o o , jn S pn e yml o as ml JI' 2j, o •• , jn

V logickomatematickém modelu jsou objekty a jevy
z hlediska geometriokého utváření reprezentovány
bodovými, liniovými a plošnými útvary. Mezi útvary

kde i = 1,2, ... ,m - 1 aj = 1,2, . o., n - 1,
- vložení 65 společným uzavřeným sledem oblouků

(hranicí)

pro i = 1, 2, ... , k, kde k je počet vnitřních oblastí,
- souběžnosti a ekvidistantnosti 46,56,47, 57, 67 dvo-

jicemi dílčích sledů vrcholů a oblouků

pro ee(X1, X2) ~ tv, kde tv je census vzdálenos ti
t8 je cenSUBdélky a !t, značí operátor souscdnosti.
Vedle binárních a složených n-árních topologických

relací můžeme nad obsahově, hlavně hierarchicko-
pojmově danými množinami objektů a jevů, reprezen-
tovaných bodovými, liniovými a plošnými útvary,
vytvářet v logickomatematickém modelu topologické
struktury - areály, posloupnosti, sítě. Topologické
struktury jsou charakterizovány typizovanými vněj-
šími a vnitřními vlastnostmi, které lze vyvozovat ze
složených topologických relací mezi zařazenými objek-
ty a jevy.
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Incldentnost s_dnost
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I

~ /~
" 'S 67
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ozn~.", vrcholu...+

Vnitřní vlastnosti vypovídají o převažující skladbě
bodových, liniových nebo plošných útvarů, popisují
prostorové rozložení těchto útvarů a stanovují charak-
teristické složení topologické relace.
Vnější vlastnosti určují celkovou prostorovou loka-

lizaci a utváření topologické struktury.
Topologickým strukturám, v nichž uvažujeme pouze

vrcholy a oblouky, lze přiřazovat minimálně souvislé
a souvislé orientované a neorientované grafy, oriento-
vané a neorientované multigrafy.
Aplikace grafů v logickomatematickém modelu zna·

mená nejen přiřadit vhodný orientovaný či neoriento-
vaný graf nebo multigraf množině objektů a jevů, ale
také vyčerpávajícím způsobem graf matematicky po-
psat. Známé popisy grafů představuji výčet vrcholu
a hran, výčet okolí vrcholů, seznamy hran s určujícími
uzly a zejména matice sousednosti či incdence. Prak-
tické zkušenosti z užití grafů říkají, že neorientovaný-
mi grafy, multigrafy jsou interpretovány statické
modely. Orientovanými grafy, multigrafy se interpre-
tují dynamické modely, v nichž hrany představují
postup, děj a uzly charakterizují dosažený stav.
Hypergrafy slouží k modelování složitých systémů.
Determinovaný, deduktivní a strukturální logicko-

matematický model map, popsaný jako systém s rela-
cemi, vytváří podmínky pro sestavení konceptuálnfho
a logického modelu báze kartografických dat.
Tyto další a nezbytné modely jsou s dostatečnou

mírou podrobnosti popisovány při aplikaci na topo-
grafické mapy v literatuře [2]. Pro omezený rozsah
článku byla pozornost věnována hlavně topologickým
relacím, které mají v logickomatematickém modelu
fundamentální význam.
Logickomatematický model je systémem množiny

fyzickogeografických a socioekonomických objektu
a jevů, znázorňovaných v mapách, a mezi nimi
existujících prostorových, obsahových a časových
relací. Navržený logickomatematický model může být
v kartografiiageografii aplikován v širším rozsahu při
respektování invariance datových struktur vůči
grafickému zobrazení.

[1] ČECH, E.: Bodové množiny. Academia, Praha 1974.
[2] MORAVEC, D.: Modelování automatizované tvorby

topografických ~map. Studia geographica 90, Geo-
grafický ústav CSAV, Brno 1986.

[3] NEŠETŘIL, J.: Teorie grafů. SNTL, Praba 1979.
[4] VASMUT, A. S.: Modělirovanije v kartografiji s pri-

měněnijem EVM. Izdatělstvo "Nedra", Moskva
1983.

Do redakce došlo: 14. 5. 1985

Lektorovala:
Doc. Ing. Irena Mitášová, CSc.,
Katedra geodetických základov

SvF SVŠT, Bratislava
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Užití parametrických křivek
při modelování kartografického
obrazu liniových prvků
obecně proměnné křivosti

Doc. Ing. Bohuslav Veverka, CSc.,
Ing. Přemysl Fikar,

katedra mapování a kartografie
FSv ČVUT v Praze

Současné vývojové trendy rozvoje kartografické teorie
i praxe jsou silně ovlivňovány stále se prohlubující
interakcí kartografie s řadou moderních vědních oborů,
především s teorií systémů, informatikou, kyberneti-
kou a její technickou základnou, vyspělou výpočetní
a zobrazovací technikou.

Výsledkem je dnes dílčí a v dohledné době úplná
automatizace nejen procesu výstupní grafické presen-
tace obsahu kartografických děl, ale především počí-
tači řízený proces sestavování tohoto obsahu jako
zvláštní formy informačního modelu reálné předlohy
trvale uloženého v počítačové paměti. Rozvíjí se tak
nové pojetí kartografie, dnes běžně označované pří-
vlastkem počítačová.

Úspěšnost procesu vytváření a využívání kartografic-
kých modelů transponovaných do prostředí počítačo.
vých pamětí je závislá na jednotě tří základních entit
tohoto procesu: zdrojové kartografické datové báze,
analytickoprogramátorského zabezpečení procesu prá-
ce s kartografickými informacemi v digitální formě
a vhodných automatizovaných grafických komplexů
pasívní i aktivní povahy.

Z teorie modelování je známo, že model je v podstatě
jakékoli účelové zobrazení vlastností předlohového
objektu pomocí vhodně zvolených vlastností modelu.
V kartografii jsou touto předlohou zpravidla předměty
a jevy svázané s povrchem Země, nebo lépe řečeno
systémy definované na těchto objektech. Modelování
přitom vychází z tzv. abstrakce ztotožnění, která spo-
čívá v tom, že u dané třídy objektů nepřihlížíme k vlast.
nostem,jimiž se objekty na dané úrovni abstrakce liší,
ale v úvahu bereme pouze vlastnosti u dané třídy
objektů shodné. Modely potom vystupují nikoli jako
obrazy konkrétních vlastností a vztahů zájmových
předloh, ale jako jejich účelově generalizované ab-
straktní struktury.

Příkladem takových modelů značně vysokého stup-
ně abstrakce jsou čáry obecně proměnné křivosti,
které v mapové kresbě presentují různé prvky obsahu
map (např. vodoteče, izočáry, hranice kartografických
areálů, aj.).

V kartografické datové bázi jsou tyto objekty popsány
datovými modely obsahujícími konečné uspořádané
sekvence souřadnic tzv. definičních bodů těchto obec-
ných křivek. Účelem počítačového vyhodnocení těchto

datových struktur je provést regeneraci původního
spojitého charakteru půdorysné povahy těchto objektů
pomocí vhodných interpolačních postupů. Při mate-
matické analýze volby vhodné interpolační funkce je
nutno přihlížet k možnostem dostupné zobrazovací
techniky. V případě pasívní grafiky, tj. kreslicích stolů,
souřadnicových zapisovačů a grafických tiskáren,
postačí jednorázové proložení vhodné křivky zada-
nými body a její zobrazení. Daleko širší možnosti
poskytuje aktivní grafika, kde je vytvoření obrazu
křivky pouze úvodní fází jejího postupného přetváření
do požadované podoby realizovaného dialogovým
postupem vedeným na úrovni člověk - grafický
systém. Kartografii se zde otevírají široké možnosti
nejen v procesu kartografické generalizace, ale i při
vytváření prvotní kresby liniových prvků.

Při volbě vhodného matematického modelu je nej-
prve nutno vyřešit otázku, co je to vhodná křivka.
V kartografické praxi lze za takovou křivku považo-
vat čáru, kterou by danými body proložil zkušený
kartografický kreslič. Tato premisa však může sloužit
pouze pro stanovení vlastností modelu, nikoli pro
jeho konstrukci. Obecně lze na matematický model
křivky vyslovit tyto požadavky:
- křivka musí působit přirozeným dojmem, tj. nesmí

obsahovat nežádoucí inflexe,
- algoritmus prokládání křivky danými body musí

být nezávislý jak na směru prokládání, tak i na
zvolené souřadné soustavě grafické periferie,

- algoritmus segmentace interpolační křivky na její
úseky a jejich generování nesmí být nepřiměřeně
složitý, jednotlivé části vytvářené křivky musí na
sebe plynule navazovat.
Z uvedeného výčtu je patrné, že při navrhování

vhodného matematického vztahu je nutno přihlížet
nejen k vlastnostem výsledku, ale uvažovat i pracnost
jeho naprogramování a technické vlastnosti dostupné
zobrazovací techniky.

S rozvojem teorie počítačové grafiky, zejména pro
potřebu automatizovaného navrhování designu strojů,
vznikl samostatný obor označovaný CAD (computer
aided design). Popis křivek a ploch se zde provádí
pomocí jejich parametrických vektorových rovnic,
jednotlivá řešení jsou označována jmény svých autorú.
Uvedené postupy lze v mnoha případech úspěšně
aplikovat i na potřeby kartografie.

V rovinném kartézském souřadném systému O"Y je
průběh parametrické křivky určen dvojicí parametric-
kýchrovnic
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Průběžnou volbou parametru t v intervalu <0,1 )dostá.
váme po dosazení do (1) geometrické souřadnice bodu
křivky P jako složky jeho polohového vektoru P(t) =
= [x(t), y(t)], kde volby t = O, t = 1vymezují počátek
a konec oblouku křivky.
Je·li zadána uspořádaná sekvence bodů Pi, i =

= O, 1, ... , n, s požadavkem, aby jimi funkce typu
(1) procházela, je nutno ji vyjádřit jako vektorový
polynom n·tého stupně ,-"...•

P(t) = Ao + Alt + A2t2 + ... + Antn = At,

kde t = [1, t, t2, ••• , tnF je vektor mocnin parametru
t a A je matice konstantních vektorů Ao, Av ... , An•

Matici A určíme z požadavku, aby křivka procházela
všemi body Pi, vedoucího na sestavení n + 1 lineár.
ních rovnic P(ti) = Ati, i = O, 1, ... , n. Protože
v kartografU je hodnota n vždy značně vysoká, mů-
žeme při určování hodnot A narazit na značné potíže
i při používání velmi výkonných počítačů. Praxe dává
přednost polynomům třetího stupně, tj. parametric-
kým kubikám. Jsou to nejjednodušší křivky, které
mohou obsahovat infl.exi. Popisují vždy část úseku
výsledné' ..ftřivky, která vzniká jejich postupnou kom.
pletací.,.1'ožadavek společné tečny na styku dvou
úseků v'bodech Pi, i = 1,... ,n -1, lze zabezpečit
volbou tečného vektoru p. určeného směrem tětivy
křivky Pi-V PiH' Význam má i délka tohoto vektoru.
Čím je větší, tím více se křivka ve svých krajních
bodech přimyká tečně.

