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Zkrácené překlady
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Šanurov, G. A.

VÚGTK 15 937

Geodetická měření v blízkosti Kronštadtského vodočtu
[Geodezičeskije izmerenija vblizi Kronštadtskogo futštoka] / G.A.Šanurov, V. Z.

Ostroumov, L. V. Ostroumov, A. V.Šurov. - In: Geod. i Kartogr. - ISSN 0016-7126. Roč.88,
č.8 (2012), s.56-59: 8 obr. - Res.rus. a angl. - Lit.3.
Přeložil K. Diviš (zkráceno)
Zdiby, VÚGTK, 2012. - 2 s.

Klíčová slova: Kronštadtský vodočet, nivelace, značky, družicová pozorování

Abstrakt: Byla provedena nivelace 3. řádu výškových značek v blízkém okolí Kronštadtského
vodočtu. Popis jednotlivých značek. Družicová pozorování. Historie vodočtu.
V letech 2008-2009 provedli pracovníci Státního oceánografického ústavu N. N.Zubova ve
spolupráci s dalšími odbornými ústavy geodetická měření v oblasti Finského zálivu
Baltického moře v okolí Kronštadtského vodočtu. Měření zahrnovala geometrickou nivelaci
a družicová pozorování. Cílem prací bylo určení geodetických a normálních výšek výškových
značek vodoměrných zařízení (latí, vodoměrů) mořských vodoměrných stanic a míst,
rozmístěných na pobřeží a ostrovech Finského zálivu. Základní vědecké úkoly spočívaly ve
zpřesnění existujících modelů geoidu (kvazigeoidu) a s použitím již zpřesněných modelů
a družicových technologií GLONASS/GPS určení geodetických a normálních výšek značek
na stanici, umístěné na ostrově Hogland. Autoři provedli geometrickou nivelaci a družicová
pozorování na ostrově Hogland a na ostrově Kotlin, kde se ve městě Kronštadt nachází
Kronštadtský vodočet. Všechny zmiňované geodetické znaky mají nejen historický význam,
ale zajišťují zároveň počátek normálních výšek Ruské federace a sousedících států.
Kronštadtský vodočet představuje kovová lať s keramickým dělením (obr. 1).
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Obr.1 Kronštadtský vodočet

Nalézá se v jihojihozápadní části města Kronštadt blízko pravoúhlého vodojemu se svislými
žulovými stěnami (obr. 2).

Obr.2 Italský proud

Vodojem je propojen s Finským zálivem krátkým kanálem zvaným „Italský proud“.
Kronštadtský vodočet je připevněn k jednomu z pilířů Modrého mostu překlenujícího
Obvodní kanál (obr. 3).

Obr.3 Modrý most přes Obvodní kanál. Kronštadtský vodočet

V roce 1840 byla na návrh M. F. Rejneke na pilíři Modrého mostu vyznačena vodorovná
ryska, která odpovídala střední hladině Baltického moře v oblasti Finského zálivu, určené
5
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z pozorování v Kronštadtu v letech 1825-1839. V roce 1886 byla na návrh ruského astronoma
a geodeta F. F. Vitrama umístěna na pilíř Modrého mostu kovová deska s vodorovnou ryskou
ve výšce předchozí rysky z roku 1840. V roce 1913 umístil vedoucí přístrojového vybavení
kronštadtského přístavu Ch. F. Tonberg novou desku s vodorovnou ryskou, která je do
současné doby počátkem celé nivelační sítě Ruska (obr. 4). Od této rysky jako od počátku se
odečítají normální výšky zemského povrchu a hloubky moří. Nula Kronštadtského vodočtu je
totožná s touto ryskou.

Obr.4 Nula Kronštadtského vodočtu

Ryska a vodočet mají v podstatě historický význam. Počátek výškového systému je
zabezpečován výškovými značkami rozmístěnými na ostrově Kotlin v blízkosti
Kronštadtského vodočtu a dále značka č.173 umístěná na pevnině v budově železniční stanice
Oranienbaum. Značka č.173 byla nivelací připojena na Kronštadtský vodočet v roce 1892
a v té době sloužila jako základní nivelační bod vztažený k hladině Baltického moře.
Hladina moře v blízkosti Kronštadtského vodočtu se sleduje i dnes. Pro automatický
záznam hladiny a jejích změn byl v roce 1870 instalován v dřevěné budce vedle Modrého
mostu maregraf (obr. 5).

Obr.5 Starý maregraf (v pracovním režimu)
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V roce 1898 byl maregraf přenesen do kamenného pavilonu (obr. 6), postaveného nad
studnou, spojenou vodorovnou rourou s Obvodním kanálem.

Obr.6. Pavilon maregrafu v Kronštadtu

Pro kontrolu polohy nuly Kronštadtského vodočtu slouží výškové značky v jeho blízkosti
(obr. 7).

Obr.7 Rozmístění geodetických bodů v okolí Kronštadtského vodočtu
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Jako jedna z výškových značek slouží vodorovná úsečka písmene Π ve slově „Pol’za“na
pomníku P. K. Pachtusova (obr. 8). Pomník, který byl odhalen v roce 1886, se nachází před
fasádou Italského paláce (dnes Námořnický klub) na nábřeží Italského proudu.

Obr.8 Pomník P. K. Pachtusova

Konstrukčně nejspolehlivější je základní značka 409 (typu 161) osazená v roce 1968, která
se nachází na meteorologické plošině v parku nedaleko od východní stěny Námořnického
klubu (obr. 7). Normální výška této značky je 2,600 m. Asi 28 m od ní je na téže plošině
umístěna základová značka 4329 typu 160, osazená rovněž v roce 1968, s normální výškou
3,337 m. Avšak autoři zjistili vícekrát opakovaným nivelačním měřením přístrojem Sokia 330
z jednoho stanoviska, že výškový rozdíl je o 7 mm menší než uváděný v katalogu a že je
účelné brát výšku značky 4329 rovnou 3,330 m.
Na rohu fasády Námořnického klubu blízkém Kronštadtskému vodočtu byla v roce 1929
osazena nástěnná značka, která je bez označení a má normální výšku 4,219 m. Normální
výška vrchu kovové latě Kronštadtského vodočtu je 3,691 m. Na severním břehu Italského
proudu proti pomníku P. K.Pachtusova je umístěna skalní značka 3155, která má normální
výšku 3,137 m. Na východním břehu Italského proudu byla v roce 2007 osazena základová
značka 8062, jejíž normální výška je 3,021 m. Na tomto bodu autoři článku stavěli družicový
přijímač Javad Maxor a zahrnuli jej do geodetické sítě Finského zálivu. Geodetická výška
bodu 8062 je 18,907m. Rozdíl geodetických a normálních výšek ve městě Kronštadt je kolem
16m.
8
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Nivelace byla provedena metodikou 3. řádu nivelačním přístrojem Sokia 330 s kompenzátorem. Charakteristická délka pořadu byla 150 m se čtyřmi přestavami. Měření bylo
provedeno dvakrát v obou směrech. Odchylka tíhových rozdílů z dvojího měření nepřekročila
2 mm, přičemž dopustná odchylka pro nivelaci 3. řádu činila 3,8 mm.

Zhao, Haitao

VÚGTK 6 722

Vývoj metody transformace souřadnic pro přímé
georeferencování v souřadnicových systémech mapového
zobrazení
[Development of a Coordinate Transformation method for direct
georeferencing in map projection frames] / Haitao Zhao, Bing Zhang, Changshan
Wuc, Zhengli Zuo, Zheng-chao Chen. - In: ISPRS J.Photogram.Rem.Sens. - ISSN 09242716. - Roč.77, č.1 (2013), s.94-103 : 9 obr.,7 tab. - Res.ang. - Lit.14.
Dostupné na: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092427161300004X
Přeložil J. Ugorný (zkráceno)
Zdiby : VÚGTK, 2013. - 5 s.
Klíčová slova: transformace souřadnic, GPS/INS, místní tangenciální souřadnicový systém,
souřadnicový systém mapového zobrazení, orientační úhly, přímo georeferencování

Abstrakt: Tento článek popisuje novou metodu transformace souřadnic (dále CT metoda),
pomocí níž se pro přímé georeferencování (dále DG) převedou orientační úhly (pitch - sklon,
roll - boční náklon, heading - směr) na úhly v zobrazovací rovině (omega, fí, kappa) .
Účinnost transformace orientačních úhlů byla ověřena pomocí srovnání výsledků DG
získaných konvenčními metodami (Legatova metoda a POSPac metoda) a empirických dat.
CT metoda byla rovněž ověřena simulovanými daty. Jednou z výhod navržené metody je, že
orientační úhly lze získat simultánně s výpočtem polohových prvků externí orientace (EO)
a souřadnice pomocných bodů pomocí transformace souřadnic.
Tyto tři metody jsou popsány a porovnány pomocí empirických dat. Empirické výsledky
ukazují, že CT metoda je spolehlivá a účinná stejně jako Legatova metoda. V porovnání
s POSPac metodou je CT metoda vhodnější pro výpočet parametrů externí orientace pro DG
v mapových zobrazeních. DG přesnost CT metody a Legatovy metody je na stejné úrovni.
DG výsledky všech tří metod mají systematické chyby ve výšce díky proměnlivé deformaci
zobrazení délky ve vertikálních a horizontálních složkách. Tyto chyby lze významně snížit
pomocí výškové korekce EO použité v Legatově metodě. Účinnost CT metody byla rovněž
dokázána pomocí simulovaných dat.

9
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1. Úvod
GPS/INS systémy se často používají u kamer, skenerů, LiDAR, SAR, ap. při dálkovém
průzkumu země již po mnoho let. Pomocí GPS/INS lze určit polohu inerciální měřické
jednotky (IMU) v globálním referenčním systému a její orientaci, která je obvykle vztažena k
místnímu tangenciálnímu systému (l-systém). Pokud je poloha a orientace použita pro přímé
georeferencování do souřadnicového systému mapy (p-systém), je třeba vzít v úvahu dva
problémy. Za prvé je to transformace orientačních úhlů z l-systému na odpovídající úhly
v p-systému, za druhé kalibrace tříosého vychýlení mezi senzorem a IMU.
Kalibraci tříosého vychýlení kamer lze provést buď v letovém, nebo pozemním modu.
Jednotlivé úhly lze určit se stejnou přesností, jako je absolutní přesnost GPS/IN, nebo s lepší
pomocí blokového vyrovnání. Bez ohledu na kalibrační chyby vychýlení a další systematické
chyby, spolehlivost a přesnost transformace orientace senzoru přímo určuje DG přesnost
v p-systému.
Je nezbytné zajistit spolehlivost a účinnost orientační transformace. Klasickými metodami
lze transformovat orientační úhly z l-systému pomocí sekvenční orientační matice
a kompenzační matice (v tomto pojednání ji nazýváme metoda kompenzační matice (dále CM
metoda)). Existují tři podobné přístupy (detailně popsané v části 2.2), které lze kategorizovat
jako CM metody. V tomto pojednání navrhujeme nový přístup k přímému výpočtu
orientačních úhlů v p-systému. Jedná se o transformaci souřadnic (dále označovanou jako CT
metoda), u které není vyžadována kompenzační matice a která představuje alternativu pro
výpočet orientačních úhlů.
2. Metody
Část 2.1. se zabývá definicemi a popisy pojmů souvisejících se souřadnicovými systémy
a mapovými zobrazeními. V části 2.1. jsou popsány tři klasické metody - Bäumkerova,
Legatova a POSPac. Navrhovaná CT metoda je popsána v části 2.3.
2.1. Souřadnicové systémy a mapová zobrazení
Souřadnicový systém

Zkratka

Popis

Místní tangenciální systém

l, Ī

Místní systém, který je tangenciální k referenčnímu
elipsoidu, označení l je pro případ elipsoidu
WGS84, Ī pro případ národního elipsoidu

IMU systém

b

Realizovaný trojicí akcelerometrů v rámci INS

Kamerový systém

c

Definován základními osami kamery

Earth-centered Earth-fixed (ECEF)

e

Realizovaný variantou ITRF systému

Geodetický souř. systém

g

U geodetického systému je povrch Země nahrazen
elipsoidem a poloha je uvedena geodetickou šířkou,
délkou a výškou

Excentrický Earth-fixed systém

n

Definovaný pro národní systém

Souřadnicový systém mapy

p

Souřadnicový systém mapy pro příslušný
geodetický systém

Pomocný místní tangenciální systém l´

Jeho tři osy jsou rovnoběžné s místním
souřadnicovým systémem mapy
10
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2.2. Metoda kompenzační matice

Přístup 1: Bäumkerova metoda určená k výpočtu orientačních úhlů v p-systému byla
představena v roce 2001. Pro eliminaci vlivů zemského zakřivení a meridiánové konvergence
v p-systému je použita kompenzační matice. Nejdříve se vypočítá střed letového bloku a poté
se definuje l-systém, kde je vypočtený střed považovaný za jeho počátek. Následuje
transformace orientačních úhlů do l-systému a nakonec transformace l-systému do p-systému
pomocí kompenzační matice.
Přístup 2: Legatova metoda. Legat představil tuto metodu pro výpočet orientační matice
a souřadnice středu perspektivy (dále PC) v národním p-systému. Ve srovnání s Bäumkerovou
metodou není nutné počítat střed letového bloku a transformovat l-systém středu perspektivy
do l-systému středu leteckého bloku. Orientační úhly lze přímo transformovat do p-systému
pomocí kompenzační matice, která provádí opravu pouze pro meridiánovou konvergenci,
a dalších transformačních matic sloužících pro transformaci do národního systému.
Přístup 3: POSPac metoda. Tato transformační metoda je popsána v Applanix POSPac
software technical note.
2.3. Metoda transformace souřadnic

Po výpočet prvků externí orientace snímků pořízených GPS/INS systémem v p-systému je
třeba provést dva kroky: (1) Transformace PC souřadnic a (2) transformace úhlových prvků.
Souřadnice PC lze vypočítat pomocí konverze sekvenčních souřadnic z geodetického
souřadnicového systému (g-systém) do p-systému. Stejným způsobem lze vypočítat orientační
úhly. Pro transformaci lze použít Helmertovu transformaci.
3. Potvrzení platnosti
Za účelem potvrzení platnosti CT metody byla použita empirická letová data, a to ve dvou
postupných krocích. Prvky externí orientace (EO) vypočtené CT metodou byly porovnány
s těmi, které byly získány pomocí POSPac5.3. software a Legatovou metodou. Jejich
systematické rozdíly byly analyzovány. V druhém kroku bylo provedeno přímé
georeferencování pomocí přímého stereo protínání v různých p-systémech s využitím CT
metody, POSPac a Legatovy metody. Výsledky přímého georeferencování byly porovnány
s výsledky z l-systému, které lze považovat za správné. Poté byla analyzována přesnost
přímého georeferencování Přímé georeferencování pomocí CT metody je rovněž ověřeno
pomocí simulovaných dat.
3.1. Empirické letové bloky - úvod

Pro validaci EO vypočtené pomocí CT metody a pro vyhodnocení přímého
georeferencování v systému byly použity různé digitální kamery a empirická data v různých
letových výškách, v různých letových směrech a různých letových blocích s GPS/INS
systémem POSAV510.
Parametry empirických bloků

11
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Blok a

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Datum letu

2010-09-29

2010-10-14

2010-10-03

2010-11-07

Letoun

Citation II

Citation II

Citation II

YUN-12

Kamera

UCXp

UCXp

UCXp

DMCII-140

GPS/INS systém

POS AV 510

POS AV 510

POS AV 510

POS AV 510

Ohnisková vzdálenost (mm)

100.5

100.5

100.5

92

Velikost pixelu (μm)

6

6

6

7.2

Velikost snímku (mm)

103,86x67,86

103,86x67,86

103,86x67,86

87,091x80,64

Poloha středu bloku

N39°28´,
E76°00´

N39°28´, E76°00´ N38°40´, E75°00´ N22°00´,
E100°47´

Absolutní výška letu (m)

4653

3053

1150

2050

Průměrná výška terénu (m)

1300

1300

4134

555

Typ terénu

rovina

rovina

vysoké hory

kopce

Pozemní vzdálenost vzorků
(cm) - GSD

20

10

40

12

Letový azimut (°)

90/270

90/270

155/335

0/180

Podélný překryt (%)

80

65

80

77

Stranový překryt (%)

30

30

35

57

Pásy

6

15

3

16

Počet snímků

191

525

426

1239

a

Bloky 1 a 2 jsou pro stejnou oblast, ale rozdílnou výšku letu

Poznámka překladatele: Následující kapitoly popisující validace a jednotlivé přesnosti jsou
kráceny. Pro úplný popis odkazuji na originální článek.
3.2. Validace externích orientací

GPS/INS data byla dodatečně zpracována pomocí POSPac softwaru a výsledkem byla
vyhlazená data trajektorie, která obsahují polohu centra referenčního systému, rychlost,
orientační úhly, úhlovou rychlost a akceleraci. Z těchto dat byly pro každý snímek vypočteny
tři sady externích orientací pomocí POSEO modulu, Legatovy metody a CT metody
v p-systému.
Promítnuté souřadnice všech polohových elementů externích orientací jsou u všech metod
stejné jak ve WGS84 tak v národním souřadnicovém systému. Jednotlivé rozdíly v poloze
určené těmito metodami jsou v řádu sub-milimetrů, takže srovnání mezi nimi neuvádíme.
3.3. Přesnost přímého georeferencování

Protože přímé srovnání mezi externími orientacemi získanými CT metodou a POSPac či
Legatovou metodou nemohou určit, která z orientací má vyšší DG přesnost v p-systému,
uvádíme porovnání mezi DG výsledky v p-systému a l-systému.
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3.3.1. DG v místním tangenciálním systému

DG pomocí prostorového průniku fotogrammetrického stereo páru v l-systému je popsáno
několika následujícími kroky:
(1) Nastavení PC polohy levého snímku stereo páru jako počátek l-systému, vytvoření
l-systému levého snímku.
(2) Transformace EO pravého snímku stereo páru do EO l-systému levého snímku.
(3) Obnovení terénních bodů pomocí přímé intersekce v l-systému levého snímku.
(4) Transformace souřadnic terénního bodu l-systému levého snímku do p-systému.
3.3.2. Přesnost přímého georeferencování v systému mapového zobrazení

