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Možnosti geodetického využití globálního družicového systému
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Pomocí systému GPS jsou většinou měřeny dva základní typy veličin: pseudovzdálenosti
a fáze. Pro určení
pseudovzdálenosti je třeba znát kód. Použijeme-Ii CI A
kódu [ll, můžeme teoreticky pseudovzdálenost
určit
s nominální přesností okolo 5 m. Fázi lze měřit s přesností I %, což teoreticky vede k určení vzdáleností na 2
mm. Problémem je však stanovení celého počtu period,
k němuž by bylo třeba znát přibližnou vzdálenost
s přesností okolo 5 cm, resp. 8 cm při měření na frekvenci LI, resp. L2.
Proto se geodetické využití veličin měřených pomocí
GPS soustřeďuje především na tzv. rozdílové (diferenciální) metody, založené na určování rozdílů souřadnic
bodů (tzv. relativní polohy). Vytváření rozdílů synchronních měření stejného typu vede k eliminaci nebo
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S budováním globálního navigačního systému NA VSTAR-GPS vstupují metody geodetického určování polohy do nového období, které lze z hlediska dosavadního vývoje bez nádsázky označit jako převratné. Naše
dnešní geodetická praxe se při určování polohy bodů
a objektů opírá o klasické geodetické základy, vycházející z koncepce oddělených polohových a výškových referenčních systémů a hierarchické struktury geodetických sítí, budovaných výlučně pozemními geodetickými a astronomickými metodami.
Některé nedostatky základních polohových geodetických sítí bylo možno odhalit metodami družicové geodézie, zejména dopplerovskými metodami. Jejich použití však z různých důvodů připadá v úvahu pouze v základních sítích, kde mohou přispět ke zpřesněnému určení rozdílů polohy bodů vzdálených alespoň 200 300 km až o jeden řád ve srovnání s klasickými pozemními metodami.
Naproti tomu geodetické metody orientované na
GPS představují zcela nové pojetí otázky určování polohy z hlediska koncepce, metodiky i technologie. Otevírají novou cestu, ustupující od hierarchického pojetí
geodetických sítí se stabilizovanými geodetickými body, cestu vedoucí k integraci dosavadní polohové a výškové složky na polohu bodu v trojrozměrném prostoru,
v podstatě univerzální cestu k řešeni rozmanitých úkolů
geodetické praxe i experimentálního
výzkumu.
Ve vyspělých státech je problematika geodetického
využití GPS systematicky rozpracovávána od konce r.
1982. V roce 1990 se aparaturami G PS vybavily také geodetické služby Bulharska, Maďarska, Polska a NDR
a zahájily v této oblasti intenzivní výzkum. I při současném stavu kosmického segmentu, kdy na oběžných dráhách je pouze část z celkově plánovaného počtu UOZ,
jsou dosud získané výsledky jednoznačně pozitivní.

obzor

k podstatné redukci chyb, které stejnou měrou ovlivňují
všechna měření v oblasti určitého rozsahu (chyby v efemeridách UOZ, korekce palubních a přijímačových hodin, vliv ionosféry a troposféry). Prakticky je možno
vytvořit mnoho kombinací rozdílů měření mezi přijímači, družicemi a epochami.
Rovnice oprav všech diferenciálních měření (pseudovzdáleností, fázových rozdílů, dopplerovských součtů) obsahují kromě jiných parametrů také rozdíly délek
spojnic přijímač - družice. Tyto spojnice jsou funkcí
známých geocentrických souřadnic družice a neznámých geocentrických souřadnic stanic. které chceme
získat řešením soustavy rovníc. V případě vytváření rozdílů měření ze dvou stanic určujeme vyrovnáním složky
vektoru spojnice stanic (souřadnicové rozdíly Lix, Liy,
Liz).

Obecný tvar rovnic oprava způsob jejich linearizace
je naznačen v [ll. Pro úplnější představu o struktuře
rovnic se zmíníme ještě o dalších parametrech, určovaných vyrovnáním a to v nejobecnějším případě, předpokládajícím zpřesňování dráhy.
Linearizovanou soustavu rovnic oprav pro libovolný
typ měření můžeme napsat ve tvaru
v=A1P+A2x+A3s+A4E+/,

(I)

kde v je vektor oprav,
A; (i = I - 4) matice obsahující parciální derivace
podle příslušných parametrů,
P dynamické parametry, vstupující do polohového vektoru družice a jeho derivace dle času;
mohou to být např. keplerovské elementy pro
počáteční epochu to. souřadnice pólu, harmonické koeficienty rozvoje gravitačního pole, parametry popisující negravitační poruchy aj.,
x je vektor spojnice stanic,
s je vektor atmosférických korekčních parametrů,
E
vektor prametrů, popisujících korekce hodin
a neznámý počet celých period,
/ vektor absolutních
členů (rozdílů měřených
a přibližných zprostředkujících veličin).
Řešení soustavy (I) je poměrně komplikované a její
sestavení může přicházet v úvahu pouze tehdy, je-Ii
k dispozici dostatečný počet měření v síti většího (regionálního nebo kontinentálního) rozsahu. Ve většíně případů není nutné, aby soustava (I) obsahovala všechny
uvedené neznámé parametry a její řešení není třeba
provádět v jediném kroku. Například je možno považovat údaje o polohách družic, obsažené ve vysílaných
efemeridách za dostačující a tím elimiminovat člen A IP,
předběžným zpracováním lze z E vyloučit neznámý celý
počet period a člen obsahující neznámé atmosférické
parametry A3 s. Tím se soustava (I) zredukuje na tvar
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jehož řešení je podstatně jednodušší a stabílnější. Soustavu (2) řešíme s podmínkou v TC ~ J V = min., přičemž
kovaríanční matice C obsahuje korelace pozorování
vznikající při použití diferenciální metody.
Polohy družic systému GPS a tudíž i polohy, resp.
rozdíly poloh pozorovacích stanic jsou vztaženy ke globálnímu geocentrickému systému WGS 84, který je referenčním systémem pro vysílané i přesné efemeridy
družic GPS. Počátek kartézského souřadnicového systému je v těžišti zemského tělesa, orientace os je shodná
s definicí BIH, vycházející z prřijatých souřadnic souboru stanic BIH, viz např. [2]. Dále je systém popsán
středním zemským elipsoidem, modelem gravitačního
pole Země a transformačními parametry, popisujícími
přechod k jiným referenčním systémům. Prakticky je
systém WGS 84 realizován souborem souřadnic pozemních stanic, na nichž byla prováděna laserová měření
vzdálenosti k Měsíci, laserová a dopplerovská pozorování UDZ a měření dlouhozákladnové
interferometrie
a rozsáhlými soubory údajů altimetrických a pozemních tíhových měření. Absolutní přesnost souřadnic je
lepší než 1 m, přesnost orientace os lepší než 0.02" [7].
Systému WGS 84 je přiřazen rotační elipsoid s parametry prakticky shodnými s referenčním systémem
GRS 80:

f=

11298.257223563,

rozdíl malých poloos b systémů WGS 84 a GRS 80 činí
0.1 mm. Geocentrická gravitační konstanta
GM = 3986005

x 108 m3

S-2

± 0.6 x 108 m3 S-2.

Model gravitačního pole, odpovídající systému WGS
84 je popsán souborem harmonických koeficientů do
stupně a řádu 180. Koeficienty od stupně a.řádu 18 jsou
utajovány, avšak již rozvoj do stupně a řádu 8 vyhovuje
všem současným nárokům na přesnost.
Předpokládejme,
že jsme předzpracováním
veličin
měřených diferenciální metodou získali vektor spojnice
dvou stanic přijímačů Je (,1x, ,1y, ,1z). Tento vektor je
ryze geometrická veličina, definovaná v trojrozměrném
souřadnicovém systému. Veličin tohoto typu je možno
v geodézii využít některým z následujících způsobů:
a) Trojrozměrné
řešení
Nová geodetická síť je budována jako vektorová síť
spojnic, určených metodami GPS. Jde o trojrozměrnou
síť v systému WGS 84. Pro umístění a orientaci takové
sítě je třeba určit na optimálním počtu stanic jejich souřadnice X, Y, Z ve WGS 84.
Kombinace měření GPS s klasickou geodetickou sítí
vyžaduje následující transformace:
převod elipsodických souřadnic B, L, h bodů pozemní geodetické sítě na pravoúhlé prostorové souřadnice X, Y, Z;
prostorovou podobností transformaci typu

kdebs

~

značí vektor spojnice v systému WGS 84,
vektor odpovídající spojnice v geodetickém
referencčním systému,
rozm!rový faktor,

R(e) rotační matici, jejímiž prvky jsou úhly Eulerova typu popisující pootočení kolem
os X, Y, Z.
Translační parametry se ve vztahu (3) neuplatní, neboť
jde o souřadnicové rozdíly. Další zpracování trojrozměrné sítě lze provést buď v geodetickém referenčním
systému pozemní sítě nebo ve WGS 84. Metody trojrozměrné geodézie se však dosud omezují převážně na lokální sítě, v sítích většího rozsahu jsou používány jen
ojediněle.

b) Dvojrozměrné
řešení
V tomto případě jde o transformaci trojrozměrných
vektorů, určených družicovou metodou, do elipsoidického referenčního systému klasické polohové geodetické sítě. Předností tohoto postupu je zachování tradičně
používaného referenčního systému a možnost využití
programového vybavení pro zpracování polohových geode~ickýc~ sítí. Transformace do dvojrozměrného systému Je spOjena s úlohou vhodné eliminace výškové složky. V každém případě je tento postup spojen s určitou
ztrátou geometrické informace, obsažené v trojrozměrných vektorech.
Eliminaci výšek lze provést například některým z následujících tří postupů:
algebraickým vyčleněním výšek z rovnic oprav pro
družicová pozorování; tento postup je z hlediska
ztráty přesnosti nejpříznivější;
geometrickým
vyčleněním výšek, které spOClva
v tom, že po transformaci družicových pozorování
do elipsoidického systému jsou rovnice oprav sestaveny pouze pro geodetické šířky a délky;
volbu pevných elipsoidických
výšek družicových
bodů, tj. položením obecně neznámého parametru
rozdílů elipsoidických výšek v družicovém a pozemním vztažném systému a priori rovným nule.
Postup převodu trojrozměrného vektoru do dvojrozměrného rovinného systému je následující:
1) Transformace
trojrozměrných
vektorů
spojnic
z WGS 84 na trojrozměrné vektory spojnic v geodetic.kém referenčním systému sítě pomocí rovnice (3),
přičemž transformačními
parametry jsou tři rotace
.J rozměrový faktor
(Lix)s ~

(Lix)r.

2) Transformace trojrozměrných vektorů spojnic v systému pozemní sítě na rozdíly geodetických souřadnic v systému sítě a to buď iteracemi, nebo rozvojem
v Taylorovu řadu
(Lix)r ~ b' (,1B, ,1L, ,1h).
3) Eliminace výškové složky některým ze tří uvedených
postupů
Lix' (,1B, ,1L, ,1h) ~ b" (,1B, ,1L).
4) Výpočet rozdílů rovinných souřadnic X, Y konformním zobrazením elipsoidu do roviny.
Lix" (,1B, ,1L) ~ Lix'" (,1X, ,1Y).
Nyní může následovat další zpracování geodetické sítě
v rovinných souřadnicích. Současně s transformacemi
geometrických veličin je třeba transformovat odpovídající kovarianční matice.
Spojnic, určených pomocí GPS, lze také použít k výpočtu některých geometrických veličin a tyto veličiny
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pak zahrnout do vyrovnání polohové sítě jako dodatečná korelovaná pozorování. Přitom je třeba rozlišovat
mezi veličinami. které jsou vzhledem ke vztažnému systému invariantní a veličinami na vztažném systému závislými. Invariantními funkcemi souřadnicových rozdílů jsou prostorové vzdálenosti a úhly.
Platí

Pro určení těchto veličin není třeba provádět předběžnou transformaci souřadnicových rozdílů, určených pomocí GPS.
Na souřadnicovém
systému jsuo závislé azimuty.
směry a zenitové vzdálenosti:
_
.1Yij
Ai; - arctg ~,
(6)

obzor
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Jestliže např. předpokládáme,
že rozdíl elipsoidických výšek určíme měřením pomocí GPS s přesností
10-6 a převýšení kvazigeoidu v oblasti s' velmi dobře
známým průběhem tíhového pole a hustou sítí astronomicko-geodetických
tížnicových odchylek (jako např.
v ČSFR) můžeme určit se střední kilometrovou chybou
6 mm, pak rozdíl normálních výšek bodů vzdálených
50 km určíme podle (9) s přesností přibližně 65 mm, tj.
se střední kilometrovou chybou 9,2 mm.
Můžeme řešit také obrácenou úlohu - určovat převýšení kvazigeoidu ze známých rozdílů elipsoidických
a normálních výšek. Získáme tak převýšení kvazigeoidu
ve WGS 84, které je obvykle třeba transformovat do referenčního systému pozemní sítě. Při posuzování přesnosti tohoto postupu je vhodné si uvědomit, že transformované převýšení je do značné míry ovlívněno zejména rotačními parametry převodního vztahu (3).

LJXij

Rij
zij

=

=

Ai; -

0i,

. .1zji
arcsm --.
Sij

Výsledky experimentálního
výzkumu přesnosti určení
azimutů pomocí metod GPS, využívajícího v podstatě
vztahu (6), ukazují - viz (21) - že střední chyby takto
určeného azimutu se pohybují v rozmezí
1.9" až 4.9" pro strany dlouhé 100 m,
0.3" až 0.7" pro strany dlouhé I 000 m.
c) Jednorozměrné
řešení
Cílem tohoto řešení je určení rozdílů výšek pomocí prostorového vektoru, určeného z pozorování GPS. Pokud
je toto řešení aplíkováno na geodetickou síť, je třeba
provést eliminaci polohových souřadnic, tj. geodetické
šířky a délky. Protože je však tato metoda zaměřena zejména na kontrolu hromadění chyb v rozsáhlých nívelačních sítích, příp. na spojování jednotlívých nivelačních sítí, je vhodné metodou GPS určovat vektory spojnic bodů polohových i nivelačních sítí.
Základním vztahem pro určování výškových rozdílů
je rovnice
kde .1Hi; je rozdíl normálních, resp. ortometrických výšek bodů,
.1hii je rozdíl elipsoídických výšek, určený meto. dou GPS (po transformaci do systému elipsoidických souřadnic).
.1Nii je převýšení kvazigeoidu, resp. geoidu v bodech i, j.
Poznamenejme, že výšky (kvazi)geoidu musí být vztaženy ke stejnému referenčnímu systému, jako elipsoidické výšky. Jelikož je známo, že přesnost metod GPS
je poměrně málo závíslá na vzdáleností a rozdíly elipsoidických výšek lze tudíž určit s poměrně vysokou přesností, je zřejmé, že přesnost určení výškových rozdílů
podle vztahu (9) bude limitována přesností. s jakou dokážeme určit převýšení (kvazi)geoidu.
Průběh kvazigeoidu můžeme dostatečně přesně určit
prakticky pouze kombinovaným výpočtem pomocí různých charakteristik tíhového pole, především tíhových
anomálií a tížnicových odchylek. Přesnost je závíslá na
kvalitě a hustotě těchto údajů.

Přesnost určování polohy pomocí GPS závisí na dvou
faktorech - na geometrické konfiguraci družic a na
přesnosti vlastního měření.
Vliv geometrické konfigurace družic systému GPS vyjadřuje tzv. faktor geometrického snížení přesnosti, který je v podstatě poměrem odmocniny ze součtu čtverců
os oblasti spolehlivosti zkoumaného parametru k jednotkové střední chybě měření. Tato veličina je časově
i místně proměnná v závislosti na pohybu družic po
dráze a na konfiguraci spojnic VOZ-stanice. Blíže je tato otázka rozebrána v [I].
Přesnost měření je závislá na systematických vlivech
a chybách měřického procesu. Systematické vlivy lze
rozdělit do tří skupin, a to na chyby způsobené vysílacím systémem, přijímacím systémem a měřením.
Chyby způsobené vysílacím systémem mají zdroj
v nepřesnosti efemerid VOZ (družice se nenachází
v poloze udávané vysílaným sdělením) a v údajích palubních hodin. Tyto chyby ovlivňují jak měření využívající kódu, tak fázová měření. Závisí na počtu a rozmístění referenčních sledovacích stanic, které poskytují
údaje pro určování dráhy, na geometrii systému družic
a na použitém modelu poruchových sil.
Chyby vztahující se k přijímacímu systému jsou působeny především chybami údajů hodin přijímače,
v některých případech (přenos času, sledování drah) se
uplatní také chyby v souřadnicích stanic.
Měřické chyby jsou spojeny s šířením signálu (ionosférické a troposférické vlivy) a s použitou metodou (např. neurčitý počet celých period při fázovém měření).
Tyto systematické vlivy lze eliminovat, nebo alespoň
snížit vytvořením vhodného funkcionálního
modelu.
který je popisuje jako funkce řady argumentů (času, polohy, teploty atd.).
Vliv chyb v poloze družice je možno buď zanedbat,
jako např. při měření v kinematickém režimu v reálném
čase, anebo snížit vhodnou korekcí dráhy VOZ, příp.
eliminovat některou z diferenciálních metod pozorování.
Při vysoce přesných geodetických měřeních se může
uplatnit také chyba v poloze fázového centra antény,
kterou je třeba určit kalibrací s maximální přesností.
Pro všechny metody relativního určování polohy je
charakteristická závislost přesnosti na vzdálenosti. Se
vzrůstající vzdáleností se přesnost obecně snižuje. Je to