;

_.---.-----.---

3.2 Fergusonova kubika

Tato parametrická kubika je určena polohovými vek·
tory svých krajních bodů P(O), P(I) a tečnými vektory
v těchto bodech P'(O), P'(I). Její vektorová rovnice je
dle (2)

P(t) = Ao + Alt + A2t2 + Aata, t e <0,1).

Pro její tečné vektory platí

P'(t) = d:t(t) = AI + 2A~ + 3AatZ (4)

Dosazením hodnot t = O,t = 1pro krajní body kubiky
v rovnicích (3), (4) získáme soustavu čtyř lineárních
rovnic pro řešení koeficientů A. Jejich zpětným dosa.
zením do (3) a úpravou tohoto vztahu získáme vekto-

rovou rovnici Fergusonovy kubiky ve tvaru

P(t) = POFl(t) + PIF2(t) + PóFa(t) + P;'F4(t), (5)

v níž funkce Fir i = 1, 2, 3, 4 jsou kubické polynomy
parametru t

Fl(t) = 2ta - 3t2 + 1,

Fa(t) = ta - 2t2 + t,

F2(t) = -2ta + 3t2,

F4(t) = ta - t~.

Při praktických výpočtech pro účely generovam
zobrazovacích instrukcí pro znázornění oblouku
křivky např. na kreslicím stole je nutno volit krok t
v intervalu <0,1) dostatečně jemný, aby lidské oko
mělo vjem hladké křivky a nikoli lomené čáry. Běžně
zde postačí hodnota 0,5 mm délek stran náhradní 10.
mené čáry, která vlastně aproximuje "ideální" prů.
běh křivky, který bychom obdrželi při spojitě se mě-
nící hodnotě parametru t.

3.3 Bézierovy křivky

Řízení výsledného tvaru křivky jejím rozdělením na
úseky postupně modelované kubikami, jejichž prů-
běh lze ovlivňovat orientací tečen a změnami velikosti
tečných vektorů, je vhodné, pokud je dána pevná
osnova bodů, kterými musí výsledná křivka prochá-
zet.
V kartografické praxi nastávají i případy, kdy je

průběh vytvářené čáry znám pouze orientačně, např.
při konstrukci izočar, nebo kdy již vytvořenou čáru
je nutno upravit. Zde je nutno řeš: t problematiku úvod-
ního návrhu křivky a jejího postupného modelování,
což je možné pouze na úrovni aktivní grafiky.
Postup navržený Bézierem spočívá v návrhu řídícího

polygonu, jehož krajní body splývají s počátkem
a koncem křivky a první a poslední strana jsou jejími
tečnami. Průběh polygonu o n stranách, spojujících
jeho vrcholy Vo, Vv ... , Vn, určuje globálně průběh
Bézierovy křivky, změnou polygonu se mění i její
průběh. Vzhledem k tomu, že tvar křivky závisí na
počtu vrcholů n, zapíšeme její vektorovou rovnici
vztahem

"P.,.(t) = ~ ViBn.i(t),
i=O
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žená vždy S i-tým vrcholem řídícího polygonu. Její 3.4 Coonsovy křivky
hodnoty získáme

Volbou n = 3, při zadaném polygonu o vrcholech
Vo, VI' V2, Va se získá Bézierova kubika

Pa(t) = VoBa.o(t) + VIBa'l(t) + V2Ba'2(t) + VaBa,a (t),
(8)

Ba.o(t) = (1 - t)a,

Ba'2(t) = 3t2(1 - t),

Ba.l(t) = 3t(1 - t)2,

Ba,a(t) = ta.

Průběh a následná modifikace řídícího polygonu za
účelem nalezení vyhovujícího tvaru křivky pomocí
světelného pera na stínítku displeje není graficky ná-
ročná záležitost. Výhodné je, že kartograf přitom ne-
musí znát ani matematickou podstatu řešení a ani
ovládat programování.

Posledním typem vhodných parametrických funkcí
jsou Coonsovy křivky. Coonsova kubika se opět určuje
zadáním čtyř vrcholů lomené čáry a je dána rovnicí

4
P(t) = L VPi(t),

.=1
kde Oi jsou kubické funkce parametru t

0l(t) = (1 - t)a, 02(t) = 3ta - 6t2 + 4,

0a(t) = -3ta + 3t2 + 3t + 1, 04(t) = t3•

Skládáním oblouků kubik (9) lze vytvořit křivku C

určenou řídícím polygonem on> 4 vrcholech. Tato
křivka je tvořena n - 3 oblouky C1, C2' ••• , C"'-a'
z nichž každý je řízen parametrem s E (0,1). Rovnice
křivky Ck+1je dána vztahem

1 4
P(t) = -6 L Vi+kCi(S) .

i=l

Změna vrcholu Vi při tomto řešení ovlivní pouze
část výsledné křivky c v rozsahu oblouků Ci-2' Ci_1'
C;, Ci+!' Plynulé navazování oblouků Ci je zajištěno,
blíže [1].

4.'Programové zabezpeěení výpoětu a zobrazování
křivek

V rámci [2] byl na katedře mapování a kartografie
CVUT v Praze vyvinut účelově orientovaný soubor
programových prostředků PARKUR, řešící otázky
interpolace a grafické interpretace parametrických
křivek. Práce byly provedeny na počítači EC 1027 pod
operačním systémem DOS 4jJS v jazyku FORTRAN
H. Pro grafický výstup byl použit grafický software
GRAFOS s pseudografickým výstupem na tiskárně
počítače nebo s výstupem na kreslicí stůl DIGIGRAF
1208.
Programová řešení jsou rozdělena do čtyř skupin:

- programy pro řízení vstupů, tisk tabulek průběhu
interpolace, vytváření zobrazovacích souborů pro
grafický výstup,

- programové procedury pro interpolaci oblouků
křivek v závislosti na předvolbě typu parametrické
funkce,

- programové procedury pro pomocné výpočty řešení
(soustavy)ineárníchrovnic, výpočet faktoriálu, aj.),

- procedury grafického výstupu.
Systém PARKUR má modulární formu a je schopen
dalšího rozšiřování.

Automatizace v kartografii j"ž není v současnosti
pouze otázkou základního výzkumu,ale začíná výrazně
ovlivňovat i kartografickou praxi. Za provozně zvlád.
nutou záležitost lze v našich podmínkáoh považovat
obla~t tvorby polohopisné složky map velkých měří-
tek, či vytváí'ení souborů tematických map středních
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i malých měřítek. Dosud je tato činnost výhradně
zaměřena na pasívní grafické systémy typu AKS
DIGIKART, ISAP či CONTRAVES. Zajímavých
výsledků dosahují i různé projekční organizace (např.
TERPLAN Praha, PÚDIS Praha, URBIQN Brati-
slava) používající však různorodou zahraniční grafic-
kou techniku.
Do budoucna bude nutno zaměřit pozornost na vý-

voj účelově orientovaných geografických systémů
vytvářených v prostředí interaktivní grafiky a opera-
tivně sloužících všem institucím zabývajícím se sbě-
rem a kartografickým vyhodnocováním územních
informací.

[1] DRS, L.: Plochy ve výpočetní technice. Praha,
SNTL 1984.

[2] FIKAR, P.: Křivky ve výpočeJní technice. [Diplo-
mová práce.] Praha 1986 - CVUT. Stavební fa-
kulta.

[3] GRANÁT, L. - SECHOVSKÝ, H.: Počítačová gra-
fika. Praha, SNTL 1980.

[4] VEVERKA, B.: Teori~ systémů [a: kybernetika.
[Skriptum.] Praha, ES CVUT 1987.

Do redakce došlo: 1. 6. 1987

Lektoroval:
Ing. Dalibor Moravec, CSc.,

VTOPÚ, Dobruška

Navrhování kartoreprodukčního
postupu výroby map s podporou
výpočetní techniky

Ing. Alois Hofmann,
Vojenská akademie Antonina Zápotockého,

Brno

Realizaci mapového díla musí předcházet promyšlená
a vědecky podložená příprava, zahrnující projekční
a redakční práce a vyúsťující ve zpracování úvodního
a technického projektu. Jejich nedílnou součástí je
i návrh technologie kartoreprodukční části výroby
mapy.
Technologický postup výroby mapy může využívat

jednak klasické metody kartografie a kartografické
reprodukce s aplikací vhodných typů materiálů, jed-
nak progresívní metody s využitím automatizace
a elektroniky.
Vlastní proces navrhování technologického postupu

je dosud převážně založen na znalostech a zkušenos-
tech kartografů-technologů, kteří jej vytvářejí ručně
v písemné nebo grafické podobě. Jde-li o obsahově
složitou mapu, vzniká zákonitě velké množství různých
typů podkladů, jež jsou výsledkem užití různých
operací ruční i automatizované tvorby map. Zpravidla
až na konci celého návrhu se uskutečňuje kalkulace
postupu a jeho ověření formou prototypových map.
V současné době jsme svědky širokého zavádění

výpočetní techniky i do oblasti projektování. V karto.
grafii jsou známé aplikace zobrazovací techniky a po-
čítačové grafiky ve vlastní tvorbě map, ale dosud málo
propracované je využití této techniky v oblasti pro-
jekční přípravy a redakčního řízení tvorby map, zejmé-
na při navrhování technologického postupu výroby
mapy.
Při navrhování postupu tvorby obsahově složité

mapy je účelné, aby vedle grafické formy vyjádření
postupu byla sledována i otázka jeho hospodárné

varianty. Se zaváděním výpočetní techniky na karto-
grafická pracoviště vzniká možnost využít samočinný
počítač pro konstrukci technologického postupu.
Jednou z cest, jak tuto problematiku řešit, je přístup

publikovaný v [1] a založený na systému symbolů ve
formě generátoru znaků na vnějším paměťovém mé-
diu počítače. Vyvoláváním a přiřazováním jednotli-
vých symbolů dle určitých stanovených pravidel lze
konstruovat návrh technologického postupu, který
může být podkladem pro kalkulaci a stanovení závaz-
ného schématu výroby mapy. Celé řešení předpokládá
základní kategorizaci technologií podle druhů tema-
tických map, vytvoření jednotlivých matematických
modelů technologií vzorových map, které jsou rela-
tivně nezávislé a parametricky volitelné.
Použití počítače pro projektování lze nazvat dle [2]

pojmem "automatizovaný systém projektování". Pod
tímto pojmem rozumíme organizačně technologický
systém, v němž jsou jednotlivé složky podřízeny tech-
nologii automatického projektování. Lze jej popsat
např. takto:

kde
ASP - automa~zovaný systém projektování
HW - hardwa:e (technické vybavení)
SW - softwa,ll'e(programové vybavení)
DB - databanka
R - vztahy mezi složkami ASP.

Při navrhování technologie mapové tvorby s po-
mocí počítače je na prvém místě třeba řešit otázku
algoritmizovatelnosti procesu, jenž bude postupovat
podle určitých, předem daných pravidel tak, abychom
z výchozího stavu došli do stavu konečného.
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Obr. 1 Vysvětlivky: NE - negativ stranově správný;
N'.iI - negativ stranově převrácený; pE - pozitiv strano.
vě správný; p'.iI - pozitiv stranově převrácený

Zásadní otázkou je řešení vstupní a výstupní části
systému. V procesu výroby mapy (kartoreprodukční
části) vstupními daty jsou:
- požadavky na výsledný produkt (obsah mapy

a jeho grafické vyjádření),
- výrobní možnosti podniku (technika, technologické

postupy, úroveň řízení a odborná připravenost
kádrů),

- prvotní podklady,
- dostupné materiály.
výstup ze systému pak zahrnuje:
- všechny meziprodukty i konečné produkty,
- technologické kroky seřazené do technologického

schématu (grafického či písemného),
- konkrétní typy materiálů, jež jsou nositeli karto-

grafické informace,
- ekonomickou kalkulaci procesu.