V této části jsou detailně popisovány následující body:
- vliv volby středového poledníku
- vliv měřítka středového poledníku
- vliv výšky letu
- vliv národního souřadnicového systému
- vliv zakřivení Země
Všeobecně lze říci, že DG výsledky dosažené pomocí CT metody a Legatovy metody mají
vyšší přesnost než ty, které byly získány pomocí POSPac metody. To se týká horizontálních
složek. Co se týká vertikálních složek, zde není rozdíl v použité metodě. Z hlediska středních
kvadratických chyb jsou tyto shodné. V souřadnici X jsou menší než 0,026 m a v Y menší než
0,017 m. Ačkoli tyto chyby jsou malé, některé z nich jsou významně větší než nula. Možné
důvody mohou spočívat v tom, že výpočet orientačních úhlů má omezení pro velké hodnoty
úhlu snosu a úhlu naklonění. Z provedených analýz lze konstatovat, že CT metoda je stejně
spolehlivá jako Legatova.
3.3.3. Korekce výškových systematických chyb

V předešlých výsledcích u tří sad externích orientací lze jasně pozorovat systematické
chyby ve výšce. Jsou způsobeny slabší transformací do p-systému hlavně díky dvěma
faktorům: zakřivení země a nesoulad deformace při zobrazení v horizontálním a vertikálním
směru. První vliv lze podstatně redukovat pomocí korekce souřadnic snímku. Druhý vliv lze
kompenzovat korekcí EO výšky. Toto je důležité zvlášť u vysokých letů.
3.3.4. Validace pomocí simulovaných dat

S cílem provést pečlivé ověření CT metody jsme použili simulaci založenou na Legatově
strategii. Simulační parametry a hodnoty byly určeny tak, aby byly v souladu s empirickým
blokem 1. Simulace zahrnuje následující kroky:
(1) Vygenerování umělého terénu s pravidelnou čtvercovou sítí 5 x 9 bodů v l-systému
(2) Transformace souřadnic terénních bodů z l-systému do p-systému pro následné srovnání
DG výsledků CT metody
(3) Definice vnějších orientací pro páry stereo snímků v l-systému
(4) Výpočet snímkových souřadnic terénních bodů
(5) Transformace externích orientací z l-systému do p-systému pomocí CT metody
(6) Obnovení simulovaných terénních bodů pomocí fotogrammetrické intersekce v p-systému
(7) Porovnání souřadnic terénních bodů v p-systému s DG výsledky určenými CT metodou.
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Výsledky ukazují, že CT metoda je efektivní a že zakřivení země a korekce výšky EO hrají
důležitou roli ve vylepšení DG přesnosti ve všech souřadnicích. Průměrná střední kvadratická
chyba v souřadnici Z klesla z 1,566 m na 0,003 m. Polohy bodů na snímku mohou ovlivnit
DG chyby, ačkoli tyto chyby jsou velice malé. DG přesnost není téměř ovlivněna zvoleným
středovým poledníkem po korekci zakřivení země a EO výšky.
3.3.5. Praktické ověření přesností pomocí geografických souřadnic

K ověření absolutní DG přesnosti pomocí POSPac metody, Legátovy metody a CT
metody bylo zaměřeno osm dobře rozmístěných bodů v sub-bloku 1 pomocí GPS RTK ve
WGS 84. Souřadnice těchto kontrolních bodů byly transformovány do UTM p-systému se
středovým poledníkem 75°. Tyto body se objevují ve 45 stereo modelech a jejich snímkové
souřadnice byly ručně změřeny pomocí CALQC. Jejich objektové souřadnice byly vypočteny
pomocí stereo párů metodou CT, Legatovou a POSPac.
Rovněž vyly vypočteny v l-systému a jejich souřadnice byly transformovány do
p-systému pomocí sekvenčního převodu. Výsledky byly porovnány s pozemně zaměřenými
souřadnicemi. DG výsledky získané metodou CT jsou v souladu s výsledky získanými
Legatovou metodou a těmi vypočtenými v l-systému v horizontální složce. Mají vyšší
přesnost než DG výsledky získané POSPac metodou. DG přesnost v l-systému není tak
vysoká, jako teoretická, kde by střední kvadratické chyby X Y Z měly být přibližně 0,0 m.
Analýza těchto chyb ukazuje, že to může být zapříčiněno chybami v kontrolních bodech,
ručním měřením snímkových souřadnic, vnitřními parametry kamery, deformací čoček
kamery, omezenou přesností GPS/INS systému, atmosférickou refrakcí a dalšími vlivy.
4. Shrnutí a závěry
Pro vysokou přesnost DG v p-systému pomocí GPS/INS dat je nezbytné zajistit efektivitu
transformace orientačních prvků l-systému (roll, pitch a heading) na omega, fí, kappa
v p systému, a to za všech okolností. Toto pojednání představuje nový alternativní přístup,
pomocí něhož lze orientační úhly určit při výpočtu polohových prvků externí orientace. EO
a příslušné DG výsledky získané pomocí CT metody byly porovnány s výsledky získanými
pomocí POSPac metody a Legatovy metody za použití empirických bloků. DG výsledky
pomocí CT metody mají lepší přesnost ve srovnání s výsledky při použití komerčního
POSPac a to za všech podmínek. Současně jsou podobně přesné jako výsledky při použití
Legatovy metody.
Všechny výsledky při použití všech tří metod mají systematické chyby ve výšce. Tyto
chyby lze dostatečně kompenzovat korekcí EO výšky. Analýzy výsledků naznačují několik
dalších závěrů:
(1) CT metoda je spolehlivá a efektivní pro DG. POSPac úhly externí orientace mají
systematické chyby a vztahují se ke směru letu, jeho výšce, přidělení středového
poledníku a jeho projekčního měřítka v p-systému.
(2) Externí orientace CT metody jsou stejně účinné jako ty při použití Legatovy metody. DG
výsledky při použití CT metody a Legatovy metody v p-systému mají stejnou úroveň
přesnosti. Mají vyšší přesnost než při použití POSPac v horizontálním směru a mají
stejnou úroveň výškových systematických chyb ve vertikálním směru.
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(3) Systematické chyby DG výsledků pomocí POSPac souvisí s výškou letu, volbou středního
poledníku a měřítkem mapového zobrazení. Systematické chyby jsou především
způsobené systematickými chybami EO úhlových prvků. Nicméně systematické chyby
souřadnic jsou za daných podmínek velmi stabilní a lze je snadno kompenzovat.

Eshagh, M.

VÚGTK 29 696

Hodnocení kvalit gravimetrických a seismických modelů MOHO
Fennoskandinávie prostřednictvím kombinovaného vyrovnání
[Quality description for gravimetric and seismic MOHO Models of Fennoscandia
through a combined adjustment]
/M. Eshagh, M. Bagherbandi - In: Acta

geod.geophys.hung. - ISSN 1217-8977. - Roč.47, č.4 (2012), s.388-401 : 4 obr., 4 tab. - Res.
angl. - Lit. 23.

Přeložil D. Dušátko (zkráceno)
Zdiby : VÚGTK, 2013. - 2 s.
Klíčová slova: bikvadratická interpolace, kombinování, hodnotové charakteristiky, variantní
vyhodnocení složek

Abstrakt: V úvodu je prezentována geologická, fyzikální a geometrická charakteristika
průběhu Mohorovičićovy diskontinuity (označované jako MOHO) včetně ploch nespojitostí
mezivrstvy mezi zemskou kůrou a zemským pláštěm (odkazy na práce geologa, seismologa
Andrija Mohorovičiće z roku 1904). Její hloubka pod povrchem Země je od 10 km do
90 km - pod oceány je v malé hloubce, pod kontinenty je středně hluboko (30 - 40 km)
a nejhlouběji tato plocha probíhá v oblastech pásemných pohoří (až 90 km); v ČR se její
hloubka pohybuje mezi 30-40 km.

Geologické vrstvy tělesa Země
Uveden postup řešení úlohy vytvoření gravimetrického modelu Mohorovičićovy
mezivrstvy prostřednictvím metod izostatické gravimetrie a seismiky, využití znalostí šíření
seismických vln kterými jejich šíření probíhá k jeho definici (rozvedeno), použití údajů
15
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obsahujících fyzikální, chemické charakteristiky hmot. Odkazy na práce (Martinec 1994,
Vening-Meinesz 1931, Pratt a Airy 1855, Moritz 1990) s využitím teorií izostatického
vyrovnání a s uvažováním pohybů zemské kůry. Přístup k řešení vyžaduje informace a údaje
o regionálních a lokálních hustotních rozdílech mezi kůrou a pláštěm a průměrnou hloubkou
uložení MOHO se vztahem k průběhu geoidu.
Cílem práce je zdokonalení postupů výpočtů a vytvoření max. přesného a spolehlivého
metrického modelu MOHO s využitím Vening-Meineszovy teorie s aplikací seismického
modelu Fennoskandinávie, s vyloučením chybovosti každého z modelů prostřednictvím
kombinovaného vyrovnání s použitím variační složky procesu vyhodnocení. Jsou uvedeny
metody gravimetricko-izostatického řešení a kompenzace topografického potenciálu vrstev
zemských hmot.
Ve 2. části článku jsou uvedeny principy a vztahy použité při gravimetrickém řešení
průběhu MOHO, fyzikální a matematické vztahy založené na inverzní izostatické úloze
Vening-Meinesze. Následně pak ve 3. části pak postup řešení pro seismický MOHO model
s prezentací modelu vzniklého použitím seismických dat CRUST2.0 (Money 1998)
s uvedením posledních výsledků výzkumu Pro porovnání bylo použito matematické řešení
VCs (variance components) s ověřením VCE (variance component estimation).
Následuje prezentace s popisem kombinovaného seismicko-gravimetrického řešení
modelu MOHO, studium rozdílů jeho hloubek mezi oběma přístupy s využitím
Gauss-Helmertova modelu. Všechny tyto studie byly uskutečněny v oblasti Fennoskandinávie
ve vymezené oblasti∆φ - 55°N až 70°N,∆λ - 5°E až 30°E. Vyčísleny byly údaje a data
s využitím obou přístupů - seismického (CRUS2.0) a gravimetrického (Sjöberg, 2009)
s využitím Vening-Meineszovy-Moritzovy metody na bázi dat a informací NKG (Nordic
Geodetic Commission)
Následuje definování průběhu ploch MOHO prostřednictvím radiálních funkcí
bilaterální, bikvadratické, bikubické a multikvadratické, které jsou použity pro modelování
rozdílů mezi oběma modely s připojením vyhodnocení chybovosti definovaných modelů.
Numerické studie prokázaly, že při použití bilineární plochy se odstraní negativní složky,
bikvadratická poskytuje kvalitnější hodnoty s chybou ve stanovení hloubky MOHO cca 2,7
km pro gravimetrické a 1,5 km seismické modely. V případě použití bikubické verze jsou
uvedeny chyby 2,1 km a 1,6 km a pokud je použita funkce multikvadratická na radiální bázi
pak 1 km a 1,5 km. Kombinovaný gravimetrický model lze určit s uvažováním vyhodnocené
chybovosti pro každou z definovaných průběhů ploch MOHO.

Tab.I Statistika pro gravimetrické a seismické řešení, chyba gravimetrického
a diference mezi gravimetrickými a seismickými MOHO modely (jednotka - 1km)
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Tab. II Statistické porovnání průběhů povrchu modelů MOHO
před a po použití řešení postupem VCE (jednotka - 1km)

Tab. IV Statistika diferencí mezi kombinovanými modely MOHO
s uvažováním seismického a gravimetrického modelu (jednotka - 1km)

Na obr. 2 jsou graficky uvedeny rozdíly mezi použitými přístupy, použitými při
matematické interpolaci průběhu modelu MOHO.

Obr. 2 Rozdíly řešení a) bilineárního, b) bikvadratického, c) bikubického,
d) multikvadratického a e) modelů MOHO (jednotka - 1m)

V závěru jsou pro vytváření modelu MOHO vyhodnoceny rozdíly ve výsledcích řešení
seismického a gravimetrického (tab. IV.), jsou charakterizovány jejich přednosti a nevýhody.

Tab. IV Statistika diferencí mezi kombinovanými modely MOHO
s uvažováním seismického a gravimetrického modelu (jednotka - 1km)
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Eshagh, M.

VÚGTK 17 252

Hodnocení kvality pozemních gravitačních anomálií pomocí
metody odhadu komponentů variability s využitím GOCE
gradiometrických dat a gravitačních modelů Země
[Quality assessment for terrestrial gravity anomalies by variance component
estimation using GOCE gradiometric data and Earth’s gravity models] / Mehdi

Eshagh, Mohsen Romeshkani In: Stud. Geophys. Geod. - ISSN 0039-3169. - Roč.57, č.1
(2013). - s. 67-83 : 2 obr. - Res. ang. - Lit. 41.
Dostupné na: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11200-012-0820-4.pdf
Přeložil J. Ugorný (zkráceno)
Zdiby : VÚGTK, 2013. - 3 s.
Klíčová slova: nejlepší kvadratický objektivní odhad, stochastický model, místní severněorientovaný systém, kalibrace chyb

Abstrakt: Data ze satelitní gravitační gradiometrie (SGG) nedávné evropské satelitní mise
nazvané GOCE lze použít jako externí zdroj pro popis kvality pozemních gravitačních
anomálií a gravitačních modelů země (EGMs). V této studii jsou uvedeny integrální odhady,
které jsou modifikovány ve smyslu střední kvadratické chyby, s cílem umožnit regeneraci
GOCE SGG dat z pozemních gravitačních anomálií a existujících EGMs.
Na základě rozdílů mezi generovanými a skutečnými GOCE SGG daty jsou vytvořeny
podmíněné vyrovnávací modely a je aplikován odhad komponentů variability (VCE) pro
vyrovnání a priori chyb s těmito rozdíly. Je použita jednoměsíční orbita GOCE nad Íránem
a dále vyrovnávací modely a VCE proces pro kalibraci chyb GOCE dat, pozemních
gravitačních anomálií dané oblasti a EGM. Numerické studie na území Íránu ukazují, že
a priori chyby GOCE dat a EGM byly popsány správně. Průměrná chyba pozemních
gravitačních anomálii s rozlišením 0,5° x 0,5° po podmíněném vyrovnání a VCE zpracování s
použitím Tzz, Tx, Tyz a - Txx - Tyy je kolem 30 mGal.
1. Úvod
SGG data lze určit z pozemních gravimetrických dat a gravitačních modelů Země pomocí
integrálních odhadů (předběžných výpočtů). Tyto výpočty jsou modifikovány tak, aby byly
minimalizovány vlivy dat vzdálených zón, které převážně ovlivňují strukturu dlouhých
vlnových délek gravitačního signálu.
Integrální výpočty musí obsahovat dva členy: a) integrální člen pro integraci pozemních
dat, b) člen pro EGM z důvodu kompenzace vlivu dat ze vzdálených zón, např. dat, která jsou
mimo integrační oblast. Z hlediska střední kvadratické chyby jsou pro tento účel vhodné
modifikované parciální deriváty druhého řádu rozšířené Stokesovy rovnice. Pozitivem je
současná minimalizace chyb pozemních dat, EGM chyby z přidání a chyby ze zanedbání
integrálních vzorců.
V důsledku toho jsou požadovány určité a priori odhady pro chyby dat a EGM. Otázkou
je, jak reálné tyto a priori odhady jsou. K zodpovězení této otázky lze porovnat odhady
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s některými externími zdroji. V této studii jsou modifikované odhady použity k regeneraci
SGG dat nedávné evropské satelitní mise GOCE a výsledky jsou porovnány s výsledky
skutečnými. Ve skutečnosti jsou GOCE data použita jako externí zdroj pro vyhodnocení
kvality metody a dat. Podmíněné vyrovnávací modely jsou vytvořeny v návaznosti na
diskrétní integrální odhady a reálná data GOCE. Poté jsou jak komponenty variability (VCs)
pozemních a GOCE dat tak i EGM vyhodnoceny. Kvalita dat je vyjádřena jejich
odpovídajícími a posteriori chybami po předběžném výpočtu VCs a aktualizací a priori
variačně-kovarianční matice dat.
Bylo provedeno mnoho studií týkajících se kalibrace/validace GOCE SGG dat. Stejně tak
bylo provedeno mnoho studií pro generování SGG dat pomocí pozemních gravitačních dat.
V této studii se pokusíme regenerovat SGG data mise GOCE nad Íránem s použitím
gravitačních anomálií tohoto regionu a existujícího EGM. Protože údaje o kvalitě těchto
anomálií nebyly k dispozici, jsou GOCE data využita jako externí zdroj pro vyhodnocení
vypočtených SGG dat z modifikovaného integrálního výpočtu a pro vyhodnocení anomálií.
2. Integrální výpočty pro gravitační gradienty
Pro definování parciálních derivátů druhého řádu potenciálu musí být předem definován
referenční systém. Zde se jedná o severně orientovaný systém definovaný tak, že jeho osa z
směřuje radiálně nahoru, osa x směřuje k severu a osa y je definována tak, že systém je
levostranný. V takovém systému jsou definovány tři různé gravitační gradienty. Jestliže je
geopotenciál diferencován dvakrát ve směru osy z, nazývá se vertikálně-vertikální (VV)
gradient, pokud je jedna derivace ve směru osy y nebo x, nazývají se VH gradienty, pokud
jsou obě derivace ve směrech x a y, jedná se o HH gradienty. V následujících kapitolách jsou
představeny modifikované integrální odhady pro vytvoření těchto gradientů. Jak bylo
zmíněno dříve, všechny odhady mají dva členy pro zahrnutí pozemních gravitačních anomálií
a jeden pro EGM.
Následující kapitoly popisují rovnice pro integrální výpočet
2.1 - vertikálně-vertikálního gravitačního gradientu
2.2 - vertikálně-horizontálního gravitačního gradientu a
2.3 - horizontálně-horizontálního gravitačního gradientu.
3. Organizace podmíněných vyrovnávacích modelů a odhadu komponentů
variability
Jednotlivé integrální odhady pro všechny tři druhy gravitačního gradientu by měly
generovat odpovídající gradienty. Jinými slovy levá strana jejich definiční rovnice je přesně
rovna straně pravé. Toto tvrzení je pravdivé, pokud v rovnicích neexistují aproximace a data
neobsahují žádné chyby. Nicméně všechny typy dat v praxi nějakou chybu obsahují. Zde
uvažujeme dva předpoklady: a) chyby dat jsou náhodné a b) integrální rovnice jsou bez
jakékoli aproximace. Na základě těchto předpokladů lze definovat podmíněné vyrovnávací
moduly mezi integrálními odhady a skutečnými SGG daty.
Následující kapitoly popisují rovnice pro
3.1 - podmíněné vyrovnávací modely
3.2 - odhad komponentů variability
3.3 - třísložkový stochastický model
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4. Numerické experimenty
Jako testovací území byla zvolena oblast Íránu ohraničená severními zeměpisnými
šířkami 20 ° a 45 ° a východními zeměpisnými délkami 45 °a 65 °. SGG data jsou generována
pomocí stochasticky modifikovaných integrálních rovnic definovaných v kapitolách 3.1-3.3.
Cílem je vyhodnotit komponenty variability SGG dat, gravitační anomálie a dlouhé vlnové
délky SGG dat, které jsou generovány z EGM.
Pro numerické aplikace představované teorie jsme využili jednoměsíční dráhu GOCE nad
Íránem z prosince 2009 obsahující zhruba 4 000 SGG dat. Protože naše integrální odhady
generují parciální deriváty druhého řádu rušivého potenciálu v severně orientovaném systému,
jsou použity EGG_TRF_2 GOCE data, která jsou odvozena z originálních dat. AIUBGRACE02S (Jäggi a kol., 2012) EGM do řádu 150 je použit pro generování dlouhých
vlnových délek SGG dat. Použité gravitační anomálie nad Íránem jsou v rozmezí
-164,04 mGal až 297,3 mGal s průměrnou hodnotou 2,2 mGal a standardní odchylkou
8,3 mGal. Jejich kvalita ale není specifikována. Cílem je kombinovat tyto anomálie s SGG
daty a EGM pomocí podmíněných vyrovnávacích modelů.
Pomocí tohoto modelu jsou rovněž odhadnuty komponenty variability všech typů dat
včetně gravitačních anomálií. Jinými slovy, průměrná chyba anomálií je odhadnuta shodně
s chybami EGM a GOCE SGG dat stejně jako závěrová odchylka rozdílů mezi odhadnutými
a reálnými GOCE daty.
Z rozdílů mezi odhadnutými a reálnými GOCE SGG daty vyplývá, že standardní chyby
rozdílů a střední kvadratické chyby jsou stejné. To znamená, že nenulová střední hodnota
rozdílu není významná a že rozdíly mají více méně náhodné chování.
5. Závěrečné poznámky
Romeshkani (2011) ukázal, že snížení stupně modifikace vedlo k nedostatečným
výsledkům, zatímco výsledky těchto simulačních testů za stejných podmínek byly velice
positivní. Z toho důvodu se ukazuje, že hlavním problémem by měla být nízká kvalitaΔg této
oblasti, protože výsledky, při kterých se aplikovaly stejné odhadyΔg v oblasti Fennoscandia
(skandinávský poloostrov, poloostrov Kola, Karélie a Finsko) a v Kanadě byly velmi
konzistentní s odpovídajícími simulovanými výsledky. Průměrná chyba 30 mGal znamená, že
vliv Δg vÍránu není velký pro generování SGG dat. Velké průměrné chyby gravitačních
anomálií získané z Txy and Txx - Tyy ukázaly, že vliv SGG signálu byl většinou vyjádřen
pomocí EGM a jen velmi malá část SGG signálu byla regenerována z anomálií. Např.
v případě použití Txy, průměrná chyba 63,2 mGal pro Δg znamená, že gravitační anomálie
nemají vliv na odhad Txy a Txx - Tyy, pokud je EGM použit až do řádu 150.