1990/273

Geodetický

274

a kartografický
obzor
ročnik 36/78, 1990, číslo 11

I

+

~7

~

1

5

10

důsledek působení systematických vlivů typických pro
jednotlivé metody. Pouze metoda laserového pozorováni družic a interferometrie s velmi dlouhými základnami vykazují na vzdálenosti velmi malou závislost.
Na obr. Č. I, převzatém z [3], je graficky znázorněna
závislost přesností určení rozdílu v poloze na vzdálenosti pro všechny současné geodetické metody určování
polohy. Označení SLR značí laserové měření vzdáleností k družicím, VLBI interferometrii s velmi dlouhými
základnami, EDM elektronické měření délek, TRANsn dopplerovské určování polohy sledováním družíc
systému NNSS-TRANSIT,
GIS geodetické ínercíální
systémy, symboly LI, L2 u GPS značí měření na frekvencích LI, resp. L2.
Reálnou přesnost metod GPS je možno posoudit porovnáním s vhodně zvoleným etalonem. Takovým etalonem mohou být např. výsledky klasických pozemních
měření, provedených s nejvyšší dosažitelnou přesností,
nebo nejpřesnější současné metody kosmické geodézie.
Porovnávat můžeme přímo měřené prostorové vzdálenosti nebo souřadnice. Jestliže porovnáváme souřadnice, projeví se v rozdílech vliv metodiky zpracování
(transformačních
parametrů, parametrů tíhového pole
aj.). Je zřejmé, že výsledky budou záviset na použitém
typu přístroje (jedno- či dvoufrekvenční), metodě a délce měření a způsobu prvotního zpracování. Uvedeme
několik praktických
příkladů,
ilustrujících
reálnou
přesnost metod GPS použítých pro měření v geodetíckých sítích různého rozsahu a pro měření délky základen.
Již první měření jedno frekvenční aparaturou typu
Macrometer V-1000 v různých částech Německé základní trigonometrické sítě ukázala, že rozdíly v délkách stran okolo 20 km oproti výsledkům, dosaženým
dálkoměrem Rangemaster II mají relativní chybu menší
než 4X 10-6 [4].
Jiné testování výsledků měření aparaturou Macrometer V-1000 bylo provedeno ve speciální inženýrskogeodetické síti malého rozsahu (19 bodů, strany od 3 do
13 km) [5]. Síť byla délkově zaměřena dvoubarevným
elektronickým dálkoměrem Terrameter, výškově velmi
přesnou nívelací. Vnítřní přesnost výsledků pozorování
pomocí GPS, provedených v šestí 1,2-2hodinových

kampaních
třemi aparaturami,
je charakterizována
středními chybami 1-2 mm v každé ze tří souřadnic.
Porovnání s výsledky pozemních měření sedmiparam.etrickou prostorovou transformací
dává jednotkovou
střední chybu 4 mm.
Přesnost polohy bodů rozsáhlejší sítě (9 bodů, strany
100-150 km), zaměřené třemi aparaturami TI 4100, je
na základě samostatného vyrovnání jako volné sítě charakterizována středními chybami každé ze souřadnic do
10 cm. Porovnání s výsledky vyrovnání téže sítě zaměřené trilaterací (s větším počtem stran) ukazuje rozdíly
menší než 6 centimetrů. To odpovídá relativní přesnosti
2 - 5 X 10-7 Výsledky jsou uvedeny v [6].
Výsledky experimentálního
porovnání přesnosti měření různými typy aparatur GPS jsou shrnuty v [22].
V síti o rozsahu 25 x 15 km byly zaměřeny všechny
kombinace stran celkem 17 přístroji tří typů (Macrometer, TI-4l00, WM-10I). Měření nebyla provedena současně, ale ve třech různých obdobích. Střední kvadratické rozdíly souřadnic 8 bodů sítě pro jednotlívé aparatury GPS se pohybují od 6 do 13 mm, rozdíly mezi měřením GPS a přesným pozemním měřením činí 16 až
36 mm.
Zajímavé je porovnání výsledků GPS s výsledky jiných metod kosmické geodézie. V [23] najdeme číselné
hodnoty rozdílů souřadnic tří evropských laserových
stanic, získané transformací souřadnic získaných z pozorování metodou G PS, dopplerovskou metodou pomocí systému TRANSIT a laserovým měřením. Rozdíly
souřadníc GPS-Doppler (ze tří různých kampaní) činí
4 cm až 41 cm, rozdíly GPS - laser 0.3 až 3.2 cm.
Možnosti použití GPS pro měření v rozsáhlých sítích
jsou posuzovány v [24] na základě srovnání s výsledky
interferometrie s velmi dlouhými základnami (VLBI)
a laserového pozorování UDZ (SLR). Síť je tvořena 10
stanícemi situovanými na evropském území, měřené
délky stran se pohybují od 98 km do I 436 km. Měření
pomocí GPS bii~ zpracována jednak s využitím přesných (PE), jednak vysílaných (BE) efemerid. Střední
rozdíl v měřených délkách základen GPS (PE) - VLBI
činí 3.2 cm, GPS (BE) - VLBI 4.8 cm. Tak malý rozdíl
je překvapující, jestliže uvážíme, že souřadnicové rozdily v poloze družice v soustavách PE - BE jsou
,1x = 5 m, ,1y = 25 m, ,1z = 10m. Relativni rozdíly
GPS (PE) - SLR dosahují 1.4 x 10-8, GPS (BE) SLR 1.9 x 10-7, GPS (PE) - VLBI 1.8 x 10-8, GPS
(BE) - VLBI 2.3 x 107• Tyto rozdíly charakterizuji
vnějši přesnost metod GPS na dlouhých základnách.
Pokus s určováním rozdílů ortometrických výšek pomocí měření GPS je analyzován v [25]. Měření byla provedena na 6 stanicích v přímořské oblasti Skandinávie,
výšky stanic se pohybují od O do 21 m. Výsledky měření
byly zpracovány třemi různýmí programy, kromě toho
bylo použíto tří typů geoidu. Rozdíly mezi převýšením
určeným z GPS a geometrickou nívelací se pro jednotlivá řešení pohybovaly od 5 cm do 9 cm, pro různé geoidy od 2.5 do 9 cm.
Souhrnně lze říci, že v současné době lze diferenciálními metodami GPS při měření trvajícím 1-3 hodiny
s použitím nejdokonalejších
metod zpracování určit
délku spojnice L dvou bodů s následující přesností:
- krátké základny (do
10 km)
3-5 mm
- středně dlouhé základny (10-50 km) 5 mm + (0.3 - 0.6 mm) 4.m,
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Macrometer
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Tab. I Hlavní charakteristiky

diskety 3,5"
PC IBM

-10° 1+45°
-20° 1+ 50°

diskety 3,5"

vnitřní paměť 1(4) MB
RAM PC IBM

vestavěný kazetový záznamník
DC 30 HL
PC IBM

-25°/+55°
-40°/+70°

-20°/+55°
-40°/+65°

vestavěný kazetový záznamník
DC 30 HL
PC IBM

-25°/+55°
-40° 1+70°

vnitřní mikroprocesor
0,5 MB RAM
(1-4) MB RAM

-20°/+55°
-40° 1+65°

ne-

vnitřní pevný disk I MB
PC IBM

vnitřni mikroprocesor
bo PC IBM

-20°/+55°
- 30° 1+ 75°

0°1+ 50°
-30°/+75°

dvojkazetový záznamník
21 x36x20 cm, 7 kg

diskety 3.5"
(720 KB)
PC IBM

-20° 1+ 50°

-20° 1+50°

jako typ
V - 1000

vnitřní paměť
přepis na vnější médium
DEC LSI II/U

Registrace
zpracováni

?
-50° 1+70°

- 50°1+70°

?

Prostředí
-přijímač
-anténa

V

V,

vnitřní baterie (2,3 kg)
9-32 V
IOW,16W

vnější baterie 12 V
10W

baterie 12

vnitřní baterie 12 V
vnější baterie 12-16
33 W

baterie 12 V
20 W

1001240 V síť nebo 12 V
baterie, 8 W

1151230 V síť
12135 V baterie, 40 W

1151230 V síť nebo baterie
20-35 V, 60 W

baterie 22-32
90W

baterie 12 V
vnitřní + vnější

baterie 12 V
200 W

baterie 12 V
+síť 115 V
350 W

Zdroj
Příkon
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- dlouhé základny
(50-1 000 km)
10 mm + (0.1 - 0.3 mm) 4.m.
Další vývoj povede zřejmě ke zvyšování přesnosti pro
délky 10-50 km. Při větších vzdálenostech nelze patrně očekávat výraznější stupňování přesnosti s ohledem
na fyzikální podmínky šíření signálu. Stejně tak nelze
očekávat submilimetrovou přesnost určení krátkých základen; vyplývá to z podstaty fázových měření.
Zmíníme se ještě o přesnosti tzv. kinematických diferenciálních metod. Princip spočívá v simultánním příjmu signálu dvěma přijímači, přičemž jedna anténa je
umístěna na prvním (referenčním) bodě, druhá na pohyblivém nosiči. Během několika sekund je fázovým
měřením určován rozdíl poloh pevné a pohyblivé antény. Určení délky a orientace výchozího vektoru spojnice pevné a pohyblivé antény se provede speciálním postupem. Je vhodné použít přijímačů, umožňujících provádět jak měření pseudovzdáleností,
tak fází.
Přesnost určování relativní polohy různých nosičů
při měření v diferenciálním kinematickém režimu je
charakterizována následujícími údaji:
- automobil
(75 km/h)
1-2 cm v dosahu do 10 km [8],
- námořní plavidlo
10-20 cm [9], [10],
- letadlo (výška
400 m, 450 km/h) 20-30 cm [10].

GPS můžeme rozdělit do několika skupin:
a) Obecně orientované programy, jejichž použití se neomezuje na pozorování GPS. Jsou určeny pro velký
počítač a umožňují výpočet souřadnic stanic, drah
družic a některých dynamických parametrů.
b) Programy dodávané výrobcem aparatury, určené pro
zpracování výstupu informací z určitého typu přijímače, nejčastěji na osobním počítači. Umožňují obvykle předzpracování měřených údajů, výpočet jednotlivých vektorů spojnic nebo sítí malého rozsahu.
c) Programy implantované
přijímačům, koncipované
pro přijímače umožňující kódová měření a sloužící
pro výpočet polohy a rychlosti v reálném čase.
d) Programy pro následné zpracování předzpracovaných údajů, které se neomezují na určitý typ přijímače a slouží pro výpočet jednotlivých spojnic nebo
rozsáhlejších sítí na osobním počítači, mini- nebo
velkém počítači.
e) Programy pro plánování pozorovací kampaně, obsahující optimalizační procedury a výpočet almanachu
poloh družic GPS.

Na kvalitu a hospodárnost měření má nemalý vliv úroveň zpracování projektu. Projekt by měl řešit následující otázky:

Základní uživatelské vybavení sestává z přístrojové
a programové části. Přístrojovou část tvoří anténa
s předzesilovačem, radiofrekvenční jednotka pro zpracování signálu, mikroprocesor, terminál nebo ovládací
jednotka s displejem, registrační zařízení, zdroj napětí.
Aparatury GPS je možno klasifikovat podle typu radiofrekvenční jednotky, přijímané frekvence a typu přijímaného kódu. Geodeticky využitelné aparatury jsou
vybaveny buď kódovým korelačním kanálem nebo kvadrátorovým (násobným) kanálem pro příjem a zpracování signálu, mohou pracovat s jednou frekvencí LI
nebo oběma frekvencemi L I a L2, přístroje s korelačním kanálem mohou pracovat buďto pouze s CI A kódem, nebo s CI A a P kódem.
Výrobci dnes nabízejí okolo 40 typů aparatur, orientovaných na systém GPS - NAVSTAR. Většina z nich
je určena pro navigaci, pro geodetické účely slouží přibližně 15 aparatur. V tabulce I uvádíme hlavní charakteristiky některých z nich.
Kromě několika uvedených geodetických aparatur
GPS existují také nekomerční
aparatury,
vyvinuté
a v jednotlivých exemplářích vyráběné některými institucemi v Západní Evropě a v Kanadě.
Z hlediska dosažené přesnosti měření jsou přístroje
obdobných typů, vyráběné různými výrobci, přibližně
rovnocenné. Rozdíly jsou v míře kompaktnosti aparatur, rozměrech a hmotnosti, spotřebě energie, způsobu
registrace dat, operativnosti použití, v komplexnosti dodávaných zpracovatelských programů a v cenách.
Většina výrobců vyvíjí společně s aparaturami vlastní
programové vybavení různých kategorií. Programové
systémy pro zpracování výsledků pozorování metodami

geometrickou konfiguraci určovaných bodů a pozorovaných družic;
stanovení počtu použitých přijímačů, jejich rozmístění na určovaných bodech a způsob přemisťování
během kampaně;
rekognoskaci lokalit určovaných bodů za účelem zajištění přístupu a indikace případných rušivých lokálních vlivů;
způsob stabilizace bodů s ohledem na jejich využití;
volbu vhodného denního období pro pozorování
(ionosférické vlivy), doby pozorování a způsobu
blokování dat pro předzpracování;
metodiku měření;
postup zpracování a použitá programová vybavení;
plánování přesnosti měření;
plánování obsluhy a vlastního průběhu měření (počet operátorů
a pomocníků,
způsob přepravy
apod.).
Při posuzování otázky geometrické konfigurace se
uplatní obecná zásada, že k nejlepším výsledkům vede
využití signálů všech "viditelných" družic a zaměření
co největšího počtu spojnic (simultánních měření z dvojic bodů).
Pokud jde o plánování přesnosti měření vzdáleností,
pak delší pozorování vede obecně k lepším výsledkům,
neboť atmosférické vlivy a chyby v poloze UDZ dostávají v delším časovém intervalu náhodný charakter. Tato skutečnost má pro přesnost větší význam než ku mulace měření. Troposférické vlivy je možno redukovat
dodržováním
dostatečně
velkého výškového
úhlu
(> 15°) a měřením atmosférických parametrů přesnými
přístroji. Volba vhodného denního období vede k redukci ionosférických vlivů, vhodné umístění antény (ne
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Tab. 2 Porovnáni nákladů na určení
geodetickými
metodami

polohy

I bodu

úhlové
měření

délková
měření
radiovými
dálkoměry

délková
měření
elektroopt.
dálkoměry

30 km

100%

tLI %

53'/34" %

2.5%

5 ~ 15 km

16.3 %

4.1 %

7.9%

1.7%

2 - 5 km

3.1 %

Poznámka

jednodivé
body

metoda
vzdál.
bodů

3.1 %

kombin.
měření

různými

GPS

1.6%

1.0%

poly.
gonové
sitě

stav
1988

signalizace dřevěnými věžemi
•• signaliizace kovov.í'mi stožáry

v blízkosti reflexivních ploch) eliminuje jev více paprskového šíření signálu.
Požadovaná přesnost měření bude mít vliv na volbu
typu přijímače Uedno- či dvoufrekvenčni) a použitých
efemerid. Bezkódové musí být před zahájením a během
kampaně synchronizovány. Při měření je nutno počítat
ještě s dalšími charakteristikami
příjímačů, jako např.
zdroj, délka kabelu antény, přesnost zařízení. Terénní
podmínky a přístupnost bodu ovlívní volbu dopravního
prostředku (automobil, helikoptéra) a počet obslužného
personálu.
Vlastní proces měření zahrnuje nabíjení baterií, synchronizaci příjímačů (při bezkódovém měření), zahřívání generátorů, přípravu přepravních zařízení, inicializaci médií pro ukládání dat. Přijímače bývají zapojeny již
během přepravy, aby se zahřály vnitřní oscilátory.
Na stanovisku se provede ustavení antény na stativu,
její centrace a změří se výška fázového centra. Připojí
se kabely a přijímač se připraví k pozorováni viditelných družic. Je důležité, aby všechny přijímače, které
nemohou přijímat signály všech viditelných družic, simultánně sledovaly stejné družice.
Pro ilustraci časového průběhu měření uvedeme příklad z praxe. Měřická skupina je tvořena třemi osobami
a vybavena aparaturami TI 4100, jedním automobilem
a příslušenstvím (baterie, kabely atd.). Ustavení přístroje a antény včetně připojení ke zdroji trvá 20 minut, zavedení programu pozorování z kazety 12 minut, inicializace pozorování (zavedení přibližných souřadnic stanoviska a parametrů drah UDZ) - 4 minuty. Není-Ii
k dispozici předem vypočtený "almanach" pozorování,
tj. efemeridy pozorovatelných
družic (tzv. "alerty"),
musí pozorovatelné družice vyhledat přijímač, což vyžaduje asi 30 minut. Poté může být zahájeno vlastní měření za předpokladu, že generátor přijímače byl předem
zahřát. Při záznamu měřených údajů na kazety po 2 3 sekundách je kazeta za 30 minut naplněna (kapacita
300 KB) až čtyřmi bloky po 9 600 údajích. Doba měření
se řídí požadovanou přesností, minimálně 1. 5 až 2 hodiny.
Ve zpracování měřených dat se projevuje trend k používání přenosných osobních počítačů, které umožní
provádění výpočtů dostačujících pro většinu aplikací
přímo v poli, pokud ovšem není zapotřebí přesných efemerid. Tak lze provést případné další měření ještě před
opuštěním stanoviska. Následuje ověření registrovaných údajů, jejich předzpracování a filtrace, vyrovnání
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sítě určených spoJmc, posouzení vnitřní konzistence
a statístický rozbor výsledků.
Pro praktické použití metod GPS nejsou' dosud k dispozici žádné instrukce a metodické návody. Jejich zpracování bude vyžadovat systemizaci a zobecnění výsledků výzkumu a zkušeností dotýkajících se všech zmíněných otázek.
Pozorování pomocí GPS podstatně redukuje potřebu
zřizování nákladné trvalé stabilizace bodů s výjimkou
některých oblastí, kde mohou nastat problémy s příjmem signálu a velmi přesných sítí, budovaných pro geodynamický výzkum. Operativní nové měření je méně
nákladné než stabilizace. Protože měření nevyžaduje
vzájemnou viditelnost bodů, je možno nové body umístit na dobře přístupných místech v takových polohách,
které umožňují nejlepší využití. Orientaci lokálních sítí
lze provádět pomocí GPS, gyroteodolitu nebo astronomickým měřením.
Mnoho výhod by mohly přinést nepřetržitě pracující
referenční stanice. Potřeba stabilizace by se tím snížila
na minimum, odpadla by nutnost přístupu na body sítě,
zhotovování topografií, bylo by možno snížit počet přijímačů v síti, zprostředkovat přístup k nejaktuálnějším
souřadnicím bodů a provádět automatizované začlenění měřené geometrické informace do stávající státní sítě.
Dosavadní zkušenosti ukazují, že náklady na určování polohy bodů metodami GPS jsou podstatně nižší než
při použití klasických metod. V tabulce č. 2 jsou přehledně porovnány náklady na určení jednoho bodu různými geodetickými metodami, přičemž vzdálenosti mezí body odpovídají geometrickým podmínkám v sítích
I. až 4. řádu. Údaje vycházejí z ekonomických rozborů,
prováděných v SRN [12]. Náklady na určení polohy
jednoho bodu při stranách delších než 30 km klasickou
triangulací pokládáme za 100 %.

a) Geodetické
základy
Z uvedených údajů o přesnosti a technologii jednoznačně vyplývá, že metody GPS jsou vhodné pro budování
geodetických sítí v rozsahu od lokálních (včetně speciálnich inženýrskogeodetických
sítí) až po sítě O. řádu,
v nichž délky stran jsou až několikanásobkem stran klasických trigonometických sítí I. řádu. Tímto konstatováním ovšem setrváváme na myšlenkové koncepci budování klasických sítí. Tomu také odpovídá dosavadní
převážné využítí metod GPS, kdy aparatury jsou nasazovány jako "astronomické"
dálkoměry ve dvoj- nebo
jednorozměrných
polohových, resp. výškových systémech [13].
Plnější využití metod GPS v geodetických základech
by vyžadovalo úplné přeorientování
na trojrozměrné
geodetické sítě. Avšak v oblastech s dlouhou geodetickou tradicí, jako např. v Evropě, je zřejmě třeba netradiční geodetické metody zavádět formou kompromisních řešení.
Málo pozornosti je dosud věnováno využívání GPS
pro výškové měření ve velkém rozsahu. V této souvislosti je nutno rozpracovat adekvátní metody určování
parametrů tíhového pole. Státní nivelační sítě v evropských zemích jsou však dnes vybudovány i při velkém
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rozsahu natolik kvalitně, že použití výškových měření
pomocí GPS pro jejich údržbu nepřipadá v úvahu.
V některých jiných státech, např. amerických, může být
ovšem tato otázka velmi aktuální.

nické a vulkanické činnosti je možno použít merení
v kinematickém režimu, příp. v kombinaci s fotogrammetrickými metodami [15].

