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528.351.061
BDHM. J.
Vliv aproximace vah v trliateraci
Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, č. 4,
str. 87-89, 2 obr., 5 tab., lit. 5
Teoretické ,aproximační vzorce pro určení střední chy-
by a váhy délky měřené dálkoměrem AGA 8. Vliv apro-
ximace vah na výsledky vyrovnání trilaterační sltě.
Výpočet polohových změn určovaných bodů, plynoucí
z aproximace vah, ve' zvoleném modelu sítě.

528.852.1
POLÁCEK, J.
Experimenty s obrazovou korelací
Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, č. 4,
str. 90-99, 4 obr., 4 grafy, 6 tab., lit. 8
Optimální algoritmus pro kore,laci digitálních obrazo-
vých dat. Metoda rychlé korelace, založená na dJetek-
ci hran obrazu. Kritéria přesnosti a spolehlivosti obra-
zové kore.lace. Porovnání metod předzpracování obra-
zových okolí. Korelace experimentMní scény a rozbor
výsledků.

528.873:[528.94:712[517.3J]
RAGCAA, B. - SAANDAR, M.
Komplexnl mapováni pi'lrodnlch zdroji Mongolské li-
dové repnbliky s vynžiUm kosmické Informace
Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, č. 4,
str. 99-103
Základní údaje o účelu, tvorbě a vydání souboru map
přírodních zdrojů MoLR v měřítku 1: 1 000000, při
jehož realizaci se významně uplatnily materiály kos-
mického průzkumu území. Přínos kosmické Informa-
ce jako nástroje zdokonalení geometrických I séman-
tických parametrů map i jako prostředku prohloube-
ní jejich aplikačního potenclálu. Význam sovětsko-
-mongolské spolupráde při vytváření uvedeného kar-
tografického díla.

528.482:[624.21(437.6-25 J:625.1]
MICHALCAK, O. - STANĚK, V. - pIš, D. - LUKAC Š.
Geodetické problémy prl zatažovacej sklilike dlar~ii:-
no-železničného mosta cez Dunaj v Bratlslave
Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, č. 4,
str. 103-108, 7 obr., 2 tab., lit. 5
Geodetické met6dy, metodika a výsledky meraní prl
zaťažovacej skúške dlalnlčno-železnlčného mosta cez
Dunaj v Bratislave. Zlstené zvlslé a vodovné posuny
konštrukclí mosta sú menšle ako hodnoty teoretické.
Most splňa požiadavky projektu a príslušných tech-
nických nor lem.

912.43:[624+ 711J
PAŽOUREK, J. - VESELY, M.
O mapách pro potřeby současné výstavby

Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, č. 4,
str. 109-113. 3 tab., Ut. 9
V mnoha odvětvích národního hospodářstVí, přede,vším
ve stavebnictví, se používá různých druhů map. V po-
slední době došlo v tvorbě map v CSSR k výrazným
změnám. Stručné pojednání o současných dostupných
mapách, kte'ré mohou sloužit k přípravě a k, proje,k-
tování staveb, popř. ke správní a plánovací činnost!.

528.351.061
53M,lII.

BmlHHHe annpoKcHMa"HH BeCOB B TpHnaTepa"HH

reOtle3H4eCKHH H KapTorpaepH4eCKHH 0630P, 31,
1985, N° 4, CTp. 87-89, 2 pHC., 5 Ta6., nHT. 5
TeopeTH4ecKHe npH6nHlKeHHble epopMynbl onpetle-
neHHH CpetlHeH oWH6KH H Beca paccTollHHH, H3Me-
peHHoro tlanbHOMepoM ArA 8. BIlHllHHe annpoKcH-
Ma"HH BeCOB Ha pe3ynbTaTbI ypaBHHBaHHll TpHnaTe-
pa"HOHHOH ceTH. Bbl4HcneHHe H3MeHeHHH B nnaHO-
BOM nOIlOlKeHHH onpetlelllleMblX nYHKTOB, BblTeKalO-
ll\HX H3 annpOKCHMa"HH BeCOB, B H36paHHOH MOtle-
IlH ceTH.

528.852.1
nOnA4EK, lit
3KcnepHMeHTbl no KoppenH"HH H300palKeHHH

reOtle3H4eCKHH H KapTorpaepH4ecKHH 0630P, 31,
1985, N° 4, CTp. 90-99, 4 pHC., 4 rpaep., 6 Ta6.,
IlHT. 8
OnTHMallbHblH allropHTM tlllll Koppellll"HH "HepPOBbIX
AaHHblX H306palKeHHH. MeToA 6blCTpOH Koppellll-
"HH, OCHOBaHHblH Ha AeTeKTHpOBaHHH KpOMOK H30-
6palKeHHll. KpHTepHH T04HOCTH H HaAelKHOCTH KOp-
pellll"HH H306palKeHHH. CpaBHeHHe MeTOAOB npetl-
BapHTellbHOH 06pa60TKH OKpeCTHOCTeH H306palKe-
HHH. Koppellll"Hll 3KcnepHMeHTallbHoro KaApa H
aHallH3 pe3YllbTaToB.

528.873: [528.94:712 (517.3) ]
PAr4AA, B. - CAAH,llAP, M.

KOMnneKcHaH CbeMK8 npHpoAHblX pecypcoB MOH-
ronbcKoH HapoAHoM PecnyonHKH (MHP) C HC-
nonb30B8HHeM KocMH~ecKoM HHepOpM8"HH

reOtle3H4eCKHH H KapTorpaepH4ecKHH 0630P, 31,
1985, N° 4, CTp. 99-103
OCHoBHble AaHHble o "eIlH, C03t1aHHH H H3AaHHH
'KOMnlleKTa KapT npHpOtlHblX pecypcoB MHP B Mac-
wTa6e 1 : 1 000000, npH peallH3a"HH KOToporo HaW!H1
:Boe npHMeHeHHe MaTepHallbl KOCMH4eCKoro 30HtlH-
pOBaHHll TeppHTopHH. BKllaA KocMH4ecKoH HHepOp-
Mal.\HH B ycoBepweHcTBoBaHHe reoMeTpH~ecKHx H
ceMaHTH4eCKHX napaMeTpoB KapT H B paCWHpeHHe
MX npHMeHeHHll. 3Ha4eHHe COBeTCKO-MOHrOllbCKO-
ro COTpYAHIot~eCTBa npH C03AaHHIot Ha3Ha4eHHoro
KapTorpaeplot4eCKOO npOH3BetleHHll.

528.482:[ 624.21 (437.6-25) :625.1]
MI-1XAn4AK, O. - CTAHEK, B. - nl-1W, ,ll.
nVKA4, W.

reoAe3H~ecKHe npooneMbl npH HcnblTaHHH HarpY3-
KOM aBTOMarHCTpanbHO-lKene3HOAopOlKHoro MOCT8
~epe3 peKY AYH8M B ropoAe 6p8THcnaBa

reOtle3H4eCKHH H KapTorpaepH4eCKHH 0030p, 31,
1985, N° 4, CTp. 103-108, 7 pHC., 2 Ta6., IlHT. 5
reoAe3H4ecKHe MeTOAbl, MeTOAHKa H pe3YllbTaTbl H3-
MepeHHH npH HcnblTaHHH HarpY3KoH aBTOMarH-
cTpallbHo-lKelle3HOtlOpOlKHOro MOCTa 4epe3 peKY ,lly-
HaH B r. 5paTHCllaBa. OnpeAelleHHble BepTHKallbHble
H ropH30HTallbHble nepeMell\eHHll KOHCTPYKI.\HHMOC-
Ta 6blllH MeHbwe TeopeTH4eCKHX 3Ha4eHHH. MOCT
OCYll\eCTBlllleT Tpe60BaHHll npoeKTa H COOTBeTCTBY-
IOll\HX TeXHH4eCKHX cTaHAapToB.

912.43:[ 624 +711]
nA>KOVPEK, lit. - BECEnbl, M.

O KapTax AnH TpeOoBaHHM cOBpeMeHHoro cTpOHTellb-
CTBa

reoAe3H4ecKHH H KapTorpaepH4ecKHH 0630P, 31,
1985, N° 4, CTp. 109-113, 3 Ta6., IlHT. 9
B pa3Hblx oTpacllllx HapoAHoro X0311HcTBa, npelKtle
Bcero, B cTpoHTellbHoM npoH3BoAcTBe H3noIl3YIOT-
Cli pa3Hble THnbl KapT. 3a nOClletlHee BpeMll npoH-
30WIlH B C03AaHHH KapT B 4CCP 3Ha4HTellbHble H3-
MeHeHHll. COBpeMeHHble tlOcTynHble KapTbl, KOTopble
MorYT CIlYlKHTb tlllll nOArOTOBKW H npoeKTHpoBaHHll
cooPYlKeHHH HIlH atlMHHHCTpaTHBHoH H nllaHoBoH
tlellTellbHOCTH.



528.351.061
BOHM, J.
Einfluss der Gewichtsapproximation auf die Trilate-
ration
Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, Nr. 4,
Sei~e 87-89, 2 Abb., 5 Tab., Lit. 5
Theoretische approximative Formeln zUr Best!mmung
des mittleren Fehlers und des Gewichtes einer Lan-
ge, die mittels des Distanzmessgerates AGA 8 gemessen
wurde. Einfluss der Gewlchtsapproximation auf die
Ergebnisse der Ausglelchung elnes Trilaterationnetzes.
Berechnung der Lageanderungen der zu bestimmenden
Punkte, die slch aus der Gewlchtsapproxlmation auf
ausgewahltem Modell Netzes ergeben.

528.852.1
POLÁČEK, J.
Experimente mit der Bildkorrelation
Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, Nr. 4,
Seite 90-99, 4 Abb., 4 Diag., 6 Tab., Lit. 8
Der beste Algorlthmus zur Korrelatlon digiteler
Bilddaten. Methode einer schnellen Korrelation auf
Grund de,r Detektion de'r Bildkante. Krlterlen der Ge-
naulgkeit und Verlasslgkelt der BUdkorr'elation. Ver-
~leichung der Me,thoden der VorveQ'arbeltung der
Bildumgabnngen. Korrelation des experlmentalen Vor-
ganges und elne' Analyse der Ergebnisse.

528.873:[528.94:712(517.3)]
RAGČAA, B. - SAANDAR, M.
Herstellung der Kartenkomplexe der Naturquellen der
MongoUschen Volksrepubiik mit Niitznng der kosmi-
schen Informationen
Geodetický a kartografický obzor, ''11, 1985, Nr. 4,
Seite 99-103
Es werden die Grundangaben ilber den Zweck, dle
Schllpfung und Ausgabe elnes Kartenkomplexes der
Naturquellen der MVR lm Masstab 1 : 1000000, bel des-
sen ReaIisation die MateriaIien der kosmischen Unter-
suchung des Gelandes elne bedeutende Geltung hatten,
angegeben. Der Beltrag der kosmlschen Informationen
wlrd als eln Mlttel zUr Besserung der geometrlschen
und semantlschen Parameter der Karte und als eln
Mittel zur Erhllhung Ihre Anwendungspotenzlales spe-
zlflzjert. Bedeutung der sovjet-mongollschen Mltarbelt
bel Schllpfung angegebenes kartographlschen Werkes
wlrd geschatzt.

528.482:[624.21(437.6-25) :625.1]
MICHALČÁK, O. - STANĚK, V. - PIŠ, D. - LUKÁČ, Š.
Geodiitische Probleme bel der Belastungsprobe der
Auto- und Eisenbahnbrlicke liber die Donau in Brati-
slava
Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, Nr. 4,
Selte 103-108, 7 Abb., 2 Tab., Lit. 5
Geodlltlsche Methoden, dle Methodlk und Messergeb-
nisse bel Belastungsprobe der Auto- und Elsenbahnbrilc-
ke ilber dle Donau bel Bratislava. Festgestellte verti-
kale und horlzontale Verschlebungen der Brilckenkon-
stroktion sind klelner als theoretische Werte. Dle
Brilcke erfiillt die Forderungen des Projektes und der
zugehllrigen technlschen Normen.

912.43:[624+711]
PAZOUREK, ~ - VESEL!, M.
tJber die Karten fiir den Gebranch gegenwiirtiges Auf-
baues
Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, Nr. 4,
Selte 109-113, 3 Tab., Ut. 9
ln vielen Abzwelgen der Vokswlrtschaft, vor allem lm
Bauwesen werden verschledene Arten der Karten be-
niltzt. In der letzten Zelt kam es ln der Kartenpro-
duktion der ČSSR zu markanten Anderungen. Kurz
gefasste Behandlung ilber gegemvartig errelchbare
Karten, dle zUr Vorbereltung und Projektionarbelten
filr dle Bauten, eventuell zur Verwaltungs- und Pla-
nungstatigkeit dlenen kllnnen.

528.351.061
BOHM, J.
Influence of the Approximation of Weights on Trila-
teration
Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, No. 4,
pp. 87-89, 2 flg., 5 tab., 5 ref.
Theoretical approximatlng formulae for determlning
the mean square error and welght of a length measu-
red wlth the AGA 8 dlstance meter. Influence of the
weight approxlmation on results of adjustment of the
trllateration network. Calculation of position chang!es
of determlned polnts followlng from the approxlma-
tion of welghts ln a chosen model of network.

528.852.1
POLÁČEK, J.
Experiments with the Image Correlation
Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, No. 4,
pp. 90-99, 4 flg., 4 graphs, 6 tab., 8 ref.
An opt!mal algorlthm for correlatlon of dlgital Image
data. The method of qulck correlation based on the de-
tection of Image edges. Crlterla of accuracy and rella-
bility of the Image correlation. Comparlng methods of
pre-processlng the Image nelghbourhood. Correlation
of an experlmental scene and the analysls of results.

528.873:[528.94:712(517.3)]
RAGČAA, B. - SAANDAR, M.
Complex Mapping of Naturai Sources of the people's
Republlc of Mongolia with Use of the Space Informa-
Uon
Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, No. 4,
pp. 99-103
Baslc Information on the purpose, productlon, and edl-
tion on fthe complex of map s of natural sources of MoPR
ln the 1 : 1 000000 scale, wlth reallzation of whlch the
materlals of space remote senslng of the terrltory ha-
Vle been of use. Contrlbution of space Information as
a tool for Improving geometrlcal and semantic para-
meters of maps as well as the mean of deeplng its
appllcation potential Is speclfled. The Importance of
the Sovlet-Mongollan collaboration ln creation of the
mentioned cartographlc work Is appreclated.

528.482:[624.21(437.6-25) :625.1]
MICHALČÁK, O. - STANĚK, V. - pIš, D. - LUKÁČ, Š.
Geodetic Problems with Load Testing the Speedway-
-Rallway Bridge ecross the Dannbe in Bratislava
Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, No. 4,
pp. 103-108, 7 flg., 2 tab., 5 re'f.
Geodetic methods, methodology, and re'5ults of IIlIea-
rements wlth a load testing the speedway-railway brid-
ge across the Danube ln Bratislava. Determlned vertl-
cal and horlzontal dlsplacements of the bridge con-
struction are less than theoretical valu es. The bridge
compIies wlth demands of project and correspondlng
technlcal standards.

912.43:[624+711]
PAZOUREK, J. - VESELÝ, M.
On Maps for Needs of Contemporary Construction
Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, No. 4,
pp. 109-113, 3 tab., 9 ref.
Dlfferent klnds of maps are used ln many branches of
nationaly economy, namely ln civil englneerlng. Slg-
nlflcant changes ln the map productlon have taken
place ln ČSSR recently. Brlef dlscourse on contempora-
ry available maps whlch can serve for preparation and
projecting constructions or for admlnlstratlve and
plannlng activlty.
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Vliv aproximace vah VI trilateraci Prof. Ing. dr. Josef Bohm, DrSc.,
FSv ČVUT v Praze

V trilateraci nebo v jejím spojení s triangulací je nutno
zavádět váhy pro naměřené délky. V praxi se pro urče-
ní vah používají i aproximované vzorce a účelem
článku je ukázat jejich vliv na výsledné vyrovnané
délky nebo na souřadnice určovaných bodů.
Pro čtverec střední chyby (varianci) naměřené délky

platí podle teorie chyb obecný vzorec

kde parametr A vyjadřuje vliv elementárních chyb
nezávislých na délce a parametr B na ní úměrně zá-
vislých. Na základě experimentálních měření a sta-
tistických analýz trilateračních sítí ([3], [4]) byly v [5]
odhadnuty parametry rovnice (1) pro dálkoměr AGA
8, a to pro tři metody měření délek:

1. 1 přístroj, 1 den, 2 série měření:

a; = 63,26 mm2 + 1,815.10-12 S2, (2)

2. 1 přístroj, 2 různé dny po dvou sériích:

a; = 58,76 mm2 + 1,260 . 10-12 S2 ••• (I), (3)

3. 2 přístroje, každý různý den po 4 sériích:

a; = 31,62 mm2 + 0,865 . 10-12 S2. (4)

Metoda 2. se používá pro budování přesnější lokální
sítě. Vyrovnávací přímka pro funkční křivku (3) a
rozsah délek 0-40 km má parametry

m. = 5,09 mm + 0,98 . 10-6 S (5)

a shoduje se dobře s firemním vzorcem

m8 = 5 mm + 1 .10-6 S ••• (II). (6)

Označili jsme jej jako II. variantu výpočtu střední
chyby. Jako třetí variantu je možno volit střední
chyby úměrné délce

kde konstantu nejvhodněji volíme jako relativní střed-
ní chybu průměrné délky v síti s*. Nejhrubší aproxi-
mací je volba konstantní střední chyby pro všechny
délky v síti

V tab. 1 jsou sestaveny hodnoty střední chyby podle
teoretických vzorců (2), (3), (4) a firemního (6). Pozo-
rujeme, že v rozsahu délek 3,7 až 34,7 km dává firemní
vzorec (6) větší hodnoty než teoretický (3). Maximální
rozdíl m8 - a~2) = 1,5 mm platí pro s = 13 km. SI
Váha pro měřenou délku Si se určí podle obecného

vzorce

Pi = K: ar nebo K: mr, K = a~nebo m~, (9)

kde zvolená konstanta K dává čtverec apriorní střední A
jednotkové chyby. U varianty IV, kde Pi = 1, se před-
llokládá ao = a8*.

Tab. 1 Střední chyby měřených délek podle rovnic (2),
(3), (4), (6)

~I ,,(1) ,,(l) ,,(3) m Im-,,(3~
mm mm mm mm I mm

° 8,0 7,7 5,6 5 -2,7
1 8,1 7,7 5,7 6 -1,7
2 8,4 8.0 5,9 7 -1,0
4 9,6 8,9 6,7 9 +0,1
6 11,3 10,2 7,9 II +0,8
8 13,4 11,8 9,3 13 +1,2
10 15,6 13,6 10,9 15 +1,4
15 21,7 18,5 15,0 20 +1,5
20 28,1 23,7 19,4 25 +1,3
30 41,2 34,5 28,5 35 +0,5
40 54,5 45,5 37,6 45 -0,5
50 67,8 56,6 46,8 55 -1,6

Diferenciaci vah, způsobenou volbou různých va-
riant jejich výpočtu a další obecné řešení úlohy uká-
žeme již na zvoleném modelu sítě ve tvaru čtyřúhelní.
ku (obr. 1), s délkami 5-11 km. Představuje jednodu-
chou lokální síť, založenou pro investiční nebo menší
těžebnou oblast.
Bod A zvolíme jako referenční (s pevnými souřadni·

cemi) a také pevný směrník strany AB. Podélné polo-
hové odchylky bodů Lis na bodě P, plynoucí z aproxi.
mace vah, budeme měřit ve směru spojnice AP a příč-
né odchylky Lip ve směru kolmém. Pro porovnání
váhových hodnot v různých variantách je vhodné
zvolit pro variantu I a III tutéž jednotkovou střední
chybu ao = a.*. Pro variantu IV to platí automaticky
a pro II. analogicky mo = m.*. V naší síti platí

s* = 7,554 km, ao = a8* = 11,43 mm,
mo =m.* = 12,55 mm.

S4

Obr. 1Experimentální model sítě

1985/87
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I
km

I
Gimi (mm)

I
Pi

si
I II III IV I II III IV

81' 84 5 9,50 10, 7,57 11,43 I 1,447 1,575 2,282 1
83, 85 7,071 11,03 12,07 10,70 11,43 1,073 1,081 1,141 1

8* 7,554 11,43 12,55 11,43 11,43 1 1 1 1
8. 10 13,59 15 15,13 11,43 0,707 0,700 0,571 1
86 11,180 14,71 16,18 16,92 11,43 0,604 0,602 0,456 1

Hodnoty délek, jejich středních chyb a vah jsou se-
staveny v tab. 2. V našem oboru délek dává firemní
vzorec vesměs mírně větší střední chyby než teoretic-
ký. Varianta III snižuje střední chyby u délek kratších
a zvyšuje u délek delších, než je průměrná délka S*.
U varianty IV je tomu naopak.