Jedním ze stěžejních problémů je optimalizace
technologického postupu. Velkou výhodou samočinného
počítače je jeho schopnost provádět opakovaně
a s velkou rychlostí velké množství rutinních výpočtů,
výsledky zobrazit a nabídnout tak člověku několik
variant projekčního řešení, z nichž některé je v daných
podmínkách nejvhodnější. Optimalizaci tak lze řešit
souběžně s tím, jak vzniká vlastní projekt.

Nedílnou součástí systémů projektování i v karto-
grafii je podsystém počítačové grafiky, obsahující
skupinu úloh pro vytváření, převádění, zpracování
nebo hodnocení grafických objektů výpočetní techni-
kou, jejich změny a spojení s negrafickou informací.

1 ••• ěHel.no.t
2•••••ěřitko
:)••. barevnost

4 •••ěí.~o podkladu
5 •••ěí.~o materiL1u
6••• body+~inie
7 •••znaIcy+pí•••o
8•••p10chy p1né
9•••p~ochy z bodů.1inií.~.

pí._n
10 ••• název p~adu

2. :Návrh technologického postupu tvorby mapy
s podporou poěftaěe

Cílem zavádění počítačů do projektování technologie
mapové tvorby není vyřadit zcela člověka z tohoto
procesu, ale osvobodit ho od některých rutinních čin-
ností a umožnit mu plně rozvinout tvůrčí práci. Jed·
ním z předpokladů je uplatnění konverzačního přístu-
pu při komunikaci s počítačem. V ideálním případě to
bude prostřednictvím interaktivních prostředků počí.
tačové grafiky.

Ke specifikám kartografických výrobních postupů
patří existence poměrně značného množství různých
typů podkladů, které vstupují do jednotlivých fází
procesu nebo jsou výsledkem aplikace různých výrob·
ních operací. Je účelné, aby vlastnosti jednotlivých
podkladů byly jednoduchým a T řitom dostatečně ná-
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~ iW Podložka: LJ,{J Ploohy z bo<l\\
• tranepar. Ploohy z lini!opao1tni

~~Forma' Plochy ze· znaků[ti pozitiv A~ Ploohy oz; písmen
~ negat1v

DO
Obraz: &l Plochy z bo<l\\,linii
atranově správný a znak\\
stranově převráoený

Měřítko: věUi Ploohy z bodů, lini!mlEJITI~ vy<lání
~menií a písmen

mlkro
Barevnost: Ploohy z bodů. linii,~~EJ Jednobarevný áJ110 BB vícebarevný znaků a pí "Plen
bar. výtažky

Čislo:
~bdlSítě:~~ podkladu = ::::::::liniov'

materiálu = ::::::::bodové

[7[YV Body ~~~~;~:~Linie . . tOnový
Body + linie ... aitový

~"<J~ Znaky ~Báze 'IPiMe . BKD kartografických ~at
Znaky + písmo

~ Plochy plné ~ bl:d PHkla~y
I

zorným způsobem znázorněny na obrazovce počítače.
Z toho plynou jistá omezení, daná velikostí zobrazo-
vací plochy.
Možný systém řešení vychází z několika základních

přístupů. Jeho základem je klasifikace podkladů a ma-
teriálů, vymezení jejich obecných parametrů a výsled-
kem je vytvoření vstupního souboru dat o podkladech
a materiálech. Na základě klasifikace podkladil a ma-
teriálů a analýzy typických technologických postupů
tvorby map bylo možno navrhnout řešení základních
technologických podsystémů, jež zahrnují většinu
používaných technologických operací. Jsou to pod-
systémy: montáž, kresba, rytí, sloupávání, kontaktní
kopírování, optické kopírování, soukopie, sazba a tisk.
Uvedené podsystémy řeší výběr potřebného typu ma-
teriálu, obsah výsledných podkladů, výpočet nákladů

Znak Operaoe Znak Operace

(8) Montáž V Sloup'vé.ní a autollJ&t
řezáním obrysů

[J Kresba přímá
~

sloupévání s kopiro
ruční podkladu

~
Kresba přímá

~
Sloupávání

automatioká • leptáním obrysů

~
Kreeba • kopírováním 0 Kontaktní kop!rován1podkla<lll

~
Ryti pH,.é Z Optioké kopírování
ruční ploěné• Ryti pH,.é Z Optické kopírování
automatiok.' bodové

~
Rytí s kopírováním

~ Soukophpodkladu

~ Rytí kombinované ~ Sazba

I!I Sloupávání pHmé O TiskruC5ní- ,-----.

na jejich zhotovení a minimalizaci vytvořených pod-
kladů tak, aby z podsystému vystupoval ten nejvhod-
nější.
Souběžně s tvorbou podkladů se provádí výběr nej-

vhodnější cesty v návaznosti technologických kroků
v postupně tvořeném grafu. Graf znázorňuje posloup-
nost teChnologických kroků pro zhotovení příslušných
podkladů jedné barvy. Tvorba grafu je založena na
generativním systému, jehož základními prvky jsou
stranově správný nebo nesprávný negativ popř.pozitiv.
Tyto prvky představují vrcholy grafu, takže každá
rozhodovací úroveň může být tvořena až čtyřmi
vrcholy a každý z nich může být spojen až se čtyřmi
vrcholy následující úrovně. Obecný graf je znázorněn
na obr. 1, aplikací optimalizačního postupu je gene-
rován graf, znázorněný na obr. 2. Současně s genero-
váním grafu je v něm vyznačována nejkratší cesta
z počátečního do koncového vrcholu.
Nedílnou součástí systému je návrh grafického vy-

jádření všech potřebných informací. Jde o zobrazení
podkladu a jeho parametrů, typu použité operace
a o konkrétní formu propojení příslušných dvojic pod-
kladů.
Pro znázornění podkladu je použit diagram jedno-

duchého geometrického tvaru a stavby, který je na
obr. 3. Do tohoto diagramu je začleněno znázornění

smnJII~Ml".-I~
lm >

Obr. 6 Vysvětlivky: KPM - kartografická předloha
mapy; KO - kartografick.ý originál; TP - tiskový

podklad
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vybraných parametrů podkladů, jež ukazuje obr. 4.
Návrh systému znaků byl zpracován tak, aby znaky
byly názorné, jednoduché a snadno zapamatovatelné.
Stejnými požadavky byl ovlivněn návrh souboru

znaků pro znázornění typu použité operace. Soubor
obsahuje znaky základních podsystémů, ale i jejich
variant tak, aby bylo zřejmé a jednoznačné technolo-
gické spojení dvojice příslušných podkladů (vstupního
s výstupním), přičemž není použit samostatný znak
pro každou dvojici, ale jeden znak pro danou rozhodo-
vací úroveň. S tím je spojen i problém lokalizace
znaku. Soubor znaků je na obr. 5, ukázka umístění
znaku a příklad tvorby podkladu jedné barvy je na
obr. 6.

Navržený systém byl experimentálně realizován
a v hlavních směrech ověřen v programovacím jazyku
BASIC G na osobním mikropočítači PMD-85. Před-

pokladem jeho plného uplatnění v praxi kartografic-
kých zařízení je zavedení vhodné výpočetní a zobrazo-
vací techniky do všech hlavních kartografických pro-
vozů a rozšíření systému o problematiku komplexního
hodnocení nákladů na zhotovení každého typu pod-
kladu.
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Svf SVŠT, Bratislava

Súčasná pedagogická dokumentácia študijného od-
boru geodézia a kartografia (GaK), platná od školského
roku 1986/1987 bola vypracovaná Odborovou radou
(OR) Ministerstiev školstva (MŠ) ČSR a SSR. Vychád-
za zo zásad dokumentu "Ďalší rozvoj československej
výchovno-vzdelávacej sústavy" [1] schváleného Pred-
sedníctvom ÚV KSČ už v roku 1976. Nová pedagogio-
ká dokumentácia platí pre obdobie 8. paťročn.i~
a. pre obdobie dalšej paťročnice bude ju treba nutue
inovovať s ohIadom na potreby a úlohy GaK v našej
spoločnosti.

2. Nová pedagogická dokumentácia a dokument Ůalši
rozvoj ěeskoslovenskej výchovno-vzdelávacej sústavy

Dokument [1] predstavuje dlhodobý program rozvoj a
výchovy a vzdelania v našej vlasti. Zabezpečuje daIšie
prehÍbenie demokratického charakteru a modernizá·
ciu výchoVDo-vzdelávacieho procesu, a tým i sústavne
zvýšovanie vzdelanostnej úrovne všetkého rudu, naj.
ma. mladej generácie. Program rozvoj a výchovy je
chápaný komplexne od jasieI po vysokú školu a post-
graduálne štúdium (PGš).

Vysoké školy v zmYlillezákona č. 39/1980 Zb. sú
najvyšším stupňom výchovno-vzdelávacej sústavy
a významnými vedeckými a kultÚInymi inštitúciami.
Ich poslaním je pripravovať politicky uvedomelých
a vysokokvalifikovaných odborníkov a vedeckých
pracovníkov pre vŠ6tky oblasti spoločenskej činnosti
a zúčastňovať lilana rozvoji národného hospodárstva,
vedy a kultúry a politického života socialistickej spo-
lQčnosti.
:rodra [1] a uznesení najvyšších straníckych orgánov

iiIl\, ~stupne realizuje aj prestavba vysokoškolského
ětd,<\\_.Schvá.lený bol zákon o vysokých školách, prí-
slll/bl' vyhlášky a nariadenia, nomenklatúra študijných
odbwov, sieť vysokých skól a fakúlt a rozmiestnenie
odborov na vysokých školách a fakultách, čo dáva
~p~h),dy pre vedecké riadenie výchovy a vzdela-
ni.liIt na. vysokých školách. Uplatňovanie účinných
me~ Úohovno-vzdelávacej práce učitelov, zabez-
pečenie ětúdia modernými učebnicami a rozvoj PGŠ
MVll> ~pokla.dy pre postupnú optima1izáciu štúdia.
V zmY61~pl,'ojektu sa d1žka mala stanoviť diferencova-
ne v filú1~.8 obsahom, rozvojom študijných odborov
a požia~vlJami spoločenskej praxe v rozmedzí 4-6
rokov V ~. om štúdiu, pričom sa mal zvýšiť počet
študijnýc}i<ldhorov so 4.ročnou dížkou štúdia.
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V prípade odboru GaK sa dížka štúdia stanovila
direktívne na 4 roky. V štúdiu popri zamestnaní na
5rokov.
Obsahová prestavba štúdia prebieha prakticky už

desať rokov. Súčasným výsledkom je profil absolventa,
učebné plány a rámcové učebné osnovy.