b) Sledování

c) Inženýrská
geodézie
Experimentálně je dokázáno, že metody GPS lze použít
pro budování speciálních inženýrskogeodetických
sítí
s délkami stran od 0.5 km (např. deformační sítě) do 5
km [4], [6], [7]. Střední souřadnicové chyby se pohybují
od 3 mm do 10 mm. Sítě, u nichž je vyžadována milimetrová a lepší přesnost, bude patrně i nadále třeba budovat nejpřesnějšími pozemními metodami. Je však možno uvažovat o budování speciálních sítí kombinací metod GPS s měřením elektronickými tachymetry. Pomocí
GPS lze určit polohu několika málo bodů na hranicích
zájmového území, totožných s body státní sítě a několika bodů zhušťovacích, přičemž není třeba se zabývat
problémem konfigurace sítě. Poloha dalších zhušťovacích a podrobných bodů se pak určí elektronickými tachymetry.
Limitujícím faktorem použití GPS v některých inženýrskogeodetických pracích může být problém vhodného umístění antény s ohledem na místní rušivé vlivy.
Dobré výsledky může přinést pozorování v kinematickém režimu při určování polohy stavebních strojů, měřických plavidel apod.
Metody GPS mohou přinést výrazné zefektivnění některých vytyčovacích prací. Např. při vytyčování tunelů
není nutno budovat speciální tunelovou vytyčovací síť,
ale lze určovat polohy bodů přímo v místech tunelových portálů a šachet. Výhodné je uplatnění GPS při
vytyčování objektů, budovaných na řekách, jezerech
a mořích. Pokud jde o měření deformací, je vhodné použít GPS na rozsáhlejších lokalitách, kde deformace
dosahují alespoň několik milimetrů za rok. U menších
lokalit a objektů je lépe dát přednost přesným dálkoměrům a teodolitům, příp. speciálním měřicím aparaturám.

geodynamických

Globální a kontinentální

jevů

geodynamika

Od ledna 1988 pracuje Mezinárodní služba rotace Země výhradně s výsledky interferometrického
měření
z velmi dlouhých základen (VLBI), laserového měření
vzdáleností k Měsíci a k družicím. Z uvedených metod
je patrně pouze VLBI schopna indukovat krátkoperiodické (kratší než I den) variace parametrů zemské rotace.
Výsledky studií, vycházejících ze skutečných i modelových pozorování GPS ukazují, že 74 hodinové pozorování na několika globálně rozmístěných stanicích může dát decimetrovou i lepší přesnost souřadnic zemského p.ólu a přesnost korekcí času .1 UT! 0.15 až 0.30 ms.
Je zřejmé, že metody GPS mohou významně přispět
k indikaci krátkoperiodických
složek rotačních parametrů s přesností srovnatelnou s VLBI. Proto je vhodné tyto metody použít pro vyplnění časového období mezi
údaji laserového měření k UDZ a k Měsíci. Vytvoří se
tím spolehlivější základ pro interpretaci původu fluktuací rotačních parametrů.
Použiti GPS pro monitorováni pohybů kontinentálních tektonických desek poskytuje obdobně jako jiné
metody kosmické geodézie ryze geometrickou informaci, nezávislou na změnách tíhového pole spojených
s tektonickými pohyby. Odpadá tedy problém separace
vlastních pohybů a změn tíhového pole. Kontinentální
geodynamické sítě je účelné budovat tak, aby délky jejich stran se pohybovaly okolo I 000 km. Při použití
dvou frekvenčních aparatur je možno při těchto vzdálenostech dosáhnout přesnosti srovnatelné s VLBl. Měření delších základen by pro dosažení požadované přesnosti vyžadovalo vytvoření speciálních sledovacích sítí,
umožňujících zpřesňování drah družic systému GPS.
Regionální geodynamika
Geodetický výzkum regionálních geodynamických jevů
je dosud prováděn převážně klasickými geodetickými
metodami. Z kosmických metod neposkytují dopplerovská družicová pozorování dostatečnou přesnost, laserová pozorování neumožňují vybudovat dostatečně
hustou siť stanic.
Klasické geodetické metody mají v tomto směru několik nevýhod:
body polohových, výškových a tíhových sítí nejsou
totožné,
konfigurace sítě je ovlivněna požadavky vzájemné
viditelnosti bodů,
hustota sítí z důvodů technologických a ekonomických často nevyhovuje požadavkům dostatečné prostorové rozlišitelnosti
sledovaných jevů (pohyby
menších bloků, deformace) a tím je nepříznivě
ovlivněna geofyzikální interpretace,
nelze určit "absolutní" pohyby bodů.
Kromě toho může vzniknout problém oddělení vlivu
změn tíhového pole na geodetická měření od vlastních
pohybů. Použití metod GPS prakticky všechny uvedené
nedostatky překonává. V oblastech intenzivní neotekto-

d) Fotogrammetrie
Ve fotogrammetrii se metody GPS uplatní dvojím způsobem. Při mapování ve velkých měřítkách fotogrammetrickými metodami používají dnes některé instituce
k určování polohy vlícovacích bodů výhradně pozorování GPS [18] a to i v zastavěných územích. Tento způsob je podstatně operativnější a rychlejší a přirozeně
také méně nákladný, než měření klasickýmí metodami.
Tyto přednosti vyniknou zejména při mapování nových
oblastí předpokládané
investiční výstavby, kde nejsou
vybudovány geodetické základy dostatečné hustoty. Během dvoudenní pozorovací kampaně je možno čtyřmi
aparaturami určit (včetně zpracování) polohu 13 vlícovacích bodů s přesností okolo 3 cm [18].
Metodicky zcela nový přístup k problematice letecké
fotogrammetrie
umožňují diferenciální
kinematická
měření pomocí GPS. Polohu letecké fotokomory lze
dnes již určit s decimetrovou přesností [10], přičemž
funkci uzávěrky letecké fotokomory je třeba synchronizovat s hodinami přijímače GPS, umístěného na palubě
letadla použitého ke snímkovému letu. Tento postup teoreticky umožní zcela eliminovat (prakticky však patrně pouze výrazně omezit) budování pozemních vlícovacích bodů.
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e) Speciální
aplikace
Ke speciálním geodetickým aplikacím GPS patří např.
hydrografická měření, určování polohy při pozemním
tíhovém měření, letecké gravimetrii či gradientometrii,
seismickém průzkumu,
letecké laserové batymetrii
apod.

Systém GPS představuje dnes významnou instrumentální složku nově rozpracovávaného
aparátu tzv. integrované geodézie, která směřuje k vytvoření univerzálního
geodetického modelu zahrnujícího všechny typy geodeticky využitelných údajů. Integrovaná geodetická síť
bude charakterizována
soustavou funkcí jednoznačně
popisujících polohu bodů v trojrozměrném prostoru
a přiřazujících těmto bodům fyzikální charakteristiky.
Dosavadní geometrická struktura geodetické sítě jako
soustavy trojúhelníků tím ztratí opodstatnění právě tak
jako hierarchické členění geodetických bodů, neboť
prostorové souřadnice bodů různých řádů budou určovány současně.
Dosud však existují dva argumenty proti jednoznačnému zamítnutí jakékoli klasifikace. Prvním je skutečnost, že přesnost určování relativní polohy závisí do
určité míry na systematických vlivech, které nelze beze
zbytku eliminovat, druhým je problém stability referenčního systému drah družic GPS a s ním související stabilita polohy referenčních stanic a orientace jejich spojnic.
Absolutní polohu bodu v geocentrickém systému je
možno pomocí laserových pozorování
UDZ určit
s přesností lepší než 5 cm. Laserové družicové stanice
přejímají tedy roli někdejších referenčních trigonometrických bodů. Orientaci moderní sítě lze provést prostřednictvím diferenciálních měření GPS nebo s využitím radiointerferometrických
měření s dlouhou základnou. Absolutní polohu a orientaci není proto již nutno
provádět klasickým astro metrickým měřením.
Výsledky prvních experimentálních výzkumů ekonomické efektivnosti budování bodových polí pomocí systému G PS ukazují, že náklady na trvalou stabilizaci
bodů budou vyšší, než náklady na opakovaná určení
polohy bodů. Údržbu bodového pole bude patrně možno provádět výlučně metodami GPS. Za určitých podmínek bude možno použít tyto metody také pro údržbu
výškových bodových polí.

8. Předpokládaný

výpočet přesných drah UDZ a souřadnic stanic,
definování a udržování jednotného geodetického referenčního systému,
vytvoření vhodného modelu pro určování ionosférícké refrakce.
Současný trend ve vývoji aparatur směřuje ke zvyšování počtu přijímacích kanálů, snižování podílu fázovéhó šumu, dokonalejší konstrukci antény, miniaturizaci
a kompaktnosti a k rozšíření možnosti kinematického
využití.
Metodika určování polohy se vyvíjí směrem ke zkracování doby měření, vytváření operativnějších výpočetních programů, řešení kombinací různých typů dat
a modelování systematických vlivů.
V budoucnu se pozornost zřejmě soustředí především
na kinematické aplikace metod GPS, zpracování měření prováděných ve statickém režimu bude probíhat
prakticky v reálném čase. Bude třeba rozpracovávat metodiku optimalizace sítí zaměřovaných pomocí GPS,
optimalizaci kombinací pozorování GPS s klasickými
geodetickými sítěmi a vytvořit metodické návody pro
použití metod GPS. Rozšířené využívání metod GPS
povede ve vzdálenější perspektivě ke koncepčně novému pojetí geodetických základů, charakterizovanému
modelem integrované geodetické sítě.
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o vplyve výsledkov

meraní
roznych epoch na odhad
parametrov recentných
vertikálnych pohybov zemského
povrchu

D. Že kov,
Sofia, BtR,
V. K. Pankrušin, I. A. Ginijatov,
Novosibirsk, ZSSR,
I. Zdravčev, S. Gospodinov,
Sofia, BtR

Hlavným zdrojom informácií na odhad parametrov recentných vertikálnych
pohybov zemského povrchu
(RVPZP) sú viacrozmerné časové rady geodetických
meraní, získané vel'mi presnou geometrickou niveláciou. SÚ to skupiny meraní vykonané v jednotlivých časových úsekoch (epochy meraní) oddelené medzi sebou
časovými intervalmi.
Pri výskume RVPZP na území jednotlivých štátov je
k dispozícii spravidla malý počet epoch meraní [1,2).
Ako výsledky meraní pritom figurujú merané prevýšenia vo vel'mi presnej štátnej nivelačnej sieti. Hl'adané
parametre, v našom prípade rýchlostí RVPZP, sa získavajú ako výsledok matematického spracovania a interpretácie výsledkov meraní, s využitím tej alebo inej metódy filtrácie (vyrovnania) meraní. Vo vačšine prípadov
na odhad parametrov RVPZP sa zavádza do algoritmu
matematického spracovania model rovnomerného (postupného) pohybu. Pritom vzniká otázka o výbere meračských informácií, na základe ktorých sa uskutočňuje
odhad hl'adaných parametrov RVPZP. Nato existujú
rózne názory. Jedni sú toho názoru, že je postačujúce
mať výsledky prvej a poslednej epochy meraní, druhí sil
privlŽencami využitia všetkých informácií, ktoré sú
k dispozícii a predpokladajú,
že vylúčenie informácií

medzi epochami

vedie k zhoršeniu

výsledkov odhadu

[3,4).

Podl'a n.ášho názoru je riešenie tejto otázky závislé na
rade príčin, ku ktorým patria: počet epoch meraní, hodnoty časových intervalov medzi jednotlivými epochami
a prijatý model matematického spracovania a interpretácie výsledkov meraní. Tento názor je založený na výsledkoch analýzy parametrov RVPZP, získaných po
matematickom spracovaní a intepretácií troch epoch
meraní, vykonaných v štátnej nivelačnej sieti I. rádu
BeR.

Matematické spracovanie a interpretácia výsledkov
meraní boli vykonané s ciel'om určiť optimálny výber
meračských informácií nutných a postačujúcich na spol'ahlivý odhad parametrov RVPZP. Pritom sa ako jednotný dynamický systém skúmali: študovaný objekt
(zemský povrch) s jeho geometrickými a dynamickými
vlastnosťami, systém geodetických meraní s jeho vlastnými chybami merania a algoritmy matematického
spracovania výsledkov meraní a ich štrukturálna identifikácia (prijatie rozhodnutí na výber adekvatného modelu objektu a systému meraní) [5). Dynamický model
objektu je daný stochastickou lineárnou rovnicou

1990/280

Xk

=

(/)'.t-l

Xk-l +

Btat

+ T'il',

(I)

Geodetický a kartografický
ročník 36/78, 1990, čislo 11

Číslo
nivelačnej
značky
2
4
5
8
9
10
13
19
21
23
25
28
29
31

Model

Č.

Model

I

Č.

M

V

M

mm/rok

mm/rok

mm/rok

mm/rok

-1,7
-3,6
-3,4
-2,5
0,2
-2,1
-2,8
-3,0
-4,2
-3,8
-3,9
-3,8
-1,5
-3,8

1,7
1,3
1,3
1,2
1,2
1,2
1,1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,4
1,1
1,3

~ 1,7
-1,4
-1,6
-1,0
-0,6
-1,3
-1,6
-1,3
-2,1
-2,1
-1,8
-1,9
-1,9
-1,3

0,7
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,6
0,6
0,7
0,6
0,5
0,6

V

kde značí
XR
rozšírený vektor odhadnutých parametrov,
(/JI I - I
matica charakterizujúca kinematické vlastnosti
objektu,
a [21 determinované a stochastické vplyvy na skúmaný objekt,
BI, JI
matice odzrkadl'ujúce vplyv poruch al a [21,
f
epocha meraní.
Systém meraní sa charakterizuje nelineárnou rovnicou
l

,

kde značí
YI
viacrozmerné časové rady geodetických meraní,
f(X~)
známy vektor - funkcia, ktorej druh je závislý
na stavbe geodetickej siete a metóde merania,
0
vektor náhodných meračských chýb.
Rovnice (I) a (2) sa riešili spoločne, čo neporušilo zásadu systémovosti a súčasne sa interpretácia meraní neoddelila od matematického spracovania (vyrovnania) [6].
Odhad parametrov RVPZP sa vykonával metódou
najmenších štvorcov s využitím štyroch modelov matematického spracovania, odlišujúcich sa jeden od druhého reprezentáciou systému meraní. Pritom sme predpokladaIi, že chýbaIi determinované a stochastické vplyvy
na objekt, t.j. BI = O a P = O. Na opis použitých modelov matematického spracovania zavedieme nasledujúce
označenia:
Hl
- vektor výšok bodov t-tej epochy merania,
V
- vektor rýchlostí pohybov bodov,
Ori.j - časový interval medzi i-tou a j-tou epochou
merania,
T
- znak transponovania.
S ohl'adom na zavedené označeníe móžeme jednotlivé
modely matematického spracovania napísať takto:
Model Č. I. Vyrovnaníe meraní I. a II. epochy
XR = (Hl, V)T; Hli = Hl + Orl. II V.
Model Č. 2. Vyrovnanie meraní I. a III. epochy
XR = (Hl, V)T; HIII = Hl + OrI.11I V.
Model Č. 3. Vyrovnanie meraní II. a III. epochy
XR = (Hli, V)T; HIII = Hli + Orli. III V.
Model Č. 4. Spoločné vyrovnanie meraní I, II. a III.
epochy
1

Model

2

Č.

Model

3

Č.

obzor

4

M

V

M

mm/rok

mm/rok

mm/rok

mm/rok

-0,7
-0,8
0,0
0,2
-1,3
-0,8
-0,5
0,4
-0,3
-0,7
0,0
0,2
-2,2
1,4

1,3
1,2
1,2
1,1
0,9
1,0
1,0
1,0
1,1
1,2
1,5
1,3
1,0
1,2

-1,8
-1,5
~1,6
-1,1
-0,6
-1,4
-1,7
-1,3
~2,1
-2,1
-1,8
-1,8
-1,9
-1,3

0,8
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,5
0,6
0,6
0,7
0,8
0,7
0,6
0,7

V
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XR = (Hl, V)T; HIII = Hl + Orl.IIV+ Orli. III V.
Na území BeR sú v súčasnosti uskutočnené tri epochy meraní v štátnej nivelačnej sieti I. rádu: I. epocha
- 1929-1943, II. epocha - 1953-1965, III. epocha
- 1974-1984. Žiaľ, že tieto merania sa rozlišujú po
epochách tak v konfigurácii siete, ako aj v technológii
merania. Do spracovania bol i zahrnuté len tie merania,
ktoré sú identické pre všetky tri epochy. Výsledky matematického spracovania sú uvedené v tabuľke I. Štrukturálna identifikácia modelov sa uskutočňovala s využitím dvoch kritérií: sumy minima disperzií odhadnutých
parametrov a F-kritéria [6]

kde je
Ii suma štvorcov zvyškových chýb (opráv) pre i-tý model, /3 počet stupňov voľnosti i-tého modelu (/32 > /3a.
Ak F> FI (q; f3z - /31; /31), kde F; je tabul'ková hodnota
F-kritéria, prednosť sa dáva modelu Č. I (q je hladina
významnosti). Výber najlepšieho modelu z model ov Č.
I, Č. 2 a Č. 3, ktoré majú rovnaký počet stupňov voľnosti, sa vykonal podľa kritéria sumy minima disperzií odhadnutých parametrov, ktoré ukázalo na model Č. 2.
Porovnanie modelov Č. 2 a Č. 4 sa vykonalo podl'a
F-kritéria. Pritom vznikla zaujímavá situácia. Na hladine významnosti q = 0,05 boli obidva modely rovnaké,
len na hladine významnosti q = 0,01 bol lepší model
Č. 4. Toto je vidieť z výsledkov
odhadu parametrov
RVPZP (pozri tab. 1), kde obidva modely dávajú prakticky rovnaké výsledky. Vytvára sa dojem, že výsledky
merania II. epochy neovplyvňujú
odhady rýchlostí
RVPZP. Toto bolo dóvodom na detailnejšie skúmanie
otázky systému meraní (výberu meračských informácií).
Zistilo sa, že v tomto prípade sú epochy meraní symetricky rozložené v čase, t.j. časové intervaly medzi epochami
sú prakticky
rovnaké
(Orl.1I = 22 rok6v,
Orli. III = 21 rokov). S ohľadom na rovnosť časových intervalov medzi jednotlivými epochami meraní a zákon
rovnomerného pohybu bodov bolo teoreticky stanovené, že odhady rýchlostí RVPZP v tomto prípade nie sú
závislé na výsledkoch merania II. epochy, ale výšky bodov sú funkciou meraní všetkých troch epoch.
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Rozoberieme detailnejšie
sledujúce označenia:
{jH;

-

{jL;

-

P

-

A

-

81
P

-

túto otázku. Zavedieme na-

Rozeberieme dva prípady vyrovnania: spoločné vyrovnanie výsledkov meraní troch epoch a spoločné vyrovnanie výsledkov meraní len prvej a tretej epochy.
S ohl'adom na prijaté označenie bude mať funkčný model pre prvý prípad tvar

=

[AA 81A
O]
A 281A

{jH

[V]

[ F'IFI]

I +

FIII'