V síti je jedna délka měřena nadbytečně. Pro vy.
rovnání sítě podle postupu v [1], § 9.1 použijeme zpro.
středkujících úhlů Wv W2, Wa' odvozených z měřených
stran (obr. 1). Podmínková rovnice:

(WI + wI) + (w2 + w2) - (wa + wa) = O, (ll)

wI + w2 - wa + U = O, U = wI + W2 - wa' (12)

kde Wi je oprava úhlu Wi' Diferencování vztahů mezi
úhly a délkami umožní vyjádřit opravy Wi jako li-
neární funkce oprav Vi měřených délek Si:

WI = 0,283 va + 0,200 v4 - 0,268 ve' (13)

W2 = 0,200 v2 - 0,179 ve' (14)

wa = -0,200 VI :- 0,200 v4 + 0,283 vij (15)

a dospějeme k podmínkové rovnici obsahující opravy
měřených délek

0,200 VI + 0,200 v2 + 0,283 va + 0,400 v4 -

- 0,282 Vs - 0,447 ve + U = O. (16)

Při vyjádření U v rad. vyjdou opravy délek v km,
při zavedení U'= 106 U vyjdou v mm. Obecně

tj. uzaver U je současně lineární funkce stejného
tvaru skutečných chyb ei v měřených délkách Si'

[qaa] K + U = O, K = -U : [qaa],qi = 1 : Pi'
(18)

Opravy délek
qa·

Vi = q;a;K = --[q~] U = -A;U, (19)

kde koeficient Ai udává podíl skutečné hodnoty uzá.
věru (chyby) U v opravě Vi' Numerické hodnoty Ai
jsou v konkrétní síti předem dány.

m~= V[pvv] = V-UK = V~- . (20)
[qaa]

V konkrétních sítích jsou numerické hodnoty U á m~
náhodné veličiny, závislé na náhodné kombinaci hod-
not a znamének skutečných chyb v délkách ei' Pro
jejich střední kvadratické hodnoty však platí podle
(17)

at = E(U2) = [ara;] = [qaa]I a~, (21)

E(m~2) = a~. (22)

Použití ao a [qaa] z 1. varianty opravňuje předpoklad,
že jedině tato vyjadřuje teoreticky správně zákon
hromadění chyb v součtu [ae]. V naší síti

ao = 11,43 mm, au = 9,38 mm.

Hlavním úkolem článku je sledovat rozdíly ve vy-
rovnané síti při volbě odlišné váhové varianty proti
teoretické 1., dané rov. (3). Rozdíl v hodnotě opravy
Vi v N·té variantě proti 1. dává současně rozdíl .dSť
v hodnotě vyrovnané délky *S; v obou variantách.
Podle (19)

= aiU {([q~]l-([q~])J =
= (A[ - Ať) U = .dAťU. (23)

V konkrétní síti jsou hodnoty koeficientů Ai pro
jednotlivé opravy předem dány. Hodnoty oprav Vi

v různých variantách jsou však ještě závislé na náhod.
né hodnotě i znaménku společného uzávěru podmínko.
vé rovnice U. Můžeme však určit střední kvadratický
rozdíl oprav odpovídající střednímu uzávěru

O'Li.ť = VE(*sť - *s[)2 = .dAťau. (24)

Podle (21) získáme normovaný střední rozdíl (v jednot-
kách standardu Go)

O'Li.ť = V[qaah.dAťGo' (25)

aLi.!' = 9,38 mm . .dAť .
•

I
Varianta

Si
I II III IV

81, 84 0,691 0,635 0,438 1
83, 8s 0,932 0,925 0,876 1
8. 1,414 1,429 1,753 1
86 1,655 1,662 2,191 1

[qaa] I 0,675 0,660 0,736 0,600
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Tab. 4 Střední rozdíly /1Lls vyrovnaných délek ve varian-
tě vah N proti I (v mm).

Var. I s, s, s. s, s. s,

II~I +0,1 +0,2 ~O,I +0,1 ~O,I +0,3
III~I +0,8 +1,6 +0,5 ~0,5 ~0,5 +2,2
IV~I ~1,2 ~2,4 ~0,8 +0,8 +0,8 ~3,3

8 (km) 5 5 7,1 7,1 10 1I,2
/1s (mm) 9,5 9,5 1I,0 1I,0 13,6 16,4

V tab. 3 jsou sestaveny hodnoty reciprokých vah
qi = 1 :Pi a součty [qaa]. V tab. 4 jsou hodnoty
středních rozdílů ve vyrovnaných délkách O'Ll •• ply-
noucí z aproximace vah. Znaménka platí pro kladný
obor hodnot uzávěru U; pro záporný obor se znamén-
ka soustavně mění.

Při použití firemního vzorce jsou rozdíly v délkách
zanedbatelné. U ostatních aproximací vah jsou sice
větší, ale zůstávají zlomkem příslušných středních
chyb O's V měřených délkách. Znaménka u rozdílů zá-
visejí na poloze strany v síti. Největší, shoda s varian-
tou I je u délek blízkých průměrné délce s*, kde platí
i shoda vah.

Hodnoty O'Lls!l pro i = 1, 6, 4 znamenají střední
•podélné posuny bodů B, C, D v N-té variantě ve směru

délek Sl' S6' 84,

Podle rovnic (13) - (15) dá každá varianta vah
i jiné hodnoty vyrovnaných úhlů Wi + Wi, tj. jiný
tvar sítě. K určení polohových změn bodů a tím i de-
formace sítě ve váhové variantě N proti I vypočteme
i příčné posuny LIp bodů C, D (ve směru kolmém ke
spojnicím AC, AD (obr. 1»:

Llw vyjdou v rad, dosadíme-li Lls v km. Při naší volbě
pevného směrníku AB platí LlPB = O. Obě rovnice
jsou algebraické součty dílů uzávěru U. Pro výpočet
středních příčných posunů O'Llp.C, O'Llp.D nahradíme

Tab. ó Střední polohové změny bodů při aproximaci
vah (v mm)

Bod

I
B

I
a

I
D

Var. °Lls °Lls o,1p °,1s °Llp

II~I +0,1 +0,2 ~0,8 +0,1 ~0,3
III~I +0,8 +1,6 ~5,6 ~0,5 ~3,1
IV~I ~1,2 ~2,4 +8,4 +0,8 +4,7

v nich posuny Lls středními posuny O'Ll •• obsaženými
v tab. 4., a to s uplatněním jejich znamének. V násle-
dující tab. 5 sestavíme střední podélné i příčné posuny
bodů. Jejich znaménka platí pro kladný obor hodnot
uzávěru U. Dále jsou polohové změny vyneseny na
obr. 2.

Střední příčné posuny jsou mnohem větší než po-
délné, což potvrzuje menší tuhost trilaterační sítě
v orientaci. Při aproximaci vah II (podle firemního
vzorce) mají však malou hodnotu, která se na obr. 2
graficky neprojevila.

Z důvodů didaktických byl zvolen jednoduchý mo-
del sítě. Při složitějším tvaru sítě s více podmínkami
lze analogickým postupem dospět k rovnici (25).
Opravy Vi budou však lineární funkce všech uzávěrů,
Vi = aijUj• Koeficienty aij určíme snadno numericky,
ale jejich obecné vyjádření je již složité. Ještě větší
měrou to platí pro koeficienty A v rov. (25). Také
jednoduchá interpretace polohových změn bodů v dů.
sledku aproximace vah na obr. 2 by se musela nahradit
konstrukcí středních elips posunů.

--.!!.,-----
---- /~ C'

IV /

/
lIý ,,"

/ /IV
/ ,,"

/ "- - - - D"----------_J

Obr. 2 Střední polohové změny bodů a sítě při aproximaci
vah. Směr pohybu bodů platí pro kladný obor hodnot
uzát,ěru U. Pro záporný obor je směr pohybů opačný
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Pojem korelace byl zaveden matematickou statistikou.
Koeficient korelace je definován jako

B _ C(A,B)]
e(A, ) - a(A) a(B)

kde A, B jsou náhodné veličiny
C(A, B) jejich kovariance
arA), a(B) jejich rozptyl.

Koeficient korelace e( A, B) je bezrozměrná charakte-
ristika, která měří těsnost vztahu mezi veličinami
A, B. Pro účely vlícování digitálního obrazu byl pojem
korelace zobecněn. Obrazovou korelaci se rozumí me-
toda pro nalezení vzájemného vztahu obrazových
okolí digitálních snímků na principu jejich maximální
podobnosti [8]. Formálně lze tuto úlohu bez újmy na
obecnosti vyjádřit jako:

kde t je hledaný vektor posunutí, pro který má po·
dobnostní míra O aplikovaná na obrazové matice R
(referenční snímek) a T' (transformovaný snímek)
dosáhnout minimální (maximální) hodnoty. V lite·
ratuře ([1], [2], [3], [8], je uvedena řada metod pro
výpočet podobnosti obrazu. EHLERS ([3]) ukázal,
že většinu z nich lze z matematického hlediska forma-
lizovat jako vzdálenost, definovanou určitým způso-
bem ve vektorovém prostoru matic n x n. Z tohoto
hlediska je tedy obrazová korelace úlohou pro nalezení
takové matice T' n,n C Tm,m, m > n, jejíž vzdálenost
k referenční obrazové matici R",n je minimální. Poloha
matice Tf uvnitř T určuje hledaný vektor translace t.

Protože původní obrazová funkce referenčního
obrazu F(x, y) a transformovaného obrazu G(u, v)
nejsou pro tuto operaci obvykle vhodné, je třeba pů.
vodní snímky předzpracovat, aby si byly "co nejpo-
dobnější". Zpřesněním tohoto termínu a úvahami
o korelovatelnosti obrazových okolí se zabývá odst.
2.2. Předzpracování zahrnuje:

1. Geometrickou transformaci, kterou se koriguje geo-
metrická nesourodost okénka a vyhledávací oblasti
(VO). Po jejím provedení se problém určení jejich
vzájemné polohy redukuje na výpočet dvou dife-
renciálních posunů (ve směru souřadnicových os)
obrazových okolí. Tato operace se provádí pouze na
jednom, obvykle menším z obou okolí.

2. Filtrace obrazu, pod tento obecný pojem se řadí
rozsáhlá škála operátorů, jejichž účelem je kom·
penzace šumu, detekce hran obrazu apod.

3. Normalizaci, což je čistě statistická operace, jejíž
nutnost a rozsah závisí na použité podobnostní
míře.

Formálně lze operaci předzpracování okénka a VO
zapsat takto:

R(u, v) = O,{F(x, y)}

T(u, v) = T,{G(u, v)},

kde operátor 0t označuje filtraci a normalizaci VO
a Or navíc geometrickou transformaci okénka, x, y jsou
snímkové souřadnice referenčního a u, v transformo-
vaného obrazu. Při praktické realizaci naznačeného
postupu zpracování se naráží na řadu problémů. Z pro-
vozního hlediska jsou nejdůležitější dosažení maxi.
mální rychlosti a přesnosti, možnost detekce hrubých
chyb a apriorní odhad spolehlivosti korelace a nalezení
optimálního způsobu filtrace. Tento materiál shrnuje
výsledky experimentálních prací, které byly ve výpo-
četním středisku GKP prováděny v r. 1984
s cílem nalezení optimálního korelátoru pro vlícování
jednak spektrálních pásem jedné digitální scény, jed-
nak digitalizovaných snímků pořízených v časovém
odstupu. Použitá experimentální data jsou zachycena
na obr. 1.

Analýza časové náročnosti vybraných algoritmů jedno-
tlivých podobnostních měr ukázala, že převážnou
část výpočetního času obrazové korelace spotřebuje
etapa výpočtu korelační matice. Problém spočívá
v tom, že obvykle používané podobnostní míry (tab.
1,pol<'žky 1-5) provádějí exaktní výpočet s velkým
počtem aritmetických operací v celém rozsahu kore-
lační matice, zatímco nás zajímají výsledky pouze
v jistém okolí minima (resp. maxima podle zvoleného
typu podobnostní míry) korelační matice. Proto je
vhodné rozdělit tento výpočet do dvou kroků, v prv-
ním určit přibližnou polohu extrému rychlým, avšak
méně přesným algoritmem, ve druhém kroku na ome-
zeném okolí korelační matice tuto polohu zpřesnit
při použití nějaké exaktní podobnostní míry. Praktické
zkušenosti s prvním krokem jsou předmětem tohoto
odstavce.

Princip rychlého algoritmu obrazové korelace byl
poprvé publikován v [4]. V každé poloze korelační
matice (tj. pro každý okenní pár) se v náhodném po-
řadí sčítají absolutní hodnoty rozdílů předzpracova-
ných obrazových funkcí obou okolí

p

St(p) = ~ IR; - T;( t)[,
;=1

je hodnota posloupnosti částečných
součtů pro posun t v p-tém kroku

je obrazová funkce předzpracovaného
okénka v bodě i, (j = 1, ... , n2 = N)

je obrazová funkce VO
je vektor posunutí.

T; (t)
t
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Obr. 1 Multispektrální letecký záběr experimentální lokality. Okénky jsou označena korelovaná okolí. Čísla
spektrálních pásem jsou uvedena pod jednotlivými snímky. V přehledce vpravo dole jsou vlícovací body

(resp. jejich okolí) očíslovány
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Verze Vzorec I Název metody (popis) I Počet ekvivalcntnich operaci

N N korelační koeficient - 18 (M - N + 1)2 N" +
~ ~ xii· xii přibl. metoda normali- +225(M-N+I)"

O i=li=l zacer= V ~ ~ Xfi ~ ~ yfi
i~l i~l i~l i~l

N N korelační koeficient - 20 (M-N + I)"N" +~ ~ xii Yii
;=1 ;=1 exakt. metoda +255 (M - N + I)"

I V (N N 2 r N N )"J N N 2

normalizace

~ ~ Xii - 1/N" ~ ~ xii . ~ ~ xii
.=1 i~l ;=1 i=l ;~1 i=l
N N seminormalizo vaný 6(M-N + IVN"

2 r = ~ ~ xii Yii/((N" - I) a) korelační koeficient +25(M - N + I)"
;~1 ;=1
N N kovariance 6(M - N + I)2N"

3 r = l: ~ xii Y:i
i=1 i=1
N N součet absolutních 4(M-N + I)"N"

4 r = ~ ~ [xi - Yii[ hodnot rozdílůi=l i ~1
N N součet kvadrátů 7(M-N + I)" H"

5 r = ~ ~ (Xii- Yii)" rozdílů
i~1 i~1

I počet součtů menších závisí na tvaru
6 r~"~I", ~- .,1 ~ TEST (Z) než prahová testovací posloupnosti

k=1 posloupnost - náhod-
ne pořadí

1+1 totéž podle kles.7 a současně ~ [Xk- Yk! > TEST (Z+ I)
k=1 gradientu

VYBl:étZivky:x,y-obrazová funkce va a okénka; M,N- rozměry va a okénka; r-podobnostní míra; a-směrodatná od-
chylka obrazové funkce; TEST· testovací posloupnost

V bodě správného vlícování to a jeho okolí narůstá
součtová posloupnost St.(p) mnohem pomaleji, než
v ostatních polohách korelační matice. Budeme-li
testovat St(p) pomocí prahové posloupnosti L(p)

a v případě překročení prahu v poloze t výpočet
zastavíme, umožní nám tento postup odbourat většinu
výpočtů mimo bod správného vlícování (obr. 2).
Otázkou je optimální tvar prahové posloupnosti.

Definujme náhodnou proměnnou X jako

nárůn posloupnosti
částečných. součtů

volná prahova
pos loupnost

vyhovující
prahová posloupnost

počet kroku p~f r.

2 Schematické znázornem principu rychlého
korelačního algoritmu

X(p) = 1; {iil
t,po<P

St.(P.»St(P.)/\ V St.(p) <St(p)}
'P>Po (6)

Hodnotu Po, pro kterou platí horní řádek relace (6),
nazveme bod minima (obr. 2). Náhodná proměnná
X(p), která dosahuje hodnoty 1 právě v bodě minima,
se řídí exponenciálním rozdělením E(O, ó) s hustotou
pravděpodobnosti

kde ó je směrodatná odchylka exponenciálního rozdě.
lení a označuje průměrný bod minima. Pravděpodob.
nost, že bod minima nastane nejpozději v p.tém kroku,
je dána distribuční funkcí

Z tohoto důvodu byl pro prahovou posloupnost zvolen
tvar

Střední hodnotu bodu minima E (ó) lze pro jisté typo.
vé případy dobře odhadnout na základě analýzy ex-
perimentálních dat (tab. 2). Horší je to s koeficientem
A, jehož hodnota by měla být úměrná nárůstu součto·
vé posloupnosti, který se pro různá korelovaná okolí
výrazně liší. Proto je nutné prahovou posloupnost (9)
určit pro každou dvojici okolí adaptivně tak, aby
neprotínala součtovou posloupnost S (p) před bodem
minima (přísný práh) a aby součtové posloupnosti,
které eventuálně neprotne, patřily k poloze správného
vlícování to, příp. jejímu nejbližšímu okolí (volný
práh).
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Tab. 2 Porovnání výsledků různých metod filtrace
obraím pro korelaci

Kanály 4,5. R'1str digitalizacc 100 [lm

ro Poóct

I
Průmčrné s~n o Bod

I
Rozptyl'"c Ylíco- miniIna B. NI...- vacích'"'

I I I

I
..

b"dů n c n g n"" g I g

I

43,8127,71 54 2,29 7,07 1,58 45,8 11,7
2 54 2,30 6,01 1,82 41,5 15,1 49,4 35,4
:J 54 3,07 8,03 2,38 35,0 13,1 39,3 19,4
4 54 2,23 7,50 1,65 47,6 14,7 48,3 30,0
5 54 13,35

1

4,99 2,61 39,0 41,6 50,3 42,8
6 52* 1,43 4,28 1,14 64,4 28,5 58,6 57,9

Vysvětlivky: n - v náhodném pořadí
g - podle klesajícího gradientu
c - pro celé okénko+ - vlícovací body 4 a 24 nejsou po před-

zpracování touto metodou
korelovatelné

B. M. - bod minima

Dynamické určení odhadu parametru A zajišťuje
tento algoritmus: pomocí generátoru náhodných čísel
rovnoměrného rozdělení se vybere náhodně q okenních
párů a v nich se vypočte nárůst součtové posloupnosti.
Parametr A se pak odhadne jako

q

A = l/Q . ~ 8,(N)/q,
i~l

kde koeficient Q lze určit empiricky na zákla\lě analýzy
nárůstu součtových posloupností pro určitý provozně
zajímavý typ dat. Ukázku takové analýzy zachycuje
tab, 3. Pro vyloučení možnosti příliš volného nebo
přísného prahu (obr. 2) se po ukončení výpočtu při-
bližné polohy testuje, zda:
1. Prahová posloupnost protíná minimální součtovou
posloupnost nad bodem p = E(b) + 3. a(b), kde
E(b) je střední hodnota bodu minima a a(b) je
směrodatná odchylka bodlI minima (tab. 2).

2. V případě, že existuje více součtových posloupností,
které prahová posloupnost neprotne, je rozdíl jejich
vektorů posunu v obou souřadnicích menší, max.
roven 2 pixelům.

Není-li jedna z těchto podmínek splněna, stanoví se
parametr A podle rekurentního vztahu jako

A(l) = A, A(2) = A(l) + Je(l) . D,

A(s + 1) = A(s) + ,1(s) . D,

pro J,(l) = Je(2) = ... = Je(s)

1
A(s + 1) =' A(8) + J,(s)'2(S-1I' D

kde D je empirický parametr, vyj adřující mírn rozptylu
koeficientu Q (tab. 3),
J, (s) charakterizuje test parametru Av s-tém kroku,
Je (s) = -1 pro volný práh,
Je (s) = +1 pro přísný práh

a výpočet přibližné polohy se opakuje.
Navržený algoritmus dynamického stanovení pra-

hové posloupnosti umožňuje v naprosté většině vlíco-
vacích bodů redukovat ztrátové výpočty na minimum
a současně zajišťuje maximální přesnost v určení při-
bližného vektoru translace.