20

Novinky Zeměměřické knihovny 1-2/2013

Altamini, Zuheir X.

VÚGTK 42 690

Vztažné body „International de Référence Terrestre“ (ITFR) :
současný stav a perspektivy
[Le Repére International de Référence Terrestre (ITFR) : état actuele et
pespec-tives] Zuheir Altamini, Xavier Collilieux, Laurent Métivier. - In: XYZ

Rev.Assoc.franç.Topogr.- ISSN 0290-9057. - Roč. 34, 2012, č.133, s. 36-40 : 4 obr. - Res.
angl. - Lit. 14.
Přeložil D. Dušátko (zkráceno)
Zdiby: VÚGTK, 2012. - 5 s.
Klíčová slova: vztažné stabilizační body referenčních terestrických systémů, ITRF, GNSS,
vztažné body regionálních systémů,

Abstrakt: Syntetický přehled současného stavu a dat mezinárodního referenčního systému
ITRF, jeho geodetické infrastruktury a hlavních vztažných/opěrných bodů stabilizace, vztahy
k dalším regionálním geodetickým terestrickým a navigačním systémům, jejich přesnost;
prezentace současného stavu ITRF, tj. ITRF 2008 a jeho perspektiva.
Vztažné body ITRF
Význam rozmístění a jednotnosti, kvality stabilizace vztažných bodů ITRF pro realizaci
geodetických projektů v systému ITRS, určování jejich souřadnic a průběžné sledování s mm
přesností systémových souřadnic jejich polohy, ovlivňované přírodním působením (změny
poloh zemských tektonických desek, vlivy oceánů, atmosféry a hydrosféry tělesa Země)
orgány Mezinárodní služby rotace Země a referenčních systémů (IERS - http://www.iers.org),
Mezinárodní geodetickou asociací (AIG - http://www.iag-aig.org), Mezinárodní geodetickou
a eofyzikální unií (UGGI - http://iugg.org) a globálním zpřesňováním systému GNSS (Global
Navigation Satellite System). Uvedeny podmínky a stav zabezpečení, aktivity a pracovní
a finanční příspěvky vědeckého a mezistátního zázemí.
Probíhá sledování horizontálních posunů stabilizací bodů ITRF v globálním
měřítku a každých 10 let jsou upřesňovány souřadnice základních vztažných bodů.
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Horizontální rychlosti posunů stabilizací bodů určené podle tabulovaných rychlostí změn jejich
poloh; výsledné řešení ITRF 2008 (http://itrf.ign.fr/ITRF_solutions/2008/)

Model pohybu desek se vztažnými body ITRF2008
Stabilizace bodů ITRF jsou zabezpečovány podle geofyzikálních, geologických parametrů
daného území a s ohledem na globální úroveň nejbližší mořské hladiny (uvedeny požadované
parametry) s využitím výsledků altimetrie GPS a záznamů nejbližších maregrafů. Uvedeny
jsou postupy hodnocení změn výšek střední hladiny moří a metodika uvažování vlivu
globálních klimatických změn (cca 1-3 mm/rok) a změn poloh bodů na rovníku (8mm/rok)
z opakovaných měření SLR a VLBI za 26 let. Pro kontinentální postupy určování posunů jsou
uvedeny další způsoby kombinace geodetických metod a snímaných družicových údajů
interferometrie a VLBI, laserová telemetrie SLR, z určovaných prvků dráhy UDZ, radiového
určování polohy DORIS. Instituce AIG zabezpečuje použití 4 technologií, uvedeny složky
IERS, GNSS - (IGS - http://igs.org), mezinárodní služba VLBI (http://ivscc.gsfc.nasa.gov)
a SLR (ILRS - http://ilrs.gsfc.nasa.gov), služba DORIS (IDS http://ids.cls.fr).

Rozmístění stanic DORIS, SLR a VLBI pro globální určování změn poloh stanic
a stanovení jejich poloh technikou GPS/GNSS v roce 2011
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Většina stanic je umisťována obvykle na max. stabilních tektonických deskách
a vzhledem k nim je vytvářen dynamický model jejich přemisťování s globální stř. kv. chybou
cca 0,3mm/rok. Zároveň je analyzován a vyhodnocován rotační pohyb obou pólů v návaznosti
na novelizované geologické a geofyzikální modely (uvedeny s odkazy na vybrané desky
a jejich charakteristiky).
Závěry a perspektiva
Současné globální souřadnicové údaje ITRF2008 budou nahrazeny definováním
novelizovaného a zpřesněného systému ITRF2013; pro jeho definování budou využity
zpracované výsledky probíhajících a budoucích globálních kombinovaných měření,
pořizované 4 technologiemi. Předpokládaná přesnost definice nového ITRF2013 bude cca od
0,1mm/rok do 1mm/rok.

Clark, Faith

VÚGTK 48 212

Mobilní mapování přichází do podzemí : Náročné prostředí pro
měření
[Mobile Mapping Going Underground : Challenging Surveying Environments] /
Faith Clark. - In: Geoinform. - ISSN 1387-0858. - Roč.16, č.2(2013), s.6-8 : 4 obr. - Res.
angl.
Přeložil G. Karský (zkráceno)
Zdiby : VÚGTK, 2012. - 3 s.
Klíčová slova: Mobilní mapování, podzemní prostory, ruční laserový systém, LiDAR, MEMS,
SLAM, Zebedee

Abstrakt: Tento článek pojednává o zařízení, které je považováno za první na světě skutečně
mobilní, ruční, rychlý laserový systém mapování - Zebedee.
Poznámka: Jméno Zebedee patří v Bibli otci Ježíšových učedníků Jakuba Zebedeova a jeho
bratra Jana (viz např. Mat 4,21). Celý článek (s celým číslem časopisu) v pdf získáme
z http://fluidbook.geoinformatics.com/GEO-Informatics_2_2013/index.html#/6/ , tam si též lze
prohlédnout nepříliš zřetelné obrázky, zde vypuštěné. Kurzívou jsou v textu dány poznámky
a doplňky překladatele.
Pro úspěšné nasazení mobilních mapovacích systémů je podstatná jejich schopnost
pozičního navázání na reálnou prostorovou situaci. Venkovní systémy to obvykle řeší
určováním trajektorie senzorů měřením GPS/GNSS, přičemž krátká oslabení nebo ztráty
signálů se řeší interpolací satelitních pozic inerciálním měřením.
Ale uvnitř budov, v podzemí, nebo v jiných prostředích, kde je poziční informace
omezená, jako jsou městské kaňony, nebo hustý les, se poměr měřených a interpolovaných
poloh stává nevyváženým. A zkoušky využití radiofrekvenčních technologií, jako je
Bluetooth nebo WLAN ukázaly nízkou přesnost (chyby přes 1 m). Výzkumníci australské
vědecké agentury CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation)
proto pracovali na řešení tohoto problému a doufají, že vizi přesného měření za těchto
podmínek naplňují ručním 3D laserovým mapovacím systémem, nazvaným Zebedee.
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Zebedee obsahuje lehký LiDARový skener s dosahem 30 m, spolu s průmyslově
vyráběným malým MEMS (mikro-elektromechanickým systémem) v podobě IMU (inertial
measurement unit – inerciální měřicí jednotky). Vše je smontováno na jednoduchém ručním
pružinovém držáku, který volně osciluje když operátor prochází kolem zaměřovaného
prostoru. Těmito pohyby se 2D snímaná data převádějí do lokálního 3D pohledu. A software
zařízení, určující prostorové vztahy se šesti stupní volnosti, promítá tato měření do
společného souřadnicového systému, kde v reálném čase generuje 3D mračno bodů.
Takže jak to funguje?
Problémy mapování a pohybu jsou dobře známy v oblasti robotiky a z této oblasti tým
CSIRO čerpal hodně odborných znalostí. Zebedee využívá dobře zdokumentovanou
robotickou technologii zvanou Simultánní lokalizace a mapování (SLAM – Simultaneous
Localisation and Mapping).
Pro pochopení principu SLAM si představme senzor, pohybující se směrem k plochému
povrchu, jako je zeď. Při tom se zmenšuje měřený prostor, z čehož lze odvodit pohyb senzoru.
Seskupením tisíců takových podobných relativních zaměření podle času, a za odpovídajících
předpokladů o dynamice platformy, je možné odvodit v šesti stupních volnosti trajektorii
senzoru se značnou přesností. Oscilační vlastnosti pružinové montáže zařízení zajišťují, že
plochy a objekty jsou zaměřovány opakovaně s dostatečnou frekvencí při rychlosti normální
chůze.
Jelikož je Zebedee ruční přístroj, může pracovat kdekoliv, kudy může projít operátor. Je
lehký, a postačí mu laptop a malá baterie na celý den zaměřování. Snímací systém může být
také upevněn na tyči pro rozšíření měřických stanovišť mimo prostor přístupný operátorovi.
Na rozdíl od kolových zařízení lze Zebedee použít i v nerovném terénu či na schodištích.
Poprvé je možné spolehlivě a efektivně v reálném čase provádět 3D mapování prostor, což
najde využití v řadě aplikací včetně vzdělávání, péče o kulturní dědictví, životní prostředí, pro
záchranné služby atd.
Cesta do hlubin země
Zebedee již byl použit při průzkumu jeskyně Koonalda v jižní Austrálii, kde se vyskytují
podivné znaky v podobě rýh, vytvořených v měkkých vápencových stěnách prsty původních
obyvatel před asi 30-10 tisíci let. Znaky jsou velmi křehké a rozpadají se při sebemenším
dotyku. S použitím Zebedee mohli výzkumníci vytvořit 3D modely pro analýzu
specializovaným softwarem, pro detailní zkoumání znaků v pohodlí laboratoře, zjišťování zda
je udělali muži, ženy či děti atd. Data mohou být využita i pro pořízení fyzické rekonstrukce
jeskyně pomocí 3D tiskárny.
Odborníci z CSIRO a australského jaderného výzkumu také doufají, že odhalí
podrobnosti o minulém podnebí Austrálie na základě analýzy růstu krápníků v jeskyních
Jenolan v Blue Mountains National Park v Novém Jižním Walesu. Pro výpočty klimatu před
tisíci lety se využijí údaje o objemu vzduchu a izotopů a hmotnostní bilance CO2 , spolu se
starými záznamy. Ale nejprve je třeba znát přesnou velikost jeskyní. Pak by bylo možné
kalibrovat naše přístroje (vzhledem k výsledkům z vývoje stalagmitů) podle povětrnostních
záznamů do let třicátých (20. století) a hodnotit vývoj klimatu zpět o stovky tisíc let.
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Co přinese budoucnost?
Technologie Zebedee je licencována zavádějící společností GeoSLAM, se sídlem ve
Spojeném království, která podepsala exkluzivní celosvětovou distribuční smlouvu se
společností 3D Laser Mapping. Ta je globálním poskytovatelem hardwarových
a softwarových řešení pro LIDAR, a také poskytuje pre a post-prodejní podporu pro Riegl
LMS (což jsou laserové měřicí systémy) a ostatní produkty třetích stran. Nabízí též
poradenství a školení od zkušených technických pracovníků s odbornými znalostmi v oboru
geodézie, geo-inženýrství, programování, řízení projektů a 3D modelování a vizualizace.
Partnerství s 3D Laser Mapping, CSIRO a GeoSLAM slibuje uživatelům Zebedee
možnost využívat jejich bohaté zkušenosti s laserovým skenováním i sofistikovaná
softwarová řešení, a také zpracovávat 3D mapování na jejich zařízeních, včetně vzdálených
serverů.
Jak praví Dr. Graham Hunter, předseda představenstva, zakladatel a vedoucí výzkumného
oddělení u 3D Laser Mapping: „Dříve jsme si nemohli představit, že přijedeme na místo,
během pěti minut rozbalíme své zařízení, a pak můžeme jít, držet Zebedee v jedné ruce
a zaznamenávat miliony měření okolního prostoru, ať už je to kancelář, sklad, výrobní
zařízení, důl nebo dokonce les či pláž. Vše s minimálním nastavováním a bez nutnosti dalšího
vybavení nebo personálu."
Zebedee je jistě zařízení důmyslné - ale při tak nadmíru pochvalných prohlášeních se
překladateli vnucuje citace z Komenského Labyrintu, když Poutník přišel mezi geodety: „...
Summou pravili, že nic není v tom světě ani krom světa, čeho by se oni doměřiti nemohli. Ale
já, trochu se na to jejich řemeslo podívaje poznal jsem, že více pochluby, než potřeby bylo.
Protož jsem hlavou pokyna odtud šel.“

Brunner, Fritz K.

VÚGTK 2 332

Aplikace Metody lokálního měřítkového parametru (LSPM) na
měření kalibrační základny
[Anwendung der Lokalen- Maβstab-Parameter Metode (LSPM) bei der
Vermessung einer Kalibrierbasis] / Fritz K. Brunner, Werner Lienhart. - In: AVN

Allg.Vermess.-Nachr. - ISSN 0002-5968. Roč.119, č.11-12 (2012), s.363-368: 2 obr., 2 tab. Res.něm. a angl. - Lit.7.
Přeložil K. Diviš (zkráceno)
Zdiby : VÚGTK 2013. - 3 s.

Klíčová slova: Metoda lokálního měřítkového parametru, kalibrační základna EDM,
atmosférická korekce, kalibrace elektronických dálkoměrů

Abstrakt: Při velmi přesném elektronickém měření délek musí být známy atmosférické
podmínky podél dráhy světelného svazku. Standardní metoda vyžaduje pro určení korekce
z atmosféry měření atmosférických prvků na koncích zaměřované délky. Měření v koncových
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bodech nepopisuje dokonale průběh atmosférických podmínek podél celé měřené dráhy. Jako
alternativa určení atmosférické korekce je uvedena Metoda lokálního měřítkového parametru
(LSPM). Tato metoda byla použita při zaměřování kalibrační základny Univerzity
Bundeswehru v Mnichově. Výsledky ukazují, že použití této metody nevyžaduje měření
atmosférických prvků na koncových bodech délky.
1. Úvod
Kalibrace elektronických dálkoměrů v polních podmínkách je důležitou součástí geodezie.
V současné době se měření velmi dlouhých vzdáleností provádí prostřednictvím GNSS. Proto
se dále zaměříme na velmi přesné měření délek do 1000 m, které se vyžaduje např. při měření
deformací. Přitom je velký důraz kladen na kalibraci elektronických dálkoměrů. K tomu účelu
slouží kalibrační základny. Kalibrační základna obsahuje zpravidla 6-8 mezilehlých bodů,
které jsou stabilizovány pilíři. Ty slouží především k určení adiční konstanty dálkoměrů.
Nově zřízená kalibrační základna Univerzity Bundeswehru v Mnichově (UBM) má 8 pilířů.
Dále se zaměříme na určení atmosférické korekce měřených délek Metodou lokálního
měřítkového parametru (LSPM), která je vhodná pro řešení této úlohy. Za tím účelem bylo
provedeno srovnávací měření na kalibrační základně UBM.
2. Atmosférická korekce elektronických dálkoměrů
Modulované paprsky světla prochází atmosférou s proměnlivou rychlostí. Rychlost
světelných paprsků závisí na indexu lomu, zatímco jejich směr je určován gradientem indexu
lomu. Index lomu vzduchu závisí na teplotě vzduchu (T), tlaku (p) a parciálním tlaku vodních
par (e).
Uvedené tři parametry jsou v dolních vrstvách atmosféry velmi proměnlivé. Pro přesné
určení atmosférické korekce délky měřené EDM je třeba znát průběh těchto parametrů podél
dráhy světelných paprsků. K tomu jsou známy tři způsoby:
(i)
standardní metoda spočívá v měření atmosférických parametrů v koncových
bodech délky. Při dlouhých vzdálenostech se může od skutečného průběhu odchylovat.
(ii)
nejpřesnější metoda používá rozptylový efekt, tj. koeficienty F a H
v rovnici (1) závisí na vlnové délce λ paprsků. Lomivost šíření může být vyjádřena vztahem
µ = (n-1) = (1/T) [F(λ) p - H(λ)e],
(1)
kde n je index lomu, T je teplota v K , p je celkový tlak v hPa, F(λ) a H(λ) jsou koeficienty,
které závisí na vlnové délce λ .
(iii)

při měření na různě vzdálené reflektory z jednoho stanoviska se neznámý lomový
efekt určí úměrně jejich vzdálenostem. Tato metoda je vhodná k eliminaci vlivu
atmosféry při měření na kalibrační základně.
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3. Metoda lokálního měřítkového parametru
3.1. Obecný případ

Rovnice pro opravu měřené délky
vij = ai dx + s0ij - IC - ∆sij .