Pri určení stochastického modelu predpokladáme,
že
presnosť meraní v róznych epochách je konštatna
a chýba korelácia medzi výsledkami meraní róznych
epoch (napr. je uskutočnená operácia dekorelácie [7]).
Potom podl'a metódy najmenších štvorcov bude systém
normálnych rovníc mať tvar

+ [ATPCtt)

]

81ATPC~(i -

I)P)

= - ~ (ATPA)-IATP (5F' + 2 FII - FIII), (6)
V= _1- (ATPA)-I ATp (FI - FIII)
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Zodpovedajúce

.

kovariančné

matice majú tvar

K8H

(ATPA)-I,

= ~ J12

K_I
v - 2812

J1

2

(ATPA -I
)

(7)

,

kde J1 je stredná kvadratická chyba jednotky váhy.
V prípade spoločného vyrovnania výsledkov meraní
len prvej a tretej epochy bude systém normálnych rovníc mať tvar
2ATPA 81ATPA]
[ 81ATPA 812ATPA

[(jHI]
V

+ [ATP(FI + F1I1l] =
81ATPFIII

O.
(10)

Riešenie systému rovníc (10) privedie k nasledujúcim
odhadom
{jH

= J12

maticami

(ATPA)-I,

K =-I-U2(ATPA)-I.
I
1&2.
Porovnanie vzorcov (7) a (12) ukazuje, že za prijatých
podmienok sa získavajú rovnaké odhady pre rýchlostí
RVPZP, čo potvrdzuje skor uvedený predpoklad.
Vykonaná analýza dovol'uje vysloviť nasledujúce závery:
I. Pri využití modelu rovnomerného (postupného) pohybu bodov zemského povrchu pre prípad troch
epoch meraní, ktoré sú v čase symetricky rozložené
(811. II = 8111. III),nemajú merania druhej epochy vplyv
na odhad rýchlostí RVPZP. Pritom získané odhady
nezodpovedajú postačujúcej podmienke, ktorá sa vyjadruje vo využití celej informácie a ktorá je k dispozicii [9].
2. Výšky geodetických bodov na rozdiel od rýchlosti
RVPZP sú funkciou výsledkov meraní všetkých
epoch. V prípade vyrovnania meraní len dvoch epoch
sú výšky bod ov funkciou meraní tej epochy, ktorej
čas je prijatý za začiatočnú epochu.
3. Presnosť hodnotených parametrov pre dva rózne prípady vyrovnania sa odlišuje len o hodnotu strednej
kvadratickej chyby jednotky váhy.
4. Zhoda rýchlostí RVPZP získaných z meraní prvej
a tretej epochy a z meraní všetkých troch epoch může
slúžiť ako kritérium správnosti prijatého matematického spracovania výsledkov meraní modelu rovnomerného pohybu.
L1TERATÚRA:

Použijeme metódu blokovej inverzie matíc [8] a získame
nasledujúce odhady hl'adaných parametrov:
{jHI

kovariančnými
K,)f/

vektor opráv k približným hodnotám výšok nivelačných značiek v i-tú epochu,
vektor opráv meraných hodnot v i-tú epochu,
vektor vol'nych členov pre i-tú epochu,
matica koeficientov rovníc opráv pre uvedenú
nivelačnú sieť,
časový interval medzi jednotlivými epochami,
matica váh meraných hodnot.

{jLI]
[ {jLII
{jLIII

so zodpovedajúcimi
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I = (ATPA)-I ATPF',
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V= _1- (ATPA)-I ATP(FI - FIII),
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Nové meracie systémy
v inžinierskej geodézii

Ked' sa pred 20 rokmi objavil prvý elektronický tachymeter, nikto nemohol predpokladať, aký medznik sme
prekročili v oblasti výroby geodetických pristrojov. Pomerne jednoduchá obsluha, možnosť automatickej registrácie meraných údajov na on-line napojené registračné zariadenia znamenali pomerne rýchle rozšírenie
týchto prístrojov vo svetovej geodetickej praxi. Dlhšie
sme však museli čakať na prvé elektronické teodolity,
ktoré svojou presnosťou umožnili ich použitie v oblasti
inženierskej geodézie. Práve presnosť, akú elektronické
teodolity umožňujú používatel'ovi dosiahnuť, bola tým
rozhodujúcim faktorom pri ich nasadení v špeciálnych
úlohach inžinierskej geodézie, ba dokonca v metrológii.
Nové možnosti aplikácie týchto prístrojov jednak
"oprášili" niektoré doteraz menej používané metódy
geodézie, vynútili si rozvoj nových teoretických postupo v, ako i d'alší rozvoj prístrojov a pomocok. Postupne
sa vyšpecifikovali kompaktné celky prístrojov a po mocok v meracie systémy, ktorých jadro tvorili stále dokonalejšie registračné zariadenia, až v konečnej fáze mobilné osobné počítače triedy PC-XT, AT. Tieto systémy
vybavené vhodným primárnym a sekundárnym softwareom umožňujú okrem iného okamžitý výpočet lokálnych priestorových súradníc pozorovaných bodov, ich
transformácie do I'ubovol'ného systému, kontrolu geometrických parametrov meraného objektu atd'. Takéto
systémy dodávajú v podstate všetky dnes známe firmy
vyrábajúce geodetické prístroje.
2. vývoj a súčasný stav meracích systémov pracujúcich
na báze príestorového pretínania napred
Nevídaný rozvoj elektroniky a aplikácia jeho výsledkov
pri výrobe geodetických prístrojov podstatne urýchlili
ich vývoj. Využitie nových technológií pri konštrukcii
a výrobe geodetických prístrojov bolo determinované
hlavne požiadavkou zvýšiť presnosť geodetických meraní pri súčasnom znižovaní nákladov procesu merania.
K celkovému prelomu došlo v období, ked' sa začali používať v oblasti aplikovanej elektroniky mikroprocesory
a ked' sa začala ich sériová výroba. Mikroprocesory
svojou univerzálnosťou, rýchlosťou realizácie operácií,
možnosťou programovania a miniatúrnymi rozmermi sa
priamo núkali na využitie pri výrobe geodetických prístrojov. SÚ výrobcami používané jednak ako centrálne
riadiace jednotky samotných prístrojov, jednak ako
centrálne jednotky mikropočítačov, resp. registračných
jednotiek. V oboch prípadoch mali rozhodujúci vplyv
na vývoj geodetických meracích systém ov (pozri tab. I)
[12].

V prvej etape sa objavili výsledky v podobe elektronického merania dÍžok. Možnosť digitálneho fázového
merania sa ukázala ako rozhodujúci medzník pri vývoji
automatických
geodetických prístrojov. Postupne sa

objavili elektronické teodolity, ktoré okrem digitálneho
zobrazenia meranej hodnoty automaticky zavádzajú fyzikálne, matematické alebo geometrické korekcie. Tieto
sú však už zavádzané cestou softwareu, pomocou výkonných mikroprocesorov.
Ďalší vývoj priniesol samočinný (motorizovaný) pohon osí teodolitu, doplnenie prístrojov o CCD-videokameru na automatické cielenie, možnosť pripojiť laser na
signalizáciu pozorovaných, resp. charakteristických bodov meraného objektu. Značné rozšírenie možností
u všetkých typov prístrojov znamenalo ich spojenie do
výkonných meracích systémov.
Moderné metódy snímania delených kruh ov umožnili dosiahnuť presnosť pri meraní uhlov rádove v grádových sekundách, čo má vel'ký význam najma pri aplikácii elektronických teodolitov v oblasti priemyslu. Pri
vzdialenosti do 20 m táto uhlová presnosť predstavuje
určenie polohy meraných bodov s presnosťou niekol'kých desatín milimetra.
Tabul'ka 2 uvádza neúplný prehl'ad najpresnejších
elektronických teodolitov s ich niektorymi charakteris. tikami. V tabul'ke 3 uvádzame vybrané charakteristiky
tých elektronických tachymetrov, ktoré svojimi parametrami umožňujú využitie v inžinierskej geodézii [5].
Mnohé z uvedených prístrojov sú vybavené zasúvatel'nou pamaťovou jednotkou na registráciu meraných
údajov a ich prenos do počítača (WILD T 1600, T 2002,
T 3000, TC 1600; GEODlMETER
440; ZEISS Recota;
OPTON Elta 2) a primárnym softwareom na výpočty
v teréne - výpočet súradníc bodov z nameraných údajov, výpočet vytyčovacích prvkov a odchýlok medzi
projektovanou a skutočnou polohou vytýčeného bodu,
výpočet priemeru a strednej chyby viackrát meraných
hodnot, výpočet prevýšenia, súradníc stanoviska pretínaním nazad atd'. (napr. COGO-funkcie u prístrojov
WILD T 1600, T 2002, T 3000 a TC 1600) [4]. Okrem toho je možné každý z prístrojov doplniť externým registračným zariadením. Ich výhodou je možnosť programovania, najčastejšie v programovacom jazyku BASIC.
Spomedzi týchto registračných zariadení vyniká Alphacord 128 firmy KERN s možnosťou programovania
v roznych programovacích jazykoch, resp. REC 500 firmy OPTON vo vyhotovení s pamaťou 352 kB (pozri
tab. 4) [II], [13], [14].
Software týchto registračných zariadení obsahuje
okrem vyššie spomenutých program ov aj programy na
meranie a výpočet priestorových súradníc systémom
vol'ných (prechodných) stanovísk, priestorové vytyčovanie, výpočet a zavádzanie fyzikálnych opráv meraných
veličín a ich redukcie do projekčnej roviny, výpočet
výškových rozdielov s ohl'adom na refrakciu, zakrivenie
Zeme a atmosferické korekcie, výpočet vzdialeností I'ubovol'ných dvoch bodov a porovnaníe s projektovanými hodnotami, výpočet ploch, transformáciu súradníc
a výpočet súradníc bodov polygónového ťahu, meranie
profilov a pod.
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Vplyv
mikroprocesora

Funkcia mikroprocesora

vývoj prístrojov
I. generácie:
digitalizácia
zobrazenie

priamy

meranie a digitalizácia

meranej hodnoty a jej digitálne

2. generácie:
automatická korekcia maranej hodnoty, registrácia
a prenos údajov
3. generácie:
plnoautomatický proces merania,
programovatel'nosť, digitálne spracovanie
informácie

meranie, digitalizácia a prvotné
spracovanie nameraných údajov,
registrácia
riadenie procesu merania, digitalizácia,
výpočet a registrácia výsledných hodnot,
spracovanie obrazu

obrazovej

interaktívny sposob riadenia procesu
merania, riadenie procesu spracovania
nameraných údajov (včítane spracovania
obrazu), registrácia a klasifikácia
výsledných hodnot

vznik nových koncepcií a metód merania
podmieňujúcich on-line, resp. off-line pripojenie
osobných počítačov

nepriamy

Zvačšenie
ďalekohl'adu

Výrobca/typ
KERN/EI
KERN/E2
KERN/.E2-1
WILD/Theomat
WILD/Theomat
WILD/Theomat
WILD Theomat
WILD/Theomat
OPTON/ETh 3
OPTON/ITh 2

T 1600
T 2000
T 2000S
T 2002
T 3000

32x
32x
32x alebo 42x
30x
32x
max.58x
32x
43x
30X
30x

I) Vo všetkých tabul'kách je pod týmto označením
bez batérie a podložky.

Najkratšia
zámera

Hmotnosť
8,7 kg
8,7 kg
8,9 k§
4,5 kg)
10,5 kg

sec

1,5 m
1,7 m
0,7 m
1,7 m
1,7 m
0,6 m
1,7 m
0,6 m
1,0 m
1,5 m

7,0 kg2)
7,5 kg2)
4,2 kg

uvádzaná štandardná

Presnosť
merania uhloVI)

odchýlka jednoho

1,5"
Fc

sec

1,5"
1,5"
1,5"
1,5"
5"
2cc

smeru meraného v dvoch polohách.

2) Hmotnosť prístroja

Zvačšenie
ďalekohladu

Výrobca/typ
WILD/Tachymat
TCI600
WILD/Tachymat
TC2000
OPTEN/Elta 3
OPTEN/Elta 2
GEODlMETER/440
GEODlMETER/142
T
ZEISS/Recota

Výrobca/typ
KERN/R 48
KERN/ Alphacord
WILD/GRE 3
WILD/GRE 4
OPTON/REC

500

128

30x
30x
30X
30X
30x
30x
30x

Hmotnosť
5,5 kg
9,6 kg
5,0 kg
5,Okg

Najkratšia
zámera
1,7 m
0,9 m
1,2 m
2,5 m
1,3 m
0,2 m
1,5 m

Presnosť
merania
uhlov
5"
1,5ec
5ec

2e
3,5"
2cc
5"
t'

Presnosť
merania
dížok
3mm
2mm
3mm
2mm
3mm
5mm
5mm

+
+
+
+
+
+
+

2ppm
2ppm
3ppm
2ppm
3ppm
3ppm
5ppm

Dosah
(oičet
hranolov)
4 km (II)
5km(ll)
1,6 km (I)
5 km (18)
7 km (8)
6,3 km (8)
1 km (I)

Kód

Kapacita pamati

Programovací jazyk

ASCII
ASCII
ASCII
ASCII

32 kB ; 128 kB
64 kB
48 kB
64 kB ; 128 kB

ASCII

144 kB ; 352 kB

BASIC
BASIC
BASIC
BASIC, PASCAL,
FORTRAN, PUl
BASIC
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2.\. Meracie
storového

systémy
pracuJuce
pretínania
napred

na báze

prie-

Ďalším stupňom v rozvoji automatizácie geodetických
prác sa stali meracie systémy pracujúce na báze priestorového pretínania napred (3D-MS) [2], [8], [9], [10]. Tieto sa objavujú v prvej polovici osemdesiatych rokov
a spájajú v sebe výhody presných elektronických teodolitov a bezprostredného počítačového spracovania meraných údajov. Pri metóde priestorového pretínania napred sa z dvoch stanoví sk teodolitov, ktorých vzdi alenosť je známa, určujú súradnice meraného bodu na základe merania horizontálnych
a vertikálnych uhl ov.
Keďže tretia priestorová súradnica - výška bodu - je
pri takomto meraní určená dvakrát, slúži ako kontrola
identifikácie pozorovaných bodov.
Systém 3D-MS pozostáva z dvoch alebo viacerých
elektronických teodolitov (obr. I), ktoré sú on-line pripojené na mobilný počítač kompatibilný s IBM PC-XT,
AT, ktorý je vo všetkých prípadoch vybavený špeciálnym používatel'ským softwareom, umožňujúcim spracovanie a vyhodnotenie meraných veličín.
Proces merania obvykle pozostáva z dvoch základných fáz:
I. kalibrácia a určenie mierky modelu,
2. meranie a vyhodnotenie.
Určenie mierky modelu pozostáva z určenia vzdialenosti meracích prístrojov a je jedným z rozhodujúcich
faktorov presnosti merania. Mierka móže byť určená
nasledujúcimi sp6sobmi:
a) zadaním známych súradníc stanoví sk prístrojov do
počítača,
b) paralaktickým meraním vodorovnej vzdi"lenosti prístroj ov,
c) Hansenovým riešením (úsečka známej dížky umiestnená v priestore objektu móže byť reprezentovaná
invarovou paralaktickou latou alebo dvojicou vzťažných bodov na objekte),
d) určenie súradníc stanovísk prístrojov pretínaním nazad. Výhodou posledného sp6sobu je určenie súradníc stanovísk teodolitov priamo v súradnicovom systéme objektu bez ďalších transformácií. Nevýhodou značná závislosť takto určených súradníc a ich
presnosti od tvaru určujúceho obrazca. Výpočet
mierky, ako aj kompenzácia chyby vertikálnej osi
prístrojov sú riadené softwareom.

obzor

285

Súčasťou prvej fázy je presná vzájomná orientácia prístroj ov a precízne určenie ich vzájomného výškového
rozdielu.
.
Pri meraní objektu sú čítané horizontál ne a vertikálne uhly prenášané do počítača a tam sa z nich priamo
vypočítajú súradnice meraných bodov. Obsiahly software umožňuje nielen uchovanie údajov a ich výstup
na termináli, resp. na tlačiarni, ale aj vyhodnotenie výsledkov merania vzhl'adom na priamosť, rovnobežnosť,
rovinnosť a zaoblenosť predmetu (objektu) merania. Je
možné počítať odfahlosti, uhly, zvislice fubovofných
dvoch, resp. viac častí meraného objektu, ďalej vykonávať transformácie získaných súradníc do iných súradnicových systémov. Dá sa vyhodnotiť skutočná poloha
meraných bodov vzhl'adom na ich projektovanú polohu, v prípade nadbytočných meraní sa vypočíta vyrovnaná hodnota (odhad) meraného prvku. Tiež je možné
na základe meraných údajov vypočítať vyrovnávajúci
kruh, gul'u, valec alebo paraboloid a ich geometrické
parametre.
V súčasnosti v Európe existujú štyri systémy 3D-MS,
označované ako priemyselné meracie systémy (tab. 5
[2]). Firma WILD ponúka aj systém TMS (TheodolitMeBsystem) s možnosťou súčasného použitia až 6smich
teodolitov WILD T 1600, T 2002 alebo T 3000 (podfa
vyžadovanej presnosti) [14]. Uvedené systémy sa líšia:
presnosťou použitých teodolitov,
sp6sobom určenia mierky modelu, vzájomnej orientácie teodolitov a sp6sobom určenia ich vzájomnej
polohy,
vel'kosťou použitého počítača,
používatel'ským (sekundárnym) softwareom.
Výsledky teoretických prepočtov i praktických aplikácií
potvrdzujú vysokú presnosť týchto systém ov [8], [9],
[10]. Pri strednej chybe v dvoch polohách meraného
smeru mljJ = l,sec, strednej chybe určenia vzájomnej
vzdialenosti prístrojov md = 0,05 mm je možné vo vzdialenosti objektu od prístroja 10 - 20 m dosiahnuť
strednú polohovú chybu pozorovaného bodu mp = 0,10
mm. Takéto parametre umožňujú použitie týchto systémov v strojárstve a miestami aj v metrológii.
Vel'kou výhodou týchto systém ov je ich mobilnosť,
možnosť rýchlej a jednoduchej zmeny konfigurácie systému a objektu, a tým jeho optimálnej vol'hy z prípadu
na prípad. Ďalej treba spomenúť široký pracovný rozsah (od 1,5 m až po niekol'ko stoviek metrov), bezdotykové meranie objektu (v prípade použiti a laseru nie je
potrebná ani signalizácia pozorovaných bodov). On-line prepojenie teodolitov s počítačom, kontrola procesu
merania, okamžitý výpočet priestorových súradníc pozorovaných bodov a bohatý sekundárny software, ktorý
umožňuje kontrolu geometrických parametrov meraného objektu, len zvýrazňujú kvalitu týchto systémov.
2.2 Automatické
meracie
na báze priestorového

systémy
pretínania

pracujúce
napred

Zatial' najvyšší stupeň automatizácie geodetických prác
dosiahli automatické meracie systémy [4], [6], [7]. Základná myšlienka - riešenie úloh na báze priestorového pretínania napred - zostáva rovnaká, podobná je aj
konfigurácia meracích systémov. Hlavný rozdiel spočíva v použitých prístrojoch a z toho vyplývajúcich zmenách v meračskom postupe, software a pod.
Základ automatických meracích systém ov tvoria tzv.
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Teodolit
Výrobcal názov