Další zlepšení algoIitmu navrženého v [4] SOUVISl

s použitou metodou předzpracování obrazových okolí.
Pro zmíněné aplikace se jako nejvýhodnější ukázalo
předzpracování založené na detekci hran obrazu (gra-
dient, směrodatná odchylka atd.). Rozboru této
problematiky je věnován odst. 2.3. Protože takto před-
zpracované okolí obsahuje většinu informace na hra-
nách obrazu, logickou úpravou navrženého algoritmu
je počítat součtovou posloupnost nikoliv v náhodném
pořadí, ale podle klesající hodnoty hrany (gradientu)
okénka. Vliv této modifikace na tvar součtových
posloupností ilustrují grafy 1 a 2, zobrazující výsledky
z okolí vlícovacího bodu č. 8 z obr. 1 při korelaci ka-
nálů 4 a 5.

Tab. 3 Rozsah koeficientú pro dynamické stanovení
prahové posloupnosti

Bod SNR Qmin I Qmax Qmax
náhod. pořadí kles. gradíent

1 1,49 1,29 4,54 -
2 1,24 1,15 3,83 14,37
3 4,52 1,33 12,76 52,63
4 1,33 1,75 6,52 41,09
5 1,43 1,11 13,04 11,76
6 0,87 1,11 2,34 6,55
7 1,71 1,25 4,52 19,24
8 1,54 1,23 5,97 32,61
9 1,09 1,13 8,22 18,50
10 1,80 1,28 11,04 15,63
11 1,14 1,20 4,75 15,45
12 1,01 1,15 5,11 8,18
13 1,08 1,23 5,61 11,57
14 1,11 1,18 6,27 16,06
15 1,54 1,73 7,46 3,71
16 1,70 1,32 4,03 18,83
17 1,24 1,16 10,30 16,20
18 1,63 1,28 5,31 24,36
19 1,14 1,27 4,89 -
20 1,33 1,37 10,19 225,47
21 1,66 1,26 9,78 20,70
22 1,72 1,23 16,43 20,92
23 0,98 1,35 5,08 10,54
24 1,46 1,53 4,40 6,63
25 1,80 1,36 8,36 22,40
26 2,26 1,55 21,55 21,02
27 2,80 1,51 33,65 21,29
28 1,40 1,26 30,72 31,05
29 2,61 1,48 25,50 50,58
30 2,20 1,35 11,78 20,19
31 1,48 1,27 20,70 30,46
32 1,73 1,33 5,81 26,72
33 1,27 1,26 11,21 10,92
34 1,53 1,21 19,68 40,97
35 2,13 1,41 15,71 54,46
36 1,33 1,18 7,00 29,10
37 1,30 1,22 5,29 85,39
38 1,36 1,19 5,34 -
39 1,72 1,29 33,68 14,35
40 1,19 1,25 1,85 2,10
41 1,55 1,28 8,44 10,67
42 1,21 1,37 3,22 8,55
43 1,67 1,15 14,45 25,46
44 1,97 1,16 16,51 44,03
45 1,32 1,15 31,04 49,03
46 1,20 1,14 5,56 19,07
47 0,98 1,30 4,08 2,02
48 1,30 1,46 7,26 7,72
49 1,42 1,30 7,42 22,41
50 1,91 1,54 8,77 23,76
51 1,53 1,15 10,48 22,97
52 1,65 1,32 7,73 15,95
53 1,56 1,25 11,99 11,33
54 2,14 1,65 20,90 15,31

--:".I!',""'''I''··'',.-
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součet ;lbs. hodnot rozdíllr
j.sový~h funkcí okénko -16x16

vyhledávací oblast-24x24
BM-bod minima
předzpracování - RobertSlJv gradient

bod správn~ho vi icování
průměrný nárůst
průměrný nárůst + směrodatná odchy Ika
pos I oupnos t minima a max ima

/'
/'

,/

/'

./
./

""
./

,/ /'
./ ," ./

,/

součet abs. hodnot rozdíl&
ja sových funkc í

okénko - 16x16
vyhledávací oblast - 2-4x24
BM - bod minima
předzpracování - Robertsův gradient

bod správného v I ícování
pruměrn.y nárůst,
průměrny nánis: + směrodatná odchy Ika
posloupnost minima a maxima

----------

počet kroků
součtové posloupn~stí
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podle klesajícího gradientu

v nahodilém poi'ad í

počet kroků
součtové posloupnosti

, .
250

Zatímco nárůst součtové posloupnosti v náhodném
pořadí je obvykle přibližně lineární, v pořadí Podle
klesajícího gradientu narůstá součtová posloupnost
zpočátku rychleji a teprve po jistém počtu kroků
začíná mít přibližně přímkový charakter. Graf 3 ob-
sahuje porovnání vývoje posloupnosti poměru signálu
a šumu (signál to noise ratio - SNR) v tomtéž vlíco-
vacím bodě. SNR, který je přesně definován v odst.
2.2, může sloužit jako míra kvality korelace. Zatímco
průběh SNR v náhodném pořadí osciluje od počátku
kolem jisté konstantní hodnoty, v pořadí podle kle-
sajícího gradientu je největší SNR vždy soustředěno
na počátek posloupnosti.

Důležité je, že při navrhované úpravě výpočtu do-
chází k výraznému posunu bodu minima směrem
k počátku (tab. 2), protože k odlišení součtové po-
sloupnosti v bodě správného vlícování a mimo něj
dochází daleko dříve. Důsledkem tohoto faktu je
i větší volnost v možné volbě parametru Q pro dyna-
mické stanovení prahové posloupnosti (tab. 3).

Porovnání časové náročnosti navrhované rychlé
metody s algoritmem popRaným v [4] a exaktními
způsoby výpočtu obrazové korelace je zobrazeno v gra-
fu 4. Velkou výhodou navrhované metody je, že při
správném stanovení prahové posloupnosti se výpočet
součtové posloupnosti mimo bod správného vlícování
zastaví po malém počtu kroků, což umožňuje použití
velké vyhledávací oblasti, a-TŮŽ množství výpočtů ne-
úměrně naroste, prakticky cenným důsledkem je sku.
tečnost, že přibližná poloba vlícovacích bodů na za·
čátku výpočtu nemusí b]t známa příliš přesně. Další
výhodou je větší volnost v odhadu parametrů pří-
pustné prahové posloupnosti.

Kvalitu korelace nelze hodnotit pouze jedním para-
metrem. EHLERS [3] uvádí celou řadu parametrů
jako spolehlivost, přesnost, konvergenci a citlivost.
Nejdůležitější jsou první dva: spolehlivost, kterou
lze charakterizovat pravděpodobností hrubé chyby
a přesnost, tj. střední souřadnicovou chybu korelací
určené polohy vlícovacího bodu. Oba tyto parametry
lze odhadnoutaposteriori na základě výsledků obra-
zové korelace (tab. 4). Pro praxi výhodnější je ovšem
mít k dispozici míru kvality korelace bezprostředně
po výpočtu korelační matice. Může jí být např. koefi-
cient výběrové korelace, popsaný relací (1). Mnohem
lépe se osvědčil poměr signálu a šumu, definovaný jako

kde GS(GN) znamená směrodatnou odchylku signálu
(šumu). Signálem se rozumí obrazová funkce okénka
R(x, y), aditivní šum je definován jako rozdíl obrazové
funkce okénka a vyhledávací oblasti n(x, y) =
=R(x, y) -T(x, y). Tento přístup a použitá termino-
logie byl inspirován problémem určení přesnosti a spo-
lehlivosti doby odezvy radiolokačních systémů.

Otázka přesnosti obrazové korelace je teoreticky
propracována v [5]. Za předpokladu, že aditivní šum
je nezávislý na signálu a spektrum šumu je známé, lze
zkonstruovat lineární filtr, který je optimální pro
předzpracování obrazových okolí v tom smyslu, že
maximalizuje SNR; Apriorní střední chybu v sou-
řadnicích vektoru translace vyjadřují rovnice

1985/95



Geodetický a kartografický obzor
96 ročník 31/73, číslo 4/1985

7

~.nka

Graf 4 Porovnání doby výpočtu korelační matice pro
různé podobnostní míry a způsoby výpočtu. Čísla ozna-
.čující typ podobnostní míry jsou uvedena v tab. 1

VS;R'
(13)

kde Wx (WII) je efektivní pásmo okolí ve směru x(y).
Význam vzorců (13) spočívá v tom, že ukazují závi-
slost přesnosti korelace jak na frekvenčních vlast.
nostech obrazu, tak na množství obrazového šumu.
U frekvenčně dobře určených okolí by apriorni střední
chyba v pixelech měla mít hodnotu

1
Sil = 2nWII

'Což dobře odpovídá aposteriorní střední chybě vý-
sledků z tab. 4, ačkoliv pro hranové operátory není
přesně splněna podmínka nezávislosti signálu a šumu.
Kromě toho, že ovlivňuje přesnost korelace, může

SNR do jisté míry sloužit jako prostředek detekce hru-
bé chyby korelace. Tuto závislost lze pozorovat v tab.
4, kde větší počet výpadků korelace mají hranové
operátory s menším průměrným SNR (tab. 2). vý-
znam SNR dokumentuje také tab. 5, vyjadřující zá-
vislost SNR a bodu minima. Hrubou chybu lze totiž
také interpretovat jako případ, kdy bod minima pře.
kročí hodnotu N = n2, danou velikostí okénka. Expe-
rimentální výsledky ukazují, že SNR citlivě reaguje
na rušivý obrazový šum. Nemají-li korelované obrazy

správné frekvenční vlastnosti, které lze vyjádřit po·
mocí efektivní frekvence W, toto čistě statistické hod-
nocení selhává. Tento fakt lze dokumentovat na kore-
lovaných okolích č. 15 a 24 (obr. 3), kde jsou čáry
maximálního gradientu orientovány převážně jedním
směrem, nicméně mají vysoké SNR.
Na frekvenční vlastnosti obrazu lze usuzovat z obra.

zového spektra, případně z autokol'elační funkce obra-
zu. V těchto případech je ale třeba provést značný
objem výpočtů. Efektivní alternativou je použít
k tomuto účelu korelační matice. Z tvaru korelační
matice (obr. 4) lze totiž dobře usuzovat i na frekvenční
charakteristiku vstupu. Jako parametr detekce hrubé
chyby se používá např. poměr vrcholu k rozptylu
PSR (peak to sidelobe ratio), definovaný jako

PSR = E{e( to)} ,
Vvar{e(t)}

kde E{e( to)} je střední hodnota korelačního koeficien-
tu v bodě správného vlícování to

Tab. 4 Porovnání v:}'sledkú vlícování obrazovou
korelací a kurzorem

I

8"

I

811
počet z toho

kanál metoda vlícova- hrubých
[pixel] [pixel] cich bodů chyb

5~4 1

I
0,36 0,35 54 2

2 0,32 0,33 54 O
3 0,33 0,35 O
4 i 0,36 0,33 1
5 0,33 0,30 O
6 0,31 0,35 5
7 0,63 0,74 54 O

-----

5~6 1 0,27 0,30 54 14
2 0,31 0,33 6
3 0,34 0,34 6
4 0,28 0,32 6
5 1,30 2,12 49
6 2,76 2,29 43
7 0,60 0,97 53* O

- -

5~3 1 0,30 0,30 54 6
2 0,34 0,29 1
3 0,35 0,36 O
4 0,37 0,32 O
5 0.32 0,30 O
6 0,32 0,24 9
7 0,84 0,80 54 O

5~1 1 0,33 0,36 54 11
I 2 0,35 0,46 9

3 0,34 0,35 8
4 0,31 0,35 10
5 ~ ~ ** 54
6 ~ ~ ** 54
7 0,81 0,83 51* O

1~6 ~ korelace a předzpracování okolí
podle tab. 6.

~ vlícovací body nalezeny pomocí
kurzoru na obrazovce graf.
displeje

8", 811 ~ odhad střední chyby vlícovacích
bodú (v souřadnicích x a y)

~ zbylé body byly na obrazovce
displeje neidentifikovatelné

** ~ transformační model nemohl být
nalezen
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~SNRI
1,0

I

1,0-1,5

I
1,5-2,0 I 2,0-2,5

I
2,5-3,0

I

3,0-3,5

I
3,5-4,0

I
4,0

EM-n !V E11,1-n EM-n

I
EM-n NEM-n EM-n NEM-n NEM-n

Metoda~1 N EM-g " BM-g N EM-g N EM-g EM-g N Eil!l-g Ell!l-g EM-g

125,3 I 44,5 46,8 21,0 5,5 - -

I
4,0I 3 I 25 18 4 2 O O I56,3 10,7 8,7 4,8 3,0 - - 2,0

2 2 84,0 10 74,2 23 31,1 14 34,1 5 23,2 O - O - O -
65,0 40,5 5,4 8,9 6,4 - - -

3 O - 5 42,0 10 55,8 16 22,4 12 39,7 7 24,7 3 28,3 1 31,0
- 10,8 9,6 14,4 9,4 23,7 15,0 5,0

4 1 205,0 23 56,7 I 20 44,9 6 12,2 4 23,0 O - O
-

O -
82,0 17,6 13,0 6,0 9,4 - - -

5 O - 4 20,0 16 61,8 10 37,3 7 23,0 4 31,3 6 42,0 7 23,0
- 28,3 67,5 32,6 3,0 31,5 48,8 16,0

6 21 94,1 25 48,2 6 27,3 O - 1 18,9 O - O - O -
52,7 13,7

I
5,3 - 27,9 - - -

Vysvětlivky: N ..... počet bodú v daném intervalu SNR
BM-n prúměrný bod minima v náhodném pořadí
BM-g prúměrný bod minima podle klesajícího gradientu

Obr. 3 Ukázka předzpracováni okoli vlicovacich bodů,
kanál 5, rastr digitalizace 100 rn

Vysvětlivky:

Vlevo - čisla vlicovacich bodů (obr. 1), jejichž okoli
jsou zobrazena ve čtyřnásobnérn zvětšeni.
Nahoře - označeni rnetody předzpracováni:
O - původni obraz
1-6 - typ předzpracováni je popsán v tab. 6

var {e( t)} je rozptyl korelační matice mimo bod
správného vlícování a jeho okolí.

Na experimentálních datech byla také porovnána
přesnost vlícování provedeného kurzorem na obra-
zovce grafického displeje a obrazovou korelací (tab.
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R(i, j) = W(i, j) -F(i + 1, 1 + 1)[ +
+ [F(i + 1, j) -F (i, j + 1)[

R(i, j) =p,[W(i, j) -F (i - 1, j) I +
+ IF(i, j) -F(i + 1, i)1 ++ F(i, j) -F(i, j - 1) +
+ F(i, j) -F(i, j + 1)/1 +
+ P2[W(i,j) -F(i - 1, j - 1) I +
+ jF(i, j) -F(i + 1, i - 1)[ +
+ Pti, j) -F (i - 1, j + 1) I +
+ Pti, j) -F(i + 1, j + 1)1]

zde P, = 3, P2 = 2 .

Vn n n n
R(i, j) = ~ 2: F2(i, j) - 2: ~ F(i, j)!n2

\=1 i=l· i=l i=l
n = 3
n=2

3 3
R(i, j) = 2: ~ Pti, j) . H(k, Z)

k=ll=l

H = (=~l~=;)-2 ~3 -2

Rozměr
filtrační
matíce

I 2 X 2

3 X 3

H = (=~2~ =i)-2 -3 -2

Vysvětlivky: F i, j)
R(i,j).
H(k,Z)

.původní obrazová funkce (v bodě i, j)

.předzpracovaná obrazová funkce (v bodě i, j)

.filtrační matice

4). Teoretická přesnost vlícování kurzorem je cca
0,29 pixelu [7], ale chyby v identifikaci bodu v růz-
ných spektrálních pásmech způsobují, že tento způ-
sob vlícování má ve skutečnosti asi 2 X horší přesnost
než obrazová korelace, která má ale častější výskyt
hrubých chyb. Pro aposteriorní detekci hrubých chyb
v tab. 4 byl použit algoritmus, založen na testování
odlehlosti pozorování pomocí kritických hodnot Stu-
dentova rozdělení, které lze v praxi použít pouze při
větším počtu vlícovacích bodů.
Kvalita obrazové korelace závisí na dvou vlast-

nostech korelovaných obrazů. Prvou z nich je "po-
dobnost" obou obrazů, kterou lze interpretovat jako
vztah kontrastu obrazu (rozsahu jasu) a rozdílnosti
obou obrazů (množství aditivního šumu). Druhou
podmínkou korelovatelnosti je existence hran obrazu
(textury), tato vlastnost se odráží ve frekvenční cha-
rakteristice obrazu.

2.3 Optimální předzpracování okolí

Nalezení optimálního způsobu předzpracování okolí
vlícovacích bodů je vůbec nejobtížnější úloha obrazo-
vé korelace, protože neexistuje obecný návod, jak
takový algoritmus nalézt. Vše závisí na charakteru
obrazových dat a fyzikálním původu aditivního šumu.
Jako optimální se označí takový algoritmus předzpra-
cování, který zaručuje co nejvyšší kvalitu výsledků,
tj. v přeneseném smyslu maximalizuje pro daná obra-
zová okolí SNR.
Pro zmíněnou aplikační oblast lze v zásadě použít

dva typy předzpracování - lineární filtraci a neli-
neární detekci hran. Lineární filtraci lze provádět

buď v prostorové oblasti jako konvoluci obrazové
a filtrační funkce, nebo ve frekvenční oblasti pomocí
násobení jejich spekter. V diskrétním případě se kon-
voluce provede takto:

v v
R(i.j)= ~ ~ H(k,l). F(i-k,j-l) (16)

k=-v l=-v

kde H je filtrační matice dimenze (2p + 1), (2p + 1)
F je původní obrazová matice
R je předzpracovaná obrazová matice.

V případě lineární filtrace lze za jistých předpokladů
o šumu a typu závislosti korelovaných obrazů stanovit
optimální filtrační matici, tj. takovou matici, která
maximalizuje SNR [5], [6]. Pro nelineární operátory
taková teorie neexistuje a jediným prostředkem pro
porovnání jejich výkonnosti je experiment.

Výčet experimentálně ověřených metod předzpra-
cování obsahuje tab. 6. Na obr. 3 jsou zobrazena okolí
vybraných vlícovacích bodů z 5. kanálu, předzpraco-
vaná těmito operátory. Výsledky porovnání jejich
účinnosti zachycují tab. 2 a 4. Tabulka 2 obsahuje vý-
sledky analýzy nárůstu součtových posloupností v na-
hodilém pořadí a podle klesajícího gradientu. Jako nej-
úspěšnější z hranových operátorů v daném případě
(rastr snímání 100 pm, kanály 4,5) vychází předzpra-
cování pomocí směrodatné odchylky v matici 3 X 3,
protože

a) vykazuje nejvyšší průměrné SNR,
b) průměrný bod minima patří mezi nejnižší a má

výrazně nejmenší rozptyl.
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Tyto závěry potvrzují i výsledky korelace provedené
mezi 5. a ostatními kanály (tab. 4).

Optimální lineární filtrace (metoda 5 z tab. 6) vy-
kazuje výborné výsledky pouze pro kanály 5, 4 a 3,
mezi nimiž platí přibližně lineární vztah, zatímco
pro kanály 6 a 1 zcela selhává. Obdobné výsledky lze
očekávat i pro snímky pořízené v časovém odstupu
pro detekci změn.

Experimentální ověření metody obrazové korelace
přineslo řadu cenných výsledků. Ukázalo se, že uni-
verzálně spolehlivé předzpracování okolí vlícovacích
bodů by mělo být založeno na detekci hran obrazu.
Tato operace umožňuje výrazné zrychlení při určení
přibližné polohy korelačního maxima pomocí testo-
vání součtové posloupnosti v pořadí podle klesajícího
gradientu okénka. Byl navržen algoritmus pro dyna-
mické určování prahové posloupnosti. Experimenty
potvrdily, že takový postup výrazně zrychluje výpočet
a poskytuje větší volnost při konstrukci prahové po-
sloupnosti. Jako cenný parametr pro hodnocení kvality
korelace se ukázal poměr signálu a šumu, nicméně
toto čistě statistické hodnocení selhává v případě
nevhodné frekvenční charakteristiky korelovaných
obrazů.