Študijný odbor GaK na vysokých školách technického
smeru patrí do hlavnej skupiny 36 Stavebníctvo, GaK
a ako odbor 36-36-8 je jediným a spoločným odborom
GaK so širokým profilom, ktorý umožňuje rýchle sa
prisposobovať meniacim sa podmienkam vyplyvajú-
cim z rozvoj a vedy a techniky. Pokyny MŠ zdorazno-
valj tieto skutočnosti a v našom odbore boli integrova-
né prakticky dva odbory a to GaK. Na vysokých
školách univerzitného smeru bol schválený študijný
odbor 13-13·8 fyzická geografia a kartografia s dÍžkou
štúdia pať rokov. Výchova a vzdelávanie kartograf ov
sa realizuje na vysokých školách technického a uni-
verzitného smeru.
Profil absolventa určuje jednota výchovného a vzde-

lávacieho procesu pri prehÍbovaní morálno.politických
vlastností, nadobúdaní teoretických a odborných ve-
domostí s profesionálnymi schopnosťami uplatnit
GaK v spoločenskej praxi za podmienok rozvíjajúcej
sa vedecko-technickej revolúcie.
Teoretický základ štúdia vytvárajú viaceré pri.

rodovedné predmety a základy stavebníctva, porno.
hospodárstva a polygrafie. Na predmety teoretického
základu nadvazujú predmety aplikácie teoretického
základu, odborné a prelbujúce predmety a ostatné
predmety štúdia. Podrobné vymenovanie predmetov
je v kapitole 5.
Štúdium GaK vychádza z prírodovedného základu,

avšak jeho aplikácie v spoločenskej praxi sú inžinier·
sko-technické. Logickou súčasťou štúdia je preh1bená
sústredená výučba v teréne a odborná prax, pri kto-
rých študenti poznávajú zvládnutie konkrétnych úloh
odboru v určitom priestore. Praktická činnósť s mera-
cou, výpočtovou a grafickou teehnikou je spojená
s organizáciou práce,bezpečnosťou' práce a ochranou
životného prostredia.
Študenti odboru GaK sú vychovávaní pre vedecko-

-technické, projekčné, technologické, organizačné, eko·
nomické a riadiace úlohy a výkony v odvetví GaK,
ako to vyplýva predovšetkým zo zákona č. 46/1971
Zb. o geodézii a kartografii a zákona č. 22/1964 Zb.
o evidenci i nehnuterností.
Absolventi po vhodne usmernenej a riadenej ná-

stupnej praxi sú sposobili
- projektovat, budovať a riadiť astronomicko-geode-

tické, nivelačné a gravimetrické siete,
- vykonávať práce súvisiace s tvorbou Základnej

mapy ČSSR vefkej mierky ako aj s tvorbou topo.
grafických a tematických máp5

- vykonávať práce súvisiace s tvorbou, reprografiou
a využívaním kartografických diel pre hospodársku
výstavbu, obranu štátu, školstvo, telovýchovu, tu.
ristiku, osvetu a kultúru vobec,

- vykonávať špeciálne geodetické práce na realizácii
inžinierskych diel v roznych odvetviach, menovite
v stavebníctve a priemysle,

- vykonávať inžiniersko.technické práce súvisiace so
zakladaním, vedením a obnovou evidencie nehnu·
tefností ako aj s vyznačovaním právnych vzťahov
o nehnutefnostiach,

- projektovať a vykonávať geodetické práce súvisiace
s terénnymi úpravami, zúrodňovaním a ochrano~
pornohospodárskeho a lesného podneho fondu,
tvorbou a ochranou životného prostredia,

- vykonávať merania v oblasti globálnej a kozmickej
geodézie a výsledky meraní využit pre vedecké
skúmanie tvaru, vefkosti a dynamiky Zeme v systé.
megeovied,

- podielať sa na získávaní, spracovaní a využití
informácií z diafkového prieskumu Zeme, vytváraní
informačného systému o území a informačného
systému GaK.
Absolventi odboru GaK uplatni a sa v rezortoch

geodézie a kartografie ČSR a SSR, vo federálnych a re-
publikových ministerstvách: národnej obrany, dopra-
vy, stavebníctva, pofnohospodárstva a výživy, lesného
a vodného hospodárstva vnútra, ďalej v geografických,
astronomických, geofyzikálnych a iných ústavoch
ČSAV a SAV a tiež v geodetických a kartografických
útvaroch vačších projektových, investorských, hos-
podárskych a výrobných organizácií.

4. Učebné plány a rámcové učebné osnovy
širokoprofilového odboru GaK

Hlavnouúlohou Komisie expertov a OR MŠ ČSR
a SSR bolo vypracovanie učebných plánov a rámco·
vých učebných osnov 4-ročného štúdia.Povodne sme
vypracovali učebné plány a rámcové osnovy 5·ročného
štúdia, ktoré neboli schválené.
Pokyny na tvorbu plánov zdorazňovali: široký

a hlboký teoretický základ, dodržiavanie duševnej
hygieny, oslobodenie obsahu štúdia od historizmov
a faktografií, optimálne proporcie medzi prednáškami,
seminármi a cvičeniami, maximálne týždenne zaťaže-
nie 55 hodín (z toho 30 hodín prednášok a cvičení a 25
hodín samostatného štúdia) a maximálne 5 skúšok za
semester.
V posledných dvoch rokoch sa postupne vyžadovala

výučba: výpočtovej techniky, programovania, systé-
mov riadenia, práva, bezpečnosti práce, životného pro·
stredia, ekonomiky a riadenia výrobných odvetví
a skúšky z jazykov v 2. a 4. semestri. OR pre GaK
nemala prakticky problémy so zaradením výučby
predmetov spojených s rozvojom vedy a techniky,
lebo také alebo podobné predmety už máme v našich
učebných plánoch vyše desať rokov.
V zmysle pokynov MŠ ČSR a SSR možu mať jed.

notlivé fakulty vysokých škol 20 % rozdiely v predme.
toch učebných plánov, čo do názvov a obsahu, čím Ba
má zdorazniť osobitosť každej školy. Prírodovedný
a teoretický základ štúdia sme boli nútení dať do
prvých dvoch ročníkov a niektoré ďaršie predmety
aplikácie teoretického základu vačšinou do tretieho
ročníka (čast vyššej geodézie, geofyzika a geodynami.
ka, matematická kartografia) a do štvrtého ročníka
(geodetická astronómia a kozmická geodézia). Vii,čšina
odborných a odborne prehlbujúcich predmetov sa
preto dostala do tretieho a štvrtého ročníka. Učebné
plány sú v rámci 4·ročného štúdia prakticky prehuste-
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né pomerne velkým počtom predmetov, z ktorých
niektoré nekončia skúškou v párnych semestroch z do-
vodov, že sme museli dať prioritu predmetom marxiz-
mu-leninizmu a jazykom.

Medzi fakultami vznikli rozdiely v zaradení pred-
metov do roznych semestrov s rozdielnym počtom
výučbových týždňov, čím vznikli rozdiely v počte
hodín pre zabezpečenie výučby týchto predmetov.
Niektoré rozdiely na fakultách vznikli aj tým, ženiekto-
rým predmetom dali inú výmeru týždenných hodín.
Tieto rozdiely sú v zmysle pokynov ministerst:ev prí-
pustné. Odrážajú vo vačšine prípadov rozdielne orga-
nizačné a personálne členenie katedier na ČVUT, VUT
a SVŠT. Ak vezmeme do úvahy najmenší počet hodín
pre jednotlivé predmety na ČVUT, VUT a SVŠT
zistíme, že všetky fakulty majú 92 % spoločných
hodín. Zvýraznenie osobitosti jednotlivých škol v rám-
ci 4-ročného štúdia, dovolenými 20 %, sme nemohli
ani uplatniť.

Predmety učebných plánov v podstate rozdefujeme
na: spoločensko vedné, teoretický základ a aplikácia
teoretického základu, odborné a odborné prehlbujúce,
ostatné predmety a predmety štátnych záverečných
skÚšok. Vyskytujú sa menšie rozdiely v zaradení
niektorých predmetov do semestrov a tiež v názvoch
predmetov. Počet výučbových semestrov vyznačíme
po názve predmetu. Tie predmety, ktoré sú len na
jednej škole vyznačíme skrátkou školy (ČVUT, VUT,
SVŠT). Platným učebným plánom sa takto vyhneme,
treba však pripomenúť, že sú v podstate podobné
a navzájom vefmi blízke.

5.1 Spoločenskovedné predmety

Dejiny KSČ a Medzinárodné robotnícke hnutie (2),
Politická ekonómia (2), Marxistická filozofia (2), Ve-
decký komunizmus (2), Základy práva (1).

5.2 Teoretický základ a aplikácia
teoretického základu

Matematika (4), Deskriptívna geometria (1), Aplikova-
ná optika (1), Aplikovaná optika a elektronika (1) -
VUT, Fyzika (2-3), výpočtová a grafická technika
(2), Teória chýb a vyrovnávací počet (2), Teória
systémova kybernetika (1), Geodézia (3-5), Elektro-
nické metódy v geodézii (1) - ČVUT, Vyššia geodézia
(2), Geogyzika a geodynamika (1), Matematická karto-
grafia (1), Geodetická astronómia a kozmická geodézia
(2).

5.3 Odborné a odborné prehlbujúce
predmety

Fotogrametria a dia!kový prieskum Zeme (2), Mapo-
vanie (1), Evidencia nehnute!ností (1), Inžinierska
geodézia (2), Geodézia v podzemných priestoroch (1),
Ekonomika a systémy riadenia geodézie a kartografie
(2), Topografická a tematická kartografia (1), Karto-
grafická polygrafia a reprografia (1), Pozemkové
úpravy a ochrana podneho fondu (1), Podohospodár-
stvo (1), Základy inžinierskeho stavitefstva (1),
Územné plánovanie (1), Kartografické kreslenie (1) -
SVŠT, Špeciálny geodetický a kartografický seminár

(2), Výučba v teréne (4), Diplomová práca (1), Pred-
diplomová prax (1) - VUT, Exkurzia (1) - VUT.

5.4 Ostatné predmety
Ruský jazyk (2), Neslovanský jazyk (2), Telesná vý-
chova (6), Telovýchovný kurz (2), Vojenská príprava
(4), Vojenské sústredenie (2), Náuka o obrane štátu
(1), Odborná prax (2).

5.5 Predmety štátnej záverečnej skúšky
Marxizmus-leninizmus, Geodézia a vyššia geodézia,
Mapovanie vrátane evidencie nehnutefností a karto-
grafia, Volitefný predmet: výpočtová a grafická tech-
nika, Teória chýb a vyrovnávací počet, Kartografia
a polygrafia, Geofyzika a geodynamika, Geodetická
astronómia a kozmická geodézia, Fotogrametria a diaf-
kový prieskum Zeme, Inžinierská geodézia a geodézia
v podzemných priestoroch, Pozemkové úpravy a ochra-
na podneho fondu, Ekonomika a systémy riadenia
geodézie a kartorgafie.

Okrem predmetov učebného plánu, može každá
fakulta vyučovať 10-15 nepovinných predmetov
podla individuálneho záujmu študentov.

6. Učebné plány pre individuálnu skupinu študentov

Vysokoškolský zákon a príslušné vyhlášky a predpisy
umožňujú aj individuálne štúdium pre nadaných
a talentovaných študentov a štúdium pre individuálnu
skupinu študentov. Štúdium mOžebyť aj 5-ročné.