KEUFEL&ESSERI
KERN/ECDSI,2
OPTON/IMS
WILD/RMS2000

typ
AIMS

Výrobca/typ
KERN/E2-SE

IOcc
5cc
1,5ec
2ec
1,5ec

DT-I
EI
E2
ITh 2
T 2000,
T 2000S

Vysvetlivky k skratkám:
AI MS - Analytisches Industie-MeB-System
ECDS - Electronic Coordinate Determination
IMS - Industielles MeBsystem
RMS - Remote Measuring System

Počítač (kapacita)

presnosť
merania uhlov

K&E Model I 802 (64 kB)
PDP II (256 kB)
HP 85 (64 kB)
HP 85 (64 kB)
WANG SVP/MVP/LVP (GRE 3)
(32 kB - 128 kB)

System

Zviičšenie
d'alekohl'adu

Najkratšia
zámera

Presnosť
merania uhlov

0,7 m

I,ocr

CCD-kamera,
laser

0,65 m
0,6 m

1,5"
1,5ec

0,6 m

1,5"

CCD-kamera
adaptér pre
DI 2000,
DI 3000,
DIOR 3002
laser,
laserskener

WILD/TM
WILD/TM

3000V
3000D

panfokálne
13 - 32x
kamera
16 - 50X
43x
43x

WILD/TM

3000L

43x

motorizované teodolity (robotteodolity, servoteodolity),
pri ktorých sú horizontál ne a vertikálne pohybovky nahradené krokovými motormi. Toto zabezpečuje pohyb
prístroja okolo osí bez zásahu merača. Celý proces je riadený počítačom. Uhol pootočeni a prístroja od bodu
na bod je možné počítaču zadať priamo alebo súradnicam i meraných bodov, z ktorých si počítač tento uhol
vypočíta. Z tohoto uhla potom procesor vypočíta potrebné množstvo krokov (jednotkových uhlov) potrebných na otočenie sa o takýto uhol. Po odoslaní počtu
krokov do teodolitu sa tento pootočí žiadaným smerom
rýchlosťou asi 50 - 60 grádov za sekundu. Procesor
ďalej porovná skutočnú hodnotu uhla pootočeni a s p6vodnou vypočítanou hodnotou a zavedie prípadnú korekciu, t.j. dostredenie na ciel'. Motorizovaný je nielen
pohon osí, ale aj zaostrovanie ďalekohl'adu.
akrem zariadenia pre samočinný pohon sú robotteodolity vybavované aj vstavanou CCD-videokamerou
na
automatické cielenie, laserom, príp. adaptérom pre
dial'komer (obr. 2). Prehl'ad týchto prístrojov uvádza tabul'ka 6.
Automatické cielenie prostredníctvom CCD-videokamery je realizované metódou digitálneho spracovania
obrazu [I]. Obraz ciel'ovej oblasti snímaný videokamerou je digitalízovaný A/D-prevodníkom
a ďalej spracovávaný. Úlohou procesora je spoznať vopred definovaný ciel'ový objekt, ktorým je kruh l'ubovol'ného polomeru na kontrastnom pozadí. V prvej fáze určí okraje jednotlivých oblastí (regiónov) obrazu a obraz rozloží (seg-

Poznámka

mentuje). Postupne odstráni tzv. rušivé regióny a vyhl'adá regióny, ktoré sa nachádzajú na pozadí iných regiónov. Vzorový obraz postupne porovnáva s vybranými
regiónmi a počíta ich vzájomnú koreláciu. Táto je pri
zhodnosti porovnávaného obrazu a vzoru maximálna.
Pri regiónoch, ktoré prichádzajú do úvahy, procesor určí geometrické parametre ich tvaru, vypočíta ťažisko
a odl'ahlosti hraničných bodov od ťažiska. Odl'ahlosť je
v prípade kruhu konštantná. Stred kruhu je potom hl'adaným ciel'om.

~r~~·,~'
tl-.-iKm~

I

~#
zaostrovaCle
zar iaden ie

Obr. 2 Rez ďa/ekohl'adom prístroja TM 3000V so vstavanou CCD-vídeokamerou (pravzaté zo [7J)
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Predchodcom súčasných automatických meracích systém ov bol systém GEOROBOT, vyvinutý geodetickým
inštitútom Technickej univerzity v Hannoveri [3], [6].
Systém pozostával z jednoho teodolitu WlLD T 2000
s dial'komerom DI 5, počítača IBM-XT a softwareu.
Nekonečné pohybovky teodolitu boli spojené s krokovými motormi.

Obr. 3 Postup hradania maximálnej intenzity v odrazenom signáli (prevzaté zo [6])
A začiatočn}J bod
B priemer z·viizku lúčov
C hl'adaný reflektor
D konečn:ý bód §pirálovitého postupu hl'adania
E dráha vertikálneho hl'adania maxima
F vertikálne maximume
G dráha horizontáíneho hl'adania maxima
C horizontálne maximum (reflektor)

Obr. 4 Použitie

obzor
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Pri tomto systéme sa cielenie realizuje cez odrazený
nosný signál. Ciel'ová značka je reprezentovaná stredom odrazného hranolu. Ak dojde k posunu ciel'a, napr. v dosledku deformácie objektu, cief sa vyhfadá ako
miesto maximálnej intenzity v odrazenom zv1izku IÚčov.
Počítač vyvolá hl'adací program, pri ktorom sa optická
os pristroja (os maximálnej intenzity signálu) pohybuje
tak, že opisuje pravouhlú špirálu v oblasti zrkadlového
systému (obr. 3). Po nájdení dostatočne silného signálu
sa tento postup preruší a nasleduje jemné docielenie,
kedy je maximálna intenzita signálu hl'adaná počas pohybu optickej osi v dvoch na seba kolmých smeroch vertikálnom a horizontálnom.
Systém GEOROBOT bol úspešne použitý pri meraní
pohybov pody v povrchovej bani Hambach v Rýnskom
hnedouhol'nom revíri (obr. 4).
Vyšší stupeň rozvoja automatických meracích systémov znamenajú systémy KERN SPACE a WlLD
LElTZ ATMS.
Systém KERN SPACE (System for Positioning and
Automated Coordinate Evaluation) bol vyvinutý v roku
1987 d'alším zdokonalením systému ECDS2. Pozostáva
z aspoň dvoch robotteodolitov
E2-SE, spojených cez
kontrolnú jednotku E2-SC s počítačom IBM PC-AT03,
ktorý
obsahuje
Real- Time- Video- Framegrabber
FG IOOAT na digitálnu registráciu obrazu. K systému je
možné pripojiť v súčasnej verzii štyri, neskor až osem
teodolitov s kontrolnými jednotkami. Kontrolná jednotka slúži na prevádzku a riadenie robotteodolitu.

systému Georobot v povrchovej
Hambarh (prevzaté zo [6])
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Ako terče sa používajú kruhové odrážacie fólie alebo
body signalizované laserom.
Software systému SPACE spočíva na základoch systému ECDS2, rozšírených o kalibráciu CCD-kamery
a umožňujúcich ďalej:
- Teach-In mód - jeden z teodolitov sa zacieli približne pomocou joysticku, jemné docielenie prebehne digitálnym spracovaním obrazu; druhý teodolit
automaticky pri zacielení nasleduje prvý,
- automatický meračský mód - teodolity automaticky
merajú body podl'a daného zoznamu súradníc získaného napr. z predchádzajúceho
merania alebo z projektu a okamžite vyhodnocujú súradnicové odchýlky,
- profilový mód k priestorovému meraniu povrchov prístroje automaticky merajú profily signalizované
laserom vo vnútri ohraničenej plochy.
Systém WILD LEITZ ATMS (Automatisches Theodolitmel3-System) má podobnú konfiguráciu ako SPACE-systém. Na meranie sú použité robotteodolity TM
3000. Pomocou videoteodolitu TM 3000V je snímaná
celá meračská oblasť a registrované ciel'ové body, premietané laser-teodolitom
TM 3000L. Tento obsahuje
špeciálne zariadenie - Speckles Eliminator - ktorý
umožňuje zvýšiť presnosť merania. Ide o rotujúcu planparalelnú platničku, pomocou ktorej sa premietaný bod
pohybuje po kruhovej dráhe okolo optickej osi teodolitu, čím je výsledok merania zbavený chyby z excentricity laserového lúča vzhl'adom na optickú os ďalekohl'adu. Systémový software obsahuje programy pre stanovenie meračských konfigurácií a tolerancií, orientáciu,
meranie a vyhodnotenie. Software pre meranie obsahuje oj. modul pre spracovanie obrazu, ktorý umožňuje
detekci u terčov róznych druhovo

3. Využitie meracích systémov v oblasti inžinierskej
geodézie
Po dlhé roky sa v oblasti inžinierskej geodézie používal
rad konvenčných prístrojov, pre ktoré sú dopodrobna
vypracované metodické postupy a technológie procesu
merania a spracovania výsledkov. Známe je napríklad
pomerne široké využitie presných nivelačných prístrojov, ktorých výhodou je ich jednoduchá obsluha, jednoduché spracovanie výsledkov a v neposlednej miere nízka cena. Použitie konvenčných opticko-mechanických
teodolitov bolo do značnej miery obmedzené práve zložitým a často i časovo náročným postupom merania
i vyhodnocovania.
Príchodom elektronických teodolitov sa situácia podstatne zmenila. Vďaka elektronickooptickému čítaniu je možné údaje okamžite registrovať
a pomocou on-line pripojeného počítača a programového balíka spracovať. Automatické zavedenie korekcií
(počas merania) znamená podstatné zvýšenie presnosti
meraných veličín a tak predurčuje tieto pristroje na špeciálne úlohy.
Široké uplatnenie a bohaté možnosti týchto meracích
systémov dokumentuje
už množstvo publikovaných
aplikácií. Škála týchto aplikácií siaha od stavebníctva,
baníctva cez strojárstvo až po oblasť výroby kozmickej
techniky a robotovo Najčastejšie sa stretáváme s meracími systémami pri kontrole geometrických parametrov
strojárskych výrob kov (parabolických antén, lietadiel,

automobilových karosérií), ale aj pri testovaní a kontrole dráhy robotov, manipulátorov, resp. súradnicových
strojov, ďalej pri kontrole geometrických parametrov
va\covacích stolíc, rotačných pecí, chladiacich veží,
priehrad, mostov a mnohých ďalších priemyselných
celkov a objektov.
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Obr. 5 Loká/na sieť na určenie geometrického tvaru /ietadIa (prevzaté z [1OJ)

Často sa stretávame s aplikáciami, keď nevystačíme
so základnou konfiguráciou meracích systémov. V takýchto prípadoch je treba použiť viacero teodolitov,
pričom výrobcovi a už dnes umožňujú hardwareovo
i softwareovo pripojiť na počítač až 8 (prípadne 12) prístrojov. Takéto riešenie je však cenove vel'mi náročné,
a preto sa vo vel'kej vačšine prípadov použijú len dva
(max. 4) teodolity, ktorých stanoviská postup ne meníme. Druhé riešenie je nepoužitelné, keď časový posun
medzi jednotlivými meraniami vzhl'adom na dynamické
vlastnosti objektu skresl'uje výsledky merania. Poloha
prístrojov sa s dostatočnou presnosťou určí zmeraním
lokálnej siete stanoví sk, ktorej konfigurácia je vo vačšine prípadov silne determinovaná tvarom a rozmermi
meraného objektu (obr. 5). Ako stanoviská prístrojov sa
používajú buď klasické stabilizácie známe z vel'kopriestorovej inžinierskej geodézie, alebo nové, na tieto účely vyvinuté ťažké statívy (hlavne v strojárskych aplikáciách). Nasadenie robotteodolitov osadených CCD-kamerami umožní, aby tieto meracie systémy pracovali
v plnoautomatickom
programovo riadenom režime, prió
čom počítač preberá ďalšiu funkciu, a to riadenie celého systému. SÚ známe výsledky, keď boli AMS prevádzkované bez zásahu človeka niekol'ko hodín, resp. dní
[6J. Takéto meracie systémy sú schopné vykonať obrovské množstvo meraní za pomerne krátky časový interval. Počet epoch meraní je vačší ako 10, ba v niektorých
prípadoch dosahuje hodnoty okolo 100. Spracovanie
takéhoto súboru údajov stavia geodetov a matematikov
pred nové otázky a úlohy.

Príspevok neprináša úplný zoznam a popis priemyselných meracích systémov, resp. automatických meracích
systém ov existujúcich vo svete. Informuje o vlastnostiach systémov, ktoré vyrábajú najznámejší výrobcovia
geodetických prístrojov, aj to s orientáciou na Európu.
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Treba poznamenať, že vývoj nových prístrojov a softwareu je taký rýchly, že v príspevku uvádzané údaje můžu
byť prekonané, aj keď sme čerpali z najnovšej firemnej
literatúry.
Už v úvode príspevku sme naznačili základné faktory, ktoré boli hlavným impulzom vývinu elektronických
teodolitov a umožnili vůbec vznik meracích systémov.
Spojenie týchto faktorov s okamžitým výpočtom priestorových súradníc, resp. geometrických parametrov
meraného objektu (rovinnosť, priamosť atď.) znamenajú, že sa tieto systémy stávajú základom novej prístrojovej bázy v geodézíi. lch vysoké úžitkové vlastnosti postupne vyrovnajú v súčasnosti ich jediný handicap, ktorým je dnes ešte vysoká cena.
Požiadavka automatizácie procesu merania a minimálnej účasti l'udského faktoru na tomto procese boli
impulzom pre vznik a vývoj robotteodolitov. Nasadenie
robotteodolitov v existujúcich meracích systémocli znamenalo vznik plnoautomatizovaných
meracích systémov, schopných pracovať bez zásahu človeka niekol'ko
dní. V posledných rokoch sme boli svedkami vzniku nových metód spracovania nameraných údajov, ktoré boli
vyvolané rozvojom výpočtovej techniky. Dnes sa stávame účastníkmi ďalších zmien, tentoraz determinovanými vznikom automatických meracích systémov.
Meracie systémy, schopné registrovať za jednu hodinu, resp. minútu niekol'ko epoch meraní, nás stavajú
pred úplne nové úlohy v oblasti spracovania nameraných údajov. Zvládnuť takéto množstvo údajov je možné opať len novými matematickými a teoretickými postupmi a výkonnou výpočtovou technikou. Celý proces
až šokujúco urýchluje použitie CCD-kamier, ktoré sú
schopné o objekte podať v zlomku sekundy také množstvo informácií, že ich dnes nedokážeme v plnej miere
spracovať a využil. Podl'a posledných informácií chystá
firma WILD uviesť na trh v blízkej budúcnosti robotteodolit osadený farebnou CCD-kamerou, aj keď sa vopred vie, že prenosný počítač s takým výkonom, aký bv
dokázal plne využiť takto získali":- ;llI-ormacie, je v súčasnosti skůr želaním než skutočnosťou.
Aká je vlastne filozofia ďalšieho vývoja geodetických
prístrojov? Myslíme si, že v oblasti inžinierskej geodézie zohrajú rozhodujúcu úlohu automatizované meracie
systémy (pričom nemyslíme tu len na systémy budované na báze elektronických
teodolitov).
Parametre
a vlastnosti dnešných systémov potvrdzujú opodstatnenosť ich širokého nasadenia v budúcnosti. Očakávame,
že ďalší vývoj týchto systém ov naplní skutkovú podstatu termínu "systémy pracujúce v reálnom čase", čo sme
doteraz o geodetických pristrojoch nemohli povedať.
Znamenalo by to, že by sme boli schopní geodetickými
metódami a prístrojmi postihnúť dynamiku javov, túto
monitorovať a priebežne vyhodnocoval.
Dúfajme, že
nebudeme len pozorovatel'mi, ale aj účastníkmi tohoto
procesu!
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Poznatky Z konference "Informační
systémy o území" v Sofii

Ve dnech 31. května a I. června 1990 uspořádala v Sofii Federace vědeckotechnických organizací Bulharska národní konferenci se zahraniční účastí na téma "Informační systémy v katastru a řízení území". Konference se zúčastnilo asi 80 odborníků z Bulharska a 8 ze zahraničí (5 ze SSSR, po I z NDR,
Jugoslávie a z CSFR autor článku).
První den konference byl věnován referátům, kterých bylo
předneseno celkem 14 (z toho 4 od zahraničních účastníků).
V úvodu jednání bylo konstatováno, že tvorba informačních
systémů na podkladě údajů jednotného katastru je jedním
z hlavních úkolů bulharského resortu geodézie, kartografie
a katastru. Technologicky je připraveno vydávání informací
z katastru s využitím mikropočítačů, jsou též finanční prostředky pro zabezpečení potřebné výpočetní techniky. Jednotlivé referáty byly věnovány popisu připravených informačních systémů pro vedení a využívání údajů katastru nemovitostí rozšířených o údaje potřebné pro řízeni rozvoje území. Bulharský
katastr je vytvářen odděleně pro centra osídlení a pro ostatní
území. Báze dat automatizovaného
katastru obsahuje vždysémantickou část a část geometrickou - digitální mapu. Ve městech se zpravidla digitalizují stávající katastrálni plány, které
mívají často topografický charakter. Sémantická část kromě
údajů o nemovitostech I1Jívá údaje z pasportu budov, ulic
a dalších objektů města. Udaje o inženýrských sítích se doplňují v druhé etapě. Katastrální mapy mimo centra osídlení
vznikají novým mapováním fotogrammetrickou metodou. Cást
referátů byla věnována též využívání uvedených informačních
systémů. U městského katastru se předpokládá časté využití
pro .úsporu administrativně-technických
prací národnich výborů. Pro tyto účely jsou údaje katastrálního plánu doplněny
o údaje digitalizovaného regulačniho plánu (územního projektu). Vstupem do databáze bývá identifikátor objektu, kterým
podle volby uživatele může být parcela, budova, ulice, občan,
popř. úsek inženýrské sítě. Údaje jednotného katastru se využívají pro řízení území, osídlení, zemědělské výroby i rozvoje lesního fondu.
V referátech zahraničních účastníků byly podány informace
o tvorbě informačních systémů o území v Minsku (víceúrovňový systém na základě topografických informací - předpoklad
využívání od roku 1991), v NDR (interaktivní systém COLIDO, sémantická část je realizována ve 211 okresech, grafická
část se připravuje) a v Praze (tvorba digitální technické mapy
města na podkladě digitální mapy evidence nemovitostí).
Konference na závěr jednání přijala doporučení, aby geodetická služba Bulharska se v oblasti územních informačních systémů soustředila na tyto úkoly:
aktualizovat normativní základnu a technologie pro tvorbu
a vedení kat astru (včetně potřebného software),
urychlit tvorbu katastru měst,
zabezpečit vhodné technické prostředky pro vedení systémů,
zabezpečit využívání založených bází dat.
Druhý den konference byly pro zahraniční účastníky připraveny exkurse do podniků, které se zabývají vývojem automatizovaných informačních systémů o území. V podniku Geoplanprojekt Sofia (obdoba našeho státního podniku Geodézie) byl
předveden systém SKAD, sestavený společně s Výzkumným
ústavem geodézie, kartografie a fotogrammetrie. Báze dat tohoto systému obsahuje údaje digitálního katastrálního a regulačního plánu, údaje o parcelách a domech, připravuje se rozšíření o údaje o inženýrských sítích. Systém je realizován na
bázi 16 bitových mikropočítačů PC/XT, AT a využíván u národních výborů pěti menších měst.
Sdružení "Projektnoe dělo" předvedlo podobný grafický systém určený pro oblast urbanistiky měst. Báze dat tohoto systému obsahuje informace o objektech ve městech z řady oblastí
(přírodní faktory, ekonomika, sociální informace, nemovitosti,
inženýrské sítě, komunikace). Každý objekt je prostorově lokalizován pomocí digitálního katastrálního plánu. Software pro