Závěrem lze konstatovat, že výsledky experimentů
prokázaly životaschopnost obrazové korelace založené
na detekci hran obrazu. Z porovnání kvality výsledků
obrazové korelace a nalezení polohy bodu kurzorem
vyplývá, že korelační metoda je asi 2 X přesnější, ale
s častějším výskytem hrubých chyb. Analýzou výpo-
četního postupu se podařilo vyvinout rychlou kore-
lační techniku a experimentálně se ověřil optimální

způsob předzpracování a metoda hodnocení výsledků.
Získané poznatky se využijí při implementaci provoz-
ního progTamového systému pro geometrickou trans-
formaci digitálního obrazu GETRO.
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FSv ČVUT v Praze

Komplexní mapování přírodních zdrojů
Mongolské lidové republiky s využitím
kosmické informace Ing. B. Ragčaa, Ing. M. Saandar,

Státní správa geodézie a kartografie MoLR, Ulánbátar

1. Národohospodářský význam map přírodních zdrojů
a základní principy jejich tvorby

Mongolská lidová republika (MoLR) se rozkládá ve
Střední Asii na ploše převyšující 1 565 000 km2 a její
území se vyznačuje silným zastoupením středohor-
ských masivů, mezi nimiž se rozkládají rozlehlé stepní
a pouštní prostory. Vytvoření souboru map přírod-
ních podmínek a map přírodních zdrojů by si pro
takové území při své realizaci tradičními postupy vy-
žádalo podle existujících zkušeností mnoho času
a značné náklady. .

Národní hospodářství MoLR však v současné době
velice silně pociťuje okamžitou potřebu kartografic-
kých materiálů, zabezpečujících podrobnou inventari-

zaci a racionální využití přírodních zdrojů v zaJmu
dalšího rozvoje zemědělství a průmyslu, plánování
opatření směřujících k hospodářskému osvojení no-
vých území, k racionálnímu využití pastvin a k vytvá-
ření nových územněvýrobních komplexů.

Možnost vytvořit pro tyto účely potřebné kartogra-
fické materiály pro celé území MoLR s přijatelnou
operativností poskytla dvoustranná vědeckotechnická
spolupráce SSSR a MoLR, opírající se o využití vý-
sledků tradičních výzkumů přírodních zdrojů nashro-
mážděných v průběhu mnoha let ve fondech řady
organizací a republikových orgánů, kombinované se
současným uplatněním kosmických fotografických do-
kumentů, pořízených a zhotovených na základě poža-
davku MoLR Sovětským svazem.
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Soubor map sedmi tematických okruhů, vytvořený
spojeným úsilím sovětských a mongolských specia-
listů, koresponduje svým obsahem s hlavními směry
současného rozvoje národního hospodářství a zobrazu-
je základní typy přírodních podmínek a přírodního
bohatství nalézajícího se na území MoLR.

Skladba tohoto mapového souboru je vymezena
základními požadavky kladenými na využívání pří-
rody a odpovídá potřebám plánování geologicko-
průzkumových prací (strukturněgeologická mapa
s prvky neotektoniky), hodnocení podmínek za-
bezpečení území vodou (mapa průměrného mllohale-
tého povrchového a podzemního odtoku), zdokonalení
využití půd (mapy půdního fondu a využití půdy),
optimalizace evidence zdrojů krmiv včetně návrhu
racionálních cyklů využití pastvin (krmivobotanická
mapa), správného využívání a obnovy lesních zdrojů
(mapa lesního fondu) a potřebám plánování opatření
zaměřených na racionální využití, ochranu a obnovu
přírodních zdrojů (mapa krajinných typů).

Za základní měřítko celého mapového souboru bylo
zvoleno měřítko 1 : 1000000. Vstupní kosmické fo-
tografické informace pro tyto práce byly získány so-
větskými kosmickými systémy typu "Kosmos", kos-
mickými loděmi "Sojuz" a orbitální pilotovanou sta-
nicí "Saljut".

Kosmické fotografické snímkování území MoLR
bylo uskutečněno v souladu s dvoustrannou mezivládní
dohodou na základě objednávek mongolské strany.
Kosmické snímkování se realizovalo v měřítkách
1 : 1 000 000 až 1 : 2 000 000 v průběhu dvou až tří
let. Snímkování se uskutečňovalo převážně v letním
období. Pro některé oblasti byly získány fotografické
snímky pořízené v pozdním podzimu. Z těchto snímků
byly vyhotoveny fotoplány v měřítku 1 : 1 000 000.
Uvedené snímkování umožnilo získat v krátkém
čase výchozí materiály pro komplexní mapování,
vyznačující se vysokou geometrickou rozlišovací
schopností a velkou spektrální informativností.

Přípravné práce pro tvorbu souboru tematických map
MoLR zahrnovaly následující základní etapy:

1. plánování a realizace kosmického snímkování,
2. fotolaboratorní zpracování a analýza kosmické in-
formace,
3. pořízení kompletů fotomateriálů,
4. fotogrammetrické zpracování snímků a vyhotovení
fotoplánů,
5. sestavení originálů základního obecnězeměpisného
obsahu,
6. pořízení soukopií fotoplánů a základního obecně-
zeměpisného obsahu na zajištěný a nezajištěný pod-
klad,
7. formulaci technických požadavků na výchozí karto-
grafické materiály připravované v resortních organi-
zacích.

Všeobecné zpracování kosmické fotografické infor-
mace uskutečnila sovětská strana a jeho výsledkem se
stal fotokartografický mapový podklad, jehož bylo
využito při sestavování speciálního obsahu výchozích
originálů. Vědečtí pracovníci a specialisté Goscentra
"Priroda" Glavnogo upravlenija geodezii i kartografii

SSSR zajistili rovněž řešení metodických otázek a po-
skytování stálé pomoci v oblasti využití kosmické
informace při tvorbě map, uskutečnili vzájemnou ko-
ordinaci a celkovou redakci výchozích kartografic-
kých materiálů.

3. Proces tvorby mapových originálil

Práce na tvorbě výchozích originálů pro soubor te-
matických map MoLR se zaměřily na
- vypracování celkového projektu mapového sou-

boru,
- vytvoření a koordinaci projektů jednotlivých map,
- sběr a analýzu tradičních informačních zdroji'l pro

tvorbu map,
- vypracování projekti'l mapových legend,
-laboratorní interpretaci kosmických snímki'l a se-

stavení předběžných maket map,
- rekognoskaci a prověrku předběžných map v pol-

ních podmínkách; výběrové polní práce na klíčo-
vých plochách,

- sestavení výchozích originálů map, barevných
maket map a přípravu pri'lvodních textů k mapám,

- celkovou redakci a koordinaci, sestavení, zpraco-
vání a vydání map.

Výchozí originály map sledovaného souboru sesta-
vili společně specialisté vědeckovýrobních organizací
příslušných ministerstev a orgáni'l, akademií věd a geo-
detických služeb (GS) SSSR a MoLR.

Pro sestavení výchozích originálů souboru tematic-
kých map, opírající se o využití fotopláni'l a disponi-
bilních topografických map v měřítku 1 : 1 000000,
byl vytvořen pro všechny mapy jednotný typový
obecnězeměpisný podklad (topografický podklad).

Náplň topografického podkladu byla uzpůsobena
podle účelu a speciálního obsahu tematických map.
Na typový topografický podklad byla vynesena země-
pisná síť, zakresleno vodstvo, hlavní. sídla, základní
komunikace, politickoadministrativní hranice, roz-
místěn popis a vyznačeny příslušné rámové údaje.
Potom se na topografický podklad zakreslil speciální
obsah tematických map, získaný interpretací kosmic-
kých snímků s přihlédnutím k výše uvedeným dispo-
nibilním obecnězeměpisným a tematickým mapám,
ke statistickým údajům a dalším informacím.

Interpretace se uskutečnila na fotoplánech v měřít-
ku 1 : 1 000000, na černobílých a na syntetizovaných
fotografických snímcích. V řadě případů se fotogra-
fické snímky zvětšovaly do měřítka 1: 500 000 a
1 : 200 000.

Využití kosmických fotografických snímků pro in-
terpretaci v měřítku blízkém k měřítku tvořených map
zprostředkovalo přirozenou generalizaci územních rysů
a předmětů mapování. Přitom došly uplatnění jak
přímé, tak i zprostředkované interpretační př'íznaky.

V průběhu tvorby výchozích originálů tematických
map, realizované v intencích vypracovaného schéma-
tu, byl vzájemně koordinován obsah všech druhů
map. Závěrečná kontrola koordinovanosti všech druhů
tematických map se uskutečnila na jednom místě.

Zvláštní pozornost byla věnována grafické a barev-
né úpravě vydávaných map. S přihlédnutím ke značné
speciální náplni každého druhu m'll' se stanovil opti-
mální počet barev a smluvených zn'lček, uplatněných
ke zprostředkování jejich obsahu.
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Grafické zpracování výchozích originálů tematic-
kých map bylo realizováno jednak na originálu čaro-
vých prvků a jednak na originálu plošných prvků je-
jich obsahu. Příprava vydavatelských originálů se
uskutečnila metodou rytí po mapových prvcích.

Do souboru tematických map byly rovněž zařazeny
fotomapy vytištěné na plastické podložce, čímž se roz-
šířily jeho aplikační možnosti ve vztahu k řešení úloh
zaměřených na studium přírodních zdrojů země.

Ke zvládnutí redakčnětechnických problémů tvorby
sledovaného souboru tematických map byly vytvo-
řeny redakční rady, v nichž byly zastoupeny svými
představiteli sovětské a mongolské organizace, které se
zúčastnily příslušných prací. Základní poslání redakč-
ních rad spočívalo v posuzování otázek kartografic-
kého zprostředkování jednotlivých obsahových prvků
map, zachování jednoty použitých smluvených zna-
ček, označení, písem, výtvarné úpravy map a ve vydá-
vání příslušných rozhodnutí.

Tematické mapování probíhalo nejen v laborator-
ních podmínkách, ale bylo realizováno též s využitím
výběrových polních šetření a pozorování z letadel,
zaměřených na ověřovací průzkum území, který po-
skytl vhodné etalony pro interpretaci přírodních
objektů.

4. Úloha kosmické informace při tvorbě map

Jak potvrdily získané zkušenosti, lze na kosmických
snímcích interpretovat s dostatečnou hodnověrností
základní přírodní objekty, reprezentující obsah vytvá-
řených tematických map.

Kosmické fotografické snímky umožnily spolehlivě
interpretovat různé geologické struktury, pukliny
a dokonce i hlubinné zlomy. Na základě výsledků la-
boratorní a polní interpretace kosmických snímků
bylo vypracováno principiálně nové schéma tektonic-
ké ra-jonizace MoLR, jež vykazuje značnou přínosnost
pro identifikaci zákonitostí prostorového rozložení
nerostných zdrojů. Na geologické mapě se podařilo
zobrazit množství do té doby neznámých puklin a kru-
hových struktur zemské kůry, interpretovatelných na
kosmických snímcích a byla zprostředkována jejich
klasifikace podle míry jejich významu a kinematic-
kých charakteristik. Uvedená mapa díky použití kos-
mických snímků obráží nové představy o blokové stav-
bě zemské kůry na území MoLR.

Na podkladě kosmických snímků byla realizována
hydrologická rajonizace území, jež má pro MoLR
mimořádný národohospodářský význam, vyděleny
rajóny a oblasti podle typů a podmínek formování
povrchového i podzemního odtoku a upřesnily se
plochy povodí.

Znázornění vodních zdrojů země současným cha-
rakterizováním povrchového a podzemního odtoku
jedinou mapou bylo přitom pro území MoLR takto
.lskutečněno poprvé. Aplikace aerokosmické inLrma-
ce um,žnila z::lbrazit s nejvyšší pJdnbností vzájemné
působení povrchových a podzemních vod v konkrét-
ních strukturněhydrogeologických a geomorfologic-
kých podmínkách, vydělit zóny vyklínění podzem-
ního odtoku a zvýšeného zavodnění.

Vytvořením této mapy na podkladě kosmické in-
formace bylo umožněno upřesnit údaje o zásobách

podzemn ích vod v hospodářsky nejdůležitějších ob-
lastech MoLR, což má značný význam pro další rozvoj
zemědělství a zejména pro chov dobytka v jižních
pouštních částech země.

Při interpretaci rostlinného krytu bylo s výhodou
využito kosmických snímků pořízených v různých
ročních obdobích, jež odrážejí sezónní stav vegetace.

Byla dešifrována orná půda, plochy krmovinových
zdrojů, různé druhy půd, písky, náplavové kužely
a erozní údolí. Podařilo se klasifikovat horské masivy
podle jejich geneze a identifikovat masivy tvořené syp-
kými sedimenty.

Při interpretaci lesů byly stanoveny mnohé jejich
taxační charakteristiky a zjištěna jejich dřevinná
skladba.

Aplikace kosmických snímků rovněž umožnila
s optimální úplností kartograficky zprostředkovat ak-
tuální stav a směry celkového využití půdního a lesní-
ho fondu MoLR, naznačit potenciální možnosti roz-
šíření zemědělských pozemků a kvalitativně i kvanti-
tativně vyhodnotit rezervy půdních, krmovinových
a lesních zdrojů.

Mapa krajinných typů tak rozsáhlého, složitého a co
do přírodních podmínek rozmanitého území, jaké re-
prezentuje MoLR, byla na podkladě kosmických sním-
ků vytvořena poprvé a má nezastupitelnou vědeckou
i praktickou hodnotu jako výchozí podklad pro pláno-
vání opatření, orientovaných na racionální využívání,
ochranu a obnovu přírodních zdrojů.

Při tvorbě různých map se fotografické snímky
uplatnily v různé míře. Bylo to dáno nejen rozdílností
předmětů mapování, ale i úrovní zkušeností specia-
listů v práci s průzkumovými údaji a v závislosti na
tom učiněnými rozhodnutími o stavbě mapových le-
gend. Nejúplnějšího uplatnění došla kosmická foto-
informace při sestavování strukturněgeologické mapy
s prvky neotektoniky, což bylo jasné již ve fázi pří-
pravy první varianty projektu mapy.

Z provedených prací vyplynul závěr, že využití
materiálů kosmického fotografického průzkumu při
tvorbě souboru tematických map umožnilo komplexní
vyhodnocení přírodních zdrojů jak jednotlivých ob-
lastí, tak i území celé země, zabezpečilo nejobjektiv-
nější genetickou klasifikaci a podrobnou vzájemnou
koordinaci přírodních objektů a jevů na různých
mapách souboru.

V průběhu prací se zdokonalila metodika odvětvové
i komplexní interpretace materiálů kosmického sním-
kování ve vztahu k nejzávažnějším směrům tematické·
ho mapování a upřesnily se požadavky na druhy a pa-
rametry průzkumových dat.

Při tvorbě souboru tematických map MoLR byly
vyřešeny mnohé metodické otázky komplexního mapo-
vání přírodních zdrojů na podkladě materiálů kosmic-
kého průzkumu, jež mají zásadní vědecký a praktický
význam.

Aplikace kosmických snímků rovněž umožnila pře-
vést na společného jmenovatele kartografické, sta-
tistické a ostatní materiály, které byly v MoLR k dis-
pozici a jež vykazovaly různé vročení a obsahovou
rozrůzněnost a promítnout jejich obsah do tvořených
tematických map.
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Závažný výsledek realizovaných prací spočívá v tom,
že vytvořený mapový soubor zachycuje určitou epo-
chu reálně existujícího přírodního prostředí a může
v budoucnosti posloužit jako základna pro výzkum
pozvolně probíhající dynamiky jeho vývoje, sledující
vytvoření podmínek pro řízení procesů využití přírody
a dále i jako kartografický podklad soustavného moni-
torování přírodního prostředí.
Komplexní analýza mapového souboru umožnila

lokalizovat a vymezit na dvacet nejperspektivnějších
oblastí území MoLR, v nichž bude účelné pokračovat
v podrobnějším a cílevědomějším studiu přírodních
zdrojů na podkladě aerokosmické informace a s pre·
zentací výsledků formou souborů tematických map
v měřítku 1 : 200 000 a 1 : 100 000, jež budou tvořeny
jako podklady k řešení konkrétních národohospodář-
ských úkolů.
Komplexní tematické mapování území MoLR, .rea-

lizované na podkladě kosmické informace v měřítku
1 : 1 000 000, se tak stalo kvalitativně novou etapou
ve výzkumu přírodních zdrojů země a prvním krokem
při uplatnění systémového přístupu ke studiu přírodní.
ho prostředí.
Soubor tematických map přírodních zdrojů MoLR

byl vytvořen za tři roky. Výchozí originály map vznik-
ly v průběhu dvou let a příprava souboru k vydání
a jeho vlastní vydání proběhlo v jediném roce.
Sestavené mapy, jejichž originály vznikly za dva

roky, se vyznačují detailním propracováním obrysů,
objektivností generalizace a vysokou názorností a pře-
hledností. Celkové termíny prací byly v porovnání
s tradičně realizovanými postupy zkráceny nejméně
čtyřnásobně.
Využití materiálů kosmického snímkování pro vy-

tvoření sledovaného mapového souboru tedy umožnilo
podstatné zkrácení termínů přípravy map, zvýšení
jejich kvalitativní úrovně a praktické hodnoty a záro-
veň též snížení nezbytných pracovních kapacit a fi-
nančních nákladů na polovinu.
Vytvořený soubor map představuje ojedinělé a prin.

dpiálně nové kartografické dílo. Při jeho vytváření
došlo ke komplexnímu využití materiálů předchozích
vědeckých a provozních prací i k aplikaci nejnovějších
údajů dálkového průzkumu. Sestavené tematické
mapy v žádném případě nenahrazují dříve vzniklé
kartografické dokumenty území MoLR ani nevytvá-
řejí jejich paralelu, ale představují jejich logický do-
plněk. Nový soubor map je určen ke společnému vy-
užití s již existujícími kartografickými a jinými mate-
riály a přispívá k jejich koordinovanému uplatnění
při komplexním studiu přírodních zdrojů.
Pojednávané tematické mapy byly vydány v celko-

vém nákladu 30 tisíc mapových listů a našly uplatnění
ve všech odvětvích národního hospodářství MoLR
při plnění nejrůznějších projekčních a průzkumových
úkolů.
Uvedený mapový soubor je široce využíván státní·

mi plánovacími orgány při dlouhodobém i krátkodo-
bém plánování rozvoje národního hospodářství v rám-
d celé země i na úrovni jednotlivých velkých ekono·
mických oblastí a obvodů.
Nové údaje o přírodních zdrojích MoLR, získané při

komplexním mapování opírajícím se o využití kosmic-

kých snímků, se staly výchozí vědeckou základnou
aktivit orientovaných na přípravu Generálního plánu
rozvoje a rozmístění výrobních sil MoLR do roku
2000.
Na podkladě tohoto souboru map byly vypracovány

potravinové programy a další cílové programy budou-
cího rozvoje jednotlivých odvětví národního hospo-
dářství země.
Dlužno rovněž připomenout vědecký a praktický

význam uplatnění celého souboru vzájemně zkoordi.
novaných tematických map při zdokonalování a zvy-
šování účinnosti metod územního plánování, rozvoje
aktivit zaměřených na delimitaci územněvýrobních
komplexů a při formování a rozvoji těchto komplexů
ve střední a východní ekonomické oblasti MoLR.
Komplexní využití vytvořených map jejich srovná-

vací a systémovou analýzou umožnilo získat lokalizo-
vané a spolehlivé poznatky o územních kombinacích
přírodních zdrojů a jejich aktuálním stavu, stanovit
zdrojový potenciál jednotlivých regionů území MoLR
a navrhnout racionální ekonomické směry jejich hospo.
dářské specializace.
Společná práce sovětských a mongolských specia-

listů při tvorbě souboru tematických map, založené
na široké aplikaci kosmické informace, pozitivně
ovlivnila rychlé začlenění výsledků dálkového prů.
zkumu do systému informačních pramenů o přírod-
ním a ekonomickém potenciálu, využívaných pláno-
vacími orgány MoLR.
Těsné kontakty organizací a GS SSSR a MoLR,

realizované na různých úrovních, přispěly k odhalení
a mobilizaci průzkumových i tradičních pramenů pro
mapovou tvorbu, k jejich syntéze a společnému zpra.
cování.
Zkušenosti, získané při vytváření sledovaného sou-

boru tematických map MoLR, umožňují analýzovat
zvláštnosti organizace aktivit rozvíjených při kom-
plexním mapování přírodních zdrojů na podkladě
kosmické informace, jež se realizují meziodvětvovými
a mezinárodními pracovními kolektivy a také identi-
fikovat účelnou etapovitost prací a jejich časovou po-
sloupnost.