(2)

ai je i-tá záměra, dx je vektor odhadované opravy průběžných souřadnic, s0ij je velikost
průběžné vzdálenosti, IC je adiční konstanta přístroje, ∆sij je rozdíl mezi průběžnou tětivou
a neopravenou délkou.
Všechny EDM používají jednu konstantní hodnotu lomivosti µREF. Rovnici (1) pak bude
mít tvar
vij = ai dx - IC - s0ij(µREF - µi) - ζijΘ´ + tij ,
(3)
kde µi velikost lomivosti na stanovisku i , která je pro všechny měřené vzdálenosti reflektorů
z tohoto stanoviska stejná, ale neznámá. Θ‘ je střední hodnota případného vertikálního
teplotního gradientu a ζij je koeficient pro Θ´. Význam členu tij bude podrobně popsán dále.
Neznámý rozměrový koeficient , který představuje vliv průchodu paprsků atmosférou, je
LSPi = (µREF - µi).

(4)

Rovnice (4) popisuje LSPM, při čemž pro každou skupinu měření je určen jeden neznámý
LSP. Pro zpracování délkových měření v jedné geodetické síti má LSPM významné
přednosti:
-

nejsou nutná atmosférická měření v místech reflektorů,
není nutná korekce rychlosti světla
není nutná kalibrace modulační frekvence dálkoměru
souřadnice geodetické sítě nemají lokální zkreslení rozměru
a posteriorní přesnost EDM se blíží vysoké vnitřní přesnosti EDM.

Hlavní přednost LSPM spočívá v tom, že každé měření délek vystihuje vliv atmosféry
včetně všech variací působící podél záměry na světelné paprsky (rovnice 4). Naproti tomu
standardní metoda, při níž se atmosférické prvky měří na koncových bodech měřené délky,
neumožňuje určit variace těchto prvků mezi koncovými body.
3.2. Speciální případ kalibrační základny
Zvláštní případ kalibrační základny je zjednodušením kapitoly 3.1. Kalibrační základna se
obecně volí tak, aby všechny desky pilířů byly v jedné přímce. Tím mají všechny měření
EDM přibližně stejnou výšku nad zemí a měřické paprsky se šíří ve velmi podobných
atmosférických vrstvách. Kalibrační základna se volí pokud možno vodorovná. Pro měření
v několika dnech a při téměř vodorovném terénu bude koeficient ζij blízký nule. Rovnice
oprav (3) pak bude mít zjednodušený tvar
vij = ai dx - IC - s0ij LSPi + tij .
(5)
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Neznámý vektor dx nyní obsahuje pouze hledanou vzdálenost kalibrační základny.
Záměra ai může dosahovat hodnot 0, -1, +1. Člen tij je dán vztahem
tij = s0ij - IC - d’ij - Ci β mij s0ij - (1/24) s0ij3(α β Ci sinzij)2.

(6)

d’ij je měřená vzdálenost elektronickým dálkoměrem. Čtvrtý člen rovnice (6) představuje
opravu na tětivu oblouku, která při vzdálenosti s0ij rovné 1000 m dosahuje velikosti přibližně
0,03 µm , takže při měření kalibrační základny může být zanedbán. Třetí člen dosahuje při
vzdálenosti s0ij 1000m velikosti 1 µm , takže může být rovněž zanedbán. Proto můžeme tij
nahradit členem t‘ij
t’ij = s0ij - d’ij
(7)
a výsledná rovnice oprav je
vij = ai dx - IC - s0ij LSPi + (s0ij - d’ij).

(8)

Adiční konstanta IC se určí ze všech měření, zatímco hodnota členu LSPi tj. (s0ij - d’ij) se
určí pro každé stanovisko dálkoměru. Odhad všech LSPi z měření délek v jedné geodetické
síti nebo jedné kalibrační základny je pro řešení parametrů singulární. Pro odstranění
singularity je vhodné zvolit jeden měřítkový koeficient např.volbou souřadnic dvou bodů
nebo jedné délky jako pevných.
4. Určení kalibrační základny Univerzity Bundeswehru v Mnichově použitím
LSPM
LSPM má již mnoho osvědčených použití. Dosahovaná přesnost je asi 0,2 ppm. V praxi
však je málo používána. Proto bylo jako příklad zvoleno měření na kalibrační základně
UniBW Mnichov. K měření bylo použito dálkoměru Leica TCA 1800. Hodnota adiční
konstanty IC byla určena v laboratorních podmínkách (tab. 1).

Tab.1

V polních podmínkách byl dálkoměr Leica používán s odrazným hranolem Leica GPH1P.
Z každého z 8 pilířů bylo zaměřeno všech zbývajících 7 pilířů. Analogicky úhlovému měření
v řadách a skupinách bylo provedeno měření délek z jednoho stanoviska. Tím bylo dosaženo,
že systematické chyby během měření na jednom pilíři, jako např. větší změny teploty
vzduchu, byly eliminovány průměrem. Pro výzkum byla na stanovisku EDM prováděna také
měření atmosférických parametrů s nižší přesností, např. ±5°C. Výhodou LSPM je, že měření
atmosférických parametrů se nemusí provádět u odrazných hranolů.
Pro každé stanovisko byl určen jeden měřítkový parametr. Z varianty řešení LSPM1
(tab.2) (použita všechna měření na všechny pilíře) vychází pro hodnotu adiční konstanty IC =0,14 mm ± 0,06 mm (laboratorní měření dalo IC = -0,26 mm ± 0,02 mm). Varianta LPSM2
byla provedena pouze s jednou řadou měření - výsledky jsou uvedeny v pravém sloupci tab. 2.
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Tab.2 Odchylky od nominálních hodnot kalibrační základny UBM pro varianty LSPM1 a LSPM2

Na obr. 1 je znázorněn průběh teploty vzduchu Ti během měření délek z jednoho pilíře.
Lokální měřítkový parametr LSPi dává průměrnou hodnotu lomivosti µi během měření na
stanovisku i. Jak je patrné z obr. 1, lomivost je silně závislá na teplotě Ti .

Obr.1 Průběh teploty vzduchu (dolní čára) a LSPi (horní čára), určeného z měření délek na
pilíři 7

Maximální odchylky od nominálních délek kalibrační základny kolísají v obou variantách
LSPM od -0,17 mm do +0,50 mm (obr. 2). Při použití LSPM není nutné měřit atmosférické
parametry na koncových bodech měřené délky.
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Obr.2 Odchylky od nominálních hodnot kalibrační základny pro variantu LSPM1 a LSPM2

Clérgeot, Piérre

VÚGTK 8 096

Základy a strukturální vývoj profese - 1838-1939
[La profession structure ses fondations] / Clérgeot, Piérre - In: Géomètre - ISSN 00167967. - Roč. 165, č.2098 (2012), s. 31-39 : 8 obr. - Res. franc. - Lit. 3.
Přeložil D. Dušátko (zkráceno)
Zdiby: VÚGTK, 2012. - 3 s.
Klíčová slova: Francie, historie zeměměřictví, dobové požadavky, strukturální vývoj od
r. 1838,
domácí a mezinárodní vztahy, osobnosti, školství

Abstrakt: Historie a vývoj zeměměřictví ve Francii v 19. století; požadavky, národní, státní,
společenské události a vlivy od roku 1789, založení Společnosti geometrů-expertů v r. 1839,
vznik FIG v roce 1926, technický vývoj a „expertní“ vývoj ve 20. století, školství, vydávání
odborného tisku, zahájení mezinárodní spolupráce.
V r. 1838 vznikla státní katastrální instituce a bylo započato státní řízení a financování
měřických katastrálních prací a byla založena první zájmová zeměměřická organizace
UGELF (Union des Géométres-Experts Francais). Prvním tajemníkem ústředního výboru
unie zeměměřičů byl E. Lefévre, který v časopise Journal des géométres důsledně
prezentoval nároky zěměměřičů a zveřejňoval požadavky na vytvoření společné organizace
zeměměřičů. Po jejím vzniku probíhala jednání s ministerstvem financí, byly zpracovány
projekty sjednocení a nového vyměřování katastru a zavedení jeho evidence (1850) a také
založení univerzitní katedry (E. Lefévre). Byly zpracovány projekty péče o zemědělskou
půdu, její zavlažování; v r. 1867 byla zahájena první všeobecná výstava geometrů-expertů na
Champ-de-Mars u Paříže, která prezentovala jejich práci. Jsou uvedeny práce, uskutečněné
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zeměměřiči od r. 1870 v prusko-francouzské válce (oblast Alsace-Moselle), zaměření nového
průběhu státních hranic a také informace o dosahovaném technickém pokroku, např.
o vynálezu tachymetru a metodách jeho produktivního využití.

Joseph - Louis Sanguet, zeměměřický inženýr, vynálezce tachymetru

První mezinárodní kongres v roce 1878
V roce 1878 se uskutečnil první mezinárodní zeměměřický kongres s odbornou
výstavou v Paříži za účasti 450 delegátů-zeměměřičů z Belgie, Švýcarska, Německa, Itálie
a Španělska. Jeho program - založení mezinárodní zeměměřické instituce, volba výboru,
výměna zkušeností a novinek z oboru, renovace a udržování katastru, zavádění katastrálního
pravoúhlého souřadnicového systému, nové metody vyměřování, instruktáže měření
s tachymetrem, podpora vznikajících profesních organizací a uzavření úzké francouzskobelgické spolupráce. Byl také předložen a projednán návrh na svolání světového kongresu
zeměměřičů a vytvoření mezinárodní organizace.

Palác Trocadér v Paříži, kde v roce 1878 proběhl první mezinárodní kongres zeměměřičů
a zároveň byla otevřena univerzální zeměměřičská výstava (v r. 1935 byl palác demontován)

Ve Francii pokračoval rozvoj a zvyšování úrovně zeměměřického školství, profesní
spolupráce se společnostmi architektů, zemědělců; byla zavedena instituce elévů, kategorie
inženýrů - jsou uvedeny odborné a organizační události, publikované v Journal des
géométres-experts např. informace o novém katastrálním mapování v r. 1897, které nahradilo
prozatímní mapování z roku 1850.
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V roce 1921 byla v rámci spolupráce státních a veřejných institucí založena ESTP École Spéciale des Travaux Publics, která připravovala zeměměřiče-techniky na výkon
veřejných vyměřovacích prací a která si získala velmi dobrou pověst.

Elévové - posluchači Speciální školy veřejných prací (ESTP)
při praktickém měření v městském prostředí

Vznik FIG - Fédération Internationle des géométres - v roce 1926
První světová válka přerušila všechny představy, plány a úsilí o rozšíření existující
evropské společnosti zeměměřičů, založené v roku 1878 v Paříži. Na plánovaném jednání
v Bruselu v r. 1910 byl ustaven stálý výbor, který v rámci svého působení zpracoval návrh
stanov budoucí mezinárodní instituce. Po skončení 1. světové války, obnově mírového soužití
a na základě kontaktů mezi institucemi Francie a Anglie byl s vládní podporou v Paříži
27.1.1926 zahájen II. mezinárodní kongres zeměměřičů, kde byla již za pomoci státních
orgánů založena Mezinárodní federace zeměměřičů (FIG) a byly přijaty její stanovy.
Kongresu se zúčastnilo 390 delegátů, byla připravena výstava techniky a výsledků z oblastí
geodézie, topografického mapování a katastru a také prezentace starých map z Národní
knihovny. Po skončení kongresu v Paříži pak v Bruselu pokračovaly v práci 4 odborné
komise s programy - zpracování studie o sjednocení značkových klíčů, instrumentální
a metodická problematika, urbanismus a zeměměřičská profese, právní otázky
a dokumentace, stav a životní podmínky zeměměřičů v různých zemích, vztah zeměměřičů
k vlastníkům katastru.

Jacques Roupcinski (Belgie) a René Danger (Francie)
předseda a místopředseda FIG, zvolení v roce 1926
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V závěru je uveden další vývoj FIGu, připojena také informace o národním kongresu
UGELF (Union des Géométres-Experts Francais) který proběhl v roce 1939 a byl věnován
stoletému výročí období jeho existence (1839-1939), uskutečněném těsně před vznikem 2.
světové války. Jeho programové zaměření bylo „Profese - obrana a její prezentace“ na
připomenutí jak tradice tak i na úkoly národní francouzské společnosti UGELF ve
významných oblastech národního hospodářství a očekávaných válečných.

Cintra, Jorge Pimentel
VÚGTK 48 107

Mapa „Cortes“ a hranice Brazílie
[O mapa das Cortes e as fronteiras do Brasil] / Jorge Pimentel Cintra - In: B. Cienc.
Geod. - ISSN 1413-4853. - Roč.18, č.3 (2012), s. 421-445 : 4 obr., 1tab. - Res. angl., port. Lit. 17.
Přeložil D. Dušátko (zkráceno)
Zdiby : VÚGTK, 2013. - 3 s.
Klíčová slova: historie kartografie, mapa Cortes, Tordesillaská smlouva, aplikace digitální
kartografie na starých mapách

Abstrakt: Výsledky analýzy průběhu a výsledků historie formování brazilských státních
hranic na základě kartografických podkladů připravovaných pro jednání mezi Španělskem
a Portugalskem v roce 1750 v Madridu. Historickým východiskem pro madridské jednání
byla tzv. Tordesillaská smlouva (Tratado de Tordesillas) z roku 1494, uzavřená pod patronací
papeže vymezující poledníkem 46°37´z.d. sféry vlivu obou států v Jižní Americe a garantující
omezení možných válečných konfliktů.

Tordesillaská smlouva - vymezení sfér vlivů, tmavě - španělského, světle - portugalského

Tato historická smlouva byla pro madridské politické jednání v r. 1750 doplněna
novým, tehdy soudobým kartografickým situačním podkladem pro aktualizaci průběhu
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hranic, tzv. mapa Cortes (Mapa das Cortes) která již respektovala význam přírodních prvků,
průběh terénu, dopravních podmínek i nově vzniklá sídliště. Jsou uvedeny a popsány k tomu
použité informace z cestopisů a mapové podklady z 18. století (Müllerův Atlas, atlas
Teixeirův, mapy kartografů Homema, La Condamineho, D´Anvilleho, mapy jezuitů,
http://books.google.com), s odkazy na použití astronomických souřadnic v průběhu vytyčení
historické demarkační linie, texty s odkazy a obrazovými přílohami; je podrobně rozveden
způsob její tvorby. Také již byly v daném období velmi často používány praktické
zeměměřické metody a pomůcky, probíhala kombinovaná astrononicko-geodetická měření,
při lokalizaci byly již používány zeměpisné astronomické souřadnice a výsledky
topografického a katastrálního mapování krajiny.
(ftp://geoftp.ibge.gov.br/mapas/tematicos, bndigital.bn.br).