grafiku je sestaven na podkladě systému AUTOCAD. výstupem jsou runé analýzy doplněné podle požadavku grafickým
vyjádřením. Systém je určen pro národní výbory, ale dosud není využíván.
Organizace Centrální katastr zakládá Jednotný bulharský
kata str, tj. zajišťuje tvorbu katastrálních map a sběr dalších
údajů katastru. Katastrální mapy pro extravilán se nově vyhotovují fotogrammetrickou metodou. Z leteckých snímků se vyhotoví ortofotoplány v měřítku I : 5000 nebo I : 10000, jejichž
obsah se digitalizuje. Vyšetření hranic parcel a údaje o parcelách zajišťují pracoviště Teritoriálního kat astru (obdoba našich
středisek geodézie). Nová mapa vzniká na koordinátografu
z digitálních údajů. Informační systém jednotného katastru
(lSEK) tvoří údaje digitální mapy a sémantické údaje o parcelách. Je zakládán na centrálním počítači IBM 370/148. Písemný operát ISEK obsahuje seznam uživatelů a vlastníků (v extravilánu dosud mohla užívat či vlastnit půdu pouze organizace), soupis parcel, sestavení parcel podle uživatelů a vlastníků
a různé bilanční sestavy o půdě. Zastavěné území obce je v mimosídelnim katastru vedeno jako jedna parcela. V současné
době je ISEK založen asi na 60 % území Bulharska. Pro využívání údajů ISEK přímo na pracovištích Teritoriálního kat astru
se zavádí mikropočítačový systém. Problematika aktualizace
báze dat je předmětem řešení.
Velmi zajímavá byla návštěva podniku SOFGEO (Sofijská
geodetická služba). Je součástí městského národního výboru
(tedy není v rosortu GUGKK) a pracuje plně na chozrasčotním principu. Hlavními úkoly je vedení katastrálních plánů
v celé Sofii, tvorba výškopisných podkladů, vytyčovací práce
a další geodetické práce pro potřeby města. V podniku též odsouhlasují realizaci projektů inženýrských sítí z hlediska jejich
uložení v zemi. Sofijský katastr má cca 500 mapových listů
v měřitku I : 1000, jejichž obsah se postupně digitalizuje (v
současné době je zdigitalizovano asi 90 % listů). Digitalizace
inženýrských sítí 2: technické mapy byla zahájena později a je
hotova asi z 1/4. Udaje o parcelách byly doplněny o údaje získané z pasportu domů (počet podlaži, výška, rok výstavby, sta·
vební konstrukce, uživatel, výměra, ochrana památek, způsob
využití, počet místností, technické vybavení aj.). Všechny uvedené údaje se ukládají do územního (teritoriálního) informačního systému (TIS), který vedou na počitačích PCI AT s pevným diskem o kapacitě 80 MB. Data jsou zálohována na magnetopáskových kazetách. Průběžně aktualizují jak obsah digitální mapy v počítači, tak její grafický obraz na papíře. Připravuje se zapojení systému do přenosové sítě, aby jeho obsah
mohly využívat různé instituce v Sofii.
Konference ukázala, že v Bulharsku je podporován trend
výstavby automatizovaných informačních systémů o území na
bázi katastru orientovaných zejména na mikropočitače vybavené grafickým výstupem. Tvorba těchto systémů však není koordinována a rovněž není vždy v dostatečné míře organizačně
zajištěna aktualizace obsahu báze dat systému.
Ing. ZbYflěk Souček.

VUGTK Zdiby

TERMINOLÓGIA A SYMBOLIKA
V GEODÉZII A KARTOGRAFII
Ako ďalej s termínmi "dial'komer"
a "dížkomer"

Vedecko-technický rozvoj prináša so sebou nielen nové vedecké poznatky, nové metódy práce a technologické postupy, ale
aj nové pristroje a zariadenia. Neoddelitel'nou súčasťou rozvoja každej vednej disciplíny a každého odvetvia je tvorba od·
bornej terminológie, ktorá sa musí riadiť sémantickými i gramatickými princípmi. Týka sa to, samozrejme, aj pomenovania
geodetických prístrojov.
Ked' drevená meracia lata, ocel'ové alebo invarové meracie
pásmo a ipvarový drot, ktoré slúžia njl pria,me (dotykové)
meranie dlžok (porovnanie určovanej dlžky s dlžkou meraqla),
prestali byť v geodézii jedinými meradlami na meranie dlžky
a na určovanie vzdialeností (spravidla viičších) medzi bodmi
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trigonometrickej alebo meračskej siete sa začali použivať prístroje, ktorými sa odľahlosť bod ov určuje ne p ri a m o (bezdotykovo), zaviedlo sa pre tieto prístroje označenie diaľkomery.

V odbornej geqdetickej literatúre sa z času na čas stretávame
aj s termínom dlžkomer.
Aj Slovník geodetickej a kartografickej. terminológie, časť
Prístroje a pom6cky (Bratislava, Edícia VUGK [Rad 5] 1977,
84 s.) na strane 28 pod.číslami 208 a 208b uvádza výklad termínov diaľkomer
a dlžkomer.
podra uvedeného .slovníka je
.
- d i a ľk o m e r dlžkomer na meranie dlžok,
- dí ž k o m e r prístroj na meranie dÍžok,
t.j. obidva termíny sa definujú (vysvetľujú) jeden druhým (samé sebou).
.
Kým s termínom dlžkomer
sa v tomto slovníku stretávame
len raz (a podľa jeho výkladu ide o všeobecný termín, ktorým
sa mMe p0Il}enovať nielen prístroj, ale aj akákoľvek pom6cka
na určenie dlžky ako lineárneho rozmeru niečoho v horizontálnom smere), termín diaI'komer
sa tu vyskytuje v rozličných
spojeniach (číslicový, elektronický, registračný atd'.; klin, lata,
predsádka diaI'komerná; digitálny, registračný atd'. diaľkomerný teodolit) spolu dvadsaťštyrikrát.
Hoci Terminologická komisia pre odvetvie geodézie a kartografie pri Slovenskom úrade geodézie a kartografie a Terminologická komisia Jednoty slovenských matematikov a fyzikov
pre fyziku pokladajú obidva termíny z hľadiska jazykovedného aj vecného za správne a oprávnené, diskutuje sa v geodetickej verejnosti o správnosti týchto termínov.
Jedna časť odbornikov argumentuje, že termín d i a I'k o m e r
je už dlhé roky, t.j. od zavedeni a týchto prístrojov do praxe,
zaužívaný a pri jeho tvorbe sa vychádzalo z toho, že sa ním
merajú spravidla váčšie vzdialenosti, ktoré nemožno merať priamo, teda sa merajú nepriamo, t.j. nad i a ľ k u.
Dn;lhá časť odborníkov je toho názoru, že v geodézíi sa meria dlžka, ktorá je matematicky definovateľná (diaľka však
ni.e), a preto odporúča, aby prístroj na jej určenie sa nazýval
dlžkomer..
Pretože dlžka ako fyzikálna veličina a jej meranie má základný význam nielen v geodézii, ale aj v iných oblastiach veóy a techniky (napr. v metrológii, v prístrojovej technike,
v strojárstve a pod.), ba aj v bežnom občianskom živote, pokúsime sa analyzovať stav a vývoj názvu prístrojov na jej určovanie.

V Zememeračskej terminológii (Bratislava, SAV 1958, 52 s.)
nachádzame tieto názvy geodetických prístrojov na meranie
dlžok: autoredukčný diaľkomer (str. 9), diagramový diaľko.mer
(str. II), d i a I'k o m e r - prístroj na optické meranie dlžok
(vzdialeností -- str. II), diaľkomerná lata (str. II), dvojobrazová diaľkomerná lata (str. II), dvojobrazový diaľkomer (str. 12)
a nitkový diaľkomer (str. 24).
Slovnik slovenského jazyka, I. diel [a- k] (Bratislava, SA V
1959, 815 s.) ako d i a rk o.m e r (str. 258) označuje prístroj na
meranie v~dialenosti a dl ž k o m e r (str. 274) ako prístroj na
meranie dlžky.
K~čerov Výkladový geodetický a kartografický slovník (Edice VUGTK, svazek 8, Praha, SNTL 1964, 128 s.) uvádza pre tieto prístroje tento výklad: dál k o m ě r (str. 18)přístroje
k nepřímému měření vzdáleností z jejich koncových bodů na
rozdil od délkových měřidel, kterými se měří délky přímo, postupným přiřazováním měřidel; podle své fyzikální podstaty
se dálkoměry dělí na optické, interferenčni, elektronické a akustické; někdy se pojem dálkoměr zužuje na vlastní dálkoměrné
zařizení (např. autoredukční tachymetr s diagramovým dálkoměrem). Rozličné spojenia tohoto termínu v slovníku d'alej
neuvádzame.
Polytechnický náučný slovník (Bratislava, Alfa 1968, 564 s.)
uvádza na str. 75 pod heslol1) diaľkomer
takýto výklad prístroj na optické meranie dlžok. Rozlíšujeme diaľkomer nitkový, dvojobrazový,
autoredukčný,
diagramový, dotykový,
elektrooptický (teraz svetelný), elektronický a pod. Na tej istej
strane tiež uvádza heslo diaľkomerná lata - lata použivaná
pri optickom meraní dlžok.
Slovník geodetického a kartografického názvosloví, časť Pří-
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stroje a pomůcky (Praha, Edice VÚGTK [Řada 4]1975, 86 s.)
na str. 29 pod číslom 298 definuje heslo dál k o m ě r ako přístroj k měření délek. (Dalšie spojenia tohoto termínu neuvádzame.)
Česko-slovenský
slovník (Bratislava, Veda 1979, 790 s.)
uvádza hesloyá slová dál k o m ě r - diaľkomer (str. 54) a d é 1k o m ě r - dlžkomer (str. 58).
V Krátkom slovníku slovenskéhp jazyka (Bratislava, Veda
1987,292 s.) pri !leslovom slove dlžka (str. 78) nachádzame:
dlžková miera, dlžkové meradlo.
Pozrime sa ešte na terminológiu používanú vo vybraných
cudzích jazykoch:
Anglicko-slovenský slovnjk (Bratislava, SPN 1971) na str.
640 uvádza: length
- dlžka a na str. 290 distance
v z d i a len o s ť, d i a ľ k a, z ktorého je zrejme odvodený termín
distance
meter ---;-dálkoměr
(Anglicko-český slovník pro
experty z resortu ČUGK. Praha, GKP 1984, s. 44).
V Rusko-slovenskom slSlVníku (Bratislava, SPN 1973) na str.
133 nájdeme dlina - dlžka a na str. 124 daI'nosť
- vel'ká vzd i a len o s ť, d i a rka.
Rusko-slovenský a slovensko-ruský technický siovník (Bratislava, Alfa 1984) uvádza na str. 108 daľnomer
- diai'ť.omer (v geodézii) a d;J.ľnosť - vzdialenosť,
d'alej na str.
122 dlinomer
- dlžkomer
(v drevárstve).
.
V Slovensko-ruskom a rtlsko-slovenskom geodetickom slovníku, časť 2 (Bratislava, VUGK 1984) potom na str. 37 nájdeme daľnomer
- diaľkomer
spolu s d'alšími desiatimi
spojeniami (autoredukčný, nitkový, optický atď.) a na str. 161
svetodaľnomer
- diaľkomer,
svetelný.
Nemecko-slovenský slovní.k (Bratislava, SPN 1981) uvádza
na str. 416: e Lánge - dlžka, na str. 159 e Distanz
vzdialenosť
a na str. 201 e Entfernung
- vzdialenosť.
Zrejme z toho je odvodený hned' nasledujúci výraz v tomto
slovníku Entfernungsmesser
- diaľkomer.
A napokon sa možno oprieť o geodetický odborný slovník
Fachworterbuch-Benenungen
und Definítionen im Deutschen
Vermessungswesen, Heft 5 - Geodátische Instrumente und
Geráte. [VorIáufige Ausgabe zum XIII. Internationalen Kongress der F.I.G., Wiesbaden 1971.J (Frankfurt a. M., Verlag des
Institutes fiir Angewandte Geodásie 1971). Podl'a neho D i stanz = Entfernung
(s) - a Entfernungsmesser
je (v
preklade) všeobecný názov pre prístroje na nepriame meranie
vzdialeností, najma pre optické, svetelné a rádiové diaľkomery
(FIG - D 5.162).
Treba poznamenať, že okrem jazyka. ruského sme v d'alších
vybraných cudzích jazykoch termín dl ž k o m e r nenašli.
Z podrobnej analýzy terminológie sk6r uvedenej zahraničnej odbornej literatúry vyplýva, že najpresnejším prekladom
hľadaného termínu do slovenčiny by pravdepodobne vzniklo
slovo "vzdialenosťomer", ktoré je na používanie vo funkcii odborného terminu ťažkopádne. Podobným spósobom by na pomenovanie prístroja na meranie teploty vznikol "teplotomer",
hmotnosť by sme zisťovali "hmotnosťomerom",
čas "časomerom" a pod.

3. Záver
Teda ako d'alej s termínmi diaľkomer
a dížkomer?
Ak prijmeme výklad, že diaľka je veľká vzdialenosť (pozri
Krátky slovník slovenského jazyka (Bratislava 1987, s. 75), vidno. že termin diaľkomer
je utvorený v zhode s terminologickými pravidlami a sémanticky plne vyhovuje.
VzhI'adom na to a s uvážením, že ide o termín v geodetickej
praxí a terminológii dlhé roky zaužívaný, odporúčame ho používať vo význame prístroj
na nepriame
meranie
vzdialen o stí, využívajúci naj)lla elektronické a optické principy.
Používanie termínu dl ž k o m e r odporúčame obmedzíť na
v~eobecné
označenie
meradla
na príame
meranie
dlžok.
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TISOVČÍK, S.: Znalecká činnosť z odboru geodézie a kartografie (Vybrané state pre postgraduálne štúdium). Bratislava, Stavebná fakulta SVST, odbor geodézia a kartografia, 1989.64 s.,
nepredajné.
(048) 34:528

V každom systéme dobre fungujúcej štátnej správy a judikatúTY zvlášť, je znalecká činnosť nevyhnutným nástrojom objektivizácie rozhodovacích procesov. Znalecké posudky - výsledky znaleckej činnosti, sú jedným z najzávažnejších dókazných
prostriedkov, ktoré móžu zásadne ovplyvniť "misky váh spravodlivosti". Spoločenská zodpovednosť ich tvorcov - znalcov
je teda značne vysoká a musí sa opierať tak o vysoký stupeň
ich odborného poznani a, ako aj o eticky čistý prístup k zaujatiu stanoviska, ale aj o jasnú a logickú formuláciu problému
a stanoviska k nemu.
To platí rovnako i v našich odboroch činností. Treba mať na
zreteli, že kvalita našich znalcov, ich výsledkov, a tiež ich verejnej prezentácie poskytuje - spatne - obraz o úrovni našich disciplín, činností i rudí ...
Je treba preto privítať uvedenú brožúrku, určenú pre postgraduálne štúdium, ktorá v edukačnom procese našich odborníkov vyplňuje závažnú dotejrajšiu medzeru. Vychádza v čase,
keď sa nastol'ujú nové spoločenské podmienky vzťahov k nehnutel'nostiam a očakáva sa nárast privatizácie pódy. Je reálne
pritom očakávať nárast problémov i konf1iktov, a teda i znaleckých skúmaní. Z tohoto hl'adiska je publikáciou aktuálnou.
Autor, dlhoročný odborník i skúsený znalec z oblasti právnych vzťahov k nehnutel'nostiam, usporiadal brožúrku do 9 kapitol v ktorých postupne - v logickom slede zrozumitel'ne
a fundovane oboznamuje čítatel'a so zmyslom, organízovanosťou, legislatívnymi zásadami, avšak i prístupmi a pracovnými
postupmi na vykonávanie znaleckej činnosti v oblasti evidencie nehnutel'ností (EN - v budúcnosti asi "katastra nehnutel'ností"). Potial' nie je čo k publikácii zásadne dodávať, hádam
iba tol'ko, že aktuálnou zrejme dl ho nezostane, ba zčasti už ani
nie je ... Nie je samozrejme vinou autora, že zrejme dójde
k významným zmenám v oblasti legislatívy, čím budú postupne strácať zmysel citovaně' právne normy a ich výklad. Rovnako možno očakávať zmeny štruktúry rezortu, čím dójde zrejme
i k posunom funkcií uvádzaných pracovísk (dúfame, že dójde
i k zmenám v odmeňovaní znalcov). V krátkej kap. 9 sa len
v princípoch opisuje organizácia činnosti v zahraničí, žial' však
len v niektorých bývalých socíalistických štátoch ...
Zásadnejšiu pripomienku však máme k chápaniu a vymedzeniu znaleckej činnosti v geodézii a kartografii. Nazdávame
sa totiž, že i v geodézii nie je možné a priori uvažovať o predmetnej činnosti iba vo sfére " ... určenia hraníc nehnutel'ností,
reálnej delby nehnutel'ností,
určenia vlastníckych vzťahov
k nehnutel'nostiam a susedských sporov" teda tak, ako sú na
to zvyknu té v doterajšej praxí naše súdy (str. 6 publikácie) aj
keď je nesporné, že predmetné problémy tvoria objemovo podstatnú časť našej znaleckej činnosti. Napriek tomu sa však nazdávame, že - najma na účely výučby - nemožno v takejto
učebnej pomócke vystačiť len s vel'mi stručnou ilustráciou dalších (možných) požiadaviek
súčasnej judikatúry
(na str.
10-11) a podrobnejšie neukázať potenciálne možnú potrebu
znaleckej činnosti napr. v oblasti inžinierskej geodézie (statika
objektov, technologických
zariadení),
mapovania
inžinierskych sietí, !svalite poskytovaných róznych geodetických údajov a pod. Uplne špecifickou je tiež oblasť kartografie, kde
móže znalecká činnosť najsť uplatnenie v celej škále problémov od autorského práva až po ekonomicko-nakladatel'ské
aspekty. Sféru kartografie napokon aj orgány spravodlivosti
chápajú ako svojbytnú oblasť znaleckej činnosti (odvetvie),
pričom ekonomika kartografickej tvorby je začleňovaná do odvetvia: ekonomika - rózna.
Nazdávame sa, že neadekvátne využívanie možností znaleckého konania aj v týchto "mimomajetkových",
ale predsa len
geodetických či kartografických oblasti ach, vyplýva nielen za
slabej znalosti možnosti uplatnenia našich odvetví judikatúrou, ale v konečnom dósledku i s vel'mi chabej vlastnej propagácie ... (a tiež, žial', aj z vlastného chápania" uplatnitel'nosti.
Pozri napr. Zásady na výber a odporúčanie kandidátov na výkon znaleckej činnosti z odboru geodézie a kartografie č.