Poznatky, získané v procesu využívání vytvořeného
souboru tematických map, potvrzují jejich značný
národohospodářský význam pro naplňování celostát.
ního programu komplexního využití materiálů kosmic.
kého průzkumu v národním hospodářství MoLR.
Sledovaný soubor tematických map MoLR repre-

zentuje první etapu tohoto rozvíjeného programu, jejíž
realizace se zároveň stala i školou praktické přípravy
národních kádrů v oblasti kosmických metod získá.
vání poznatků o přírodním prostředí.
Celostátní program komplexního využití údajů dál-

kového průzkumu z kosmu v odvětvích národního
hospodářství MoLR počítá s rozšiřováním okruhu
aplikací komplexního mapování: od dlouhodobého
plánování ke krátkodobému plánování, od úrovně celé
země a jejích největších regionů k úrovni vnitro.
oblastní organizace jednotlivých hospodářství. Je
zřejmé, že v průběhu tohoto procesu bude docházet
k postupnému rozšiřování sortimentu mapovaných
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skupin a forem přírodních zdrojů a charakteristik
podmínek jejich hospodářského osvojení.

Metodické poznatky a zkušenosti, získané při kom-
plexním mapování přírodních zdrojů MoLR na pod-
kladě kosmické informace, se v současnosti uplatňují
při realizaci detailnějších výzkumů přírodních zdrojů
zvláště důležitých územněvýrobních komplexů střed-
ní, východní a západní oblasti Mongolska a přírodních
regionů, určených k prvořadému osvojení, jež vyža.
dují zvláště naléhavě kartografické dokumenty vět-
šího měřítka a rozmanitějšího tematického zaměření.

Výsledky této kolektivní práce potvrdily vysokou
efektivnost využití údajů dálkového průzkumu Země
z kosmu a vědeckou účelnost systémového přístupu
ke tvorbě souborů tematických map, charakterizují-
cích přirozenou zdrojovou bázi země.

Ing. Jan Neumann, CSC"
GKP v Praze, n. p.

Geodetické problémy pri zaťažovacej
skúške dial'nično-železničného mosta cez
Dunaj v Bratislave

Program výstavby mostov súvisiaci s výstavbou a mo-
dernizáciou cestnej a diarničnej siete v ČSSR má za
dosledok zvýšenie nárokov tak na geodetické vytyčo-
vacie práce, ako aj na rozličné kontrolné merania pri
overovaní geometrických parametrov a nosnej sposo.
bilosti mostov.

Mosty se všeobecne zaraďujú medzi stavebné kon-
štrukcie, ktoré pred uvedením do preváilzky musia
vyhovovať predpísaným kritériám únosnosti a bez.
pečnosti. Preto pred ich uvedením do prevádzky sa
musí vykonať komplexné overenie kvalitatívnych
vlastností hlavných nosných konštrukcií mosta na zá-
klade zaťažovacej skúšky. Účelom zaťažovacej skúšky,
podra ČSN 73 6209 [2], je overenie statickej, prípadne
aj dynamickej funkcie skúšaných mostných konštruk-
cií skúšobným zaťažením. Výsledky zaťažovacej
skúšky, overené kontrolnými meraniami na mostnom
objekte, tvoria hlavný podklad na posúdenie funkčnej
sporahlivosti konštrukcií mosta.

Medzi rozličnými fyzikálnymi metódami merania,
pri zaťažovacích skúškach mostov, významné miesto
zaujímajú aj geodetické metódy, používané najma
pri statických zaťažovacích skúškach, lebo poskytujú
informácie o správaní sa nosných konštrukcií mosta vo
všetkých potrebných smeroch, a to v relatívnych i ab-
solútných hodnotách.

Diarnično-železničný most (DŽM) cez Dunaj v Bra-
tislave na diafnici D-61, pomenovaný ako most Hrdi.
nov Dukly, má významný hospodársky a strategický
význam nielen z hradiska hlavného mesta SSR Brati-
slavy, ale aj celej dopravnej diarničnej a železničnej
siete v ČSSR. Dokončený a čiastočne uvedený do

Prof. Ing. Ondrej Michalčák. CSc.,
doc. Ing. Vlastimil Staněk, CSc.,

Ing. Dominik Piš, CSc.,
Ing. Štefan Lukáč,

Katedra geodézie SvF, SVŠT,
Bratislava

prevádzky bol v decembri 1983. Do úplnej prevádzky
bude uvedený po dokončení nadvazujúcich diarnič.
ných estakád v roku 1985.

Hlavný mostný objekt (HMO) pozostáva z dvojpo-
dlažnej ocerovej spojitej 4-porovej priehradovej kon-
štrukcie s tromi nosníkmi o dížke 460,8 m. Má pať
pilierov, z toho jeden je v riečišti Dunaja (pozri [1]).
Prvé štyri piliere od Petrža1ky sú založené plošne,
piaty pilier na verkopriemerových vrtaných pilotách
o 1270 mm. Je dvojpodlažný. Na druhom podlaží je
cestná komunikácia typu D 26,5 m/100 a plynovod.
Na prvom (spodnom) podlaží je dvojkorajná železnica
pre v = 80 km/h, lávky pre pešich a cyklistov, vodo-
vodné potrubie 0 1000 mm, elektrické vedenie a káb-
le ČSD. Vzdialenosť priehradových priamopásových
troch nosníkov je 6,5 m a dížka priehrad 12,8 m.
Nivelety diarnice a železnice majú výškový výpuklý
vrcholový kružnicový oblúk s polomerom R = 35 000
m s vrcholom na spoločnej zvislici. Most bol monto-
vaný čiastočne na lešení (1 a 3 pole) a letmou montá-
žou (2 a 4 pole). Styky dielcov sú realizované vysoko.
pevnostnými skrútkami 0 24,30 a 36 mm. Horná
stavba mosta je osadená na ložiskách. Pevné ložisko
je na podpere III pod stredným hlavným nosníkom.
Ostatné ložiská na podperách I, II, IVa V pod stred-
nými nosníkmi sú jednosmerne posuvné v smere
osi mosta o 70 mm. Ložiska pod krajnými nosníkmi
sú všeobecne posuvné. Nerovnomerné oteplenie mo-
stovky a ocefovej konštrukcie (OK) hlavnej nosnej
sústavy sa prejaví dilatovaním diarničnej mostovky
bez prídavných napití. Zaťaženie cestnej a železnič-
nej mostovky je triedy "A".

Pre každú zaťažovaciu skúšku stavebných konštruk-
cií treba vypracovať projekt a program skúšky. Pro-
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jekt a program skúšky DŽM obsahoval tieto údaje
[4]: •

- účel a rozsah zaťažovacej skúšky,
- výber konštrukcií mosta pre zaťaženie,
- predpokladané teoretické hodnoty deformačných

a silových veličín a účinnosť zaťaženia,
- rozsah, sposob a presnosť meraní, použité prístroje

a metódy, sposob rozmiestnenia a vybudovania
meracích zariadení,

- časový rozvrh zaťaženia a časový plán meraní,
- veTkosť,druh a rozmiestnenie zaťaženia,
- bezpečnostné opatrenia,
- sposob vyhodnotenia meraní a posúdenie kritérií

kvality pri zaťažovacej skúške,
- obsah a termín odovzdania záverečnej správy.

Pri príprave projektu a programu zaťažovacej skúš-
ky sa prihliadalo na príslušné ustanovenia ČSN 73 2030
[3].

PodTa programu zaťažovacej skúšky DŽM sa vyko-
nali tri skupiny skúšok:

1. Lokálna skúška, ktorej účelom bolo zistiť po-
merné deformácie diaTničnej mostovky a súčasne zvis-
lé priehyby a pretvorenia mostovky v mieste zaťa-
ženia.

2. Hlavná statická skúška, pri ktorej sa mera·
niami overovali:

- zvislé a vodorovné priehyby a nakláňanie hlavných
nosníkov HMO,

- sadanie a nakláňanie pilierov HMO,
- pomerné pretvorenia priečnikov a pozdížníkov

železničnej mostovky,
- pomerné pretvorenia a stav napatosti styčníko-

vých plechov hlavných nosníkov,
- priečne a pozdížné vodorovné posuny diaTničnej

mostovky,
- teplota vzduchu a OK.

3. Dynamická skúška, pri ktorej sa merali:

- pomerné pretvorenia stredov polí hlavných nosní.
kov,

- pomerné pretvorenia hlavných nosníkov OK na
podperách II a III,

- zvislé a vodorovné kmitanie v strede polí hlavných
nosníkov,

- teplota vzduchu a OK.

Geodetické merania sa realizovali pri lokálnej a sta-
tickej skúške, najma pri meraní sadania a pootočení
podpier HMO, zvislých a vodorovných priehybov
hlavných nosníkov OK, pri meraní zvislých priehybov
koncov konzol OK a pri meraní zvislých posunov
diaTničnej mostovky.

Pomerné pretvorenia (napiitia) sa merali strunovými
tenzometrami, nakláňanie pilierov sklonomerom Hu-
genberger, stláčanie a posuny ložísk OK induktívnymi
snímačmi typu VÚIS a Novotechnik, teplota vzduchu
ortuťovými tyčinkovými teplomermi a teplota OK
mosta sa merala v štyroch miestach (obr. 1), odporo-
vými teplomermi pomocou platinových teplotných
snímačov PT-lOO-KMCH.

lj~
! i LJf
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Hlavná statická zaťažovacia skúška HMO sa kona·
la v 8 zaťažovacích polohách s 31 fázami. Príklad
rozmiestnenia vozidiel pri 3 zaťažovacej polohe a 1
fáze uvádza obr. 2. Na zaťaženie sa použili nákladné
vozidla (celkom 96) o priemernej hmotnosti vozidla
26 420 kg a 2 nákladné cisternové vlaky s vagónmi
RAH 600 hl (o priemernej hmotnosti 77 890 kg),
2 žeriavy EDK 750 o hmotnosti 156 300 kg, 2 loko.
motívy T 671.1 o hmotnosti 118 000 kg.

Lokálna skúška diaTničnej mostovky sa vykonala
nákladnými vozidlami o najvačšom počte 6 vozidiel
v 2 zaťažovacích polohách s 8 fázami.

Osobitne sa vykonala dynamická zaťažovacia skúš-
ka HMO podTa ČSN 73 6209 [2]. Skúška sa konala pti
prejazde vlakov, vozidiel a počas odstreTovania rakiet.

Sadanie pilierov HMO sa vykonalo veTmipresnou
niveláciou prístrojmi Zeiss Ni 002 a Zeiss Ni 007 so
strednou chybou m::::;: 1,0 mm. Na každom pilieri
HMO (s výnimkou piliera II) boli osadené po 3 čapové
výškové značky. Na pilieri II sú osadené 2 čapové
a 2 stupnicové značky z invaru. Počas výstavby sa
merali čapové značky, v priebehu zaťažovacej skúšky
a počas prevádzky stupnicové značky. Sadanie pi-
lierov počas skúšky robilo od +0,5 do -3,2 mm, čo
zodpovedalo teoretickým údajom projektu.

Zvislé priehyby hlavných nosníkov oceTo-
vej konštrukcie HMO, ktoré tvoria rozhodujúce kri-
téria na posudzovanie bezpečnosti konštrukcie mosta,
patrili medzi najhlavnejšie úlohy geodetických meraní.
Merali sa trigonometrickou metódou zo siedmich pev-
ných výškových bodov stabilizovaných piliermi. Tieto
pevné výškové body boli vybudované pred výstavbou
mosta a neskol' doplnené ďalšími pevnými bodmi pre
zaťažovaciu skúšku. Piliere boli na vrchu opatrené
osobitnou centračnou kovovou podložkou so závislou
centráciou meracích prístrojov s presnosťou 0,2 mm.
Sposob budovania pevných bodov je popísaný v [1].
PrehTad o rozmiestnení pevných bodov je zrejmý
z obr. 4.

Pozorované body pre trigonometrické meranie
(celkom 38) na OK HMO boli stabilizované špeciálnou
meračskou značkou z mosadze s guTOčkou0 25 mm
z umelej hmoty- plexiskla (obr. 3). Značky na oceTo-
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vú konštrukciu hlavných nosníkov boli priskrutkova-
né (nemDhli byť privarené). Pozorované body boli
umiestnené vždy v strcde jednotlivých mostných polí
s výnimkou 2 mostného poTa, kde boli umiestnené aj
vo štvrtinc poTa. PrehTad o rozmiestnení a číslovaní
pozorovaných bodov znázorňuje obr. 4. Číslovanie
pozorovaných hodov je realizované štvormiestnými
číslami. Prvé tri čísla· značia miesto styčníka podTa
statickcj schémy. štvrté číslo značí deformácie (0-
-zvislý priehyb v mieste styčníka, 1-zvislý priehyb na

konci kozoly, 2-vodorovný priehyb v styčníku a 3-vo-
dorovný posun) v smere osi mosta. V jednom priečnom
reze bolo stabilizované po 5 meračských značiek (ohl'.
1). Meranie zvislých priehybov sa konalo tcodolitmi
Zeiss Theo 010 A, vybavenými umelým osvetlením,
vždy minimálne z dvoch stanovísk - pevných bodov.
Výnimku tvorili pozorované body na strednom nos-
níku (B), ktoré boli merané z troch, respektive štyroch
pevných bodov. Potrebné dížky zámer od pevných
bodov po jednotlivé pozorované body na konštrukcii
HMO sa určili pred zaťažovacou skúškou pretínaním
napred teodolitmi Zeiss Theo 010 A. Všetky geodetic-
ké výpočty sa realizovali programovatelným kalku-
lačným strojom HP 67. Hodnoty zvislých priehybov
pozorovaných bodov nosníka B pri niektorých hlav-
ných zaťažovacích polohách, fazách a čítaniach sú
uvedené v tabuTke 1. Hodnoty so znamienkami plus
(+) značia pokles, so znamienkami mínus (-) zdvi-
hanie pozorovaných bodov. Zvislé priehyby teoretické
a merané (v 3 polohe a 1 fáze) sú graficky zobrazené
na obr. 5.
Vyhodnotenie a porovnanie zvislých priehybov sa

vykonalo podTa čI. 58 ČSN 73 6209 [2]. Vo všetkých
prípadoch bolo kritérium ČSN dodržané.
Presnosť určeni a zvislých priehybov OK mosta,

vyjadrená strednou chybou je pro. jednotlivé skupiny
pozorovaných bodov rozna a pohybuje sa od 1,5 do
3,5 mm. Základné (nulté) čítanie bolo urobené vždy
pred každou zaťažovacou polohou.

Merania, podobne ako zaťažovacia skúška, sa konali
za nepriaznivých poveternostných podmienok. Bolo
chladno. Teploty vzduchu v čase skúšky boli od
0,00 °C do -7,18 °C, teploty OK od -0,35 °C do
-7,79 °C. Teplota sa merala každú hodinu. Grafická
interpretácia priebehu teploty vzduchu (to) a teploty
OK (tI až t.) dňa 4. 12. 1983 je znázornená na obr. 6.
VzhTadom na hmliste počasie, geodetické merania
sa viičšinou konali pro.umelom osvetlení meracích prí-
strojova pozorovaných bodov.

Vodorovné posuny pozorovaných bodov na
stredných nosníkoch (B) OK mostného poTa1 sa merali
trigonomctricky-pretínaním napred, v mostnom poli
2,3 a 4 na zámernu priamku. Zistené hodnoty vodo-
rovných posunov pozorovaných bodov boli v rozpiití
od +3,4 do -8,3 mm pri presnosti merania 2,5 mm.
Hodnoty vodorovných posunov zodpovedajú zámerom
projektu + 10,3 až -8,2 mm.
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Znslé priehyby konětrukcie mosta [mm]
Mostné Bod Teoretické/merané pri zatažovacel polohe/fázapole

1/3 I 2/3 I 3/1 I 4/3 I 5/1 I 613 I 7/1
I

I 1700 52,6 -50,5 2,1 0,9 -49,7 -0,2 0,6
-38,2 -37,8 1,4 -1,1 -35,9 -1,1 0,4

1860 -27,3 164,5 137,2 -3,1 161,4 0,8 -2,2
-18,8 128,6 104,2 -1,7 119,2 3,1 -0,6

2 1940 -24,2 234,9 210,8 -6,2 228,8 1,6 -4,5
-20,0 190,0 160,2 -4,4 173,0 1,7 -2,7

2020 -1l,3 156,2 144,8 -6,8 149,4 1,8 -5,0
-12,2 131,2 112,2 -6,2 114,5 3,0 -2,6

2140 1,4 -20,9 -19,5 10,7 -8,6 -3,5 6,7
-1,9 -13,9 -12,6 8,5 -5,2 -0,9 5,3

3
2160 1,2 -19,0 -17,8 10,4 -8,6 -4,4 6,0

1,6 -12,6 -14,5 9,8 -6,9 -1,9 5,8

2260 -0,3 4,0 3,7 -2,9 1,1 38,8 35,9
-2,3 1,7 3,1 -2,1 -0,3 30,1 26,8

4
2280 -0,2 3,6 3,4 -2,6 1,0 40,1 37,4

-2,2 2,0 1,4 -1,8 -0,3 31,8 30,7

Poznámka: Pri porovnávaní teoretických a meraných hodnót zvislých priehybov treba pri meraných hodnotách
uvažovať stlaěenie ložísk a sadanie podpier HMO
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Relatívne pnecne posuny (nakláňanie) stred-
ných nosníkov OK mosta horných meračských značiek
voči dolným značkám sa určovali optickými prevažo-
vačmi Zeiss PZL 100. Pozorované body boli stabilizo-
vané značkami v tvare milimetrových stupníc nad
podperami HMO I až V. Presnosť priečnych posunov
voči základnému meraniu (vždy na začiatku zaťažova-
cej polohy) bola 0,5 mm. Hodnoty relatívnych posunov
boli od + 1,0 do -4,5 mm. Hodnoty so znamienkom
(+) značia posun proti vode.

Zvislé posuny diarničnej mostovky sa merali
presnou niveláciou (PN) prístrojom Zeiss Ni 007.
Oelkom bolo v strednom deliacom pase mostovky po
25 m stabilizovaných klincovou výškovou značkou18
pozorovaných bodov (obr. 1). Pozorované body sa
pripojili na 2 východiskové výškové body nad podpe·
rami I a V, ktoré boli ďalej pripojené na pevné body
VI a XV (obr. 4). Výškové pozorované body na diar-
ničnej mostovke sa merali pred a po zaťažovacej
skúške. Výškové zmeny pozorovaných bodov sú v ta-
buTke 2, kde sú aj výsledky jedného merania počas
prevádzky. Výškové zmeny pozorovaných bodov sú
určené so strednou chybou m < 1,5 mm. Z číselných
hodnot vyplýva, že po zaťažovacej skúške· zostali
pomerne značné hodnoty zvislých posunov pozorova-
ných bodov. Hodnoty so znamienkom (+) značia
pokles pozorovaných bodov.

Merané hodnoty sklonov pilierov od skúšob-
ného zaťaženia robili od 0,0" do 28".

Stláčanie, pootočenie a posuny ložísk OK
pri zaťažení boli od -0,8 do +1,0 mm, čo zodpovedá
zámerom projektu.

Vodorovné posuny diaTničnej mostovky
voči OK v smere osi mosta sa merali indikátorovými
hodinkami 1/100 a pomocou meradla s milimetrovým
delením. Posuny boli najviac 8,0 mm, čo je menej
ako vypočítaná hodnota 33,2 mm v styčníku 0053
v 7. zaťažovacej polohe.

Pri lokálnej skúške sa PN merali zvíslé pri;.
hyby železobetónovej diaTničnej mostovky v 21 mies-
tach. Rozmiestnenie výškových pozorovaných bodov,
stabilizovaných klincovou značkou, podTa pracovného
programu bolo volené tak, aby sa zachytila celá oblasť,
kde posobí zaťaženie a naviac body 36 až 39 (obr. 7)
poskytujú možnosť posúdenia roznášania lokálneho
zaťaženia.

Najviičší zvislý priehyb bol zistený v 1 polohe a na
7 priehrade v hodnote +5,3 mm, čo je menej ako prie-
hyb vypočítaný +5,4 mm. Ďalej sa merali zvislé
priehyby konzol OK nosníka A trigonometrickou me-
tódou. Najviičšia hodnota zvislého priehybu robila
(v 2 poli, 5 priehrada) +9,5 mm, čo vyhovuje teore-
tickej hodnote +8,4 mm vzhradom na presnosť metó-
dy merania 2,5 mm. Zvislé priehyby lemovacieho nos-

níka OK (nosník A, 2 pole, 5 priehrada) robili max.
+1,6 mm, čo je menej ako teoretický priehyb +2,6
mm. Výsledky zvislých priehybov sú graficky zná-
zornené na obr. 7.

V priehyboch mostovky sú zahrnuté aj priehyby
hlavnej nosnej konštrukcie, zatláčenie v ložiskách pod
priečnikmi a priehyb OK. Ich podiel na celkových
priehyboch treba pri vyhodnocovaní výsledkov uvá-
žiť. Taktiež treba zohradniť pružné sadanie podpier
mosta počas zaťažovania.