Mapa La Condamineho „Carte du Cours du Maragnon“ z roku 1745,
jeden z hlavních podkladů použitých při tvorbě „Mapa das Cortes“

Tato mapa pod jménem Cortes byla hlavním podkladem pro politická jednání obou
stran a pro stanovení nového průběhu hranice Brazílie a tím zároveň nové hranice obou
koloniálních dominií. Bylo předpokládáno její využití jako mapového, situačního podkladu
pro organizování vzájemné vojenské pomoci proti dalším koloniálním výbojům v dané oblasti
se strany Anglie, Francie a Holandska. Autorem této mapy byl Alexandre de Gusmao,
spoluautorem doprovodného textu pak Freire de Andrade.
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Mapa „Cortes“ z roku 1749 - obr. originálu mapy použité jako geografický podklad pro jednání obou
stran a která se zároveň stala přílohou „Madridské dohody“
uzavřené v roce 1750 mezi Španělskem a Portugalskem

V článku je podrobně popsáno použité zobrazení, zeměpisné umístění, průběh hranic
a mapový, kartografický obsah mapy s předběžnými morfologickými analýzami. Uvedena je
metodika porovnání a analýz obsahu s kombinací údajů historické a digitální kartografie. Na
základě digitalizačních dat jsou uvedeny kvantifikace distorzí, statistické vyhodnocení volby
strategických bodů s odkazy na omyly a chyby s regionálním hodnocením dosahovaných
přesností. V kvantitativní analýze morfologie je kromě výsledného hodnocení připojena
tabulka chyb zeměpisných souřadnic objektů v regionech, zjišťovaných na základě uvedených
počtů identických, polohově definovaných bodů. Zvýrazněn je současný průběh hranic
Brazílie a připojena informace o anulování závěrů přijatých v „Tratado de Madrid.“
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Mapa „Cortes“ po digitální úpravě umístění sídlišť a průběhu hranice;
oproti mapě Tordesillaské je vyznačena správná poloha průběhu dělícího poledníku
(červená, přerušovaná)

V závěru je připojeno posouzení kvalitativní úrovně tehdejší iberské kartografie 18.
století a porovnání „Mapa das Cortes“ s jinými tehdy vydanými mapami a také aktuální
hodnocením významu a využitelnosti podkladů historické kartografie v oblasti politické a
geografické.
Pozn.: Překlad názvu mapy byl konzultován na Velvyslanectví Portugalské republiky.
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Anotační záznamy

37

Novinky Zeměměřické knihovny 1-2/2013

Zeměměřictví a katastr

9 800
Cajthaml, Tomáš
Možnosti uplatnění dat laserového skenování v katastru nemovitostí / Tomáš Cajthaml. In: GaKO. – ISSN 0016-7096. – Roč.58 (100), č.12, s.281-285 : obr.3, tab.2.– Lit.6.–
Res.čes., angl.
K.sl.: KN v reálném stavu, skenování, laserové nračno bodů
Abstrakt. Laserové skenování je moderní zeměměřická metoda, která nabízí rychlé
a relativně levné možnosti získání prostorových dat pro různé účely. V současnosti se používá
tato metoda zejména pro zaměření různých dopravních sítí a urbanizovaných oblastí.
Předmětem výzkumu se stalo zhodnocení možnosti využití této metody pro účely katastru
nemovitostí. (Převz.)
el
4/2013
7 992
Weber, R.
Informations de l´OFAG relatives au Développement rural [Informace instituce OFAG
o rozvoji venkova] ̸ R. Weber, G, Munz, W. Riedl, S. Smola. – In: Geomatik Schweiz. –
ISSN 1660-4458. – Roč.110,č.7,s.328-331 : tab.2, obr.14.
K.sl.: rozvoj venkova, zemědělská výroba, katastr, zeměměřictví, GIS
Abstrakt. Současná geografická infrastruktura venkova a zemědělské výroby ve Švýcarsku,
investice a federální financování jejich rozvoje; péče o katastrální informace a vedení této
dokumentace jako podkladu pro plánování, využití GIS v plánování regionálního rozvoje
a sledování vývoje životního prostředí; prezentace plánů a opatření státní instituce OFAG ve
prospěch rozvoje venkova; více na www.suisse-melio.ch.
duš
6/2013
4 913
Spangl, Dominik
Notwendigkeit
und
Möglichkeiten
eines
Katasters
öffentlich-rechtlicher
Eigentumsbeschränkungen in Österreich [Nutnost a možnosti katastru veřejnoprávních
omezení vlastnictví v Rakousku] / Dominik Spangl und Gerhard Navratil. – In: VGI.
Österr.Z.Vermess.u.Geo-Inform. - ISSN 1605-1653. - Roč.100/č.2,s.79-85 : obr.3. - Lit.18. Res.něm., angl.
K.sl.: katastr, veřejnoprávní omezení vlastnictví, pozemkové parcely, registrace půdy
Abstrakt. Rakouský systém registrace půdy má za cíl dokumentaci práv a povinností
plynoucích z privátního práva. Zatím není žádný registr dokumentující veřejnoprávní omezení
vlastnictví půdy, který by byl dostupný veřejnosti. V článku jsou diskutovány požadavky
a možnosti realizace takového registru. Dále jsou diskutovány veřejnoprávní restrikce
rakouského právního systému a hranice těchto restrikcí. Je uveden technický koncept pro
zavedení uvedeného registru.
di
27/2013
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15 937
Šavuk, V. S.
VVedenije v dejstvije mestnych sistem koordinát v Severo-Kavkazskom federal’nom okruge
[Zavedení lokální souřadnicových systémů v Severokavkazské federální oblasti] / V.S.Šavuk.
In: Geod. i Kartogr. – ISSN 0016-7126. - 2012/č.10,s.10-13. – Lit.8. - Res.rus., angl.
K.sl.: státní katastr nemovitostí, deformace souřadnicových systémů, katalogy souřadnic,
lokální souřadnicové systémy
Abstrakt. Je popisováno zavedení lokálních souřadnicových systému v Severokavkazské
federální oblasti (SKFO). Stručně je ohodnocena přesnost souřadnicové ho systému S-42 na
území SKFO. Analýza použitých souřadnicových systémů. Jsou studovány úlohy přechodu na
lokální souřadnicové systémy. Popisován postup transformace katalogů souřadnic a údajů
státního katastru nemovitostí.
di
35/2013

Vyšší geodezie, vyrovnávací počet
29 696
Závoti, J.
A simple proof of the solutions of the Helmert- and the overdetermined nonlinear 7parameter datum transformation [Obecné ověření východisek pro řešení Helmertovy nelineární
7-parametrické systémové transformace] / J. Závoti. - In: Acta Geod. Geophys. hung. – ISSN 12178977. - Roč.47,č.4, s.453-464. – Lit.18. - Res. angl.
K.sl.: 3D, systémová 7-parametrická transformace, absolutní orientace
Abstrakt. Obecné posouzení metod vyjadřování přírodních zákonů, vztahů a zákonitostí
v geodéii a možnosti jejich prezentace nelineárními rovnicemi, obecně prostřednictvím
lineárních transformací a použitím iterací. Předpoklady pro použití lineárních tvarů, důsledky
zjednodušení a aproximací; případy, kdy lze použít postupy pro korektní řešení nelineárních
úloh. Zavedením parametrů do matric rotace a jejich prostřednictvím jsou odvozeny vztahy
pro 2D a 3D podobnostní transformace. Prezentovaná metodiky nevyžaduje zavedení iterací
ani převod rovnic do lineárního tvaru, měřítkový parametr je určen v obou případech řešením
polynomiální rovnice 2.řádu a představuje zjednodušený proces. Vztahy pro 2D Helmertovu
podobnostní transformaci, základní rovnice pro nové řešení 3D 7-parametrické podobnostní
systémové transformace, zhodnocení lineárních parametrů, shrnutí a numerický příklad.
duš
25/2013
50 496
Zhou, Mingduan
The application of the model of coordinate S-transformation for stability analysis of
datum points in high-precision GPS deformation monitoring network [Použití modelu
podobnostní transformace pro analýzu stability referenčních bodů ve vysoce přesných sítích
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GPS pro monitorování deformací] / Jiming Guo, Mingduan Zhou, Chao Wang and Lianhui
Mei. - In: J.appl.Geod. – ISSN 1862-9016. – Roč.6,č.3-4,s. 143-148: obr.3, tab.4. - Lit.18. –
Res.
K.sl.: analýza stability bodů, podobnostní transformace, prahový způsob, statistický testovací
způsob, sítě GPS k monitorování deformací
Abstrakt. Je navržena nová metoda analýzy stability referenčních bodů monitorovacích
vysoce přesných sítí GPS založená na podobnostní transformaci. Model S-transformace
souřadnic je použit k výpočtu sedmi parametrů transformace ve dvou po sobě jdoucích
měřických etapách. K posouzení stability bodů byl vyvinut "prahový způsob" a "statistický
testovací způsob" k posouzení stability referenčních bodů monitorovací sítě GPS prvního řádu
ke sledování deformací vodní elektrárny situované v západní oblasti Číny.
di
31/2013
15 937
Balandin, V. N.
K voprosu opredělenija normal'nych vysot toček dlja lokal'nych ob'jektov na osnove
sputnikovogo nivelirovanija [K otázce určování normálních výšek bodů pro lokální objekty
na základě družicové nivelace] / V.N. Balandin, I.V. Meňšikov, S. L. Štern. - In: Geod. i
Kartogr. – ISSN 0016-7126. - 2012/č.10,s.5-9 : obr.4, tab.5. – Lit.9. - Res.rus., angl.
K.sl.: geodetická , normální výška, družicová nivelace
Abstrakt. Jsou studovány otázky výpočtu normálních výšek určovaných bodů na základě
současných družicových technologií. Pro lokální oblast je navržen optimální jednoduchý
a přesný algoritmus dovolující provádění družicové nivelace s přesností technické nivelace při
délce pořadů do 10 km.
di
51/2013
50 496
Saltogianni, Vasso
Adjustment of highly non-linear redundant systems of equations using a numerical,
topology-based approach [Vyrovnání nadbytečných systémů vysoce nelineárních rovnic
použitím numerického topologicky založeného postupu] / Vasso Saltogianni. - In:
J.appl.Geod. – ISSN 1862-9016. – Roč.6,č.3-4,s.125-134 : obr.8, tab.7. - Lit.17. – Res.
K.sl.: numerické vyrovnání, topologie, nelineární rovnice, systém nadbytečných rovnic
Abstrakt. Vyrovnání systémů vysoce nelineárních nadbytečných rovnic, odvozených
z pozorování některých geofyzikálních procesů a geodetických dat, nemůže být řešeno
konvenční metodou nejmenších čtverců a je založeno na různých způsobech numerické
inverze. Doposud tyto způsoby vedly k řešením vedoucím k lokálním minimům, korelovaným
výsledkům a slabé kontrole chyb. K překonání těchto slabin byl navržen alternativní
numericko-topologický způsob řešení inspirovaný navigací blikajícím majákem používaný
u méně přesných 2D aplikací. Je popisován navržený způsob řešení, jehož účinnost byla
posouzena porovnáním s konvenčním vyrovnáním podle MNČ.
di
55/2013
50 496
Aharizad, Nezhla
Optimized Kalman filter versus rigorous method in deformation analysis [Optimizovaný
Kalmanův filtr versus rigorózní metoda v deformační analýze] / Nezhla Aharizad, Halim
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Setan and Mengchan Lim. - In: J.appl.Geod. – ISSN 1862-9016. – Roč.6,č.3-4,s.135-142 :
obr.2, tab.7. - Lit.18. – Res.
K.sl.: Kalmanův filtr, nelineární Kalmanův filtr, optimizovaný Kalmanův filtr, deformační
analýza, sledování deformací
Abstrakt. Je provedeno zhodnocení optimizovaného Kalmanova filtru a jeho použití
a vhodnost v deformační analýze porovnáním s rigorózní metodou - iterační váženou
podobnostní transformací (IVPT). K použití Kalmanova filtru v kinematickém módu byly
použity 2D observace totálními stanicemi. Dále byl použit test stability jednotlivých bodů. Na
rozdíl od IVPT kombinuje Kalmanův filtr všechny informace k výpočtu požadovaných
parametrů.Prvky polohového vektoru tvoří poloha a její změny. Kalmanův filtr je vhodný ke
studiu chování deformací při katastrofách. Kalmanův filtr umožňuje přímý výpočet deformac
sledovaných objektů.
di
30/2013
15 937
Balandin, V. N.
K voprosu opredělenija normal'nych vysot toček dlja lokal'nych ob'jektov na osnove
sputnikovogo nivelirovanija [K otázce určování normálních výšek bodů pro lokální objekty
na základě družicové nivelace] / V.N. Balandin, I.V. Meňšikov, S. L. Štern. - In: Geod.
i Kartogr. – ISSN 0016-7126. - 2012/č.10,s.5-9 : obr.4, tab.5. – Lit.9. - Res.rus., angl.
K.sl.: geodetická , normální výška, družicová nivelace
Abstrakt. Jsou studovány otázky výpočtu normálních výšek určovaných bodů na základě
současných družicových technologií. Pro lokální oblast je navržen optimální jednoduchý
a přesný algoritmus dovolující provádění družicové nivelace s přesností technické nivelace při
délce pořadů do 10 km.
di
58/2013
50 496
Wang, Jin
On the detection of systematic errors in terrestrial laser scanning data [O detekci
systematických chyb v datech pozemního laserového skenování] / Jin Wang, Hansjoerg
Katterer and Xing Fang. - In: J.appl.Geod. – ISSN 1862-9016. – Roč.6,č.3-4,s.187-192 :
obr.3, tab.1. - Lit.21. – Res.
K.sl.: pozemní laserové skenování, systematické chyby, Gauss-Helmertův model, strukturální
monitorování
Abstrakt. Je uvedena metoda ICP (Iterative Closest Point) zjišťování systematických chyb ve
výsledcích dvou etap měření. Zpracování systematických chyb spočívá ve třech krocích.
Nejdříve byl jeden z datových souborů transformován do referenčního systému zavedením
Gauss-Helmertova modelu. Ve druhém kroku jsou navrženy metody kvadratické formy
odhadu a segmentace pro překrývající se datové soubory. Ve třetím kroku je použita metoda
ICP pro jemné zjištění a registraci systematických chyb.Je uveden příklad sledování povrchu
přehrady technologií pozemního laserového skenování.Výsledky ukázaly zlepšení přesnosti
polohy bodů o 1,6 mm.
di
37/2013
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Kartografie
24 131
Souchon, J-Ph.
A large format camera system for national mapping purposes [Velkoformátový kamerový
systém pro národní mapování] / Souchon J.-Ph., Thom Ch., Maynard Ch., Martin O. - In: In: Rev.franç.Photogramm.Télédét – ISSN 1768-9791. - Č.200 (Roč.54, č.4),s.48-53 : obr.7,
tab.2. - Lit.12. - Res.fr.
K.sl.: družice, vysoké rozlišení, lokalizace, agilnost
Abstrakt. Prezentace projektu IGN CAMv2 (Francie, zahájeno v r. 2006) využívání
leteckého čtyřkanálového kamerového systému středního formátu a jeho kompozice
s využitím Kodak KAF 39 000 (39 mega-pixelů vektorového sensoru = 7,216×5,412 pixelů);
konstrukce trojsystému se střední obrazovou barevnou konfigurací se 4 snímacími kamerami
RGB a NIR (Near-Infrared) používaného r. 2009 v IGN, gyroskopická stabilizace INS
(uveden typ) a přijímač GPS se záznamy absolutního času (TDI, MET), filtrace barev,
georeferencování a další charakteristiky a specifikace (tab.1, 2); uvedeny verze pro 3D
modely snímání sídlišť a pro ortofotografické využití, tvorbu DMT, mapování; připojeny
zkušenosti z nasazení s obr.
duš
10/2013
48 212
Bogle, Bonnie
Make Web Maps with MapBox [Tvorba webových map prostřednictvím MapBox] / Bogle
Bonnie - In: Geoinform. – ISSN 1387-0858. - Roč.15,č.8,s.34-35 : obr. 5.
K.sl.: interaktivní mapování web, nová technologie MapBox, charakteristiky, využitelnost
Abstrakt. Nový programový komplex MapBox jako základna pro tvorbu velmi kvalitních
interaktivních map, využitelný na webové stránky sídlišť (MapBox Street), geografie území
a mobilní navigační zařízení; aplikace dektoskopu TileMill pro interface MapBox (uvedeny
jeho charakteristiky), formáty a databáze (ESRI Shapefile, KML, GeoJSON, GeoTIFF,
PostGIS, SQLife) a programy ovládání; oblasti využití – globální geografické, sociální,
ochrana životního prostředí, reportáže; více na http://mapbox.com.
duš
21/2013
50 334
Stevens, D. P.
Crowdsource Mapping [Velké zdroje pro mapování] / D. P. Stevens, J.C. Villagran. - In:
Imag. Not. – ISSN 0896-7091. - Roč.27,č.3,s.10-12 : obr.2. – Lit.4
K.sl.: hurikány, mapování důsledků katastrof, Haiti, Crisis Mappers Network
Abstrakt. Program OSN „UN-SPIDER“ pro mapové, kartografické, vizuální zabezpečování
důsledků krizí a následných přírodních, situačních změn vzniklých po přírodních katastrofách
(příklad hurikány na Haiti); používané datové zdroje a technologie – snímky UDZ, pozemní
obrazové podklady a měřická data (http://crisismappers.net/profiles/blogs/report-for-dec2011-samoa-cyclone-simulation-releases); vznik nové oblasti mapování a kartografie.
duš
22/2013
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15 937
Ivanov, A. G.
Avtomatizacija processov vybora sposobov izobraženija kartografirujemych objektov i
javlenij [Automatizace procesů volby zobrazení mapovaných objektů a jevů] / A.G. Ivanov,
O.A. Bulygina. - In: Geod. i Kartogr. – ISSN 0016-7126. - 2012/č.10,s.27-33 : obr.2, tab.2. –
Lit.6. - Res.rus., angl.
K.sl.: automatizace volby zobrazení, způsoby kartografického znázornění, typy kartografické
indexace, charakter prostorové lokalizace
Abstrakt. Je studována tvorba a volba zobrazení mapovaných jevů na základě charakteristik
způsobů a vlastností zobrazovaných objektů a jevů. Je vytvořena tabulka zobrazovacích
způsobů mapovaných jevů a jejich charakteristik. Navržen obecny algoritmus volby
kartografického zobrazení pro tématické mapy. Uveden příklad volby zobrazení na základě
vypracovaného programu.
di
36/2013