3-3038/1985 zo dňa 25. 9. 1985, ktoré rozlišujú I. oblasť zakladania a vedenia EN a 2. oblasť ostatných (!) geodetických
a kartografických prác, pričom v tejto je jednou z obligatórnych podmienok skúška z vyhl. č. 11/84 Zb. o geodetických
prácach vo výstavbe (!?). O oblasti kartografie sa ani neuvažuje! V našich rezortoch podl'a všetkého absentuje i prostý prehl'ad o vlastných znalcoch, o koordinácii ich vzdelávania a činností ani nehovoriac ... Napokon i náklad predmetnej publikácie - 60 kusov i jej určenie - pre vnútornú potrebu postgraduálneho štúdia o čomsi svedčia ... )
Siršie načrtnutie ďalších - pre znaleckú činnosť otvorených
- oblastí našich činností by nesporne prispelo nielen publikácii samotnej, ale aj k vlastnému uvedomovaniu si závažnosti,
zodpovednosti a uplatnitel'nosti našich disciplín, ako aj k zvyšovaniu ich spoločenskej vážnosti a prospešnosti.
To však už nie je - ako je zrejmé - iba problém tejto publikácie ...
Chceme však dúfať, že aj ona bude iniciovať hlbší a vážnejší
záujem o uplatnenie našich disciplin v spoločenskom prostredí. A to - okrem praktických rád autora - je ďalšou nespornou zásluhou tejto publikácie. Vďaka za to patri tak autorovi
ako aj vydavatel'ovi.
Ing. Dušan Hrnčiar. CSc.,
V.ýskumný ústav geodézie
a kartografie v Bratislave

Prof. RNDr. Zbyněk Nádeník, DrSc.
se dožívá 65 let

Profesor Nádeník se zasloužilo rozvoj matematické geodézie
u nás. Jednak tím, že v období posledních dvaceti let, kdy se
zejména v důsledku nástupu kosmických metod geodézie symbioticky sblížila s matematikou, zavedl na SF ČVUT kvalitativní změny ve výuce matematiky, jednak svými vlastními pracemi.
Jeden z podstatných podnětů pro své práce věnované geodézii nalezl prof. Nádeník ve 4. Hilbertově problému v obecné
neeuklidovské geometrii, který vědecky studoval a který ve
svém jádru má jasný geodetických obsah.
Svými pracemi prof. Nádeník obohatil základní součásti teorietvaru
Země, přičemž využil svých bohatých znalostí ke
spolehlivé orientaci mezi řadou světových geodetických škol.
Své práce věnoval geometrii referenčních ploch, studiu křivek,
geometrických útvarů a geodetických výpočtů na těchto plochách. Moderní diferenciální geometrii prof. Nádeník uplatnil
i v pracích věnovaných tzv. vnitřní geodézii, jež je významnou
metodou studia tíhového pole Země. Na rozdíl od mnohých
klasických způsobů není založena na fiktivním vztažném systému, ale využivá pouze geometrických a fyzikálních objektů
a veličin, jež jsou obsaženy v tíhovém poli Země a jsou observačně dostupné. Svou pozornost věnoval především aplikaci
Cartanova počtu vnějších forem v geodézii jako velmi účinné
alternativy k přístupům založeným na tensorovém počtu. Problematika studia tíhového pole a tvaru Země vedla prof. Nádeníka i k aplikacím matematických metod, zejména funkcionální analýzy v moderní fyzikální geodézii. Svými pracemi je
zpřístupnil nejen svým žákům, ale i širokému okruhu vědecké
a odborné veřejnosti.
Nad rámec výuky pořádal prof. Nádeník mj. speciální semináře z vybraných partií matematiky jako přípravu ke studiu
soudobé geodézie. Jeho zásluhou někteří jednotlivci specializovaných kateder stačili světový vývoj geodézie alespoň sledovat. Na tomto základě vznikla kromě celé řady kandidátských
disertací též skvělá doktorská disertační práce, další dvě jsou
tČ. dokončovány.
Žáci prof. Nádeníka dnes představují v ČSFR nejprogresivnější skupinu vědeckých pracovníků v oboru geodézie a někteři dosáhli již velmi významných pozic mezinárodních, zejména
na půdě Mezínárodní geodetické asociace.
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Ing. Karel Lefan, geodet
a důlní měřič
Dne 21. II. 1990 se dožívá Ing. Karel Lefan 75 let. V roce 1934
začal studovat na ČVUT zeměměřické inženýřství. V prvním
semestru získal Masarykovu nadaci, s jejíž pomocí v roce 1935
ukončil studium druhou státní zkouškou. První křest v geodetické praxi získává během prázdnin u civilní geodetické firmy
v Pisku. Později pracuje jako počtář v Triangulační kanceláři
ministerstva financí a během polních prací jako pomocný inženýr. V roce 1942 je převeden do nově vzniklého Zeměměřického úřadu, absolvoval speciální topografický kurs a poté jako
topograf se zúčastnil mapovacích prací. Začátkem roku 1945
je (spolu s Ing. Tlustým, Ing. Lízálkem a Ing. Vosáhlem) iniciátorem ustanovení kroužku, jehož cílem bylo ujasňování vojensko-politické situace s možnou aplikací na budoucí vztahy
v Zeměměřičském úřadu, který byl po celou dobu okupace řízen německými inženýry. Ve dnech 5.-9. května 1945 se Ing.
Lefan zúčastnil aktivně Pražského povstání a již v den osvobození Prahy organizoval činnost zaměstnanců úřadu. Spolu
s ostatními členy kroužku svolal 10. 5. celozávodní schůzi, na
které byl zvolen předsedou Revoluční závodní rady.
V odborné činnosti se Ing. Lefan zabýval organizováním civilní topografické služby a jako vedoucí odboru, za spolupráce
Ing. Dr. Boguszaka a Dr. Kučery, vytvořil koncepci vyhotovení Státní hospodářské mapy (SHM) I : 5000 v kladu listů Křovákova zobrazení. Po vzniku Geodetického a topografického
ústavu I. I. 1954 byl Ing. Lefan jmenován hlavním inženýrem
a v této funkci důsledně prosazoval koncepci vybudování celostátní~o mapového díla SMH I : 5000, což narazilo na dohodu
mezi Ustřední správou geodézie a kartografie (USGK) s Ministerstvem národní obrany (MNO) o vyhotovení topografické
mapy I: 10 000. Pod vlivem tlaku MNO Ing. Lefan odešel
z funkce hlavního inženýra a k 31. 8. 1955 opustil resort
ÚSGK. Poté přijal nabídku od geologů a pracoval nejdříve jako hlavní důlní měřič na Hlavní správě geologického průzkumu při Ministerstvu hUJí a rudných dolů. Po reorganizaci přešel do nově vzniklého Ustředního geologického úřadu. Po doplnění znalostí z oboru důlního měřictví a geologie Ing. Lefan
řešil řadu problémů resortního i mimoresortního charakteru.
V té době byl členem meziresortních komisí pro důlní měřictví
a geologií i pro otázky geodézie a kartografie. V letech
1966- 1970 byl členem zkušební komise pro státní závěrečné
~koušky na směru geodézie a kartografie stavební fakulty
CVUT. V té době byl rovněž členem výboru mezí národní organizace International Standard Organisation, geologické sekce
pro normalizací a standardizaci smluvených znaků a názvosloví. V kritickém období let 1968-69
byl jako předseda
ZO KSČ za aktivní účast v ob rodném procesu vyloučen z KSČ
a následně propuštěn ze zaměstnáni a zproštěn všech odborně
společenských funkcí. Dále pracoval jako výkonný úsekový
důlni měřič v Geoindustrii. I zde uplatňoval bohaté odborné
znalosti zejména při zavádění moderní technologie do důlní
měřické praxe (např. aplikace fotogrammetrie pro vyhotovení
základních průzkumových
map, využiti el. opt. dálkoměru
v průzkumové praxi, založení speciální pozorovací stanice pro
systém sledování pohybů zemsklé kůry vlivem důlní čínnosti).
Po odchodu do důchodu dnem I. I. 1980 byl povolán ještě
k organizováni důlněměřické služby a geologické dokumentace v nově vzniklém podniku Intergeo, kde zejména uplatníl
moderní techniku reprodukce map a výpočet zásob nerostných
surovin pomocí počítače. S aktivní odbornou čínností se definitivně rozloučil v roce 1986.
Do dalších let přejeme jubilantovi hodně zdraví a osobní
spokojeností.

Znáte autora básnických sbírek Tajemné délky, Svítání na západě, Větry od pólů, Stavitelé chrámů, Ruce? Nezkoušíme vás
ze znalostí díla českého symbolického básníka Otokara Březiny (1868 - 1929), vlastním jménem Václava Jebavého, ale asi
nevíte, že Otokar Březina byl brněnský geometr. Václav Jebavý, když začal publikovat v časopisu Vesna, vybral si nejdříve
pseudonym Václav J. Danšovský, ale redaktorům časopisu se
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tento pseudonym nelíbil a v jedné brněnské kavárně o něm vedli dlouhou debatu s básníkem. Nakonec rozhodli, že přisoudí
autorovi básní první jméno, které uvidí na ulici. Společnost vyšla z kavárny a přímo proti nim byl nápis: Otokar Březina civilní geometr. Proto je pravdou tvrzení, že Otokar Březina
byl geometr a jeho jméno sí básník vybral jako svůj pseudonym.
Ing. Petr S~ála,

ČUGK

Před informačním střediskem v centru Salzburku je pro návštěvníky města připravena k pronajmutí řada cestovních kol.
Každé z těchto kol má na řídítkách připevněnou desku s mapkou města a doporučenou trasou.
Ing. Petr Skála,

ČÚGK

Sbírkou geodetických přístrojů se mohou pochlubit nejrůznější technická muzea. Skromnou sbírku geodetických přístrojů
má rovněž Technické muzeum průmyslu a řemesel ve Vídni,
Mariahilfer Strase 212. Zájemce o historii techniky více než exponáty geodetíckých přístrojů umístěných v zasklených vitdnách, potěší rozsáhlejší expozice o historii tisku.
Ing. Petr Skála,
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Z GEODETICKÉHO
A KARTOGRAFICKÉHO
KALENDÁRA

(jú., august, september)
Výročie 55 rokov:
20. júla 1990 - doc. Ing. Irena Mitášová, CSc., pedagogická
pracovníčka Katedry geodetíckých základov (KGZ) Stavebnej
fakulty (SvF) Slovenskej vysokej školy technickej v Bratíslave
(SVSn. Narodíla sa v Slavnicí (dnes časť obce Bolešov v okrese Považská Bystrica). Stúdium geodézie a kartografie skončila
v roku 1959 na Zememeračskej fakulte Pol'nohospodárskeho
inštitútu v Charkove (Ukrajinská SSR). Najskór pracovala
v Krajskom projektovom pol'nohospodárskom
ústave v Bratislave (1959-1960)
ako geodet-projektant.
V roku 1960 prichádza ako asistentka na Katedru mapovania a pozemkových
úprav SvF SVST a v roku 1964 prešla na KGZ. V rokoch
1963-1964 absolvovala postgraduálne štúdium odboru "Matematické stroje a programovanie" na Elektrotechnickej fakulte SVST. Vedeckú hodnosť kandidátky vied získala v roku
1973. Za docentku pre odbor geodézia bola vymenovaná 1. 3.
1977. Od roku 1978 do prvej polovice januára 1990 bol a vedúcou KGZ. Má rozsiahlu prednáškovú, posudkovú a publikačnú činnosť. Je spoluautorkou 60 vedeckých a odborných prác
a 8 dočasných vysokoškolských učebnic. Výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti zhrnula do 5 výskumných správ. Je
školitel'kou vedeckých ašpirantov. Bola odbornou garantkou
viacerých celoštátnych seminárov z problematiky automatizácie v geodézii a kartografii. Je nositel'kou vyznamenaní: "Zlatej medaily SVST" (1985), "Vzorná pracovníčka
rezortu
SUGK" (1985) a iných.

Výročie 60 rokov:
4. januára 1990 - Ing. Drahomír Štecher. Narodil sa v Spišskej Belej (okres Poprad). Po absolvovaní zememeračského
inžinierstva na Vojenskej technickej akadémii Antonína Zápotockého v Brne v roku 1955 nastúpíl na polygrafickú prevádzku Geodetického, topografického
a kartografického
ústavu
v Bratislave. Odvtedy sa venoval kartografii až do 31. 1. 1990,
kedy odišiel do dóchodku (Kartografický a reprodukčný ústav
v Modre - Harmónii, neskór v Bratislave; Kartografia, n. p.,
Bratislava; Slovenská kartografia, n. p. a š. p., Bratislava SK), kde prešiel róznymi funkciami až po technicko-výrobného námestníka riaditel'a SK. V rokoch 1972-1974 absolvoval
prvý beh postgraduálneho štúdia odboru geodézia a kartografia na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej
v Bratislave. Bol aktívnym zlepšovatel'om a propagátorom nových techník, technológií a zaríadení. Ako vedúci technický redaktor Atlasu SSR výraz ne pomáhal pri jeho spracovaní. Je
nositel'om rezortných vyznamenaní.

2. července 1990 - In~ Václav Fučík, odborný asistent katedry
specíální geodézie na CVUT v Praze, dlouholetý asistent prof.
Trnky. Ve své odborné činnosti se zabýval otázkami zaměřování památkových objektů. Jako význačný odborník v tomto
oboru se zúčastnil rozsáhlého měření pro účely dokumentace
budovy Národního dívadla před jeho rekonstrukcí. Stejně tak
spolupracoval při mnoha měřeních význačných památkových
objektů. Je spoluatorem řady skript.

12. července 1990 - Ing. Martin lštvánek, vedoucí odd. technické dokumentace u Geodézie, s. p., Brno (od 1. 1. 1982),
v předcházejících organizacích vedoucí MO v provozu speciálnich geodetických prací. Na všech výrobních pracovištích
vždy vykazoval velmi dobré výsledky spojené s iniciativními
návrhy, které i nyní uplatňuje při vzorném uspořádání a vedení geodeticko-technické dokumentace. Společensky se angažuje zejména při akcích výstavních, přednáškových aj. Jeho dosavadní činnost služební i společenská byla vedením podniku
několikrát oceněna.

20. července 1990 - Ing. Lubomír Rosík, odpovědný geodet
a specialista u Geodézie, s. p., Opava. V průběhu své výrobní
činnosti prošel řadou vedoucích funkcí: provozního ínženýra
THM, vedoucího VHS-mapování, VHS karto-repro a vedoucího útvaru řízení výroby. V r. 1977 -1983 byl pověřen řízením
tvorby zemědělských hospodářských map v Severomoravském
kraji. Od r. 1983 je odpovědným geodetem investora na vodním díle Slezská Harta. V letech 1963-66 byl expertem pro
mapovací práce na Kubě, kde vyškolil 13 topografů. Některé
zkušenosti z mapování universální metodou publikoval v GaKO (1962).

22. júna 1990 - prof. Ing. Juraj Šiitti, DrSc., pedagogický pracovník Katedry konštrukcií a pozemného stavitel'stva Stavebnej fakulty (SvF) Vysokej školy technickej (VŠT) v Košiciach.
Rodák z Nových Zámkov. Po skončení zememeračského inžinierstva na Fakulte inžinierskeho stavitel'stva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1953 nastúpíl ako asistent na Katedre banského meračstva a geofyziky (KBMG)
Baníckej fakulty (BF) VŠT. Za takmer 37 rok ov svojej pedagogickej činnosti prešiel všetkými pedagogíckými stupňami: zástupca docenta (1960), docent (1963), mimoriadny profesor
(1972) a od 1. 2. 1978 riadny profesor pre odbor geodézía
a banské meračstvo. Vedeckú hodnosť kandidáta víed získal
v roku 1964 a doktora vied v roku 1976. Prešiel viacerými významnýmí
pedagogickými
funkcíami:
prodekan
BF
(1964-1971),
vedúci
KBMG (1965-1980),
dekan
BF
(1972-1977)
a v rokoch 1977 --1990 dekan SvF. Je členom
mnohých vedeckých, odborných a pedag9gických komisíí. Má
rozsiahlu posudkovú, prednáškovú (v CSFR i v zahraničí),
publikačnú a vedeckovýskumnú
čínnosl'. Napísal okolo 180
prác, a to celoštátne vysokoškolské učebnice, dočasné vysokoškolské učebnice a odborné a vedecké práce, v ktorých je hlavné ťažisko jeho publikačnej činnosti, pričom mnohé jeho práce
možno označil' ako póvodné. Časl' jeho prác bola publikovaná
v zahraničných časopisoch, respektíve vo svetových jazykoch.
Je nositel'om viacerých vyznamenaní a pamatných medaílí.
Z nich najvýznamnejšie je štátne vyznamenaníe "Za vynikajúcu prácu" (1978).

28. srpna 1990 - Ing. Miroslav Pazderský, býv. vedoucí SG
v Havlíčkově Brodě. Většinu své odborné činnosti věnoval práci v resortu. Při vedeni střediska plně uplatnil své organizační
schopnosti, což bylo v r. 1974 oceněno udělením vyznamenání
"Nejlepší pracovník resortu".

30. srpna 1990 - Ing. Miroslav Palata, odborný asistent katedry speciální geodézie na ČVUT v Praze. Svoji praktickou činnost začal v odd. nivelace tehdejšího Geodetického ústavu
v Praze, kde získal vytříbený smysl pro přesnou a odpovědnou
práci. Tyto schopnosti plně uplatnil při pedagogické práci na
vysoké škole, kam přešel v r. 1965. Svoji odbornou činnost zaměřil na otázky úsekové ekonomie a teorie systémů v geodézii
a kartografii. Pro výborné výsledky byl pověřen přednáškami
v těchto oborech. Je autorem a spoluautorem vysokoškolských
skript.

16. září 1990 - Ing. Jaroslav Špinka, vedoucí pracovník provozu triangulace a mapováni GKP Praha s. p. Jeho práce se
vždy vyznačovala využíváním výsledků vědecko-techníckého
rozvoje. Nové postupy uplatňoval při provádění geodetických
prací v cizině, kde působil jako vedoucí pracovník čs. kolektivů. Jeho zkušenosti a cílevědomá práce byly vždy vysoce hodnoceny.

Výročie 65 rokov:
22. júla 1990 - Ing. Rudolf Šandrik. Rodák z Vrútok (dnes
časl' okresného mesta Martin). Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na Odbore špeciálnych náuk Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (SVŠT) v roku 1948 nastúpil
do štátnej zememeračskej služby. P6sobil na viacerých pracovískách: Inšpektorát katastrálneho vymeriavania v Martine,
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zememeračské oddelenie technického referátu KNV v Žiline,
Oblastný ústav geodézie a,kartografie
(od roku 1960 Ústav
geodézie a kartografie) v Ziline, Inžinierska geodézia, n. p.,
(lG) Bratislava - závod Žilina, Geodézia, n. p. a š. p., Žilina.
Na týchto pracoviskách prešiel róznymi funkciami. Od I. I.
1968 do 31. 12. 1987 bol riaditel'om lG - závod Žilina a Geodezie, n. p., Žilina. 28.3. 1990 odišiel do dóchodku. Bol aktivnym zlepšovatel'om a spolupracoval s geodetickými katedrami
Stavebnej fakulty (Svf) SVST. V školských rokoch 1976/1977
až 1986/1987 bol členom Komisie pre štátne záverečné skúšky
na odbore geodézia a kartografia Svf SVŠT. Bol oponentom
viacerých výskumných správ a členom oponentských
rád.
Prednášal na róznych odborných podujatiach ČSVTS. Je nositel'om viacerých vyznamenaní a pamiitných medailí. Z nich
najvýznamnejšie sú rezortné vyznamenania a štátne vyznamenanie "Za vynikajúcu prácu" (1985).