Dynamická zaťažovacia skúška preukázala,
že OK HMO sa po dynamickej skúške_epráva padra
teoreticky vypačítaných parametrcv (OSN73 6209).

Metodika geodetických a iných meraní a sposob stabi-
lizácie pevných a pozorovaných bodov pri zaťažova-
cej skúške sa osvedčili. Merania vykonali pracovníci
Katedry geodézie a Katedry geodetických základov
Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej vysokej školy
technickej (SVŠT) v Bratislave, ďalej pracovníci Ka-
tedry geodézie a geotechniky Vysokej školy dopravy
a spojov v Žiline a Výskumného ústavu inžinierskych
stavieb v Bratislave. Napriek nepriaznivým poveter-
nostným podmienkam pri zaťažovacej skúške dosiahli
sa výsledky s očakávanou presnosťou, z ktorých možno
posúdiť funkčné spoTahlivosťa bezpečnosť HMODŽM.

Na základe výsledkov lokálnej, statickej a dynamic-
kej skúšky HMO DŽM v Bratislave možno konštato-
vať, že konštrukcia mosta zodpovedá požiadavkám
projektovej dokumentácie z hradiska statickej a dyna-
mickej funkcie a vyhovuje požiadavkám ČSN 73
6209 [5], a preto DŽM móže dobre slúžiť plánovaným
účelom. Vzhradom na_ atYllickú konštrukciu HMO
sú plánované aj dlhodobé systematické geodetické me-
rania, ktoré budú kontrolovať bezpečnosť mosta.

LlTERATÚRA:

[1] MICHALČÁK, O. - STANĚK, V. - PÍŠ, D.: Prí·
prava výstavby diafnično-železničného mosta cez
Dunaj v Bratislave. Geodet. a kartogr. obzor,
24/66 1978, č. 7, s. 161-165.

[2] gSN 73 6209. Zatěžovací zkoušky mostů. 1980.
[3] CSN 73 2030. Zatěžovací zkoušky stavebních kon-

strukcí. 1969.
[4] Pracovný program zaťažo~acej skúšky DŽM v Bra-

tislave. TSUS-stredisko Zilina 1983.
[5] Záverečná správa o zaťažovace,Lskúške mosta !Irdi-

nov Dukly v Bratislave. TSUS-stredisko Zilina
1984.

Ing. Miroslav Herda, CSc.,
VÚGTK

1985/108



Geodetický a kartol!rafický obzor
ročník 31/73, číslo 4/1985 109

1. Úvod

V technické veřejnosti je poměrně málo známa skuteč-
nost, že v posledních letech došlo k výrazným změnám
v produkci map, především státních mapových děl.
Chybějí také souborné informace o tom, které druhy
map jsou pro jednotlivá zájmová území k dispozici.
Tato stať je určena pro tu část veřejnosti, která se při
své profesi zabývá i opatřováním mapových podkladů
pro přípravu staveb, projektování a provádění staveb.

2. Všeobecně

Mapy jsou nezbytným výchozím podkladem pro vy-
hotovení projektové dokumentace většiny staveb
a významně se uplatňují v mnoha odvětvích národ·
ního hospodářství.
Dělí se, jak je dostatečně známo, podle různých hle-

disek. Pro účely výstavby je rozhodujícím kritériem
jejich obsah, podle něhož je třeba rozlišovat mapy zá-
kladní a tematické. Základní mapy jsou součástí stát·
ního mapového díla a mají zpravidla jen nejnutnější
základní obsah. Tematické mapy se vyhotovují na
zvláštní požadavek objednatele a bývají doplněny
mimo základní obsah ještě o další jevy a jejich vztahy,
popř. další podrobnosti. Mezi tematické mapy patří
tematické mapy vznikající na zadané téma sestavitel-
ským způsobem a mapy účelové, zpravidla velkých
měřítek, které vznikají pro daný účel podrobným
měřením, popř. částečným odvozením, přičemž musí
být maximálně využito státní mapové dílo a do~u.
mentované výsledky geodetických a kartografickych
pracÍ'. Je vhodné, aby geodeti ve stavebnictví a sta-
vební odborníci, kteří patří k nejčastějším uživatelům
různých map, měli přehled o jejich existenci a o mož-
nostech jejích obstarání.
Vydávání státních mapových děl je vyhrazeno

Českému úřadu geodetickému a kartografickému a Slo-
venskému úradu geodézie a kartografie. Těmto insti-
tucím jsou podřízeny v krajích národní podniky
Geodézie, které zajišťují ve svých podnikovýc? ~ro-
dejnách distribuci map. Státní mapové dílo nem pred.
měrem veřejného rozšiřování a publikování. Mapy jsou
určeny pro vnitřní potřebu státních orgánů a socia-
listických organizací.

3. Dostupné mapové podklady velkých měřítek

Mezi velká měřítka, užívaná dnes v mapové tvorbě,
patří měřítko 1 : 200, 1 : 250, 1 : 500, 1 : 1000, 1 :2000,
1 : 5000.
Významným mezníkem ve výv?ji mapov~cích prací

je rok 1982, kdy se přestal:r. ~~ava~ te~h~ICkohospo-
dářské mapy, které obsahuJI vyskopls a JeJIChpoloh~:
pisná složka je v měřítku 1 : 1000 a 1 : 2000,obsáhleJ~1
mimo jiné o zákres některých povrchovych znaku
inženýrských sítí. Mimo to došlo ke skartaci starších

Ing. Jiří Pažourek, CSc.,
doc. Ing. Miloslav Veselý, CSc.,
katedra geodézie FAST VUT

v Brně

mapových fondů a začaly se vyhotovovat mapy
podle nových technických předpisů a norem.

Tvorba dosavadních technickohospodářských map
si vyžádala určitou racionalizaci a zrychlení. Jedním
z důvodů byl neuspokojivý stav aktualizace všech
prvků širokého obsahu těchto map a zvýšené poža-
davky na automatizované zpracování. Proto bylo za-
loženo nové státní mapové dílo, nazvané Základní
mapa ČSSR velkého měřítka (ZMVM),pro které jsou
vytvořeny předpoklady k urychlenému podrobnému
mapováni' zájmových oblastí a postupně celého státu.
Inovaci ve velkoměřítkovém mapování prosazuje

norma [1], která v mapách základních i tematických
zavádí třídy přesnosti mapování polohopisu i výško.
pisu. Poměrně značná diferenciace přesnosti (5 tříd)
je vyvolána různými požadavky na mapové pod~la~y,
ekonomickými hledisky a vyplývá z charakterlstIky
terénu na území našeho státu. Třída přesnosti mapo-
vání se určuje na základě potřeby a významu mapo-
vaného území. Vyšší přesnost se uplatní jen tam, kde
bude plně využita, především v oblastech urbanizova-
ných. Třídy 1 a 2 jsou vyhrazeny pro účelové mapy,
při čemž třída 1 má zcela výjimečné použití. Všechny
třídy přesnosti jsou charakterizovány stř. souřadnico:
vými chybami a mezní~i ~dchylkami. Z poro.~n~~~
jejich hodnot s obdobnyml parametry pro drl;eJ.sI
technickohospodářské mapování (THM) vyplýva, ze
3. třída přesnosti přibližně odpovídá přesnosti THM
v měřítku 1 : 1000. Třídy 4 a 5 jsou poněkud volnější,
než jim odpovídající přesnosti pro THM 1 : 2000 ~
1 : 5000. Výsledkem mapování ve 3. třídě přesnostI
můžebýt mapa v měřítku 1: 500, 1 : 1000nebo 1 : 2000,
ve 4. třídě přesnosti mapa v měřítku 1 : 1000, 1 : 2000
nebo 1 : 5000, v páté třídě přesnosti 1 : 2000 a 1 : 5000.
Zavedením tříd přesnosti se měřítko zobrazení stává

druhotným ukazatelem kvality mapového podkladu.
Rozhraním tříd přesnosti není okraj mapového listu,
ale přirozená hranice v terénu, nebo spojnice bodů
obsažených v mapě. Na jednom listu může být více
tříd rozhraní je vyznačeno v okrajových náČrtcích.
přesnost mapové kresby je normou [1] předepsána

pro měřický originál, vyhotovenf z údajů pří~é~o
měření a posuzuje se podle mezm odchy~ky m~z~del-
kou naměřenou v terénu a v mapovem ongmálu

Třída přesnosti map Přesnost podrobných
Měřítko bodů (m)

základních ItematiCkých polohových I výškových
1:200 - 1, 2 0,04 0,03
1:500 - 2,3 0,08 0,07
1:1000 3,4 2,3,4 0,14 0,12
1:2000 3,4,5 3,4,5 0,26 0,18
1:5000 I 4,5 5,4 0,50 I 0,35
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Mezní odchylky I
Měřítko pro délky do 50 m pro délky nad 50 m

mapového
orígínálu Třída pí'esností mapování THda přesností mapování

1 I 2 I 3
I

4 I 5 1 I 2 I 3 I 4 I 5

1 : 250(200) 0,15 0,21 0,20 0,28
1 : 500 0,25 0,35 0,30 0,42
1 : 1000 0,34 0,45 0,63 0,41 0,55 0,77
1 : 2000 0,71 0,95 1,33 0,79 1,05 1,47
1 : 5000 1,50 2,00 1,73 2,30

(tab. 2). Přesnost tiskových kopií se zjišťuje stejně
jako u kresby originálu, ovšem s přihlédnutím ke
srážce listu, určené na základě odchylek rozměrů
čtvercové souřadnicové sítě v mapě. Při vícebarevné
reprodukci se posuzuje také přesnost soutisku na zá-
kladě rozdílů vlícovacích křížků pro jednotlivé barvy.
K zajištění potřebné jakosti mapových podkladů
pro výstavbu přispívá kromě technických norem [1]
a [2], např. vyhl. č. 10 a vyhl. č. 11/74 Sb. a další
předpisy ([3]-[5], [8], [9]).

Nejpodrobnější polohopisné mapy, dostupné, v sou-
časné době z celého státního území jsou mapy evidence
nemovitostí (EN) a to ve městech v dekadickém mě-
řítku, v extravilánu převážně v tzn. sáhovém měřítku
1 : 2880. Mapy nemají výškopis.

Střediska geodézie v okresech mají tyto mapy EN,
které byly asi do r. 1964 nazývány mapy katastrální,
soustavně aktualizovány. Archivují se na plastických
foliích popř. i na mikrofilmu. Oprávněným žadatelům,
např. projektové nebo stavební organizaci, vyhotoví
středisko geodézie reprografické kopie, které však jsou
rozměrově nedokonalé. Z mikrofilmu je možné vyho-
tovit zvětšeninu do přijatelného měřítka, ovšem pů.
vodní nepřesnosti se projeví zvětšeně. Délky odměřené
v kopiích těchto map, považujeme vzhledem k defor-
maci listu obvykle jen za informativní. Tuto okolnost
je třeba vzít v úvahu při eventuálním zákresu projek-
tu (např. trasy liniových staveb) do mapy. Proto různé
projektové i jiné organizace využívají kopií měřických
náčrtů .a popř. dokumentovaných souřadnic podrob-
ných bodů (pokud jsou k dispozici např. z mapování
číselnými metodami) k přesnějšímu zobrazení nebo
k přímému použití číselných údajů v procesu projek-
tování anebo zabezpečují potřebné mapové podklady
velkých měřítek přímým měřením polohopisu i výš-
kopisu. Zvětšenina mapy EN pak může sloužit jako
podklad měřického náčrtu.

Pro projekklVé a podobné účely přehlednou mapou,
obvykle vždy dostupnou, je mapa 1 : 5000, nejčastěji
Státní mapa odvozená 1: 5000 (SMO-5),pokud není zce-
la výjimečně v některém prostoru nahrazena nově vzni-
kající Základní mapou ČSSR 1: 5000, doplněnou
výškopisem, nebo dříve vydávanou Technickohospo-
dářskou mapou téhož měřítka. SMO-5 se vydává
vc třech variantách, které se mírně liší, např. boha·
tostí obsahu a druhem mapových značek.

První varianta - obsahuje mapové značky podle
[2] a má zakreslena někdy i parcelní čísla.
Druhá varianta - parcelní čísla už neobsahuje a znač-
ky jsou totožné se značkami užívanými ve dřívějších
TH mapách. V mapách obou variant můžeme nalézt
i zákres průběhu dálkových nadzemních vedení.

Třetí varianta - má samostatné, poněkud odlišné
mapové značky a obsahuje souřadnicové údaje na
rámu listu. Do těchto map je možné zakreslit např.
projekt ze souřadnic (v hrubých obrysech, pokud mě-
řítko dovolí).

Jako všechny odvozené mapy jsou i SMO-5 sesta-
veny z podkladů různých měřítek, tzn. že nejsou tak
přesné, jako mapy vznikající z přímo naměřených
údajů. Pro některé účely jsou však tyto SMO-5 do-
statečně podrobné. Mají např. zřetelně zobrazeny zá-
kladní skladební prvky, především jednotlivé domy.
Uliční fronta umožňuje projektantovi zakreslit stá-
vající nebo navrženou inženýrskou síť, dokonce se dá
znázornit, na které straně ulice probíhá. Mapy střed-
ních měřítek tuto výhodu už nemají, vzhledem k tomu,
že v měřítku 1 : 10 000 a v menším, nebývá většina
polohopisné náplně vyjádřena rozměrově ale zobrazuje
se příslušnou mapovou značkou. Jestliže potřebujeme
podrobnější výškopis, najdeme je v TH mapách z mi-
nulých let, které byly vyhotoveny v měřítku 1 : 1000,
1 : 2000 a 1 : 5000. Jak již bylo dříve uvedeno, před-
stavují tyto mapy jen velmi malé procento plochy
státu. Další možnost poskytují některé tematické
mapy velkých měřítek, viz odstr. 3.2.

3.1 Základní mapy ČSSR velkých měřítek

Výhledově patří k nejmodernějším a nejpodrobnějším
polohopisným mapám. Jejich obsah vyhovuje přede-
vším· potřebám evidence nemovitostí, mohou však
velmi dobře sloužit jako polohopisný podklad k tvorbě
účelových map. Vyhotovují se ve třídách přesnosti
3, 4, 5 a v měřítkách 1 : 1000, 1 : 2000, 1 : 5000. Třída
přesnosti 3 je určena pro mapování intravilánu (za-
stavěné části obce), hlavně pro průmyslová centra.
Třída přesnosti 4 je používána nejčastěji a to při
mapování venkovských oblastí, obvykle v měřítku
1 : 2000. Třída přesnosti 5 je určena pro mapování
území méně důležitého z hlediska plánování a vý-
stavby a to převážně v měřítku 1 : 5000. Volba mě-
řítka je závislá na způsobilosti zákresu obsahu mapy
vzhledem k jeho hustotě a je ovlivněna určením mapy
k dalšímu využívání. Podle ČSN [1] může být např.
výsledkem mapování ve 3. tř. přesnosti základní mapa
v měřítku 1 : 1000 nebo 1 : 2000, ve 4. třídě přesnosti
v měřítku 1 : 1000 nebo 1 : 2000, popř. 1 : 5000.

Polohopisná složka obsahu mapy je oproti dřívější-
mu technickohospodářskému mapování částečně zre-
dukovaná. V základních mapách ČSSR velkého mě-
řítka (ZMVM) nemusejí být zakresleny budovy uvnitř
průmyslových závodů, celostátních drah a letišť,
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pokud nejsou veřejně přístupné. Tyto objekty jsou
předmětem zobrazení v účelových mapách. Ostatní
budovy se v ZMVM zobrazují základním tvarem, vy-
nechávají se výstupky do 1 m. Nezobrazují se budovy
užší než 3 m, nebo ty, jejichž výměra nepřesáhne
15 m2• V ZMVM třídy přesnosti 4 a 5 mohou být budo-
vy uvnitř pozemku jednoho vlastníka zobrazeny niko-
liv průnikem zdiva s terénem, ale průmětem střešního
pláště, protože tyto mapy vznikají převážně metodou
letecké fotogrammetrie. Tvoří-li obvod budovy, nebo
jeho část vlastnickou hranici, zobrazuje se průnik
zdiva s terénem. V ZMVM se nezakreslují tunely,
podchody, podzemní objekty, osy kolejí městské
hromadné dopravy, nástupní ostrůvky, hydranty,
vstupní šachty, dešťové vpustě, parkové cesty užší
než 3 m, lesní průseky, nebo např. potoky, jestliže ne-
tvoří samostatné parcely apod.

Uvedené základní mapy velkého měřítka se pře-
vážně zpracovávají na programově řízeném kreslicím
stole. Každý podrobný bod polohopisu je určen v sou-
řadnicích. Číselné a grafické výsledky tvorby ZMVM
se liší podle tříd přesnosti. Grafickým výsledkem je
ve všech případech originál mapy na plastické, rozmě-
rově stálé folii. Mimo to se někdy vyhotovuje na jiné
plastické folii přehled čísel bodů. Je to polohopisný
obsah mapy v měřítku shodném s originálem (nebo
v měřítku zvětšeném) a je doplněný pořadovými
čísly zobrazených lomových bodů i všech dalších bodů
kresby. Tento přehled čísel bodů se vyhotovuje při
zpracování mapy ve 3. třídě přesnosti vždy, jindy jen
v některých případech. Číselným výsledkem ZMVM
je vždy seznam souřadnic pevných bodů bodového
pole a seznam souřadnic jednotlivých podrobných
bodů polohopisu. Ve 3. třídě přesnosti může být čí-
selným výsledkem neboli digitální formou ZMVM
také báze dat tj. záznam polohopisných údajů na pa-
měťovém mediu počítače. Na magnetických discích
jsou zaznamenány informace o bodech, především
souřadnice všech bodů, dále předpis o spojení bodů,
neboli předpis kresby a příslušnost bodů k parcelám.

Údaje digitální mapy mohou tvořit podstatnou část
vstupních dat např. do jednotlivých programových
subsystémů LISPÚ (Lokalizačního informačního sy-
stému pro účely projektování staveb). Tento informač-
ní systém umožňuje využít výpočetní a kreslicí tech-
niky k automatizovanému projektování staveb. Báze
dat ZMVM poskytuje vhodný základ pro doplnění
obsahu mapy na úroveň požadovanou projektantem.

ZMVM neobsahují výškopis, který je důležitý pro
některá odvětví národního hospodářství, ne však při
uplatňování ZM jako technického podkladu evidence
nemovitostí. Výjimečně se některé listy 1 : 5000 do-
plní na zvláštní objednávku výškopisem a to z dřívěj-
šího vyhovujícího podkladu, nebo je-li na tuto objed-
návku výškopis zaměřován současně s polohopisem
např. fotogrammetricky při tvorbě ZMVM. V uvede-
ném měřítku 1: 5000 však stále existuje souvislé
státní mapové dílo s výškopisem tj. SMO-5, která je
soustavně aktualizována a obnovována.

Mapové listy ZMVM mají pravidelné obdélníkové
rozměry, jejich rám je rovnoběžný se souřadnicovými
osami JTSK. Vyhotovují se pouze v originálu, pro-
dejny map nemají na skladě dříve obvyklý náklad

výtisků. V současné době vyhotoví n. p. Geodézie na
objednávku organizace příslušný počet kopií s aktua-
lizovaným obsahem polohopisu.

3.2 Mapy účelové

Mezi nejvýznamnější účelové mapy patří ve velkých
měřítkách tzv. mapy základního významu, kterými
jsou: Základní mapa závodu, Technická mapa města,
Základní mapa dálnice, Základní mapa letiště a Jed-
notná železniční mapa stanic a tratí. Dále se k nim
počítají mapy podzemních prostor, s výjimkou důl-
ních map, polohopisné a výškopisné podklady k pro-
jektování staveb, geodetická část dokumentace sku-
tečného provedení staveb, mapové podklady pro pas-
porty a pod.