Fotogrammetrie, DPZ
51 042
KYOJI SASSA
Landslides : disaster risk reduction [Sesuvy půdy : snížení rizik katastrof]/ Kyoji Sassa,
Paolo Canuti (Eds). - Berlin : Springer, 2009. - xviii, 649 s. : obr. - Lit. - Rejstř. ISBN9783540699668.
K.sl.: sesuvy půdy, DPZ, ekologie, mapování, měření deformací
Abstrakt. Sborník světové konference OSN o snižování rizika katastrof , konané v Kobe
v roce 2005. Projekty mezinárodního programu studia sesuvů půdy (IPL)a postup realizace
programu 2. 8 zásadních přednášek z oblasti strategie snižování rizika sesuvů. Dosavadní
výsledky globální spolupráce v oblastech mechanizmů a dopady sesuvů, vzdělávání a tvorba
znalostních kapacit v oblasti studia a predikce sesuvů, zmírnění následků, souvislosti se
změnami klimatu, ekonomické a sociální dopady a dopady na životní prostředí, vodní a lesní
hospodářství.
js
1/2013
51 043
KYOJI SASSA
Progress in landslide science [Pokroky vědy o sesuvech půdy] / Koji Sassa, Hiroshi
Fukuoka, Fawu Wang, Gonghui Wang. - Berlin : Springer, 2007. - XXXVII, 378 s. : obr., tab.
- Lit. - Rejstř. - USBN 9783540709640.
K.sl.: sesuvy půdy, geomechanika, seismika, měření deformací, DPZ
Abstrakt. Věda o sesuvech jako nová vědecká disciplína : přehled problémů na britských
ostrovech s ohledem na geologii, geografii a konzervaci. Mechanika malých sesuvů
43
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a dynamika rychlých sesuvů. Modelování toků sutí. Dynamika sesuvů. Monitorování sesuvů.
Odhady rizika.
js
2/2013
50 496
Chow, Jacky C.K.
Point-based and plane-based deformation monitoring of indoor environments using
terrestrial laser scanners [Bodové a plošné monitorování interiérů pozemními laserovými
skenery] / Jacky C.K.Chow, Axel Ebeling and William F.Teskey. - In: J.appl.Geod. – ISSN
1862-9016. – Roč.6,č.3-4,s.193-202 : obr.6, tab.7. - Lit.39. – Res.
K.sl.: pozemní laserové skenování, monitorování deformací, geometrické modelování, bodové
mračno
Abstrakt. Pozemní laserové skenery jsou vysoce přesným 3D přístrojem schopným
monitorovat submilimetrové deformace blízkých objektů. Tradičně se monitorování
deformací provádí pomocí záměrných terčů. K zajištění požadované přesnosti je nutné
vyloučení systematických chyb přístroje. Jednou z metod vedoucích ke snížení vlivu
systematických chyb je samokalibrace pozemních laserových skenerů. Je ukázána metoda
samokalibrace, která docílila snížení velikosti měřických chyb pod úroveň 1 milimetru. Dále
je popisována metoda plošného monitorování objektů bez použití záměrných terčů. Metoda je
demonstrována použitím skeneru Leica HDS6100.
di
41/2013
24 131
Dubrevuil, V.
Monitoring the pioneer frontier and agricultural intensification in Mato Grosso using
SPOT vegetation images [Monitorování hranic a intensifikace zemědělství v Mato Grosso
s využitím snímků vegetace SPOT] / V. Dubrevuil, D. Arvor, N. Debortoli. - In:
Rev.franç.Photogramm.Télédét. – ISSN 1768-9791. – Č.200 (Roč.54, č.4),s.2-11 : obr.7. - Lit.
34. - Res.fr.
K.sl.: dálkový průzkum, NDVI, obchodování se zemědělskými produkty, odlesňování,
Amazonie, hranice
Abstrakt. Informace o sledování probíhající přeměny amazonského pralesního prostředí
Mato Grosso (907 000km²) v důsledku pěstování soji, odlesňování, urbanizace; využití
technologie NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) - jednoduchého grafického
indikátoru pro analýzy výsledků snímání DPZ (SPOT-Vegetation) v oblastech sledování
globálních změn životního prostředí, charakteristiky technologie, programy; nasnímanané
informace, výsledky analýz a statistik, intenzifikace procesu agrární diverzifikace; ukázky
analytických výstupů od r.1999; více na http://free.vgt.vito.be/home.php.
duš
7/2013
15 937
Novakovskij, B. A.
PHOTOMOD i tematičeskoje kartografirovanije [ PHOTOMOD a tématická artografie] /
B.A. Novakovskij, R. B. Permjakov, P. Je. Kargašin. - In: Geod. i Kartogr. – ISSN 00167126. - 2012/č.10,s.33-39 : obr.5. – Lit.10. - Res.rus., angl.
K.sl.: povodí, plánování vodních nádrží, pokládka potrubí, tématická kartografie, digitální
model terénu, digitální fotogrammetrické systémy
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Abstrakt. Je ukázáno, že současný rozvoj tématické kartografie jde cestou zdůraznění role
geoinformačních systémů v procesu zpracování různých zdrojů informací. Zvláštní postavení
mezi nimi má dálkový průzkum (DP) a digitální modely terénu (DMT), které mohou být
odvozeny z DP prostředky digitálních fotogrammetrických systémů (DFS). Jsou uvedeny
možnosti použití DFS PHOTOMOD 5.2 pro tématickou kartografii a metodika syntézy
fotogrammetrického způsobu tvorby DMT a jejich následného geoinformačního zpracování.
di
44/2013
24 131
Lefévre-Fonollosa, M.-J.
HYPXIM – an innovate spectroimager for science, security a defence requirements
[HYPXIM – inovovaný spektrální snímač pro vědu a požadavky bezpečnosti a obrany] / M.J., Lefévre-Fonollosa, S. Michel, S. Hosford. - In: Rev.franç.Photogramm.Télédét – ISSN
1768-9791. - Č.200 (Roč.54, č.4),s.20-27 : obr.6. - Lit.8. - Res.fr.
K.sl.: hyperspektrální družice, obrazová spektroskopie, specifikace optického sensoru
Abstrakt. Zpráva o dosažených technických parametrech hyperspektrálních aplikačních
výzkumů, jejich vědeckých a obranných aplikacích ve Francii (instituce CNES); podrobné
rozvedení tecnických požadavků na vysoké prostorové rozlišení hyperspektrálních misí
v oblastech – studia vegetací, pobřežních a vnitrozemských vodních ekosystémech, geověd,
rozvoje sídlišť, atmosférických studií, požadavků bezpečnosti a obrany; technologické
postupy nové hyperspektrální generace vysokého rozlišení – scénáře vývojových fází
HYPXIM-C (rozlišení 15m), HYPXIM-P (rozlišení 8m), možnosti využití minisatelitů
kmpatibilních se Sojuz, Vega; perspektivní průmyslové využití v období 2020-21; připojena
porovnání spektrálních, geometrických a časových (temporálních) charakteristik od míry
rozlišení 5m; dosavadní výsledky.
duš
8/2013
24 131
Kubik, Ph.
The Pleiades System : High resolution capability suited to users needs [Systém Plejády –
schopnost vysokého rozlišení pro uživatelské potřeby] / Ph. Kubik, H. de Boissezon, C. Tinel,
J. Michel, M. Grizonnet. - In: Rev.franç.Photogramm.Télédét – ISSN 1768-9791. - Č.200
(Roč.54, č.4),s.28-35 : obr.11, tab.1. - Lit.18. - Res.fr.
K.sl.: družice, vysoké rozlišení, lokalizace, nabídky
Abstrakt. Vypuštění družice Pleiades 1A (17.12.2011) s duálním observačním, snímacím
systémem mělo velký význam a přínosy pro uživatele snímků DPZ – vysoké rozlišení
optického snímání (uvedeno – 0,7m pro panchromatické pásy a 2,8m pro 4 multispektrální)
při záběru cca 20km; prezentace systému, další aplikace nových evropských družicových
technologií (inovace autokalibrace, kontrolní gyros, stereoskopické mozaikové snímky);
vývoj systému od r. 2007, v programu ORFEO (připojen seznam institucí a služeb), nabídky
systému, jeho architektura, prezentace snímků (rok 2012) s připojením kriterií kvality;
pokračující tematický vývoj programu ORFEO Pleiades, vývoj řešení a zpracování snímků
s moduly Montewerdi software; oblasti možného využívání – výčet; odkaz na www.qgis.org.,
www.orfeo-toolbox.org.
duš
9/2013
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24 131
Puech, Ch.
Airborne LIDAR for natural environments: Research and applications in France
[Letecký LIDAR pro přírodní prostředí – výzkum a aplikace ve Francii] / Ch. Puech, C.
Durriea. - In: Rev.franç.Photogramm.Télédét – ISSN 1768-9791. - Č.200 (Roč.54, č.4),s.5468 : obr.14. - Lit.71. - Res.fr.
K.sl.: LIDAR, MNS, MNT, úplné vlnění, aplikace, výzkumy, přírodní prostředí, lesy, vodstvo,
bathymetrie, geomorfologie, ekosystém, letecký palubní systém, systematický rozvoj, Francie
Abstrakt. Fyzikální a technologické základy a prezentace výzkumných prací z oblasti
aplikací leteckého systému LIDAR pro monitorování kvality přírodního prostředí; první je
prezentací aplikací založených na použití velmi vysokém rozlišení digitálního modelu terénu
odvozeného z dat LIDAR orientovaného na analyzované oblasti přírodního prostředí, další
pak jsou prezentace dosud publikovaných prací a článků v RFPT, tematické příspěvky
o aplikacích LIDAR na konferencích od r. 2006; metody LIDAR přehled technologií
zpracování s příklady (digitální model povrchové vegetace, tvorba DMT, výškových modelů
osídlení); souhrn oblastí využití, porovnání klasických a současných metodik, aktuální
projekty, výsledky a odkazy.
duš
11/2013
24 131
Héno, R.
An overview of close range photogrammetry in France [Přehled vymezených oblastí
fotogrammetrie ve Francii] / R. Héno, Y.Egels, Ch. Heipke, P. Grussenmeier. - In: - In:
Rev.franç.Photogramm.Télédét – ISSN 1768-9791. - Č.200 (Roč.54, č.4),s.80-87 : obr.12. Lit.36. - Res.fr. .
K.sl.: vymezené oblasti fotogrammetrie, metody snímání, laserové skenování
Abstrakt. Přehled moderních fotogrammetrických metod a jejich využití pro řešení
soudobých úloh zabezpečovaných dnešní fotogrammetrií ve Francii; vývoj fotogrammetrie od
poloviny 19.st. do období let 1990, ukázky řešených úloh, aplikace nové techniky
a kombinovaných technologických přístupů ve vyměřování sídlišť, v inženýrských aplikacích,
architektuře, ochraně a obnovách kulturního dědictví; prezentace tvorby 3D modelů objektů,
nasazení pozemních lazerových skenerů, ortofotografie a lazerové obrazy chrámových maleb,
mobilní mapování s využitím dálkově ovládaných vrtulníků UAV (Unmanned Aerial
Vehicles); technologie a management ukládání a zpracování dat; využití pro tvorbu web –
propagačních, naučných, pro turistiku atd., široké využití ve školství a výchově – příklad
ESGT (École Supérieure des Géométres Topographes) ve Štrasburgu; více na http://w3.anrproteus.fr?q=node/124, http://www.map.archi.fr/3D-monuments/, http://photosynth.net ,
http://www.engs.eu/Ecole-d-ete, http://recherche.ing.fr/labos/matis/ .
duš
12/2013
42 690
Andres, Ludovic
L´apport de la donnée topographique pour la modélisation d´un territoire [Přínos
topografických údajů ke zdokonalení 3D modelování a klasifikaci území] / Andres, Ludovic In: XYZ Rev.Assoc.franç.Topogr. – ISSN 0290-9057. – Č.133 ( Roč.34, č.4), s.24-30 :
obr.10. – Lit.9. - Res. angl.
K.sl.: 3D, virtuální sídla, numerické makety, topografie, fotogrammetrie, SIG, cityGML
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Abstrakt. Prezentace použití 5 experimentálních postupů při tvorbě 3D modelu terénu
rozsáhlého území (Nice Cote d´Azur) s vysokou úrovní detailů a s velkou přesností; metodika
vytvoření souborů strukturálních fotogrammetrických mapovacích dat za účelem generování
velmi podrobného velkoměřítkového 3D modelu využitelného k tvorbě topografických map
pro plánování výstavby sídlišť, v urbanismu a dopravním projektování, pro technické,
vědecké aplikace a k prognostickému simulování; vývojové diagramy tvorby, vyhodnocování
fotogrammetrických snímků a tvorba Autocad Map; příklady využití.
duš
13/2013
48 212
Colombo, Luigi
Terrestrial Laser Scanning Specifications [Technologická specifikace pozemního
laserového skenování] / Luigi Colombo, Barbara Marana - In: Geoinform. – ISSN 13870858. - Roč.15,č.8,s.28-31 : obr.7. – Lit. 3
K.sl.: pozemní laserové skenování, zdokonalování technologie, automatizace operací, webové
stránky
Abstrakt. Aktuální rozšířené využívání technologií pozemního laserového skenování,
prezentace skenovací techniky, metrologické základy pozemních měřických systémů, datový
podklad pro zpracování charakteristik snímaných objektů; prezentace techniky 3 typů
pozemních skenerů, specifikace a jejich použití, přesnost snímání, určování polohy GNSS,
kombinace s fotogrammetrií; obsluha, nabídky software - internetové adresy a výstupy;
geometrické a kvalitativní testování, návody na konstrukci modelů.
duš
20/2013
4 913
Kurtze, Christian
Bearbeitung von historischen Luftbildern für die archäologische Ausgrabung Ephesos
[Zpracování historických leteckých snímků pro archeologické vykopávky Efesu] / Christian
Kurtze, Stefan Klotz, M.Orhan Altan und Gönül Toz. - In: VGI. Österr.Z.Vermess.u.GeoInform. - ISSN 1605-1653. - Roč.100/č.2,s. 86-97 : obr.10, tab.1. - Lit.24. - Lit.18. Res.něm., angl.
K.sl.:foto grammetrie, historické letecké snímky, archeologie, Efes
Abstrakt. Je popisováno fotogrammetrické zpracování a analýza leteckých snímků, které
tvoří důležitý podklad pro další archeologický výzkum v Efesu. Pro studii byly k dispozici
letecké snímky pořízené v letech 1966, 1977 a 1997 s různým záběrem a kvalitou obrazu.
Snímky byly převedeny do jednoho souřadnicového systému zaměřením souboru přirozených
vlícovacích bodů. Výsledkem byly digitální modely terénu a ortosnímky. Dále byly ukázány
výhody odvozených dat pro archeologický výzkum. Na snímcích byly např. zjištěny zdi pod
povrchem země, které byly rovněž zjištěny geofyzikálními metodami. Dále byl odhalen
průběh románského akvaduktu.
di
28/2013
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Inženýrská a průmyslová geodezie

Hüttner, Miloš
Statická analýza lanových konstrukcí deformační metodou / Miloš Hüttner, Petr Fajman.
– In: Stav. Obz. ISSN 1210-4027. - Roč.21, výběr článků 2, s.56-62 : obr.8. – Lit.8.
K.sl.:analýza statická, konstrukce lanovém deformace
Abstrakt. Autoři článku popisují deformační metodu při statické analýze lanových soustav.
Je objasněna metoda samotná a podrobně vysvětlen iterační algoritmus pro stanovení
finálního tvaru konstrukce. Je názorně vysvětlen iterační krok a ověřena funkčnost metody.
el
5/2013
42 690
Barras, V.
Mesures de déformées initiales de poutres métalliques procédés topométriqies au service
d´essais statiques [Měření počátečních deformací statiky kovových nosníků topometrickou
procedurou] / V Barras, M. Staub, N. Boisonnade. - In: XYZ Rev.Assoc.franç.Topogr. –
ISSN 0290-9057. - Č.133 ( Roč.34, č.4), s.41-45 : obr.13. – Lit.2. - Res. angl.
K.sl.: deformace kovových konstrukcí, metodika modelování, 3D skenovací technika,
průmyslová topometrie, ArcellorMittal, digitalizace, přesnost,
Abstrakt. Prezentace moderní topometrické technologie skenování průběhu deformace
kovové konstrukce nosníků (instituce iCEN HEIG-VG, EIA-Fr Švýcarsko), vytvoření
digitálního 3D modelu průběhu deformace kovového objektu; etapy měření a zpracování,
metodika snímání (technika Leica ScanStation2), numerické zpracování (Next Engine 3D
Scanner HD), doplnění pomocnou technikou; submilimetrová přesnost, ověřování, hodnocení.
duš
14/2013
50 496
Aharizad, Nezhla
Optimized Kalman filter versus rigorous method in deformation analysis [Optimizovaný
Kalmanův filtr versus rigorózní metoda v deformační analýze] / Nezhla Aharizad, Halim
Setan and Mengchan Lim. - In: J.appl.Geod. – ISSN 1862-9016. – Roč.6,č.3-4,s.135-142 :
obr.2, tab.7. - Lit.18. – Res.
K.sl.: Kalmanův filtr, nelineární Kalmanův filtr, optimizovaný Kalmanův filtr, deformační
analýza, sledování deformací
Abstrakt. Je provedeno zhodnocení optimizovaného Kalmanova filtru a jeho použití
a vhodnost v deformační analýze porovnáním s rigorózní metodou - iterační váženou
podobnostní transformací (IVPT). K použití Kalmanova filtru v kinematickém módu byly
použity 2D observace totálními stanicemi. Dále byl použit test stability jednotlivých bodů. Na
rozdíl od IVPT kombinuje Kalmanův filtr všechny informace k výpočtu požadovaných
parametrů. Prvky polohového vektoru tvoří poloha a její změny. Kalmanův filtr je vhodný ke
studiu chování deformací při katastrofách. Kalmanův filtr umožňuje přímý výpočet deformac
sledovaných objektů.
di
30/2013
50 496
48