Na ČVUT prebieha 5-ročné štúdium pre individuál-
nu skupinu študentov, ktoré je zamerané na dia!kový
prieskum Zeme, na geodéziu v investičnej výstavbe
a stavebníctve, nakartografiu a na vyššiu a kozmickú
geodéziu. Na SVŠT prebieha 5-ročné štúdium pre
individuálnu skupinu študentov pre geodetické zá-
klady a globálnu geodéziu a štúdium mapovania
a evidencie nehnutefností. Štúdium na ČVUT a SVŠT
je na základe spoločenskej objednávky praxe. Pre
školský rok 1987/1988 pripravujeme na SVŠT skupinu
študentov na 5-ročné štúdium geodézie v investičnej
výstavbe a pre školský rok 1988/1989 štúdium karto-
grafie, a to na základe objednávky Slovenského úradu
geodézie a kartografie.

Dokument [1] kladie významnú úlohu ďalšiemu
vzdelávaniu absolventov vysokých škol formou PGŠ.
Je len na škodu, že táto forma štúdia nebola doteraz
uzákonená a nevyšli k nej príslušné zákonné normy.
Výchova špecialistov z roznych oblasti GaK by bola
tým zabezpečená podra reálnych potrieb praxe.

Súčasťou novej pedagogickej dokumentácie sú aj
rámcové učebné osnovy. Podrobné učebné osnovy
budú zrkadlom modernizácie rozsahu a obsahu každé-
ho predmetu a poslúžia tiež na vypracovanie plánov
výchovno-vzdelávacej činnosti a svetonázorového
posobenia v jednotlivých predmetoch.

Súčasná pedagogická dokumentácia študijného od-
boru GaK výstižne charakterizuje význam a úlohy
GaK v súčasnej etape budovania rozvinutej socialis-
tickej spoločnosti.
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Širokoprofilový odbor GaK pripravuje absolventov
pre všetky oblasti činnosti GaK. Výchova špecialistov
kartografov sa bude realizovať v rámci 5-ročného
štúdia pre individuálnu skupinu študentov podra
spoločenskej objednávky praxe. Ďalšie možnosti sú
vPGŠ.

Vzhl'adom na skutočnosť, že výchova kartografov
v ČSSR sa uskutočňuje na vysokých školách technic·
kého a univerzitného smeru, treba uvažovať o medzi·
odborovom štúdiu kartografie rozšírením geografic.
kých predmetov študentom technického smeru a roz-
šírením technických predmetov študentom univerzit·
néhosmeru.

[1] KOLEKTÍV: K současným lllwlům vysokých škol
v Československé socialistické republice. [Zborník
uznesení, referátů, zpráv.] Praha, Státní pedagogické
nakladatelství, n. p. 1981. 432 s.

Lektoroval:
Doc. Ing. Josef Šmidrkal, CSc.,

katedra mapování a kartografie
FSv ČVUT, Praha

Optimalizace ekvivalentních
zobrazení z hlediska zkreslení

Prof. Ing. Vladislav Hojovec, DrSc.,
katedra mapování a kartografie

FSv ČVUT v Praze

Optimalizaci kartografických zobrazení z hlediska
zkreslení je v literatuře poslední doby věnována po-
zornost, v zahraniční literatuře např. [8,9, 1OJ. Rovněž
na katedře mapování a kartografie stavební fakulty
ČVUT jsou v poslední době uvedené problematice
věnovány některé práce, např. [2, 3, 4, 5, 6, 7, lIJ. Jak
je uvedeno v pracích [2, 8J, je možno uvažovat opti-
malizaci obecně (bez předem daných dalších podmí.
nek) či v dané třídě zobrazení. Nahlédnutím do atlasů
či lit. [lJ je možno se přesvědčit o důležitosti zobrazení
ekvivalentních, vhodných především při tvorbě map
malých měřítek. Proto právě jimi a jejich optimalizací
se zabývají některé naše práce. Teorii ekvivalentních
zobrazení rozšiřuje [4J, praktické aplikace pak ukazu-
jí [7, 11J nebo [3J.

V práci [6J je obecná teorie podaná v lit. [4J a stručně
zrekapitulovaná v GaKO [3J rozšířena. Podáme zde
alespoň výsledky. Pro ekvivalentní zobrazení platí
parciální diferenciální rovnice při poloměru koule
R=l

fuYv - hYu = cos U

při obecných zobrazovacích rovnicích

kde U, V značí zeměpisnou šířku a délku redukovanou
ke střednímu poledníku, x, y pak pravoúhlé rovinné
souřadnice. Jejím řešením analogicky k rovnicím (3)
a (4) uvedeným v práci [3J je možno získat výsledné
rovnice

sin U
x = G(V)

F[Y- f G(V dV, s~~Vb]= O, (4)

obsahující volné (volitelné) funkce F, G, jejichž vhod-
nou volbou vždy dostáváme ekvivalentní zobrazení.
Funkce G je přitom funkcí pouze jedné proměnné (V),
zatímco F je funkcí dvou proměnných y - J G( V) d V

G( V) R o. (4)' té· • 'ť ka sin [1' OVlllCl Je z mozno psa Ja o

y= fG(V)dV +F* (~~V~) (5)

a v dílčím případě při požadavku symetrie zobrazení
podle středního poledníku V = O je třeba položit

F* I sin U) = 0l G(V) .

Práce [6J pak zkoumá některé dílčí případy při volbě
funkce G( V) a numericky vyhodnocuje zobrazení na
základě minimalizace globálního kritéria sestaveného
pro extrémní úhlové zkreslení. Numerické výsledky
je možno najít v lit. [6J.

Užití vhodné transformace kartografického zobrazení
pro nalezení nových výhodnějších zobrazení bylo již
dříve v matematické kartografii aplikováno. Stačí při-
pomenout některá zobrazení, v kartografické litera-
tuře nejčastěji řazená ke zobrazením nepravým, od-
vozená transformací ze zobrazení jednoduchých.
Např. Aitovovo zobrazení vzniká jako afinní průmět
příčného ekvidistantního azimutálního zobrazení Pos-
telova, Hammerovo zobrazení vzniká Aitovovým
postupem při uplatnění ekvivalence. Taková zobrazení
byla rozpracovávána rovněž v sovětském výzkumném
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ústavu CNIIGAiK, do řady vhodných variant rozpra-
coval Aitovovu myšlenku Wagner ad.

Ze sledovaného hlediska vyvození nových ekviva-
lentních zobrazení a jejich optimalizace je vhodné
užít takové rovinné transformace ekvivalentních
zobrazení, která zachovává ekvivalenci. Odvodíme
nejdříve takovou transformaci. Platí-li pro nějaké
vhodné (např. již v praxi užívané) ekvivalentní zobra-
zení obecné zobrazovací rovnice (2) při splnění pod-
mínky (1), při označení rovinných souřadnic nového
(hledaného) zobrazení X, Y bude transformace dána
rovnicemi

Je zřejmé, že musí pro zachování ekvivalence platit
analogicky k rov. (1)

Fu = Fxfu + Fy(Ju,
Fv = F"jv + Fy(Jv,
Gu = Gxfu + Gy(Ju,
Gv = G"jv + Gy(Jv.

Potom rov. (8) bude po úpravě

(Fpy-FyG,,).(fu(Jv-fv(JU) = cos U,

takže s přihlédnutím k rov. (1) musí pro ekvivalentní
transofrmaci (7) platit

Najdeme-li tedy nějakou transformaci (7) užívaného
zobrazení (2), vyhovující rov. (10), našli jsme nové
ekvivalentní zobrazení, jehož kvalitu z hlediska zkres-
lení můžeme posoudit podle nějakého vhodného kri-
téria, v případě našeho ekvivalentního zobrazení
sestaveného nejlépe pro extrémní úhlové zkreslení.
Nazveme dále rov. (10) charakter i sti ckou rovnicí.

Při postupu obdobném jako v práci [4] můžeme poklá-
dat jednu z obou funkcí (7) za funkci danou. Např.
při dané funkci G(X, Y) bude při řešení charakteris-
tické rov. (10) platit

dx =_ dy =dX
Gy G" .

V dalším z rov. (11) užijeme kombinaci

G"dx = -Gydy.

Vzhledem k integrovatelnosti kombinace bude

Y = f G,,(x) dx + (X(Y),

kde (X(Y) je zatím volitelná funkce a odtud Gy = (X'(Y).
Potom podle (12)

f G,,(x) dx + 2(X(y) = CI' (13)

Z další kombinace podle (11)

kde Gy = (X'(Y) a tedy pro integrovatelnost (X'(y) = k.
Odtud (X(Y) = k.y a další integrál podle (14) je

1
Spojením (13) a (15) při položení K = k dostaneme

obecné transformační rovnice

x = Kx + H (J G(x) dx + ~ y)
Y = J G,,(x) dx + ~ y,

v nichž K je volitelná nenulová konstanta, GAx) voli-
telná funkce pouze jedné proměnné x a H je volitelná
funkce obou proměnných podle (16).

Rovnice (16) představují tedy dosti obecné funkce
ekvivalentní transformace (7) daného ekvivalentního
zobrazení (2). Úplná obecnost je omezena podstatou
metody -potřebnou integrovatelností kombinací
(12) a (14).

Jako příklad a do jisté míry i pro ověření získaných
výsledků (16) položíme v nejjednodušším případě
vrav. (16)

G,,(x) = 0,

II UG,,(x) dx + i y) = 0 ,

G,,(x) dx = 0.

Budou pak rov. (16)

1
Y=-y

K

značit případ afinní ekvivalentní transformace, která
je ostatně zřejmá již podle rov. (1).

V obecnějších případech užití rov. (16) je třeba res-
pektovat obvyklé podmínky symetrie transformace
podle osy X (obraz stř.poledníku), příp. Y (symetrie
podle rovníku). Je zřejmé, že rov. (18) oběma podmín-
kám vyhovují. Protože tedy např. v rov. (16) má Y
být pro symetrii podle stř. poledníku funkcí v y lichou,

je třeba, aby vždy G,,(x) dx = 0. Potom H( i y) musí

ze stejného důvodu být funkcí v y sudou. Volit funkci
H rovnou nenulové konstantě zřejmě postrádá prak-
tického významu, neboť konstanta pak znamená pou-
hý posun. Je tedy možno volit např.

H = h2y2 + h4y4 +
takže pak rov. (16) budou

X = Kx + h2y2 + hď +
1

Y=-y.
K

Rov. (20) zřejmě zachovávají symetrii podle stř. po-
ledníku, nikoliv však podle rovníku. Jsou obecnější
vzhledem k rov. (18).