Technické mapy měst jsou zatím rozpracovány
asi ve 24 městech. Bývají vyhotoveny ve 3. tř. přes-
nosti v měřítku 1 : 500, výjimečně (v části města)
vI: 1000 nebo 1 : 200. Obsahují podrobný polohopis
s využitím map evidence nemovitostí, výškopis a po-
pis. Velkou předností těchto map je např. zákres
průběhu podzemních vedení v příslušných barvách
podle normy [2]. Kromě dostatečného množství výško-
vých kát terénu jsou např. uvedeny i nadmořské výšky
dna kanalizačního potrubí v šachtách. Zobrazeny jsou
i jednotlivé stromy v ulicích. Uvedené mapy je možno
označit za vhodný podklad k vypracování projektové
dokumentace staveb, zejména při rekonstrukci měst
a jako podklad pro evidenci inženýrských sítí správců.
Jsou vydávány jako účelové mapové dílo, jejich ob-
jednateli jsou národní výbory, správci jsou převážně
jimi řízené organizace. Správcům nejhlouběji ulože-
ných vedení (vodovodů a kanalizací) je obecně plat-
nými předpisy (vyhlášky č. 144 a 154/1978 Sb.) naří-
zeno doplňovat na otiscích technické mapy města

'nastalé změny a poskytovat zpětně pořizovateli mapy
(národnímu výboru) podklady pro její údržbu (perio-
dickou obnovu). Technická mapa města je dílo, které
nemá vlastní evidenci inženýrských sítí nahrazovat,
ale poskytovat pro ni přesný geometrický, popř. i čí-
selný základ, umožňující technicky snadnějším způso-
bem plnit evidenční povinnosti správců národního
majetku (včetně poskytování údajů o jeho poloze
oprávněným zájemcům).

Základní mapy závodu tvoří velmi podrobnou
polohopisnou i výškopisnou dokumentaci všech sta-
vebních objektů včetně inženýrských sítí a vnitrozá-
vodních dopravních jiných zařízení, rozlišených podle
tematiky a podle uložení vedení. V mapě je možno
např. rozeznat vedení pitné a užitkové vody, plynové
potrubí nízkotlaké a středotlaké a pod. Mapy jsou
vyhotoveny ve tř. přesnosti 2 v měřítku 1 : 500, nebo
I : 200.

Mapy podzemních prostor představují účelové ma-
pové dílo vyhotovené např. ve 3. tř. přesnosti a v mě-
řítku 1 : 500, nebo i v podrobnějším provedení. Kom-
plex podzemních prostor (široké chodby, stoky, sklepy
mimo obvod budov, jeskyně a pod.) může být vyzna-
čen barevným dotiskem v existujících mapových
listech souvislého kladu. Prostory zakryté vyšším
podzemím jsou zobrazeny odlišnými barvami. Poloho-
pis a výškopis prvního podzemí modře, druhé podzemí
zeleně, třetí žlutě atd. Zákres podzemních prostor je
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Měřítko mapového podkladu
Vazba Třída

Druh projektované stavby na stávající přesnosti Metoda projektováni
objekty mapování

! Igrafická graflcko -čiselná digitálni

I
Bytová a občanská malá 3 1 : 500 1 : 1000 1 : 2000
výstavba velká 2 1 : 500 1 : 500 1 : 1000

Průmyslové stavby malá 3 1 : 500 1 : 1000 1 : 2000
velká 2, 1 1 : 500 1 : 500 1 : 1000

Zemědělské stavby malá 4 1 : 1000 1 : 1000 I : 2000
velká 3 1 : 500 1 : 1000 1 : 1000

Dopravní stavby malá 3 1 : 1000 1 : 1000 1 : 2000
velká 2, 1 1 : 500 1 : 500 1 : 1000

Dálková vedení
a) podzemní malá 3,4 1 : 2000 1 : 2000 1 : 5000

velká 3 1 : 1000 1 : 1000 1 : 2000
b) nadzemní malá 4 1 : 5000 1 : 5000 1 : 5000

velká 3 a menší a menší

Vodohospodářské stavby malá 3, 4 1 : 2000 1 : 2000 1 : 2000
1 : 1000 1 : 1000

velká 2,3 1 : 500 1 : 500 1 : 1000

vyžadován zejména v podkladech k projektování po-
vrchových i podzemních komunikací, podzemních
vedení, podzemních garáží i jiných staveb.

Všechny 3 uvedené druhy map a obdobně i mapové
podklady pro projektování bývají zpracovány podle
zvláštních předpisů a to ručně nebo i automatizova-
ným způsobem.

Mapové podklady k projektování staveb mohou
vznikat přímým měřením, které si příslušné socia-
listické organizace zabezpečují ve své působnosti,
popř. zadávají tyto práce podnikům Geodézie. Tyto'
mapy se také tvoří kombinací z využitelných stávají.
cích podkladů a výsledků měření změn i doměření
dalších předmětů účelového mapování. Výsledná for·
ma mapových podkladů je závislá na požadovaném
způsobu projektování stavby a může být:
a) grafická, obsahující kresbu polohopisu, popisu a
výškopisu včetně kót nebo bez nich,
b) graficko-číselná, tzn., že obsahuje kresbu s popisem
a v příloze seznam souřadnic a výšek všech podrobných
zaměřených bodů nebo vedle kresby a popisu obsahuje
i registr souřadnic a výšek, uložený na paměťovém
mediu počítače,
c) digitální, obsahující bázi dat mapových podkladů
uloženou na paměťovém mediu počítače ve formě
vhodné pro dohodnuté kreslicí zařízení, grafický vý.
stup z báze dat a přehled čísel bodů.

Měřítko a přesnost těchto podkladů se volí s ohledem
na druh projektované stavby, na stupeň její vazby na
stávající objekty a s ohledem na metodu projektování,
viz tab. 3. Rozměry a klad listů se stanoví jednotlivě
podle způsobu využití, rozsahu a tvaru zájmového
území, rozměrových možností reprodukčního zařízení
a pod. Mapové podklady, určené k současnému vy.
užití pro státní mapové dílo se vyhotovují podle pří-
slušných předpisů, např. [4], [9], v nichž je také sta·
novena forma a náležitosti celkového elaborátu
mapování.

4. Mapy středních měřítek

4.1 Základní mapy ČSSR středních měřítek

Slouží potřebám územního plánování, potřebám vý-
stavby a jako podklad pro tvorbu tematických map.
Jsou. náhradou za dřívější utajované topografické
mapy. Nevznikají z údajů přímého měření, ale odvo-
zují se z vhodných mapových podkladů, jejich obsah
je aktualizován převážně z leteckých snímků nebo na
základě výsledků šetření v terénu. Mapy jsou více-
barevné a vyhotovují se v měřítku 1 : 10 000,1 : 25000,
1 : 50 000, 1 : 100 000 a 1 : 200000. Obsahují přiměře-
ně redukovaný polohopis, výškopis a popis.

Základní mapa ČSSR 1 : 10 000, je z nich nejpodrob-
nější a nejvíce žádaná. Zobrazují se v ní budovy,
průmyslová zařízení, komunikace, nadzemní elektrická
dálková vedení, porosty, vodní toky a plochy, správní
hranice atd. Výškové poměry jsou vyjádřeny vrstevni-
cemi, šrafami a výškovými kótami (v m), které ozna-
čují výrazné body tvaru zemského povrchu a poloho-
pisně významné body.

Základní mapa ČSSR 1 : 25 000 (ZM-25) je odvoze-
na ze ZM - 10. V některých místech, kde nebyla do·
sud vydána ZM-25 je vyhotovena Prozatímní základní
mapa ČSSR 1 : 25000, která má poskytnout základní
informace v daném měřítku v mezidobí, než bude vy-
dána ZM-25. Tvorba ZM-1O a ZM-25 není ještě na
území ČSSR dokončena.

Základní mapa ČSSR 1 : 50000 je vydána pro celé
území našeho státu a je pravidelně udržována v sou-
ladu se skutečností zpravidla v pětiletém cyklu.
Soubor základních map ČSSR středních měřítek do-
plňuje Základní mapa ČSSR 1 : 100 000 a Základní
mapa ČSSR 1 : 200000. Oba druhy map pokrývají
celé státní území.

4.2 Tematické mapy středních měřítek

Na podkladě stávajících základních map ČSSR
středních měřítek se vyhotovují různé vícebarevné do-
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tisky na dané téma sloužící k řešení speciálních úkolů,
zejména správních a úkolů výstavby národního hospo-
dářství. Jedná se o většinou nízké náklady pro jednot-
livé odběratele. Základní mapy ČSSR středních, popř.
velkých měřítek bývají podkladem např. pro zpraco-
vání územně plánovací dokumentace. Návrh řešení
jednotlivých stupňů územního plánu obsahuje řadu
výkresů, jejichž podkladem jsou:
a) mapy 1 : 100000, 1 : 50000, 1 : 25000, výjimečně
jI: 200 000 nebo 1 : 10 000 a to pro řešení územního
plánu velkých územních celků,
b) mapy 1 : 10 000, 1 : 5000 popř. 1 : 25 000 pro řešení
územního plánu sídelních útvarů (sídelních jednotek),
c) mapy 1 : 2000, 1 : 1000 popř. 1: 5000 pro řešení
územního plánu zón tj. sídlišť, průmyslových a země-
dělských staveb a pod. Tematický obsah pro uvedené
účely, zpracovává např. Terplan Praha a urbanistická
střediska projektových ústavů v jednotlivých krajích.
Na podkladě Základních map ČSSR středních mě-

řítek vzniká také Směrný vodohospodářský plán
1 : 200000, nebo Základní vodohospodářská mapa
ČSSR 1 : 50000, jejíž odborný obsah zpracovává Vo-
dohospodářský rozvoj a výstavba Praha, stejným způ-
sobem se vydává např. Silniční mapa ČSSR 1 : 50000,
jejíž tematický obsah zpracovává Ústav silničního
hospodářství Praha.
V měřítku 1 : 50000 pro SSR vydává SÚGK také
mapy okresů, v měřítku 1 : 200 000 CÚGK a SÚGK
mapy krajů ČSSR a v témže měřítku i mapy správního
rozdělení ČSSR. ZM - 50 slouží také jako podklad
pro zpracování Přehledu trigonometrické sítě a Pře-
hledu nivelační sítě. Bylo by možno uvést ještě celou
řadu uplatnění ZM ČSSR středních měřítek v tvorbě
tematických map.

5. Souřadnicové a výškové systémy

Mapy na území ČSSR se v současné době vyhotovují
v celostátním souřadnicovém systému Jednotné trigo-
nometrické sítě katastrální (JTSK) a ve výškovém
systému baltském po vyrovnání (Bpv). Těchto systé-
mů je použito v ZMČSSR velkého i středního měřítka,
dále v SMO-5 a v Technickohospodářské mapě, vy-
dávané v letech 1969-1982. Informace o použitých
-systémech jsou uvedeny v okrajových údajích mapo-
vého listu. Při obstarávání dostupných mapových
podkladů se můžeme setkat s některými zvláštnostmi.
Pracujeme-li např. s mapami vnitřního Brna

1 : 1000, zjistíme, že jsou vyhotoveny v souřadnico-
vém systému Sv. Štěpán a v samostatném kladu listů.
Hektarová síť uvedených map nenavazuje proto na
síť sousedních listů téhož měřítka, vyhotovených již
v celostátním systému JTSK a v souvislém kladu.
Mapy Brna v systému Sv. Štěpán, vyhotovené pro
účely EN, byly v letech 1966-1969 obnoveny re-
ambulací. Při ní se aktualizoval polohopis, doplnil se
zákresem povrchových znaků podzemních a nadzem-
ních vedení a byl doměřen výškopis. Rozměry listů se
liší od rozměrů map téhož měřítka v S-JTSK. Podobně
i v mapách města Karlovy Vary, Rokycany a někte-
rých dalších byl teprve nedávno v měřítku 1 : 1000 za-
veden systém JTSK.
Základní mapy ČSSR středních měřítek jsou vyho-

toveny ve stejném souřadnicovém systému jako

ZMVM, tzn. v systému JTSK, jejich klad a rozměry
jsou však odlišné. Při zákresu projektu vypracova-
ného v souřadnicích, do ZM ČSSR středního měřítka,
neobsahující potřebnou čtvercovou souřadnicovou síť,
se může použít některého vhodného grafického postu-
pu, na př. vlícování identických bodů polohopisu po-
mocí průsvitky, nebo si oprávnění zájemci vyžádají
souřadnice rohů mapových listů a z nich pak čtverco-
cou síť sestrojí přímo v mapě.
Velkou pozornost při práci v mapách je třeba věno-

vat zejména výškovým systémům. Jednu ze zvlášt-
ností představují účelové mapy na území hlavního
města Prahy, např. technická mapa Prahy, která má
výšky uvedeny v systému jadranském. Ve srovnání
s celostátním systémem baltským po vyrovnání jsou
vyšší o hodnotu 0,40 ±0,02 m. Uvedený rozdíl, jak
známo, není konstantní, protože do výpočtu vyrovnání
nivelační sítě jsou zahrnuty výsledky měření zemské
tíže.
V tomto krátkém přehledu nejsou zdaleka vyčerpá-

ny všechny výjimky. Je žádoucí. llLy v každé mapě
obsahující výškopis, byly uvedeny údaje o použitém
systému.

Současný stav mapových podkladů není dosud uspo-
kojivý, zejména pokud jde o mapy velkých měřítek.
S rozvojem národního hospodářství však dochází
v posledním desetiletí ke kladným změnám v procesu
tvorby map, při čemž se využívá moderní výpočetní
a zobrazovací techniky a je dosahováno světových
parametrů mapového díla.
Dá se předpokládat, že při účelné redukci dřívěj-

šího obsahu map a při zavedení tříd přesnosti mapo-
vání, zakotvených v nových technických předpisech
a normách, dojde k žádoucímu zrychlení pracovního
cyklu mapové tvorby a že pro účastníky výstavby
a další zájemce budou k disposici spolehlivé zdroje
geodetických a kartografických informací.

LITERATURA:

[I] ČSN 01 34 10 Mapy velkých měřítek. Základn
ustanovení. Změna a) v tisku.

[2] ČSN 01 34 11 Mapy velkých měřítek. Kreslení aznač-
ky. Změna a) v tisku.

[3] Metodický návod pro tV9rbu mapových podkladů
k projektování staveb. ČUGK 1984.

[4] Metodický návod pro tvorbu Základní mapy ČSSR
velkého měřítka. ČÚGK 1982.

[5] Metodický návod pro zpracování geodetické části
dokument.,ce skutečného provedení staveb. ČÚGK,
v ptipomínkovém řízení. _

[6] PAZOUREK, J. - VESELY, M.: Současné mapové
podklady k přípravě a projektování staveb. In-
vestiční vy-stavba. Praha 1985. V tisku.

[7] ~YŠKOVÁ, H.: Současný stav základních map
CSSR. Příspěvek na IX. vědecké konferenci fakulty
stavební VUT Brno 1984. Nepublikováno.

[8] Směrnice pro vYP9tovení Základní mapy ČSSR
velkého měřítka. CUGK 1981.

[9] §II)ěrnice o účelových mapách velkých měřítek.
CUGK 1984.

Lektoroval:

Ing. Josef Žampach, ČÚGK
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Hlavní záměry politickoodborné
činnosti ČSVTS - společnosti
geodézie a kartografie na r. 1985

I. Hlavní úkoly polítickoodborné činnosti (POČ)

Rok 1985 je v práci ČJV-GK a SV GKS-ČJSVTS cha-
rakterizován těmito skutečnostmi:
Základním východiskem pro práci obou národních

společností jsou hlavní úkoly POČJtěchto společností na
rok 1985, které vycházejí z "Programu" konferencí
ČJÚVa SÚV společnosti geodézie a kartografie CSVTS
a rozpracování závěrů českého, slovenského a VI.
sjezdu_ČJSVTSa 8. zasedání ÚV KSČJdo programu čin-
nosti CV a SV společnosti geodézie a kartografie.
V roce 1985 je třeba důsledně dokončit plnění plánu

7. pětiletky a současně ve všech oblastech připravit
náročný návrh plánu pro 8. pětiletku. .
Pro práci odvětví geodézie a kartografie Je charakte-

ristické, že nejbližší etapa se vyznačuje rychlým rozvo-
jem automatizace a elektronizace geodetických a karto-
grafických prací zejména využití výpočetní techniky
a počítačové grafiky.
Tato orientace vyžaduje, aby odborná geodetická

a kartografická veřejnost byla trvale seznamována for-
mou seminářů a kursů o těchto nejnovějších trendech,
a aby práce funkcionářského aktivu byla zaměřena
v prvé řadě na získání aktivní součinnosti při realizaci
výsledků vědeckotechnického rozvoje i na účas~ při
vlastním řešení rozvoje automatizace a elektromzace
formou hnutí VZH a KRB.
V těchto souvislostech bude třeba přehodnotit vazby

geodézie a kartografie s řadou dalších odvětví národního
hospodářství - je to zejména zemědělství, lesní a vodní
hospodářství, energetika, stavebnictví, doprava, škol-
ství a kultura, obrana, státní správa, aj. V těchto ob-
lastech jsou velké možnosti interdisciplinárního uplat-
nění odborných orgánů společnosti geodézie \t karto-
grafie.
Všechny tyto úkoly budou řešeny na základě noveli-

zovaných dohod se státními orgány a hospodářskými
organizacemi, které se v současně době připravují v sou-
ladu se všemi výše uvedenými zásadami.

II. Akce k zabezpečeni hlavnich úkolů POČ

Plán politickoodborných akcí (POA) na rok 1985
vychází z výše uvedených úkolů a z návrhů odborných
skupin (OS) resp. KV (MV) společností geodézie a karto-
grafie ČJSVTS. Výsledek těchto opatření je zahrnut
do následujícího plánu POA:

"Elektronizace v geodézii
a kartografli"
Most
II. Q 1985 (3.-4.6.)
2 dny
ČJV- 17, OS 1706 - automati-
zace v geodézii a kartografii
DT 05
15 (ZSS)
Ing. Václav Slaboch, CSc.
EC 1045, SMEP 4/20, mikro-
počítače, interaktivní grafika,
registrátory dat, planimetry,
hledače vedení, atd.

.Název akce: Z konf. "II. konference o dálkovém
průzkumu Země"

Místo konání: Praha

Místo konání:
Datum konání:
Trvání akce:
Pořadatel:

Organizátor:
Zahraniční účast:
Odborný garant:
Anotace:

Ing. Jiří Vaingát,
tajemník ČSV - GK, Praha

IV. Q 1985 (9.-11. 12.)
3 dnv
ČJV ::.-. 17, OS 1703 - foto-
grammetrie a dálkový průzkum
Země
DT 05
30 (22 ZSS, 5 KS, 3 RZ)
Ing. Bořivoj Delong. CSc.
Výměna informací o dosaže-
ných výsledcích, spojená s ko-
ordinací úsilí odborníků v dál-
kovém průzkumu Země z růz-
ných resortů národního hos-
podářství.
Konfrontace čsl. výsledků
s výsledky v zahraničí.

republikové akce bez zahranični účasti

Datum konání:
Trvání akce:
Pořadatel:

Organizátor:
Zahraniční účast:
Odborný garant:
Anotace:

3. Název akce: C symp. "Využiti laserové techniky
v inženýrské geodézii"

Místo konání: Praha
Datum konání: IV. Q 1985 (30. 9. - 2. 10.)
Trvání akce: 3 dny
Pořadatel: ČJV- 17, OS 1701 - inženýr-

ská geodézie
Organizátor: DT 01
Zahraniční účast: 3 (ZSS)
Odborný garant: Ing. Milan Kašpar, CSc.

4. Název akce: C konf. "XXII. burza technických
zlepšeni - Geodetické oborové
dny Brno 1985"
("Zdroje růstu efektivnosti
geodetických a kartografických
praci")
Brno
III. Q 1985 (18.-19.9.)
2 dny _
ČJV- 17, P CSVTS při Geo-
dézii, n. p. Brno,
OS 1707 - ekonomika geodé-
zie a kartografie

Organizátor: DT 07
Odborný garant: Ing. Vladimír Pospíšil

5. Název akce: R sem. "Nové úkoly středisek
geodézie"
Liberec
IV. Q 1985 (5.-6. 11.\
2 dny
ČJV- 17, P ČJSVTS Geodézie,
n. p. Liberec,

Organizátor: KV ČJSVTS-GKSč. kraje
Odborný garant: Ing. Karel Mikota

6. Název akce: R sem. "Zpracováni a využiváni
základnich map velkých
měřítek"
Plzeň
III. Q 1985 (8.-10. 9.)
3 dny
ČJV- 17, P ČJSVTSGeodézie,
n. P. Plzeň
P ~SVTS, Geodézie, n. p.
Plzeň
Ing. Milan Šiška

Místo konání:
Datum konání:
Trvání akce:
Pořadatel:

Místo konání:
Datum konání:
Trvání akce:
Pořadatel:

Místo konání:
Datum konání:
Trvání akce:
Pořadatel:

"Testovanie diaIkomerov na
geodetickej základní v teréne"
Hlohovec
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Dátum:
Trvanie:
UsporiadateT:
Organizátor:
Odborný garant:
Anotácia:

Miesto:
Datum:
Trvanie:
Organizátor:
Odborný garant:
Anotácia:

Miesto:
Dátum:
Trvanie:
UsporiadateT:
Organizátor:

Odborný garant:
Anotácia:

Miesto:
Dátum:
Trvanie:
UsporiadateT:
Organizátor:

Odborný garant:
Anotácia:

III. Q (4.-5. 9)
2 dni
SV - 17, OS 1705 - GZ
DT 10
Doc. Ing.J aroslav Abelovič,CSc.
Testovanie elektronických
diaTkomerov na geodet. zá-
kladni v Hlohovci. Porovna-
nie diaTkomerov voči prija-
tému etalonu, testovanie fun-
kcie diaTkomerov s ohTadom
na konštrukciu, stabilitu frek-
vencií a vplyv fyz. prostredia
na presnosť meraných dížok.