Novinky Zeměměřické knihovny 1-2/2013

Kopáčik, Alojz
Spectral alalysis of structural deformation - a case study [Spektrální analýza deformace
staveb - studijní příklad] / Alojz Kopáčik and Imrich Lipták. - In: J.appl.Geod. – ISSN 18629016. – Roč.6,č.3-4,s.159-166 : obr.13, tab.7. - Lit.6. – Res.
K.sl.: dynamická deformace, spektrální analýza, rychlá Fourierova transformace,
Lomb-Scargleův periodogram
Abstrakt. Konstrukce staveb jsou extrémně citlivé na podmínky okolí. Nejčastějším typem
vnějších podmínek je vliv větru, slunečního svitu a teploty okolí staveb a v neposlední řadě
zatížení samotnou stavbou a nepřímé zatížení jiným zdrojem. Rovněž mohou působit
resonanční frekvence vibrací v oboru 0,1-100 Hz. Uvedené jevy mohou značně ovlivňovat
statické a dynamické charakteristiky staveb a jejich bezpečnost a funkčnost. Je uveden příklad
sledování uvedených jevů geodetickými metodami u dvou typů staveb - mostu Apollo přes
řeku Dunaj v Bratislavě a průmyslové věžovité stavby. Cílem je studium dynamického
chování obou staveb použitím spektrální analýzy. Pomocí rychlé Fourierovy transformace
a Lomb-Scargleova periodogramu byly určeny vlastní frekvence a amplitudy oscilací staveb.
di
32/2013
50 496
Gikas, Vassilis
Ambient vibration monitoring of slender structures by microwave interferometer
remote sensing [Monitorování vibrací štíhlých staveb dálkovým průzkumem mikrovlnným
interferometrem] / Vassilis Gikas. - In: J.appl.Geod. – ISSN 1862-9016. – Roč.6,č.3-4,s.167176 : obr.12, tab.2. - Lit.12. – Res.
K.sl.: dynamické monitorování, mikrovlnná radarová interferometrie, komín, dynamické
monitorování, mikrovlnná radarová interferometrie, komín, kabelový visutý most, kabelový
visutý most
Abstrakt. Jsou testovány možnosti použití mikrovlnné radarové interferometrie
k monitorování dynamického chování velkých inženýrských staveb. Přehled metod, jejich
princip se zvláštním důrazem na systém IBIS-S. Jsou uvažovány dvě oblasti použití
a uvedeny výsledky a diskutovány výsledky analýzy. První studie zahrnuje sledování
dynamické reakce komínu elektrárny na působení větru. Druhý příklad popisuje dynamické
chování kabelového visutého mostu.
di
33/2013
50 496
Chmelina, Klaus
A 3-d laser scanning system and scan data processing method for the monitoring of
tunnel deformations [3-D skenovací systém a metoda zpracování skenovacích dat pro
monitorování deformací tunelu] / Klaus Chmelina, Josef Jansa, Gerd Hesina and Christoph
Traxler. - In: J.appl.Geod. – ISSN 1862-9016. – Roč.6,č.3-4,s.177-185 : obr.9. - Lit.9. - Res.
K.sl.:3-D laserové skenování, mobilní vícesenzorový systém, monitorování deformací tunelu,
virtuální realita
Abstrakt. Jsou uvedeny mobilní vícesenzorový systém Orthos Plus pro monitorování
a mapování stěn tunelu, metoda zpracování skenovacích dat a výpočtu 3-D deformací stěn
tunelu a nástroj virtuální reality podporující interpretaci dat. Měřický systém sestává z 3-D
laserového skeneru, motorizované totální stanice a digitální kamery. Všechny tyto části jsou
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umístěny na mobilní podložce. Nástroj virtuální reality umožňuje pozorovat 3-D model tunelu
a jeho animaci v čase.
di
29/2013
50 496
Wang, Jin
On the detection of systematic errors in terrestrial laser scanning data [O detekci
systematických chyb v datech pozemního laserového skenování] / Jin Wang, Hansjoerg
Katterer and Xing Fang. - In: J.appl.Geod. – ISSN 1862-9016. – Roč.6,č.3-4,s.187-192 :
obr.3, tab.1. - Lit.21. – Res.
K.sl.: pozemní laserové skenování, systematické chyby, Gauss-Helmertův model, strukturální
monitorování
Abstrakt. Je uvedena metoda ICP (Iterative Closest Point) zjišťování systematických chyb ve
výsledcích dvou etap měření. Zpracování systematických chyb spočívá ve třech krocích.
Nejdříve byl jeden z datových souborů transformován do referenčního systému zavedením
Gauss-Helmertova modelu. Ve druhém kroku jsou navrženy metody kvadratické formy
odhadu a segmentace pro překrývající se datové soubory. Ve třetím kroku je použita metoda
ICP pro jemné zjištění a registraci systematických chyb. Je uveden příklad sledování povrchu
přehrady technologií pozemního laserového skenování.Výsledky ukázaly zlepšení přesnosti
polohy bodů o 1,6 mm.
di
40/2013
50 496
Chow, Jacky C.K.
Point-based and plane-based deformation monitoring of indoor environments using
terrestrial laser scanners [Bodové a plošné monitorování interiérů pozemními laserovými
skenery] / Jacky C.K.Chow, Axel Ebeling and William F.Teskey. - In: J.appl.Geod. – ISSN
1862-9016. – Roč.6,č.3-4,s.193-202 : obr.6, tab.7. - Lit.39. – Res.
K.sl.: pozemní laserové skenování, monitorování deformací, geometrické modelování, bodové
mračno
Abstrakt. Pozemní laserové skenery jsou vysoce přesným 3D přístrojem schopným
monitorovat submilimetrové deformace blízkých objektů. Tradičně se monitorování
deformací provádí pomocí záměrných terčů. K zajištění požadované přesnosti je nutné
vyloučení systematických chyb přístroje. Jednou z metod vedoucích ke snížení vlivu
systematických chyb je samokalibrace pozemních laserových skenerů. Je ukázána metoda
samokalibrace, která docílila snížení velikosti měřických chyb pod úroveň 1 milimetru. Dále
je popisována metoda plošného monitorování objektů bez použití záměrných terčů. Metoda je
demonstrována použitím skeneru Leica HDS6100.
di
39/2013
50 496
Wu, Jicang
Monitoring ground subsidence in Shanghai maglev area using two kinds of SAR data
[Sledování sedání půdy v oblasti šanghajské rychlodráhy použitím dvou druhů radarových
dat] / Jicang Wu, Lina Zhang and Tao Li. - In: J.appl.Geod. – ISSN 1862-9016. – Roč.6,č.34,s.209-213142 : obr.8. - Lit.14. – Res.
K.sl.: Šanghajská rychlodráha maglev, poklesy půdy, SBAS, ALOS, PALSAR
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Abstrakt. Šanghajská rychlodráha (maglev) je velmi rychlý dopravní prostředek, který je
náročný na stabilitu základů stavby. Vzhledeem k nepříznivým geologickým podmínkám
Šanghaje to vyžaduje monitorování poéklesů půdy podél trasy rychlodráhy. Tradičně se
k tomu používá přesné nivelace, která však je drahá a časově náročná. V poslední době se
k monitorování začalo používat metody diferenciální SAR s krátkou základnou. V článku je
popisováno použití dat L-pásma ALOS PALSAR a C-pásma Envisat ASAR k monitorování
poklesů půdy. Ze zpracování obou souborů dat byly získány obdobné výsledky poklesů.
V několika místech trasy byly naměřeny rychlosti poklesů v blízkosti kolejí rychlodráhy
dosahující -20 mm/rok.
di
60/2013

GIS/LIS

48 212
Rees, Eric van
Safe Software. Data on the move [Software Safe. Data v pohybu] / Eric van Rees. - - In:
Geoinform. – ISSN 1387-0858. - Roč.15,č.8, s.22-23 : obr.3.
K.sl.: software Safe, produkt FME, datová mobilita, CAD, transformace dat, vztah s Esri´s
ArcGIS,
Abstrakt. Prezentace programu pro datové transformace Safe Software (interview předsedy
společnosti FME - Feature Manipulation Engine a spoluautora Dona Murraye), rozšíření
interoperability a obrazového vyjadřování ArcGIS Data na LIDAR data, Amazon AWS;
tvorba a doplňování Google Maps (obr. příklad), využití internetu, práce s Big Data
v prostředí LIDAR dataset, využití pro pohyblivá videa; více a podrobně na www.safe.com,
http://blog.safe.com.
duš
63/2013
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Kosmická geodezie, GPS
48 212
CLGE and INTERGEO, an excellent Mix [CLGE a INTERGEO, vynikající mix] /
Geoinform. - In: Geoinform. – ISSN 1387-0858. - Roč.15, č.8, s.6 : obr.1.
K.sl.: společné konference CLGE and INTERGEO, programy spolupráce,
Abstrakt. Informace o společné 3.konferenci evropských zeměměřičů INTERGEO
a 2.setkání evropských studentů CLGE (Comité de Liaison des Géomètres Européens) které
proběhly 8.-14.10.2012; programy lokální, regionální a globální spolupráce, význam
vzájemné podpory; historie CLGE, odborná problematika, aktivity v oblastech geodézie,
topografii, mapování a GIS, volba předsednictva; přijetí „Evropského kodexu vyměřování
stavenišť“ (www.euREAL.eu)
duš
18/2013
50 334
Lucio, Matteo
Business Uses of Satellite Imagery [Obchodní využívání družicových snímků] / Matteo
Lucio. - In: Imag. Not. – ISSN 0896-7091. - Roč.27,č.3,s.26-29 : obr.3.
K.sl.: Astrium, geoinformační a navigační služba, digitální Země, lokalizace, aplikace snímků
DPZ, obchodní využívání služby
Abstrakt. Veřejné a uživatelské aplikace družicových snímků Google Earth, GeoEye, Digital
Globe, Astrium v různých obchodních oblastech – monitoringu stavu zemědělské výroby,
velkoplošného parkování vozidel na veřejných prostorech, vyhledávání vhodných ploch pro
solární panely, ochrana životního prostředí a další. Informace o geoinformačních službách
a úlohách Astria, státní a soukromé zájmy včetně požadavků obrany; zabezpečování služeb
družicemi Astrium´s Pleiades – jejich výstupy DPZ, výbava družic SPOT (TerraSAR-X,
TanDEM-X) míra rozlišení pro snímače UDZ DigitalGlobe, nabídky a produktivita.
duš
22/2013
50 334
Heimann, Richard
COIN: The Future of Counterinsurgency [COIN - budoucnost počítačového sledování
ozbrojených střetů] / Richard Heimann - In: Imag. Not. – ISSN 0896-7091. - Roč.27,č.3, s.3538 : obr.3.
K.sl.: ozbrojené střety, globální sledování aktivit, počítačové technologie, shromařďování dat,
analýzy a vyhodnocování
Abstrakt. Prezentace využití počítačových technologií v oblastech lokalizace, sledování
a vyhodnocování ozbrojených konfliktů v současném světě, instituce a program COIN
(Counterinsurgency), taktické a strategické zaměření, kooperace s ISAF (International
Security Assistance Force) a s příslušnými orgány USA; kategorizace, programová výbava shromažďování dat, klasifikace sociálních a politických faktorů (www.data-tactics-corp.com)
a historických souvislostí, příklady – Vietnam a další; sociální, náboženské a geografické
modelování, mapová prezentace, statistika a prognózování vývoje.
duš
23/2013
48 107
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Ferreira, V. G.
An Attempt to link the Brazilian Height System to a World Height System [Zkušební
zapojení Brazilského výškového systému do Světového výškového systému] / V.G.Ferreira,
S.R.C. de Freitas. - In: Bol. Cienc. Geod. – ISSN 1413-4853. - Roč.18, č.3, s. 363-377: obr.3,
tab.3. - Lit. 22.- Res. angl.
K.sl.: geopotenciální čísla, spojení výškových systémů, normální ortometrické
výšky,
kvazigeoid
Abstrakt. Využití geopotenciálového přístupu k výzkumu současného Brazilského
výškového systému (BHS) – geopotenciální čísla jsou odvozena z nasnímaných geodetických
dat GPS a na vybraných základních bodech byl určen poruchový potenciál. Model
poruchového potenciálu byl zpracován s využitím současného souboru sférických
harmonických koeficientů obdobně jako Earth Gravity Model 2008 (EGM08). Použitý přístup
vycházel z předpokladu absolutního určení lokálních normálních čísel geopotenciálu
(spheropotential numbers), vztažených k World Height System (WHS). Pro zhodnocení
a ověření metodologie navrženého technologického postupu bylo uskutečněno regionální
testování v jižní oblasti Brazílie. Přesnost odvozených čísel geopotenciálu vzhledem
k lokálním normálním číslům geopotenciálu byla testována na 262 bodech s údaji určenými
nivelací GPS. Střední kvadratická chyba RMSE [
] pro metrickou
aplikaci systému BHS odvozená z geopotenciálních čísel a modelu poruchového potenciálu
v testovací oblasti byla vyhodnocena jako velmi blízká její absolutní hodnotě - 0,224m.
Ačkoli byla tato sféropotenciální čísla vztažena k lokálnímu datu, jsou dosažené numerické
výsledky vhodnou indikací středních odchylek v lokální síti a jsou také důsledkem efektu
lokální SSTop (Sea Surface Topography) a možného vlivu rozdílů dosud neznámého vztahu
mezi BHS a modelem kvazigeoidu v daném regionu.
duš
26/2013
48 107
Ferreira, V. G.
An Attempt to link the Brazilian Height System to a World Height System [Zkušební
zapojení Brazilského výškového systému do Světového výškového systému] / V.G.Ferreira,
S.R.C. de Freitas. - In: Bol. Cienc. Geod. – ISSN 1413-4853. - Roč.18, č.3, s. 363-377: obr.3,
tab.3. - Lit. 22.- Res. angl.
K.sl.: geopotenciální čísla, spojení výškových systémů, normální ortometrické
výšky,
kvazigeoid
Abstrakt. Využití geopotenciálového přístupu k výzkumu současného Brazilského
výškového systému (BHS) – geopotenciální čísla jsou odvozena z nasnímaných geodetických
dat GPS a na vybraných základních bodech byl určen poruchový potenciál. Model
poruchového potenciálu byl zpracován s využitím současného souboru sférických
harmonických koeficientů obdobně jako Earth Gravity Model 2008 (EGM08). Použitý přístup
vycházel z předpokladu absolutního určení lokálních normálních čísel geopotenciálu
(spheropotential numbers), vztažených k World Height System (WHS). Pro zhodnocení
a ověření metodologie navrženého technologického postupu bylo uskutečněno regionální
testování v jižní oblasti Brazílie. Přesnost odvozených čísel geopotenciálu vzhledem
k lokálním normálním číslům geopotenciálu byla testována na 262 bodech s údaji určenými
nivelací GPS. Střední kvadratická chyba RMSE [
] pro metrickou
aplikaci systému BHS odvozená z geopotenciálních čísel a modelu poruchového potenciálu
v testovací oblasti byla vyhodnocena jako velmi blízká její absolutní hodnotě - 0,224m.
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Ačkoli byla tato sféropotenciální čísla vztažena k lokálnímu datu, jsou dosažené numerické
výsledky vhodnou indikací středních odchylek v lokální síti a jsou také důsledkem efektu
lokální SSTop (Sea Surface Topography) a možného vlivu rozdílů dosud neznámého vztahu
mezi BHS a modelem kvazigeoidu v daném regionu.
duš
24/2013
15 937
Balandin, V. N.
K voprosu opredělenija normal'nych vysot toček dlja lokal'nych ob'jektov na osnove
sputnikovogo nivelirovanija [K otázce určování normálních výšek bodů pro lokální objekty
na základě družicové nivelace] / V.N. Balandin, I.V. Meňšikov, S. L. Štern. - In: Geod. i
Kartogr. – ISSN 0016-7126. - 2012/č.10,s.5-9 : obr.4, tab.5. – Lit.9. - Res.rus., angl.
K.sl.: geodetická , normální výška, družicová nivelace
Abstrakt. Jsou studovány otázky výpočtu normálních výšek určovaných bodů na základě
současných družicových technologií. Pro lokální oblast je navržen optimální jednoduchý
a přesný algoritmus dovolující provádění družicové nivelace s přesností technické nivelace při
délce pořadů do 10 km.
di
51/2013
15 937
Novakovskij, B. A.
PHOTOMOD i tematičeskoje kartografirovanije [ PHOTOMOD a tématická artografie] /
B.A. Novakovskij, R. B. Permjakov, P. Je. Kargašin. - In: Geod. i Kartogr. – ISSN 00167126. - 2012/č.10,s.33-39 : obr.5. – Lit.10. - Res.rus., angl.
K.sl.: povodí, plánování vodních nádrží, pokládka potrubí, tématická kartografie, digitální
model terénu, digitální fotogrammetrické systémy
Abstrakt. Je ukázáno, že současný rozvoj tématické kartografie jde cestou zdůraznění role
geoinformačních systémů v procesu zpracování různých zdrojů informací. Zvláštní postavení
mezi nimi má dálkový průzkum (DP) a digitální modely terénu (DMT), které mohou být
odvozeny z DP prostředky digitálních fotogrammetrických systémů (DFS). Jsou uvedeny
možnosti použití DFS PHOTOMOD 5.2 pro tématickou kartografii a metodika syntézy
fotogrammetrického způsobu tvorby DMT a jejich následného geoinformačního zpracování.
di
50/2013
15 937
Serebrjakova, L. I.
Zakonomernosti i osobennosti vertikal'nych dviženij zemnoj poverchnosti rajona
Kaliningradskoj oblasti i prilegajuščej teritorii [Zákonitosti a zvláštnosti vertikálních
pohybů zemského povrchu v Kaliningradské oblasti a přilehlém území] / L. I. Serebrjakova. In: Geod. i Kartogr. – ISSN 0016-7126. - 2012/č.10,s.42-50 : obr.5. - Res.rus., angl.
K.sl.: anomálie rychlostí pohybů zemského povrchu, zemětřesení, geotektonika, opakovaná
nivelace, seismicita
<ATXT>Součástí přípravy projektu výstavby jaderné elektrárny
v Abstrakt. Kaliningradské oblasti byl i komplexní geologicko-geofyzikální,
geomorfologický a geodetický výzkum. Aktuálnost těchto výzkumů potvrdilo zemětřesení
v roce 2004. Výsledky výzkumů, především kvantitativní zpracování tektonické aktivity
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zemského povrchu a zlomů v uvedené oblasti byly uvedeny v souborné publikaci vydané
v roce 2009. V ní jsou shrnuty výsledky geodetických měření a informace o neotektonice
a seizmicitě oblasti.</ATXT>
di
49/2013
5 958
Sheard, B.S.
Intersatellite laser ranging instrument for the GRACE follow-on milion [Přístroj pro
vzájemné zaměřování družic pro pokračovací misi GRACE] / B.S. Sheard, G. Heinzel, K.
Danzmann, D.A.Shaddock, W.M. Klipstein, W.M. Folkner. – In: J.Geod. – ISSN 0949-7714.
- Roč.86/č.12,s.1083-1095 : obr.8, tab.1. – Lit.čet. - Res.
K.sl.: GRACE, vzájemné zaměřování družic, laserová interferometrie
Abstrakt. Vzájemné zaměřování družic v rámci mise GRACE umožňuje monitorování
časových variací tíhového pole Země v globálním měřítku, vyvolaných zejména přesuny
hmot v hydrosféře. Vzhledem k důležitosti dlouhodobého sledování změn a omezené
životnosti GRACE je plánována pokračovací mise plánovaná na rok 2017. Základním
přístrojem pro vzájemné zaměřování vzdálenosti družic a jejích změn bude laserový
interferometr. Je popisována architektura interferometrického laserového systému, který bude
pracovat současně s mikrovlnným dálkoměrem během pokračovací mise GRACE.</ATXT>
di
48/2013
5 958
Seitz, Manuela
The 2008 DGFI realization of the ITRS: DTRF2008 [Realizace Mezinárodního
terestrického referenčního systému DGFI2008: DTRF2008] / Manuela Seitz, Detlef
Angermann, Mathis Blossfeld, Hermann Drewes, Michael Gerstl. - In: J.Geod. – ISSN 09497714. - Roč.86/č.12,s.1097-1123 : obr.21, tab.20., příl.1. – Lit.čet. - Res.
K.sl.: GPS, kombinace kosmických geodetických metod, VLBI, SLR, parametry orientace
Země, ITRF, DORIS
Abstrakt. Ve výpočetním centru DGFI byla vypočtena nová realizace Mezinárodního
terestrického referenčního systému (ITRS) pod názvem DTRF2008. Výpočet použil data
pořízená metodami VLBI, SLR (Satellite Laser Ranging), GPS a DORIS. Výsledky obsahují
polohy stanic a roční rychlosti jejich pohybu a parametry orientace Země. Přesnost polohy je
charakterizována chybou 2-5 mm a rychlosti 0,1-0,8 mm/rok.
di
46/2013
5 958
Bähr, Hermann
Reliable estimation of orbit errors in spaceborne SAR interferometrry [Spolehlivý odhad
chyb v určení dráhy kosmickou SAR interferometrií] / Hermann Bähr, Ramon F.Hanssen. In: J.Geod. – ISSN 0949-7714. - Roč.86/č.12,s.1147-1164 : obr.9, tab.6. – Lit.čet. - Res.
K.sl.: InSAR, chyba základny, chyba dráhy, vyrovnání sítě
Abstrakt. Je uveden postup zpřesnění polohových vektorů pomocí výpočtu chyb v určení
dráhy z fázových reziduí v SAR interferogramech. V jednotlivých interferogramech je chyba
reprezentována dvěma parametry - chybou základny a chybou měřené vzdálenosti. Jsou
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navrženy dvě varianty řešení. Pro 31 obrazů datového souboru družice ENVISAT bylo
dosaženo vzájemné shody dráhových korekcí ze 163 interferogramů na několik milimetrů.
di
47/2013
5 958
Seitz, Manuela
The 2008 DGFI realization of the ITRS: DTRF2008 [Realizace Mezinárodního
terestrického referenčního systému DGFI2008: DTRF2008] / Manuela Seitz, Detlef
Angermann, Mathis Blossfeld, Hermann Drewes, Michael Gerstl. - In: J.Geod. – ISSN 09497714. - Roč.86/č.12,s.1097-1123 : obr.21, tab.20., příl.1. – Lit.čet. - Res.
K.sl.: GPS, kombinace kosmických geodetických metod, VLBI, SLR, parametry orientace
Země, ITRF, DORIS
Abstrakt. Ve výpočetním centru DGFI byla vypočtena nová realizace Mezinárodního
terestrického referenčního systému (ITRS) pod názvem DTRF2008. Výpočet použil data
pořízená metodami VLBI, SLR (Satellite Laser Ranging), GPS a DORIS. Výsledky obsahují
polohy stanic a roční rychlosti jejich pohybu a parametry orientace Země. Přesnost polohy je
charakterizována chybou 2-5 mm a rychlosti 0,1-0,8 mm/rok.
di
57/2013
5 958
Bähr, Hermann
Reliable estimation of orbit errors in spaceborne SAR interferometrry [Spolehlivý odhad
chyb v určení dráhy kosmickou SAR interferometrií] / Hermann Bähr, Ramon F.Hanssen. In: J.Geod. – ISSN 0949-7714. - Roč.86/č.12,s.1147-1164 : obr.9, tab.6. – Lit.čet. - Res.
K.sl.: InSAR, chyba základny, chyba dráhy, vyrovnání sítě
Abstrakt. Je uveden postup zpřesnění polohových vektorů pomocí výpočtu chyb v určení
dráhy z fázových reziduí v SAR interferogramech. V jednotlivých interferogramech je chyba
reprezentována dvěma parametry - chybou základny a chybou měřené vzdálenosti. Jsou
navrženy dvě varianty řešení. Pro 31 obrazů datového souboru družice ENVISAT bylo
dosaženo vzájemné shody dráhových korekcí ze 163 interferogramů na několik milimetrů.
di
56/2013