1987/259



Geodetický a, kartografický obzor
260 roěnik 33/75, 1987, ěisl0 9

Případ Volba funkce Výsledné zobr. rovnice I Možnost lloul!iti

aa) GI/.funkce pouze x F(x) = f ~ dx, bez nároků na GI/-symetrie podle X; *)
1/ jestliže GI/ je sudá v x-symetrie i podle Y

G(x, y) = GI/'Y (21)

ab) F(x).funkce pouze x 1 bez nároků na F(x)-symetrie podle X;F(x), G(x, y) = F'(x)' Y
jestliže F(x) je lichá v x-symetrie i podle Y

(22)

ba) F ",.funkce pouze Y F(x, y) = F",.x, jestliže F", je sudá v y - symetrie podle X;

f -}dY bez nároků na F", - symetrie podle Y **)
G(y) = (23)

'"
bb) G(y)-funkoe pouze Y F(x, y) = G'~Y) .x, G(y) jestliže G(y) je liohá v y - symetrie podle X;

bez nároků na G(y) - symetrie podle Y
(24)

cal G",-funkce pouze Y F(y) = - f ~'" dy, jestliže G", je liohá v y - symetrie podle X;

G(x, y) = G",.x (25)
symetrie podle Y není možná

ob) F(y)-funkoe pouze y 1 jestliže F(y) je sudá v y - symetrie podle X;F(y), G(x, y) = - F'(y) .x
symetrie podle Y není možná

(26)

dal FI/.funkoe pouze x F(x, y) = FI/'y, symetrie podle X není možná;

G(x) = - f _l_dx (27)
jestliže FI/ je liohá v x - symetrie pouze
podle Y;FI/ řešení nemá praktioký význam

db) G(x).funkoe pouze x 1 symetrie podle X není možná;F(x, y) = - G'(x) .y, G(x)
jestliže G(x) je sudá v x - symetrie podle Y;

(28) řešení nemá praktioký význam

5. Řešeni charakteristické rovnice jinými
metodami

Pro dílčí řešení oharakteristické rov. (10) je možno
užít i jinýoh metod. Např. ze stavby charakteristické
rovnice jsou patma možná dílčí řešení při matematic-
kýoh předpokladech:

a) F",GI/ = 1 a současně FI/ = 0,
b) F",GI/ = 1 a současně G",= 0,
c) -FI/G", = 1 a současně F", = 0,
d) -FI/G", = 1 a současně GI/= 0.

Uvedeme řešení při podmínkách sub a) až d) a prove.
deme hodnocení případů z hlediska. vhodnosti karto·
grafických zobrazení.

Případ sub a)

Protože podle předpokladu FI/ = 13, musí platit, že F
je funkcí pouze proměnné x. Pak z druhého předpokla.
du F",GI/ = 1 vyplývá, že GI/ je rovněž funkcí pouze
proměnnéx.
aa) Je zřejmé, že je možno volit GI/' Potom G =

= GI/Y' Dále zpětně bude F' = _1_ a odtud F(x) =
GI/

= f~1/ dx.

ab) Je ovšem možno vyjít též z volby funkce F(x).

1 1
Potom GI/ = -F' ) a tedy G = -F' y.(x (x)

Případ sub b)

Protože podle předpokladu G", = 0, musí platit, že
G = G(y). Pak z druhého předpokladu F",GI/ = 1 vy.
plývá, že F", je funkoí toliko y.
ba) Je zřejmé, že je možno volit F",. Potom F =

=F",.x.Zpětněopět bude G' = ~ a odtud G = ; dy.
'" '"bb) Je možno vyjít i z volby funkce G(y). Potom

1 1
F", = G'(y) a tedy F = (Jř(y) x.

Případ sub c)

Podle předpokladu FI/ = 0 a tedy F = F(y). Z druhé.
ho předpokladu -FI/G", = 1 vyplývá, že G", je funkcí
pouzey.
ca) Je možno volit funkci G",. Potom G = G",.x.

Zpětně bude F' = - G
1
a odtud F = -f~ dy .

'" G",
cb) Je možno vyjít z volby F(y).Potom G",=- F,1

(y)
1

a tedyG = - F'(y) x.
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Případ sub d)

Podle předpokladu Gy = 0 a tedy G = G(x). Z druhé-
ho předpokladu -Fp", = 1 plyne, že Fy je funkcí
toliko x.
dal Volíme funkci Fy. Potom F = Fy y. Zpětně bu-

de G' = - _1_ a proto G = -f~dx.
Fy Fy

db) Konečně možno provést volbu G(x). Potom
1 1

Fy = - G'(x) a proto F = - G'(x) y.

Shrnutí a diskuse výsledků dílčích případů

V tab. 1 jednak shrneme výsledky řešení, která je
nutno pokládat z matematického hlediska za dílčí,
dále pak posoudíme možnost užití při základuích pod-
mínkách kartografického zobrazení, tj. vyžadované
symetrie podle středního poledníku (v obraze osy X
při samozřejmém předpokladu, že transformované -
původní - zobrazení samo tomuto požadavku vyho-
vuje), příp. podle rovníku (v obraze osy Y).

*) Snadno je možné dokázat, že při funkci Gy sudé

v x je S ~y dx funkcí v x lichou a obráceně. Poznatků je

využito i v dalšíchpřípadech tabulky.
**) Případ ba) je obecnějším případem rovnic (18),

které dostaneme položením F", = K.
Pazn.: Integrační konstanty při integracích v tab. 1
jsou položeny rovným nule. Nemají praktický význam,
znamenají pouhý posun a na kresbu a tedy ani na hod·
noty zkreslení proto nemají vliv.

Z tab. 1 je zřejmé, že případy aa) a ab), dále pak
ba) a bb), cal a cb), dal a db) jsou z hlediska obecnosti
řešení stejné. Při praktickém užití je tedy teoreticky
lhostejné, kterého případu z uvedených dvojic uži-
jeme; možno tedy zvolit vždy případ, který z matema.
tického hlediska usnadňuje řešení.

6. Volba volné funkce pro dourčení zobrazovacích
rovnic

Je zřejmé, že všechny čtyři (resp. z praktického hle·
diska tři) základní případy řešení jsou dourčeny volbou
nějaké funkce a to vždy funkce pouze jedné proměnné,
což jistě znamená omezenost v řešení. Zbývá tedy na·
lézt metodu pro vhodné určení takové funkce.
Původní zobrazení, dané rovnicemi (2) je ekvivalent-

ní, rovněž po transformaci zobrazení, dané obecnými
rovnicemi (7) dostáváme jako výsledek ekvivalentní
zobrazení. Smyslem transformace původního zobra-
zení je snížit matematicko-kartografické charakteristi·
ky. U ekvivalentních zobrazení je základní lokální
charakteristikou extrémní úhlové zkreslení Aw, ._čí.
tané podle vzorce

Aw _ 1 V 2 2tg -2- -"2 mp + mr - 2,

kde mJ! a mr značí po řadě délková zkresleIÚ v poledníku
a v rovnoběžce. Uvedený vzorec má obecnou platnost.
Zpravidla již totiž po transformaci u získaného zobra.
zení (7) nebude platit, že poledník a rovnob~ka jsou
hlavními paprsky a.není tedy možno užít vzorce

jehož platnost je omezena na zobrazení ortogonální,
tedy i tzv. jednoduchá, mezi něž naopak často bude
patřit transformované zobrazení (2).
Vzorce pro výpočet délkových zkreslení v poledníku

a v rovnoběžce jsou pro různá původní zobrazení (2)
uvedena v základní literatuře. Proto zde uvedeme
pouze způsob výpočtu těchto veličin pro transformova-
né zobrazení (7).
Při položení poloměru referenční koule R = 1 (bez

vlivu na řešení) platí pro zobrazení (7)

mp= VF~+ G~,

1 V 2 2mr= --u- Fv+ Gv,cos

kde parciální derivace Fu, Fv, Gu, Gv je třeba zavést
podle (9). Bude pak

1
mr = -OOSU'

. V!~(F~ + G~) + 2!VfJv(F;Fu + G",Gu)+ fl}(F~+ G;) .
(32)

Parciální derivace !u,!v, Yu, flv se individuálně určují
podle rov. (2), F"" Fy, G"" Gu pak podle výsledných rov-
nic (7).
Užití vzorců (29) a (32) se stává někdy složitějším,

jestliže původní zobrazení (2) je vedeno z obecné
polohy zobrazovací plochy. V takovém případě je
výhodné uvážit místo geografické sítě síť kartografic.
kou (kartografické poledníky a rovnoběžky), neboť je
zřejmé, že lokální charakteristikaAw je k síti invariant·
ní. Platí totiž pro (29)

neboť se jedná o směry, které jsou v originálu ortogo·
nální. Potom můžeme užít pro výpočet extrémního
úhlového zkreslení Aw vzorce (a, h značí po řadě karto-
grafické poledníky - azimutální kruhy a kartogra.
fické rovnoběžky - horizontální kruhy)

Aw I V 2 2 2tgT ="2 ma+ mh-

a při zavedení kartografické šířky S a kartografické
délky Dpak

1
mh=--'

cosS

. V!h(F~ + G~)+ 2!DflIJ(FxFlI + GxGlI) + flNF~ + G~).
(32a
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Tab. 2 Závislost globálníoharakteristiky :ELlwna volbě
parametru K při vblběintervalu 10° v mlových bodech

K IS(K) (ve stupních) I a1.10' I a2.10'

1;0000 48,588 O -2125
1,0005 48,3755 -1900 225

1,0010 48,1855 -1675 225
1,0015 48,018 O ~1 452 223
1,0020 47,8728 -1234 218
1,0025 47,7494 -1022 212
1,0030 47,6472 -818 204'

1,0035 47,5654 203 1021
1,0040 47,585 7 1850 1647
1,0045 47,7707 2029 179
1,0050 47,973 6 2 199 170
1,0055 48,1935 2361 162
1,0060 48,4296 2517 156
1,0065 48,6813

Obr. 1Závislost globální charakteristiky 1; t!.w na volbě
parametru K pro interval 10° v uzlových bodech

Z hlediska výpočtu je tedy vzorec (29) a. (29a) velice
výhodný. .
Pro dourčení volné funkce se nabízí užití globální

charakteristiky, sestavené pro zobrazované úzeuú
z extrémního úhlového zkreslení t!.w. V lit. [2, 3, 4, 5,
6, 7] je často užíváno exaktní, ale obtížnější cesty
ll),inimalizace dvojného integrálu, sestaveného z ex-
trémníhoúhlového zkreslení pro geografický lichoběž-
ník, v němž se zobrazované území nachází. Tato cesta
má dvě nevýhody; často (jedná se o úlohu variačního
počtu) není známo matematické řešení a navíc integra-
ci podléhají i oblasti, které nejsou součástí zobrazQva.
ného území. Proto je např. v lit. [3] uvedena metoda,
pracující pouze se zobrazovaným územím (bez uvážení

geografického lichoběžníku), i když není zcela exaktní
a vyžadující k výpočtům bezpodmínečně užití automa-
tizačního prostředku (na úrovni alespoň programova-
telného kalkulátoru). Její princip je uveden např.
v práci [3]; spočívá v náhradě hledané funkce polyno-
mem, jehož koeficienty jsou počítány z minimalizace
sumačního výrazu pro extrémní úhlové zkreslení, které
je vyčíslováno pro systematicky volené koeficienty
polynomu v uzlových bodech zobrazovaného území.
Ukazuje se, že mnohdy je možno se spokojit se dvěma
(nebo i jedním) koeficientem; postup pro více koefi.
cientů obsahuje práce [5]. Bližší vysvětlení obsahuje
kap. 7 v příkladu.