II. července 1990 - Ing. František Novotný, dřívější technický
náměstek Geodezie n. p. Liberec. V r. 1954 přichází do resortu,
kde zastával řadu vedoucích funkcí. Jeho odborná činnost se
vyznačovala vysokou technickou a organizační úrovní, se
smyslem pro zavádění nové techniky do oboru. Dobrá byla jeho spolupráce s vysokou školou. Také jeho veřejné působení,
zejména v ČSVTS bylo .vždy vysoce hodnoceno.
29. července
dézie, n. p.,
borná práce
ní "Nejlepší
niku".

1990 - Jan Skácel, býv. samostatný geodet GeoOpava, význačný technický pracovník, jehož odbyla v resortu ohodnocena udělením vyznamenápracovník resortu" a "Zasloužilý pracovník pod-

12. září 1990 - před 70 lety se narodil Ing. František Prokůpek, profesor na středni průmyslové škole zeměměřické. Po
rozmanité odborné praktické činnosti přešel na SPŠZ, kde předával po řadu let své zkušenosti mnoha středně technickým
prac.ovnikům našeho oboru. Byl autorem několika učebnich
textů a spolu autorem knihy "Geodézie pro stavební techniky"
určené pro SPŠ.
27. septembra 1990 - Ing. Anton Meluš, CSc. Narodil sa v Bošanoch (okres Topol'čany). Po skončeni zememeračského inžinierstva na Odbore špeciálnych náuk Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave v roku 1946 nastúpil do štátnej zememeračskej služby, v ktorej okrem rokov 1952-1955, kedy pracoval v odborných útvaroch Čs. armády ako vojenská osoba
z povolania, pracuje doteraz. Pósobil na Katastrálnych meračských úradoch v Bratislave a v Zlatých Moravciach a na zememeračskom oddelení technického referátu ONV v Partizánskom. V roku 1955 prichádza na trvalo do Bratislavy. Pracoval
na Geodetickom,
topografickom
a kartografickom
ústave;
Geodetickom ústave a Inžinierskej geodézii, n. p., kde vykonával a viedol práce topografického
mapovania v mierkach
I : 25 000 a I : 10000 a práce technickohospodárskeho
mapovania. V roku 1970 bol na základe konkurzu vybraný na výskumný ústav geodézie a kartografie, kde ako vedúci oddelenia
riešil výskumné úlohy z oblasti mapovania a racionalizácie
mapovacích prác. V roku 1977 získal vedeckú hodnost' kandidáta vied. I. 10. 1980 odišiel do dóchodku, ale naďalej pracuje
(od januára 1981) na skrátený pracovný úviizok v Geodézii,
'i. p. Je nositel'om rezortných vyznamenaní.

30. září 1990 - Ing. Jiří Karlas, bývalý vedoucí střediska geodézie v Jičíně, dlouholetý pracovník resortu. Jeho odborná i veřejná práce byla ohodnocena jak udělením resortního vyznamenání, tak i veřejnými čestnými uznáními za práci na
MěNV v Nové Pace.

17. července 1990 - Ing. Alois Klecker, dřívější vedoucí geodet Geodézie, n. p., Opava. Svojí dobrou odbornou prací se za-

sloužil o rozvoj podniku, což bylo ohodnoceno
vým, tak i resortním vyznamenánim.
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7. srpna) 990 - Ing. Bohuslav Adamec, dřívější technický náměstek UG K v Pardubicíj::h (1962-1967) a hlavní geodet pro
Východočeský kraj při OUGK v Brně (1968-1971). Jeho dobrá organizační práce a odborná činnost byly ohodnoceny vyznamenánim "Za zásluhy o vástavbu" i resortními vyznamenáními.

8. srpna 1990 - Ing. František Voska, býv!!lý pracovník Vojenského projektového ústavu v Praze (VPU), kde vybudoval
a vedl zeměměři<;ké středísko. Po studiích na vys. škole speciálních nauk ČVUT v Praze pracoval v mnoha organizacích,
kde se zabýval zejména problémy inženýrské g~odézie. Získané zkušenosti uplatnil právě při budování VPU. Zasloužil se
o rozvoj inženýrské geodézie u nás. Jeho práce byla vždy uznávána a vysoce hodnocena.

Výročie 85 rokov:
7. septembra 1990 - prof. dr. h. c. Vassil Cankov Peevski, vedúci redaktor časopisu Hlavnej správy geodézie, kartografie
:l katastra
BLR Geodezija kartografija zemeustrojstvo od jeho
založeni a (1960). Rodák z Loveča (juhovýchodne od krajského
mesta Pleven). Štúdium geodézie skončil na Vysokej škole
':echnickej (VŠT) vo Viedni (1929). Po návrate do Bulharska
pracoval v róznych vedúcich funkciách v odbore geodézie do
roku 1942, kedy bol menovaný profesorom VST v Sofii.
Okrem vykonávania najvyšších akademických funkcií sa zúčastňoval na riešení základných geodetických úloh v Bulharsku,
Jre ktoré spracoval aj inštrukcie. Ako vynikajúci pedagóg naiJísal celý rad učebníc a vedeckých prác a úspešne referoval na
'/iacerých domácích i zahraničných kongresoch, sympóziách
:t konferenciách.
V rokoch 1981-1983 bol prezidentom Medzinárodnej federácie geodetov (fIG). Je nositel'om mnohých
';yznamenaní a čestných titulov.

7. července 1900 - před 90 lety se narod!1 v Pošumaví doc.
Ing. Dr. František Mašek, bývalý vedoucí Ustředního archívu
pozemkového katastru a honorovaný docent vys. šk. speciálních nauk ČVUT. Působil jako asistent prof. Čuříka na Vysoké
škole báňské v Příbrami. Byl jedním z tehdejších předních pracovníků pozemkového katastru. Z bohaté publikační činnosti
uvádíme knihu "Pozemkový kata str. Soupis, popis a geometrické zobrazení pozemků ČSR", která má velkou dokumentární hodnotu. Zemřel 18. srpna 1953 ve své rodné obci Čepice
u Sušice.

20. července 1915 - před 75 lety se narodil v Brně- Ušni Ing.
Stanislav Jaroš, významný příslušník zeměměřického stavu
a dlouholetý vedoucí pracovník v hospodářských resortních
organizacích geodézie a kartografie. Za okupace pracoval v civilních kancelářích, po válce zastával vedoucí funkce v družstvu Geoplan a v n. p. Geometra jako hlavní inženýr. Tuto
funkci měl také po soustředění geodetické služby v r. 1954u
OÚGK Brno.
organizačním vývoji byl od r. 1960 náměstkem ředitele u UGK v Brně a od r. 1968 ředitelem Intťnýrské
geodézie, n. p., Brno (s působností pro 3 závody v Pardubicích,
Brně a Opavě). Ve stejné funkci zůstal i po r. 1971 u zřízeného
n. p. Geodézie Brno, v níž setrval až do odchodu do důchodu
v r. !979. Společensky byl činný hlavně v KV ČSVTS v Brně
a v UV ČSVTS v Praze, kde po 3 roky byl předsedou odborné
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skupiny pro EN. Hospodářské organizace, jež po 40 let vedl,
se vždy v soutěžích umísťovaly na přednich místech. Byl nositelem dvou státních vyznamenání. Zemřel 4. ledna 1987 v Brně.
24. července 1915 - před 75 lety se narodil v Ivanovicích u Brna prof. Ing. Matěj Pokora, bývalý vedoucí katedry geodézie
na Fa ST - VUT v Brně (od r. 1960), kam přešel z ČVUT v Praze, kde (od r. 1957) působil jako docent na katedře mapování a hospodářskotechnických
úprav. Před nástupem do
pedagogické činnosti byl spoluzakladatelem
celostátního ústavu Agroprojekt Praha, v jehož brněnské pobočce byl od r. 1954
prvním ředitelem. Má zásluhu na plném znovuotevře ní studia
geodezie a kartografie v r. 1969 na VUT v Brně. Byl členem vědecké rady a po tří období zastával akademickou funkci proděkana Fa ST. Dále byl členem KV ČSVTS v Brně a členem
redakční rady v našem časopise GaKO, kde také publikoval.
Veřejnosti je známa dobře zpracovaná celostátní učebnice
"Geodezie" pro posluchače stavebního inženýrství, jejímž je
spoluautorem. Jeho činnost pedagogická i ostatní byla oceněna titulem "Zasloužilý učitel" a státním vyznamenáním "Za
zásluhy o výstavbu". Zemřel 13. května 1984 v Brně.

9. záři 1890 - před 100 lety se narodil v Praze Ing. Alois Eliáš
původně zeměměřič při projektování železnic. Po první světové válce vstoupil do stavební a ženijní služby v československé
armádě, kde svými schopnostmi dosáhl hodnosti generála.
V po hnutém roce 1938 byl jmenován ministrem dopravy a v r.
1939 zastával funkci předsedy tzv. české protektorátní vlády.
Od počátku své vysoké funkce byl zapojen do domácího i zahraničního odboje řízeného čs. emigrantskou vládu v Londýně. Byl vyzrazen a na rozkaz K. H. Franka 9. června 1942
v Praze popraven. Po něm následovala řada dalších z odbojové skupiny "Obrana národa". S vděčností vzpomínáme těchto
obětí.

28. septembra 1905 - pred 85 rokmi sa narodil v Leviciach
Ing. Voj!ech Molnár. Štúdium zememeračského inžinierstva začal na Ceskom vysokom učeni technickom v Prahe a skončil
na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. Pracoval
v Prahe (Triangulačná kancelária - TK) a od roku 1940 v Bratislave (TK; Slovenský zememeračský a kartografický ústav;
Geodetický, topografický a kartografický ústav; Geodetický
ústav). S jeho menom sa spája budovanie polohových geodetických základov na Slovensku. Prácam v triangulácii a geodetickým výpočtom zostal verný do posledného dňa svojho života. Zomrel I. I. 1972 v Bratislave.
September 1950 - pred 40 rokmi vznikla Katedra geodézie
(KG) Fakulty inžinierskeho stavitefstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. KG ako základná jednotka pedagogickej, vedeckej, výchovnej a organizačnej práce vznikla,spojením Ustavu nižšej geodézie, Ustavu vyššej geodézie, Ustavu
praktickej geometrie, Ústavu užitej geodézie a Ústavu fotogrametrie a topografie.

V roce 1960 - před 30 lety vyšlo první vydání "Kapesního
atlasu světa", který byl jednou z nejzdařilejších edicí tehdejšího n. p. Kartografie. Svědčí o tom vydání v řadě zahraničních
versí a četná vydáni u nás, která nikdy nezůstávají ležet na
knihkupeckých pultech.

V roce 1979 - před 20 lety byly zřízeny "Terminologické komise" při ČUGK a SSGK, jejímž úkolem bylo dbát o správnou
a jednoznačnou odbornou terminologii v českém a slovenském
jazyce. Komise spolupracovaly na odborných slovnících geodetického názvosloví. V současné době pracují na přípravě
souhrnného oborového slovníku.

Geodezija i kartografija,
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Plněji využívat vědeckotechnický potenciál odvětví, s. 1-5.
Ifin. f. A.: Optimalizace ročního plánu, s. 5-7.
Mašimov. M. M.: Cesty řešení hlavní geodetické úlohy, 8-12.
Piskunov. A. M. - MaJorov. N f.: Přesnost převýšení získaných
z trigonometrické nivelace s krátkýmí záměrami, s. 12-14.
Trevogo. I. S. -Ševčuk. P. M.: Světelný dálkoměr ST5 a výsledky z jeho používání, s. 14-17.
Puškarel'. G. P.-Sobof.
V V-Medovikol',
A. S.-Lukin.
f. V:
Vliv indexu lomu vzduchu při velmi přesných měřeních dlouhých délek, s. 17-19.
Samorukov. V Ju.: Některé otázky topografického mapování
naftovodů, s. 19-21.
Be/en ·kij. Je. G.: Matematické zabezpečení řešení systémů normálních rovnic velkého rozsahu, s. 22-27.
Maljavskij. B. K.-Abetisjan.
S. M.: Opakovaná fototriangulace s využitím minipočítačů, s. 28-32.
Agapol'. S. V-Dmitrijel'a.
N S.: Ustavení a vnější orientace
modelu terénu z dvojice "c1onově-štěrbinových"
snímků, s.
32-33.
Garmiz. I. V-Maničev.
S. A.-Mironov.
Je. A.: Metodika tvorby značkových kartografických stupnic, s. 33-38.
Gusejn-Zade, S. M.-Tikunov.
B. S.: Digitální metody tvorby
anamorficky stlačených kartografických zobrazení, s. 38-44.
Kuznecov. M. V-Obinjakov.
V B.: Kartografický odkaz minulosti v populárních vydáních, s. 44-45.
Baskakova. O. Je.-Timojejev.
A. N: Mikroprocesorový
registrátor dat RIM-T s. 45-49.
Myfnikov. S. A.: Radiační bezpečnost při topografickogeodetických pracech, s. 49-50.
Jurkina. M. I.: Řešení Moloděnského úlohy, s. 51-53.
Lemešenko. A. P.: Organizace oprav geodetických přístrojů na
podniku, s. 54-55.
Jegorov. V B.: Novinky zahraniční vědy a techniky, s. 55-57.

Dražnjuk. A. A.: Současný stav a perspektivy obnovy topografických map, s. 1-6.
Tjujlin. Ju. S.: Mapování povrchu Venuše, s. 8- II.
Kudymov. V f.: Zvýšení přesnosti prognózování pohybu geodetických kosmických aparatůr, s. 11-13.
S%vickij. A. N: Gravimetrická měření na technogenních geodynamických polygonech, s. 13-14.
Vovk, I. G.-Suzda/ev.
A. S.: Vliv technogenních variací gravitačního pole na polohu olovnic na hrázích hydroelektráren, s.
14-16.
Ku/agin. Ju. N-Krjukov.
G. S.-Kostrikov.
L. S.: Nové nivelační přístroje 2N-3L a 2N-IOKL, s. 16-19.
Kiseliv. V V-Samratov.
U. D.: Obnova topografických map
s využítím materiálů z kosmického snímkování, s. 19-23.
Afremov. V G.-ko/ektiv:Ultralehké
létající aparáty (ULA) pro
velkoměřítkové letecké mapování, s. 23-28.
Serapinas. B. B: O pojmech přesnost a hodnověrnost map jako
kritéríích jejich kvality, s. 28-31.
Podkopajev. V V: Umělecko-technické
plánování kartografických publikací, s. 31-34.
Sel'erinov. V F.-Ljubarec. O. I.: Atlas pro turisty, s. 34-37.
Lysov. G. Ju.: Spirální měřítko pro měření na plánech a mapách, s. 38-39.
Z projektu zásad Zákona svazu SSR a svazových republik
o půdě, s. 39-40.
Samratov, U. D.: Problémy státního pozemkového mapováni,
s.41-44.
Berk. V I.: Otázky městského katastru, s. 44-45.
Ivanol'. B. Je.: Přesnost určení polohy lodě, s. 46-47.
Agafanov. Ju. N-Mas/ennikov.
A. S.: Polní testy světelného
dálkoměru 2ST 10, s. 48-50.
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Cvefkov. V. Ja.: Perspektivní
prostředky
automatízace,
s.
50-52.
Michail Dmitrijevič Bonč-Brujevič - 120. výročí narození, s.
53-54.
Banč-Brujevic'. M. I!.: Jak se rozvijela geodetická činnost
v prvnich létech po Ríjnové revoluci (1919-1924),
s. 55-58.

G6h/er. H: Poděkování za obnovu státní geodézie a kartografie v NDR, s. 2.
Merke/. J.: Současný stav, perspektivy a problémy při tvorbě
a využívání územních ínformačních systémů, s. 3-5.
Krámer. 1. - I/Ihardf. E.: Využítí kosmických snímků s vysokou
rozlišovací schopností z kamer KFA-IOOO pro zkrácení doby
aktualízace map v měřítku I : 25000, s. 5-9.
Schubert. w..' Faktory mající vliv na rozlišovací schopnost na
leteckých snímcích, s. 10-13.
K/ose. H: Nový' gyroskopicky stabilizovaný závěs pro leteckou
komoru LMK, s. 13-15.
Schmidf. K-Sfoye.
H:Texturní parametry pro rozlišení městských geosystémů, s. 16-18.
P[eu[er. A . .'Příspěvek k poznávání a modelování dynamických
deformačnich procesů, s. 19-22.
W%dfschenko. A.: Prostor kartografie, semiotické aspekty, s.
22-25.
Hecker. F - Weifenborner. 1.: Revíze souboru norem TGL
26711 "Velkoměřítkové mapy", s. 25-26.
Zimmermann. B.: Ke 150. výročí narození Ernst Abbe, s.
26-28.

Vermessungstechnik,

č. 2190

Daumlich. F: Úkoly Vědeckotechnické společnosti geodézie,
fotogrammetrie a kartografie v 90. létech, s. 38-39.
~Vinke/mann. M.--M6ser. M.: Současný stav a tendence integrace CAD technologii při výstavbě podzemnich děl a automatických metod, s. 39-42.
Brosin. Krisfiane: Využiti digítizéru s vysokou rozlišovaci
schopností v geodézíi a kartografii. s. 42-49.
Mam/d. T.--··Wiihnerf. c.: Velmí přesné nivelačni přístroje
s kompenzátorem a magnetické pole, s. 49-54.
Ahrndf. 1.: Využívání topografických map v VEB Projektový
ústav lesů v Postupimi, S, 54-55.
BehrelJS. 1.-Kasf.
P.: Zkušeností se zpracováním autorských
originálů Základní zemědělské mapy, s. 55--57.
Diirhiiľer. G.: Poznámka k rozvoji a současnému stavu standardizace kartografických značek pro turistické mapy, s. 58.
Lehmann. E.: Počátkv dobrovolné
technícké kolektívizace
v geodézií a kartograf{i v zemi Sachsen-Anhalt po 2. světové
válce, s. 59-61.

Bahnerf. G.: Vlív nehomogenity fáze u infračervených dálkoměrů, s. 91-93.
Wil/e, K-Zimmermann.
B.:O počátečním obdóbí práce Technické komory v Mecklenburgu, s. 93-94.

A/bert. K H: 15 let Vědeckotechnické společnosti geodézie,
fotogrammetrie a kartografie - 15-letý přínos Technícké komory k dynamickém rozvojí objemu geodetických, fotogrammetrických a kartografických prací, s. 74.
Weissj7og. G.: Porovnání názorů na různé programové zabezpečeni tématického zpracováni dat dálkového průzkumu z hlediska jejich využití, s. 75-77.
HofJmeisfer, H-Reyer.
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