"Výchova a vzdelávanie gcode-
tov a kartografov pre potreby
národného hospodárstva"
Bratislava
IV. Q (4. 12.)
1 deň
SV - 17, OS 1709 - VaV
Doc. Ing. Štefan Sokol, CSc.
Výmena poznatkov vybraných
pracovníkov z vysokých a
stredných odborných škól
a praxe

"Inžiniersko-geodetické práce
v strojárstve"
Prešov
IV. Q (7.-9.11.)
2 dni
SV - 17, OS 1701 - lG
P ČSVTS Geodézia, n. p.
Prešov
Prof.lng.Ondrej Michalčák,CSc.
Výmeny skúseností vybraných
pracovníkov pri vytyčování a
kon~role geometrických para-
metrov strojných zariadení a
strojárenských výrobkov.
"Geodézia pri výstavbe
mostov"
Liptovský Ján
IV.Q
2 dni
SV -17, OS 1701-IG
OS 1701 a P ČSVTS Riaditef.
diafníc Bratislava
Ing. Eva Blažíčková
Výmena geodetických poznat-
kov vybraných pracovníkov
pri príprave, výstavbe a
prevádzke mostných objektov.

III. Zahraniční styky

a) Plán přijetí
Viz bod II. A. 1, 2, B 3

b) Plán vyslání

1. Socialistické státy: (po 2 delegátech)
Z dosud známých zahraničních akcí ČV-G K
a SV-GK se navrhují tyto:
BLR

- Vědeckotechnická konference "Geodetické
problémy při výstavbě průmyslových podni-
ků", červen 2 dny, Sofia, ~

- Mezinárodní symposium (FIG) "Císelná karto-
grafie velkých měřítek", 21.-25. 10., 5 dnů,
Plovdiv.
PLR

- 8. zasedání "Geodézie a zemědělství" květen,
l~owy Soncz

- Zasedání stálého výboru Mezinárodní federace
geodetů 9.-14. 6., Katowice

- Konference "Fotogrammetrie a dálkový prů-
zkum moře", III. Q, Szczecin, (6.-8.9.)

- Konference "Geodézie v mořském hospodář-
ství", IV. Q, Gdaňsk

NDR
- Zasedání "Nemovitosti", 25.-26. 9., Frank-

furt/O,
- Kolokvium ,,100 let fotogrammetrie v údržbě

památek", listopad, Dresden,
SSSR

- Konference "Problémy velkoměřítkové karto-
grafie", červenec, Minsk

2. Nesocialistické státy: (po 1 delegátu) - statut.
výjezdy. Zahrnuje účast na kongresech, zasedá-
ních řídících orgánů a komisí mezinárodních ne-
vládních organizací (FIG, ISPRS, ICA)
ICA
- Zasedání komise 2 (B) - technologie, III. Q,

(14.-17 srpen, 3-5 dní), Dánsko, Kodaň
- EUROKARTO 4 -konference o automatiza-

ci v kartografii v evropských zemích, IV. Q,
(14.-18. říjen), NSR

Pozn: Na tgto odbornou akci byl pře:lložen požadavek
(na CR ČSVTS) na uspořádání tematického zá-
jezdu.

ČSVTS - společnosti geodézie a kartografie v rámci
své ediční činnosti připravuje na r. 1985 vydání
sborníků k plánovaným politickoodborným akcím
(uvedeným v bodě II.)

V odborném časopise "Geodetický a kartografický
obzor" (GaKO) v rubrice "Z činnosti ČSVTS" budou pu-
blikovány materiály o činnosti ČSVTS, a to zejména
hodnocení pr~běhu a závěry odborných zasedání, výbo-
ry ~ plár:~ ev,. SV, KV (MV) a odborných skupin,
zpravyo cmnostl ap.

Plán propagace a informace bude navazovat na zís-
kané zkušenosti z předcházejících období, zejména
v propagaci vědegkotechnických poznatků jednotli-
vých poboček CSVTS-GK, využívat osvědčené
a hledat nové formy přenosu informací vědeckotech-
nických poznatků a úloh, které staví před naší spo-
lečnost vrcholná stranická zasedání a "závěry"
nejvyšších orgánů ČSVTS.

O POA se zahraniční účastí budou v předstihu (v sou-
ladu s plánovací metodikou ČSVTS) informovány všech-
ny sesterské VTS-GK/ZSS.
Hlavní POA s12o1ečnostigeodézie a kartografie budou

podle plánu POC propagovány i v odborném, denním
tisku, popř. i v jiných masově sdělovacích prostředcích.
Informace z již gskutečněných POA budou předává~

ny až do poboček CSVTS-GK, a to formou přednášek,
besed apod. (stejně tak i ze zahraničn'ch zasedání).

ČV a SV ČSVTS - společnosti geodézie a kartogra-
fie bude i v roce 1985 věnovat zvýšenou pozornost
rozvoji a usměrňování pracovní iniciativy a tvořivé-
ho úsilí členů na pomoc při plnění hlavní ch úkolů
efektivního rozvoje národního hospodářství v od-
větví geodézie a kartografie. Ve spolupráci s resorty
a hospodářskými organizacemi se bude i nadále
vyhodnocovat podíl členů ČSVTS na plnění hlav-
ních úkolů tohoto odvětví.
Organizační struktura společnosti geodézie a karto-

grafie vychází z dlouhodobé ověřené koncepce členění
na 3 Čs. národní komitéty (ČSNK) - ČSGK, ČSFK
a ČSKK (geodetický, fotogrammetrický a kartografický
komitét), odborné skupiny (OS), Krajské výbory (KV)
resp. MV v Praze a Bratislavě a na pobočky CSVTS-GK.
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Krajské výbory (resp. MV) a především výbory pobo-
ček ČSVTS-GK budou i nadále prohlubovat úzkou
spolupráci s příslušnými skupinami národních výborů
a org~ni~ace~i Národní fronty - zejména s ROH,
SSM, OSZ a SOSP.
Pro každou POA pořádanou ČSVTS-GK a význam-

nější POA Krajských výborů (MV v Praze a Bratislavě)
bude zabezpečena účast člena předsednictva ČV-GK
a SV-GK.
Oba národní orgány budou neustále prohlubovat

a podporovat spolupráci se státními a hospodářskými
organizacemi (formou d'(ou a vícestr~nných dohod)
v duchu usnesení vlády OSR, SSR a OSSR o poslání
VTS na všech organizačních stupních.

LEVČUK, G. P. - NOVAK, V. E. - LEBEDEV, N. N.:
Prikladnaja geodezija. Geodezičeskije raboty pri izyska-
nijach i stroitelstve inženemych sooruženij. (Užitá geo-
dézie. Geodetické práce při průZlkumu a výstavbě inže-
nýrských objektů. Moskva, Nedra 1983. 400 s., 159 obr.,
tab., 12, lit. 43. Cena 1 r. 20 k.
(048 J528.48:624=82

V nakladatelství Nedl1a vychází druhý díl učebnice a
současně i pl'aMické příruč'ky i.nženýrské geodézie, za-
měřený na práce pro výstavbu inženýrských objektů. Prv-
ní díl s názvem "Prikladnaj.a geodezija. OsnoVlllyje me-
tody i principy inženerno-geodezičeskioh rabot" (Užitá
geodézie. Základní metody a principy inženýrs.kogeode-
tických pl'ací) vyšla v r. 1981 (viz recenze v Č. 11/1982
tohoto časopisu).
Druhý díl této učebnice je zpl'acován v následujících

pěti částech a šestnácrti ka,pitolách:
1. Část - Silniční a želeZJIŮčníobjekty
1. kap. Geodetic.ké zajištění projektů a stavby síJJnic a že-
leznic
2. kap. Geodetioké práce pro stavbu mostů
3. kap. Průzkumy a vytyčování dálkových potrubních ve-
dení a drátovodů
4. kap. Geodetické práce pro průzkumy a výstavu letišť
2. Část - Průmyslové a městské komplexy
5. kapi. Průzkumy a vytyčování práce na stavenišUoh
průmyslových závodů
6. kap. Montáž a prověrka konstrukcí a technologického
zařízení
7. kap. Vytyčování projektů výškových úprav terénu a
městské zástavby
3. Část - Vodohospodářské objekty
8. kap. Geodetické práce pro vodohospodářský průzkum
9. kap. Geodetické práce při výstavbě vodoho&podái'SkýC\h
komplexů (včetně přehrad a montáže turboag,regátů)
4. část - Tunely a podzemní objekty a objekty s mimo-
řádnými požadavky na geometrickou přesnost
10. kap. Geodetické podklady pro ,trasu tunelu
11. kap. Analytic.ký výpočet projektu tunelu
12. kap. Orientace podzemní geodetické sítě
13. k,ap. Geodetické práce v podzemí
14. kap. lnženýrskogeodetické práce při výstavbě a pro-
vozu objektů s mimořádnými požadavky na přesnost
5. část - Organizace inženýrskogeodetický.ch pl'ací a
beZlpečnost práce
15. kap. Organizace a plánování illŽenýrskogeodetických
prací
16. kap. Bezpečnost práce.
Druhý díl učebnice inženýrské geodéz.ie představuje

spolu s prvním dílem další výz;namnou publikaci z télto
oblasti, .pojatou z hlediska moderní techniky a techno-
logie, navazuje tak na tradici vynikajících publikací v so-
oialístickýoh zemích. Je ví,tanou pomůckou zejména pro
specialisty, pracující ve výstavbě objektů, náročnýClh na
přesnost a věr.ohodnosrt výsledků.

Ing. Miroslav Herda, CSc.,
VOGTK

V roce 1985 obdobně jako v létech předcházejících
bude trvalá pozornost zaměřena na neustálé rozšiřo-
vání členské základny naší společnosti - zejména
o mladé pracovníky vědeckotechnické inteligence,
přední dělníky a techniky a na~ jejich aktivním
zapojování do práce v pobočkách OSVTS. Současně
jim budou vytvářeny podmínky pro odbornou
činnost.
ČV-GK a SVGKS budou i nadále usilovat prostřed-

nictvím svých odborných skupin o zapojení geodetů
a kartografů pracujících v jiných resortech do a!,tivní
činnosťi v ČSVTS-GK.

Przeglll:d geodezyjny, č. 3/84

Platek, A.: Zaměření zasedání 6. komise FIG (inženýr-
ská geodézie) na 17. kongresu Mezinárodní federace
geodetů v Sofii, s. 3-6.

LinBenbarth, A.: Seasat 1 - námorní družice dálkového
průzkumu, s. 6-9.

Galda, M. - Rydzik, E.: Koncepce využití fotogram-
metrie pro prostorové pozorování hydraulických ex-
perimentů v laboratorních podmínkách, s. 9-11.

ZglinBki, A.: Prémie předsedy Hlavní správy geodézie
a kartografie za výborné vědecké a technické výsled-
ky z oblasti geodézie a kartografie v roce 1982, s.
12-13.

Czembor, P. - Rus. R.: Programovatelný kalkulátor
TI-580 Texas Instruments a jeho využití v geodézii,
s. 13-15.

Stelmach, M.: Velikost individuálních hospodářství a
minimální hodnota čisté výroby, s. 16-17.

D~browBki, W. - Nowak, A.: Nový studijní plán pro
geodetickou specializaci a specializaci hospodářských
úprav pozemků v Zemědělské technické akademii
v Olštýně, s. 18-19.

Kuczera, K.: Transformace polárních souřadnic, s. 30 až
32.

Przeglll:d geodezyjny, č. 4/84

Czarnecki, K. - SledzinBki, J.: Současné pohledy na roz
voj a budoucnost základních geodetických sítí, s.
3-6.

Tatarczyk, J.: Směry rozvoje geodetického dalekohledu,
s.7-9.

Z~bek, Zb.: Výzkum změn délky přesných nivelačních
latí v terénu, s. 10-U.

KaminBka, G.: Možnosti určení výšky stromů využitím
digitálních a kartografických zobrazení terénu, s.
U-13.

Rejman, J.: Horizontální posuny trigonometrických
bodů na území města Walbrzych, s. 14-16.

BrYB, H.: Matematicko-fyzický model posunů a defor-
mací vzniklých tepelnými vlivy, s. 16-19.

Czembor, P. - RUB, R.: Programovatelný kalkulátor
Oasio fx-201 P a jeho použití v geodézii, s. 19-21.

Lipert, C.: Realizace výzkumného geodetického progra-
mu na Špicberkách, s. 21-23.

BaranowBki, M.: Výzkumné práce v oblasti tvorby di-
gitálního modelu státu, s. 28-29.
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Albert, K. H. :K intenzivnímu rozšiřování reprodukce
ve státním sektoru geodézie a kartografie, s. 1&2až
185.

Ziesing, K.: K významu technologie v procesu tvorby
map, s. 185-188.

Hennecke, F.: K problémům přesnosti ve stavebnictví,
s. 188-190.

Woska, E.: Instrukce - základní dokument geografie.
kého názvosloví, s. 190-192.

Meier, S.: Prostředky pro filtraci (posouzení) geome·
trické nivelace, s. 192-192.

Koch, W. G.: Optický klam a kontrast na tématických
mapách, s. 196-200.

Papay, G. K.: Ke 125. výročí narození Karl Pauckera,
(1859-1940), s. 201-202.

Schoeps, D.: Fridrich Wilhelm Bessel- astronom a geo·
det. K 200. výročí narození, s. 202-203.

Geodt"zla és Kartográfia, ě. 3/84

Adam, J.: Spektrální analýza doplerovských souřadnic
stanice Penc metodou nejmenších čtverců, s. 153 až
160.

Horvath, K.: Určení střední hodnoty koeficientu refrak-
ce z měření radiových sond, s. 160-166.

Papp, L.: Systémy 'a metody obnovy topografických
map, s. 167-172.

Divenyi, P. - Deme, Gy.: Datové a systémové zajištění
v oblasti využití výpočetní techniky v gcodézii a kar-
tografii, s. 172-178.

8zamad'J, J.: Vyšší ochrana úrndným púdám dobré
kvalitv. s. 179-18:~.

Ujlaki, 1'.: Možnosti dalšího zdokonalení kontroly kva-
lity na podniku, s. 184-189.

HOl'vath, F.: Určení umístění velkých nadzemních nafto-
vých zásobníků s pomocí laserového teodolitu, s.
189--193.

ZSl'ga, A.: Tvorba mapy izokubatur v Szegedu, s.
193-197.

Pro další GaKO připravujeme:

TREŠL, J.: Principy určováni recentnich pohybů
zemské kůry

KUKUČA, J. - VYSKOČIL, P.: Výskum tektonickej
stability lokalit výstavby jadrových elektrárni

HAUF, M.: "Dvoubarevné" světelné dálkoměry
UHER, P.: Mapy pro orientačni běh
KABELÁČ, J. - VANĚČEK, M.: Poruchy v dráze
umělé družice Země způsobené tlakem slunečni-
ho zářeni

528.351.061
B(jHM, J.
Influenee de l'approxlmatlon des poJds sur la trllaté·
raUon
GeOdetický a kartografický obzor, 31, 1985, No. 4,
pages 87-89, 2 Illustratiolls, 5 blbllographles, 5 tables
Formules thěorlques d'approxlmatlon pour détermlna-
tlon de I'erreur moyenne et du polds de la longueur
mesurěe par tělěmětre AGA 8. Influence de I'approxl-
matlon des polds sur les rěsultats de la compensatlon
du rěseau trllatěral. Cal cul des déplacements de polnts
dětěrmlněs, ěmanant de I'approxlmatlon des polds dans
un moděle de rěseau cholsl.

528.852.1
POLAčEK, J.
Expérlmentatlons réaJlsées avee Images de eorrélatlon
Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, No. 4,
,lages 90-99. 4 lIIustratlons, 4 graphes, 6 tables,
8 blbllographles
Algorlthme optlmal pour corrělatlon de dates dlglta-
les. Měthode de corrělatlon raplde, basěe sur dětec-
tion des aríHes de l'lmage. Crltěres de prěclslon et de
sěcuritě d'lmages de corrělation. Comparaison des mě-
thodes de prěělaboratlon du voislnage des Images.
Corrělatlon de la scěne' experimentale' et analyse
des rěsultats obtenus.

528.873:[528.94:712[517.3J]
RAGČAA, B. - SAANDAR, M.
Levé eomplexe de ressourees naturelles en Mongolle
réaIlsé a l'alde d'lnformatlons eosmlques
Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, No. 4,
pages 99-103
Donněes de base couvrant le but, la crěatlon et ědltlon
complěte de cartes relatlves aux ressources naturelles
en Mongolie 11.I'ěchelle de 1: 1 000 000 11.la rěallsa-
tion desquelles on a employě les matěrlaux provenant
du sondage cosmlque du terrltolre. Spěclflcation de
I'apport de l'lnformation cosmique comme instrument
de perfectionnement des paramětres gěomětrlques et
sěmantiques des cartes ainsi que comme moyen d'ap-
profondissement de leur potentlel d'appllcation. Eva-
luation de I'importance de la coo;:>ěratlon soviětico-
mongole pour la crěation de I'ouvrage cartographlque
mentionně.

528.482:[624.21[437.6-25) :625.1]
MICHALČAK, O. - STANĚK, V. - pIš, D. - LUKAč, Š.
Problémes géodéslques surglssant durant les essals de
ehargement du pont pour ehemln de fer et autoroute
édlflé sur le Danube a Bratislava
Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, No. 4,
pages 103-108, 7 illustrations, 2 tables, 5 blbllogra-
phies
MESthodes gěoděslque, měthodes et rěsultats de levě
pendant I'essal de chargement du pont pour chemln
de fe,' et autoroute, ědifiě snr le Danube 11.Bratislava.
Les děplacements verticaux et horlzontaux rěvělés de
la constructlon du pont sont molndres que les valeurs
thěorlques. La construction du pont rěpond aux exl-
geances du projet et aux normes correspodantes.

912.43:[624+711]
PAZOUREK, J. - VESELf, M.
Au sujet des eartes poUl' les besolns de la eonstrue-
lion aetuelle
Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, No. 4,
pages 109-113, 3 tables, 9 biblographies
Dans malntes branches de I'ěconomle nationale, sur-
tout dans la construction, on employe dlffěrentes sor-
tes de cartes. L'ělaboration de cartes en Tchěcoslova-
quie a subi, ces derniers temps, des changements con-
slděrables. Traitě bref sur les cartes actuelles accesslb-
les, pouvant servlr 11.la prěparation et au projet de
constructions, ěventuellement aux activltěs d'admlnl-
stration et de planiflcation.



SPECIÁlNí MATICE
A JEJICH pOUžiJí
V N~MERICKE MATEMATICE

Zabývá se základními pojmy z teorie matic, symetrickými
maticemi, nezápornými maticemi a stochastickými mati-
cemi. Obsahuje M-matice, tenzorový součin matic, slože-
né matice, stabilní matice a polynomy. Uvádí normy a
zobecněné normy vektorů a matic, odhady polohy vlast-
ních čísel matic, přímé metody řešení soustav lineárních
rovnic, numerické metody invertování matic a některé nu-
merické metody výpočtu vlastních čísel matic.

Inženýrům, pracovníkům výpočetních středisek, matema·
tikům a posluchačům vysokých škol.

272 stran, 19 obrázků, váz. 39 Kčs

TEORIE PRUŽNOSTI
A VYBRANÉ APliKACE

Obsahuje obecnou teorii pružnosti s rozsáhlými aplika-
cemi ve strojnictví; výklad je doplněn kapitolou o použití
některých numerických metod při řešení rovinných úloh
matematické teorie pružnosti.

Posluchačům vysokých škol technických a strojním inže-
nýrům v praxi.

2. vydání. 288 stran, 125 obrázků, 4 tabulky, váz. 21 Kčs

Zde odstřihněte a pošlete n.a adresu SNTL -Nakladatelství technické literatury. odbytové oddělení,
Spálená 51. 113 02 Praha 1

...... vý't. Fiedler: Speciální matice a jejich použití v numerické mate-
matice

...... výt. Kuba: Teorie pružnosti ft vybrané aplikace