Pro názor uvedeme výsledky jednoduché transformace
zobrazení. Další číselná rozpracování se stanou před-
mětem dipl. prací nebo studentské vědecké umělecké
a odborné činnosti (SVUOŮ) na stavební fakultě
ŮVUT v Praze (katedra mapování a kartografie).
Za příklad je zvolena transformace zobrazení Jižní

Ameriky, kdy původním zobrazením je ekvivalentní
zobrazení azimutální se zobrazovacími rovnicemi v kon-
krétním tvaru rov. (2)

pf! polárních rovinných souřadnicích (poloměr refe-
renční koule R = 1)

2· 'lfJe = sm2,

Kartografické souřadnice jsou počítány ze souřadnic
zeměpisných U, V podle známých vzorců, plynoucích
z polárního trojúhelníku při poloze kartografického
pólu U = 20° j. š., V = 20° z. d.
V uzlových bodech je možno počítat délkové zkres-

lení v kartografickém poledníku. ma a v kartografické
rovnoběžce mh podle vzorců

'lfJ
ma = cos2 '

1
mh=---

cos .J!...
2

a dále (kartografické poledníky a rovnoběžky jsou
hlavními paprsky) podle (30)

1- cos2.J!...
. t!.w 2

sln-
2
- =

1+ cos2.:L
2

Zobrazení budeme transformovat v nejjednodušším
případě afinní ekvivalentní transformací podle rov.
(18), v nichž se vyskytuje jediná volitelná konstanta K.
Bude pak podle'(32a) v novém zobrazení
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I
i

AI.10' I A2.10'K s (ve stupních) I
1,0000

I

48,588 O -c2 125
1,0005 48,3755 -1900 225

1,0010 48,1855 -1675 225
1,0015 48,018 O -1452 223
1,0020 47,8728 -1234 218
1,0025 47,7494 -1022 212
1,0030 47,6472 818 204
1,003.'5 47,5654

K I ·s (ve stupnich) I ·AI.10' I ·A2.10'

1,0065 48,681 3 -2517
1,0060 48,4296 -2361 156
1,005.'í 48,1935 -2199 162
1,0050 47,9736 2029 170
1,0045 47,7707 1850 179
1,0040 47,5857

ma = cos ~ VK2 cos2 D + ~2 sin2 D ,

1mh=-V 11p K2 sin2 D+ K2 cos2 D .
cos 2·

Pro výpočet extrémního úhlového zkreslení nového
zobrazení užijeme vzorce (29a).
Uvedené vzorce umožňují při užití počítače hledat

numericky závislost sumační (globální) charakteristiky
~ tiw na parametru K

kde sumaci extrémního úhlového zkreslení provádíme
nikoliv podle geografického lichoběžníku, v němž úze-
mí leží, ale pouze v uzlových bodech volených v urči-
tém intervalu na zobrazovaném území. Samozřejmě

Tab. 4 Závislost globální charakteristiky ~Llw na volbě
parametru K při volbě intervalu 5° v uzlových bodech

K IS(K) (ve stupních) I AI.10' I A2.10'

1,0000

I
114,37 -84

1,0005 113,53 -68 16
1,0010 112,85 -34 34
1,0015 112,51 -22 12
1,0020 112,29 -11 11
1,0025 112,18 00 11
1,0030 112,18 9 9
1,0035 112,27 28 19
1,0040 112,55 51 23
1,0045 113,06 60 9
1,0050 113,66 68 8
1,0055 114,34

při užití počítače postupné zmenšování intervalů
uzlových bodů nečiní potíží. Hodnotu parametru K,
pro niž L tiw nabývá minimální hodnoty ("optimální"
zobrazení v dané třídě), je možno urč:t buď počítačem
nebo interpolační metodou podle tab. 2, v níž hodnoty
byly získány počítačem při intervalu 10° pro uzlové
body.
Podle funkčních hodnot z tab. 2 je konstruován obr. 1,
svědčící o tom, že při daném intervalu 10° v uzlových
bodech je graf dělen na větve s(K) a*s(K), přičemž
k minimu dochází ve hrotu, v němž derivace zleva
a zprava jsou různé. Uvedená skutečnost je patrná
i z diferencí v tab. 2.
Polohu hrotu je možno řeš;t např. užitím extrapolace

z tab. 3, vzniklé z tab. 2 pro obě větve s a*s aplikací
Newtonova vzorce pro interpolaci zpět. Označíme-li
jako rn zlomek tabulkového kroku h (v našem případě
h = 5 X 10-4), pak dostaneme

AI (rn + 1) A 2S = so + rn 1..\-1 + 2 1..\-2 +
a pro větev *s, kdy *rn = 1- rn

*s = *so+ (1 - m) *ti:1+ (2 -; rnJ *ti:2 +... (41)

Protože pro hrot platí s = *s, bude pro hledané rn při
uvážení kvadratické extrapolace podle (40) a (41)
platit po úpravě

~ (ti2 _ *ti2 ) rn2 +2 -2 -2

+ (til + *ti1 + ~ti2 +~ *ti2 )rn +-1 -1 2 -2 2 -2

+ so - *so - *ti:1 - *ti:2 = O, (42)

po jejímž řešení podle rn dostáváme

Při užití hodnot z tab. 3.vychází K = 1,00382,
Zajímavé výsledky dostáváme pro poloviční inter-

val uzlových bodů 5° v zeměp:sné šířce i délce. Číselné
výsledky jsou uvedeny v tab. 4, grafické pak v obr. 2.
Při předpokládané poloze hrotu v minimu užijeme

pro řešení tab. 5, vzniklé z tab. 4. Řešením podle (42)
a (43) vychází K = 1,00280,
Z obr. 2 i z tab. 4 je patrné, že z praktického hlediska

již nedochází k hrotu, že tedy není třeba rozdělovat
graf na větve s a *s. V takovém případě pak je možno
hledat minimum z tab. 4. Podle známého Newtonova
vzorce pro interpolaci vpřed platí

Nabývá-li funkění hodnota s minima, musí platit
ds ·drn = O. Uvážíme-li interpolační vzorec pouze do

druhé diference včetně, bude platit pro minimum

ti~ - 2ti~
rn = 2ti~ .

Užitím vzorce (45) a hodnot z tab. 4 dostaneme pro
minimum globální charakteristiky K = 1,00275,
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112,0
o S 10 IS 20 2S 30 3S 40 4S se SS (K-1 ).10"

Obr. 2 Závislost globální charakteristiky ~ ~w na volbě
parametru K pro interval 5° v uzlových bodech

K I 8 (ve stupních) A1.104 AI.I04

1,0000 114,37 -84
1,0005 113,53 -68 16
1,0010 112,85 -34 34
1,0015 112,51 22 12
1,0020 112,29 - IIII
1,0025 1I2,18

K I ·s (ve stupních) ·Al.101 I ·AI.l01

1,0055 113,44 -68
1,0050 1I3,66 -60 8
1,0045 1I3,06 -51 9
1,0040 1I2,55 28 23
1,0035 1I2,27 09 19
1,0030 1I2,18

Je tedy zřejmé, že pro kartografický účel postačuje
interval 5° v zeměpisné šířce i délce uzlových bodů.
Můžeme předpokládat, že tento interval s postačující
přesností postihuje závislost (39) a další zmenšování
intervalu by již nepřineslo zpřesnění významné
z praktického hlediska.
Zobrazovací rovnice získaného zobrazení tedy jsou

Obr. 3 znázorňuje v původní síti ekvivalentního azi-
mutálního zobrazení ekvideformáty ~w (pro interval
uzlových bodů 5° ~ ~w = 114°37), obr. 4 je pak kon-
struován pro nové zobrazení (46) (~~w = 112°17).

Obr. 3 Ekvivalentní azimutální zobrazení s ekvideformá-
tami ~w

Popsané metody zobrazení mají celou řadu výhod
oproti klasickým řešením. Lze jimi nacházet obecné
třídy charakteristik zobrazení s volnými funkcemi, což
umožňuje najít řadu zobrazení nových připojením dal-
ších podmínek. Můžeme tedy - zvolíme-li za další
podmínku nároky na zmenšení úhlového zkreslení -
pokládat námi hledané zobrazení za jistou aproximaci
Meščerjakovových ekvivalentních zobrazení "polo-
konformních" [8] (analogii zobrazení Eulerových), tj.
takových ekvivalentních zobrazení, která jsou nej-
bližší zobrazení konformním. Je třeba si však uvědomit,
že i tato řešení jsou omezena skutečností. že nalezené
funkce jsou získány při "umělé" podmínce, zavedené
pro možnost matematického řešení. Nelze tedy zatím
nalézt zcela obecně ekvivalentní zobrazení, optimální
z hlediska úhlového zkreslení.
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Obr. 4 Ekvivalentní azimutální zobrazení transformované
podle (46) 8 ekvideformátami ~w

Výhodou transformace a nalezení rovnice (10) cha-
rakteristické pro transformaci ekvivalentní je tasku-
tečnost, že metoda dává možnost ověření vhodnosti
často užívaných zobrazení. Jestliže např. již v námi
uvedeném nejjednodušším příkladě transformace (18)
vychází K =j=. 1, je prokázáno, že původní zobrazení
není optimální. I když z paktického hledika řešení (46)
nedává pronikavé zlepšení (mírné zlepšení se projevilo
z hlediska kritéria globálního), lze očekávat, že další

řešení např. podle (20) nebo řešení uvedená v tab. 1
mohou přinést oproti (46) další zlepšení. Taková
řešení budou dále na katedře mapování a kartografie
dále rozpracovávána.
Závěrem děkuji ing. Sylvě Lisonové za provedení

některých výpočtů.
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Dne 9. září 1987 se dožívá
v
75 roků soudruh Ing. Franti-

šek Koubek, předseda Ceského úřadu geodetického
a kartografického v letech 1970 až 1985. v

Patří do řad předválečných členů KSC a celý svůj
i:íivotzasvětil práci pro socialistické přeměny naší spo-
lečnosti. Byl aktivně činným v protifašistickém odboji
za okupace Československa. Po roce 1945 se podílel
na osidlování pohraničí a v roce 1947 byl pověřen bu-
ď,ovánímstrojních a traktorových stanic jako inspektor
Ustředí mechanizace zemědělství v Západočeském kraji.
Poté řídil rozvoj středního zemědělského školství jako
ředitel dvou středních zemědělských technických škol
a podílel se na socialistické přestavbě našeho zem ěděl-
ství. Ke své odborné profesi se vrátil v roce 1958, kdy
byl jmenován ředitelem Oblastního ústavu geodézie
a kartografie v Českých Budějovi<?-ích.V roce 1969 byl
povolán ústředním výborem KSC do Prahy, ~by se
zúčastnil prací na konsolidaoním procesu resortu CÚGK

po krizovém období. Dnem 1. ledna 1970 byl jmenován
do funkce předsedy ČÚGK.
Ve všech funkcíc.g. prosazoval zájmy dělnické třídy

a cíle politiky KSC. Qb~tavě zabezpečoval všechny
úkoly, které pro resort CUGK plynuly z usnesení vyš-
ších stranických a státních or~ánů. Pod vedením
s. Ing. Koubka realizoval resort Ceského úřadu geode-
tického a kartografického úspěšně tři pětiletky, pátou,
šestou a sedmou. V tomto období byl postupně zaváděn
racionální systém evidence nemovitostí, došlo k realizaci
nového systému státních mapových děl. Rozvinula se
rozvojová disciplína dálkového průzkumu Země a vel-
kého rozmachu dosáhly práce z oboru inženýrské geo-
dézie a tematického mapování. Došlo také k zásadnímu
obratu ve vybavení resortu novou přístrojovou t~chni-
kou a v uplatňování nových pracovních metod. Siroce
a systematicky se rozvinul výzkum a vývoj v oboru
geodézie a kartografie.
Zásluhy soudruha Ing. Koubka o rozvoj naší socia-

listické společnosti byly oceněny propůjčením státních
vyznamená!}í "Za vynikajícj práci", "Za zásluhy o vý-
stavbu", "Rád práce" a "Rád Vítězného února".
Přejeme soudruhu Koubkovi do dalších let pevné

zdraví a věříme, že i nadále bude svými radami a boha-
tými životními zkušenostmi usilovat o další rozvoj čes-
koslovenské geodézie a karto~rafie.

516:628. 91
VEVERKA, B. - FIKAR, P.
UtiIisation 'de conrbes paramétriques pour modelage
de l'image cartographlque d'éléments de llgne de la
courburevariable générale
Geodetlcký a kartografický obzor, 33, 1987, No 9,
pages 249-252, 4 lllustrations, 4 blbliographles
Régěněratlon de la lIgne cartographlque Ipar Interpo-
latlon de l'ensemble ordonně de polnts děflnls. Préten-
tlons pour un mode.le mathěmatique de la coubre rem-
plan,ant la lIgne cartogracphlque. Ap,pllcatlon du poly-
"r16me-vertorlel, des -cu'blque-s Fergusson;--des courbesBě-
zler et Coons. Modelage Interactlf de I' Image de la
courbe. Necěssltě d' évolutlon des systemes gěograp-
hlques pour traltement cartographlque d'lnformatl-
ons terrltoriales.

528.91/92:65.011.56
HOFMANN, A.
Proposition de procédés de reproduction cartograpkl-
que de la fabrication des cartes avec appul de la tech-
nlque de calcul
Geodetický -a kartografický obzor, 33, 1987, No 9,
pages 252-255, 6 illustratlons, 2 blbllographles
Applicatlon de la technlque de cal cul dans le processus
de projection du procědě technologlque pour la fabrl-
catlon des cartes. Formulatlon des :partles d' entrée
et de sortie du systeme de _projectlon automatlsé. Pro-
posltion d' ensemble de symboles pour la reprěsenta-
tion graphlque des lnformatlons- traltées.

528.371
DANIŠ, M.
Dokumentation pédagogique nouvelle etétudes de géo-
désie et de cortographie
Geodetický _a kartografický obzor, 33, 1987, No 9,
pages 255-258, 1 blbllographle
Evolutlon du systeme d' Instructlon tchěcoslovaque et
place actuelle des hautes ěco,les dans la prěsentepé-
rlode de I' ědification d' une soclěté 'soclallste déve-
lo!ppěe. Le iprofII des anclens ěleves de la spéclalitě
commune gěoděsle et cartographle. Plan d'ětudes quad-
rlennal et caractěrlstlques communes pour I' Ecole
Tcheque Supěrleure d'lngěnleurs 11. Prague, 11. Brno et
11. Bratislava. Les matleres d' enselgnement cartograp-
hlque et pareH et leur role dans la formatlon des ětu-
diants. iPosslbl!ltěs de la formatlon de s'pěclallstes pour
la cartogra'phle dans le cadre d' groupe d' études In-
dlvldue!.

51.528.913
HDJDVEC, V.
Optlmalisation des projectlons équlvalentes du, polut
de vue déformation
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, No. 9,
pages 258-265, 4 Illustratlons, 5 planches, 11 blblio-
graphles
Élarglssement de la thěorle des projectlons ěqulvalen-
tes. Méthode des transformatlons équlvalentes des
projectlons équlvalentes par déductlon de "l'équatlon
caractérlstlque". Démonstratlon de plusleurs solutlons
posslbles, condulsant aux fonctlons IIbres, le cholx
desquelles peut optlmaIlser la projectlon équlvalente
du polnt de vue valeurs de la děformatlon angulalre
extreme et d'approcher alnsl, 11. une certalne mesure,
11. la projectlon équlvalente "seml-conforme". Exemple
numérlque.
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912.43(084.3-12) [437.6)
FIČOR. D.
Completing the Creation and the First Edition of the
1:10000 Basic Map of ČSSR on the Terrilory of SSR
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, No. 9,
pp. 237-240, 1 tab., 8 ref.
Characteristics of the state map work. Organlzation
securlng Its creation and edltion. Choose of locallties
from the vlewpolnt of na tlonal economlc Importance.
Process of the map creatlon and maln technologlcal
princlples. Signlficance of the map for national and
its further perspectives.

912. 43 Bratislava
HÁJEK, M. - DOLUVODSKÁ, J.
Creating the Map of Bratislava in a Dynamic Scale
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, No. 9,
pp. 241-245, 8 fig., 3 tab., 7 ref.
Creating andprocesslng the orientatlon map of the
town are based on the working aut mathematlcdl mo-
del, chooslDg the suitable source materlal, elaboratlng
the automated solution of the cartographlc and po-
lygrnphic processing.

528.921:65.011.56
MORAVEC, D.
The Logical-Mathematical Model of Maps
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, No. 9,
pp. 246-248, 3 flg., 1 tab., 4 ref.
Descrl,ptlon of the logical-mathematical model of maps.
Possibilities of obtaining the model. Objects and phe-
nomena in the 10gica,l-mathematical model, topologi-
cal relations, structures, and graphs. Practical expe-
rience with the use of graphs. Possible application of
the proposed model.

516:528.91
VEVERKA, B. - FiKAR, P.
The Use of Parametric Curves with Modelling the Car-
tographic Image of Line Elements of Generally Va-
riable Curvature
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, No. 9,
pp. 249-252, 4 fig., 4 ref.
Regeneration of a cartographic line by means of inter-
pola tion from the ordered set of definition polDts.
Requiremets on the mathematlcal mode,1 of curve sub-
stltuting the cartogra,phic line. Appllcatlon of the vec-
tor polynom, the Ferguson cublc, and the Bézler and
the Coons curve. An Interactlve completlng the curve
Image. Need of develo,pment of geographic systems
for cartogra,phic processlng the territorial Informa-
tion.

528.91/92:65.011.56
HOFMANN. A.
Proposing the Carto-reproduction Process of the Map
Produktion, Supported with Computational Technique
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, No. 9,
pp. 252-255, 6 flg., 2 ref.
Appllcation of computatlOnal technlque ln the process
of projectlng the techno,loglcalprocess of the map pro-
ductlon. Formulatlon af Input andoutput parts of an au-
tomated projektion system. The proposal of the set of
symbols for graphlc expresslng the processed lnfor-
matlon.

528.371
DANIŠ. M.
New Pedagogic Docnmmentatlon and Stndy ln the FluId
of Geodesy and Cartography
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, No. 9,
pp. 255-258, 1 ref.
Development of the Czechoslovak pedagoglc system
and the role of hlgh schools ln contemporary stage of

building up the developed soclalist society. The gra-
duate proflle of the jolnt speclaIizatlon of geodesy and
cartography. Instructlonal plans of the 4-year study
and their common features at the Czech Technlcal Uni-
versity ln Prague, the Technical University ln Brno,
and at the Slovak Technical University in Bratislava.
Cartographic and related subjects and their role with
formlng graduates of the specialization. Possibilities
of the education of cartographers within the frame-
work of an individual study group.

51.528.913
HOJOVEC, V.
Optimization of Equivalent Projections from the View-
point of Distortion
Geodetický o kartografický obzor, 33, 1987, No. 9,
pp, 258-265, 4 fig., 5 tab., 11 ref.
Extending the theory of equivalent projectlons. The
method of equivalent transformatlon of equlvalent
projections by means of dertvlng the "characterls-
tic equatlDn". The illustratlon of several possible so-
lutions, leadlng to free functions, by the cholce of
which is posslble to optimlze equlvalent projectlons
from the viewpoint of the extreme angular dlstor-
tlon and, to the certaln degree, to approxlmate
equlvalent "seml-conformal" projectlons. A numerl-
cal example.

912.43(084.3-12) (437.6)
FIČOR, D.
Terme ď elaboration et premlere édltion de la Carte
fondamentale de la Tckécoslovaqnie a [éckelle de
1:10000 snr territoire de la Slovaqnie
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, No 9,
pages 237-240, 1 planche, 8 bibI!ographles
Caractérisllque de I' oeuvre oartographlque d' Etat. Ga-
rantie pour la créatlon et édlllon de I' oeuvre. Cholx
des 10caHtés du IPolnt de vue importance économlque.
Méthode de créallon de la carte et prlnclpes techno-
logiques. lmportance de la pour I' économle nationale
et les ,perspecllves de celle-cl.

912. 43 Bratislava
HÁJEK, M. - DULOVODSKÁ, I.
Eladoralion de la carte municipale de Bratislava en
dimension dynamiqne
Geodellcký a kartografický obzor, 33, 1987, No 9,
pages 241-245, 8 lIlustrations, 3 planches, 7 blbI!o-
graphies
Elaboration et trailement de la carte d' orlentallon
munlclpale conslstant en la créallon du modele mathé-
mallque, dans le cholx des matériaux de base préalab-
les. dans l' élaboration de la solullon automatlsěe et
de I' élaboratlon cartographique et polygraphlque.

528.921:65.011.56
MORAVEC, D.
Modele logico-mathématique des cartes
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, No 9,
pages 246-248, 3 illustrallons, 1 planche, 4 blbllo-
graphies
Descripllon du modele Ioglco-mathémallque des car-
tes. Posslbllilés d'acqulsltlon du modele. Objectifs et
phénomenes du modele loglco-mathématlque, relallons
topologlques, structures et gra,phes, Expérlences pratl-
ques par I'utillsatlon des graphes. Posslbllilés d'appI!-
cation du modeleproposé.



PRINCIPY METOD
UŽiTÉ GEOfYZIKY

Obsahuje popis jednotlivých metod užité geofyziky včet-
ně jejich fyzikálních principů. Jednotlivé metody vysvětlu-
je bez větších nároků na znalosti matematiky a fyziky
a klade důraz na možnosti při řešení konkrétních geolo-
gických problémů.

GEOFYZIKÁLNí METODY
V HYDROGEOIOGII
A INŽENÝRSKÉ GEOLOGII

Podává přehled metod geofyzikálního průzkumu hydro-
geologických struktur a způsobů stanovení některých
hydrogeologických a inženýrskogeologických parametrů
geofyzikálními metodami. Shrnuje dosavadní zkušenosti
s použitím geofyzikálních metod při výzkumu hydrogeo-
logických struktur, při zjišťování základních charakte-
ristik zvodněných kolektorů, při zjišťování fyzikálně
mechanického stavu horninového masívu atd.

Zde odstřihněte a pošlete na adresu SNTL - Na kladatelství technické literatury, odbytové oddělení,
Spálená 51, 113 02 Praha 1

výt. Gruntorád a kolektiv: Principy metod užité geofyziky
...... výt. Mareš a kolektiv: Geofyzikální metody v hydrogeologii a inže-

nýrské geologii
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