Geofyzika, geodynamika
50 496
Aharizad, Nezhla
Optimized Kalman filter versus rigorous method in deformation analysis [Optimizovaný
Kalmanův filtr versus rigorózní metoda v deformační analýze] / Nezhla Aharizad, Halim
Setan and Mengchan Lim. - In: J.appl.Geod. – ISSN 1862-9016. – Roč.6,č.3-4,s.135-142 :
obr.2, tab.7. - Lit.18. – Res.
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K.sl.: Kalmanův filtr, nelineární Kalmanův filtr, optimizovaný Kalmanův filtr, deformační
analýza, sledování deformací
Abstrakt. Je provedeno zhodnocení optimizovaného Kalmanova filtru a jeho použití
a vhodnost v deformační analýze porovnáním s rigorózní metodou - iterační váženou
podobnostní transformací (IVPT). K použití Kalmanova filtru v kinematickém módu byly
použity 2D observace totálními stanicemi. Dále byl použit test stability jednotlivých bodů. Na
rozdíl od IVPT kombinuje Kalmanův filtr všechny informace k výpočtu požadovaných
parametrů.Prvky polohového vektoru tvoří poloha a její změny. Kalmanův filtr je vhodný ke
studiu chování deformací při katastrofách. Kalmanův filtr umožňuje přímý výpočet deformac
sledovaných objektů.
di
30/2013
50 496
Zhou, Mingduan
The application of the model of coordinate S-transformation for stability analysis of
datum points in high-precision GPS deformation monitoring network [Použití modelu
podobnostní transformace pro analýzu stability referenčních bodů ve vysoce přesných sítích
GPS pro monitorování deformací] / Jiming Guo, Mingduan Zhou, Chao Wang and Lianhui
Mei. - In: J.appl.Geod. – ISSN 1862-9016. – Roč.6,č.3-4,s. 143-148: obr.3, tab.4. - Lit.18. –
Res.
K.sl.: analýza stability bodů, podobnostní transformace, prahový způsob, statistický testovací
způsob, sítě GPS k monitorování deformací
Abstrakt. Je navržena nová metoda analýzy stability referenčních bodů monitorovacích
vysoce přesných sítí GPS založená na podobnostní transformaci. Model S-transformace
souřadnic je použit k výpočtu sedmi parametrů transformace ve dvou po sobě jdoucích
měřických etapách. K posouzení stability bodů byl vyvinut "prahový způsob" a "statistický
testovací způsob" k posouzení stability referenčních bodů monitorovací sítě GPS prvního řádu
ke sledování deformací vodní elektrárny situované v západní oblasti Číny.
di
31/2013
50 496
Kopáčik, Alojz
Spectral alalysis of structural deformation - a case study [Spektrální analýza deformace
staveb - studijní příklad] / Alojz Kopáčik and Imrich Lipták. - In: J.appl.Geod. – ISSN 18629016. – Roč.6,č.3-4,s.159-166 : obr.13, tab.7. - Lit.6. – Res.
K.sl.: dynamická deformace, spektrální analýza, rychlá Fourierova transformace,
Lomb-Scargleův periodogram
Abstrakt. Konstrukce staveb jsou extrémně citlivé na podmínky okolí. Nejčastějším typem
vnějších podmínek je vliv větru, slunečního svitu a teploty okolí staveb a v neposlední řadě
zatížení samotnou stavbou a nepřímé zatížení jiným zdrojem. Rovněž mohou působit
resonanční frekvence vibrací v oboru 0,1-100 Hz. Uvedené jevy mohou značně ovlivňovat
statické a dynamické charakteristiky staveb a jejich bezpečnost a funkčnost. Je uveden příklad
sledování uvedených jevů geodetickými metodami u dvou typů staveb - mostu Apollo přes
řeku Dunaj v Bratislavě a průmyslové věžovité stavby. Cílem je studium dynamického
chování obou staveb použitím spektrální analýzy. Pomocí rychlé Fourierovy transformace
a Lomb-Scargleova periodogramu byly určeny vlastní frekvence a amplitudy oscilací staveb.
di
32/2013
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50 496
Gikas, Vassilis
Ambient vibration monitoring of slender structures by microwave interferometer
remote sensing [Monitorování vibrací štíhlých staveb dálkovým průzkumem mikrovlnným
interferometrem] / Vassilis Gikas. - In: J.appl.Geod. – ISSN 1862-9016. – Roč.6,č.3-4,s.167176 : obr.12, tab.2. - Lit.12. – Res.
K.sl.: dynamické monitorování, mikrovlnná radarová interferometrie, komín, dynamické
monitorování, mikrovlnná radarová interferometrie, komín, kabelový visutý most, kabelový
visutý most
Abstrakt. Jsou testovány možnosti použití mikrovlnné radarové interferometrie k
monitorování dynamického chování velkých inženýrských staveb. Přehled metod, jejich
princip se zvláštním důrazem na systém IBIS-S. Jsou uvažovány dvě oblasti použití
a uvedeny výsledky a diskutovány výsledky analýzy. První studie zahrnuje sledování
dynamické reakce komínu elektrárny na působení větru. Druhý příklad popisuje dynamické
chování kabelového visutého mostu.
di
33/2013
50 496
Chmelina, Klaus
A 3-d laser scanning system and scan data processing method for the monitoring of
tunnel deformations [3-D skenovací systém a metoda zpracování skenovacích dat pro
monitorování deformací tunelu] / Klaus Chmelina, Josef Jansa, Gerd Hesina and Christoph
Traxler. - In: J.appl.Geod. – ISSN 1862-9016. – Roč.6,č.3-4,s.177-185 : obr.9. - Lit.9. - Res.
K.sl.:3-D laserové skenování, mobilní vícesenzorový systém, monitorování deformací tunelu,
virtuální realita
Abstrakt. Jsou uvedeny mobilní vícesenzorový systém Orthos Plus pro monitorování
a mapování stěn tunelu, metoda zpracování skenovacích dat a výpočtu 3-D deformací stěn
tunelu a nástroj virtuální reality podporující interpretaci dat. Měřický systém sestává z 3-D
laserového skeneru, motorizované totální stanice a digitální kamery. Všechny tyto části jsou
umístěny na mobilní podložce. Nástroj virtuální reality umožňuje pozorovat 3-D model
tunelu a jeho animaci v čase.
di
29/2013
15 937
Matvejev, A.Ju.
O rossijsko-germanskich geodezičeskich issledovanijach v Antarktike [O ruskoněmeckých geodetických výzkumech v Antarktidě] / A. Ju. Matvejev, D.V. Fedorov, V. P.
Grebněv, V.V. Lukin, R. Dietrich, A. Richter. – In: Geod. i Kartogr. – ISSN 0016-7126. 2012/č.10,s.2-4 : obr.2, tab.1. – Lit.4. - Res.rus., angl.
K.sl.: Antarktida, pozorování GLONASS/GPS, subglaciální jezero Vostok, tektonické
deformace zemské kůry
Abdtrakt. Je uveden seznam uskutečněných společných rusko-německých geodetických
projektů na výzkum území Antarktidy. Stručný popis společných projektů a jejich
mezinárodní význam. Nastíněny směry dalšího rozvoje geodetických výzkumů v Antarktidě
do roku 2015.
di
55/2013
15 937
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Mentes, Gyula
Recurring mass movements on the Danube's bank at Dunaszekcsö (Hungary) observed
by geodetic methods [Cyklické pohyby hmot na břehu Dunaje v Dunaszekcsö (Maďarsko)
sledované geodetickými metodami] / Gyula Mentes, László Bányai, Gábor Ujvári, Gábor
Papp, Katalin Gribovszki and Virág Bereniké BódisIn: J.appl.Geod. – ISSN 1862-9016. –
Roč.6,č.3-4,s.203-208 : obr.11. - Lit.9. – Res.
K.sl.: svážné území, GPS, náklony, břehy řeky Dunaje
Abstrakt. V září 2007 byla založena geodetická síť ke sledování pohybů břehu Dunaje
v Dunaszekcsö pomocí observací GPS, přesnou nivelací a kontinuálním náklonoměrným
měřením ve vrtech. V únoru 2008 došlo k velkému poklesu (8-10 m) a bočnímu pohybu (4-5
m). Po něm docházelo k pomalým pohybům (poklesy 0,5-1,0 cm/měsíc) , které indikují
nerovnováhu hmot. Jsou uvedeny výsledkysledování pohybů hmot do jara 2011.
di
59/2013
50 496
Wu, Jicang
Monitoring ground subsidence in Shanghai maglev area using two kinds of SAR data
[Sledování sedání půdy v oblasti šanghajské rychlodráhy použitím dvou druhů radarových
dat] / Jicang Wu, Lina Zhang and Tao Li. - In: J.appl.Geod. – ISSN 1862-9016. – Roč.6,č.34,s.209-213142 : obr.8. - Lit.14. – Res.
K.sl.: Šanghajská rychlodráha maglev, poklesy půdy, SBAS, ALOS, PALSAR
Abstrakt. Šanghajská rychlodráha (maglev) je velmi rychlý dopravní prostředek, který je
náročný na stabilitu základů stavby. Vzhledeem k nepříznivým geologickým podmínkám
Šanghaje to vyžaduje monitorování poéklesů půdy podél trasy rychlodráhy. Tradičně se
k tomu používá přesné nivelace, která však je drahá a časově náročná. V poslední době se
k monitorování začalo používat metody diferenciální SAR s krátkou základnou. V článku je
popisováno použití dat L-pásma ALOS PALSAR a C-pásma Envisat ASAR k monitorování
poklesů půdy. Ze zpracování obou souborů dat byly získány obdobné výsledky poklesů.
V několika místech trasy byly naměřeny rychlosti poklesů v blízkosti kolejí rychlodráhy
dosahující -20 mm/rok.
di
60/2013
15 937
vjatisil'nyj, A.S.
Model navigacionnoj integrirovannoj sistěmy s funkcijej ocenki naprjažennosti
gravitacionnogo polja [Model navigačního integrovaného systému s funkcí odhadu napětí
gravitačního pole] / A. S. Devjatisil'nyj, K. A. Čislov. - In: Geod. i Kartogr. – ISSN 00167126. - 2012/č.10,s.5-9 : obr.1. – Lit.5. - Res.rus., angl.
K.sl.: gyroskop,inerciální navigace, navigační družicový systém, newtonometr, inverzní úloha
Abstrakt. Je ukázáno, že zavedením zavedením dvousložkové inerciální navigační soustavy
korigované pomocí astronomických a družicových informací a speciálních doplňujících
podmínek je umožněna v integrovaném systému realizace funkce určující napětí gravitačního
pole Země.
di
54/2013
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15 937
Solovickij, A.N.
Ob osobennost'jach formirovanija sistemy kontrolja deformacij blokov zemnoj kory pri
osvojenii ugol'nych mestoroždenij Kuzbassa [O zvláštnostech tvorby systému pro kontrolu
deformací zemské kůry při dobývání uhelných ložisek Kuzbasu] / A.N. Solovickij. - In: Geod.
i Kartogr. – ISSN 0016-7126. - 2012/č.10,s.13-16 : tab.4. – Lit.9. - Res.rus., angl.
K.sl.: bloky zemské kůry, deformace, geodynamický polygon, geodynamika
Abstrakt. Je popisován postup tvorby systému pro kontrolu deformací bloků zemské kůry,
vyvolaných dolováním uhlí v revíru Kuzbas. Opakovaná měření na geodynamickém
polygonu.
di
42/2013
15 937
Balandin, V. N.
K voprosu opredělenija normal'nych vysot toček dlja lokal'nych ob'jektov na osnove
sputnikovogo nivelirovanija [K otázce určování normálních výšek bodů pro lokální objekty
na základě družicové nivelace] / V.N. Balandin, I.V. Meňšikov, S. L. Štern. - In: Geod. i
Kartogr. – ISSN 0016-7126. - 2012/č.10,s.5-9 : obr.4, tab.5. – Lit.9. - Res.rus., angl.
K.sl.: geodetická , normální výška, družicová nivelace
Abstrakt. Jsou studovány otázky výpočtu normálních výšek určovaných bodů na základě
současných družicových technologií. Pro lokální oblast je navržen optimální jednoduchý
a přesný algoritmus dovolující provádění družicové nivelace s přesností technické nivelace při
délce pořadů do 10 km.
di
52/2013
15 937
Serebrjakova, L. I.
Zakonomernosti i osobennosti vertikal'nych dviženij zemnoj poverchnosti rajona
Kaliningradskoj oblasti i prilegajuščej teritorii [Zákonitosti a zvláštnosti vertikálních
pohybů zemského povrchu v Kaliningradské oblasti a přilehlém území] / L. I. Serebrjakova. In: Geod. i Kartogr. – ISSN 0016-7126. - 2012/č.10,s.42-50 : obr.5. - Res.rus., angl.
K.sl.: anomálie rychlostí pohybů zemského povrchu, zemětřesení, geotektonika, opakovaná
nivelace, seismicita
<ATXT>Součástí přípravy projektu výstavby jaderné elektrárny
v Abstrakt. Kaliningradské oblasti byl i komplexní geologicko-geofyzikální,
geomorfologický a geodetický výzkum. Aktuálnost těchto výzkumů potvrdilo zemětřesení
v roce 2004. Výsledky výzkumů, především kvantitativní zpracování tektonické aktivity
zemského povrchu a zlomů v uvedené oblasti byly uvedeny v souborné publikaci vydané
v roce 2009. V ní jsou shrnuty výsledky geodetických měření a informace o neotektonice
a seizmicitě oblasti.</ATXT>
di
54/2013
5 958
Sheard, B.S.
Intersatellite laser ranging instrument for the GRACE follow-on milion [Přístroj pro
vzájemné zaměřování družic pro pokračovací misi GRACE] / B.S. Sheard, G. Heinzel, K.
Danzmann, D.A.Shaddock, W.M. Klipstein, W.M. Folkner. – In: J.Geod. – ISSN 0949-7714.
- Roč.86/č.12,s.1083-1095 : obr.8, tab.1. – Lit.čet. - Res.
K.sl.: GRACE, vzájemné zaměřování družic, laserová interferometrie
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Abstrakt. Vzájemné zaměřování družic v rámci mise GRACE umožňuje monitorování
časových variací tíhového pole Země v globálním měřítku, vyvolaných zejména přesuny
hmot v hydrosféře. Vzhledem k důležitosti dlouhodobého sledování změn a omezené
životnosti GRACE je plánována pokračovací mise plánovaná na rok 2017. Základním
přístrojem pro vzájemné zaměřování vzdálenosti družic a jejích změn bude laserový
interferometr. Je popisována architektura interferometrického laserového systému, který bude
pracovat současně s mikrovlnným dálkoměrem během pokračovací mise GRACE.</ATXT>
di
53/2013

Přístroje
42 690
Lellouche, David
Modélisation 3D et accessibilité des stations multimodales du RER A de la RATP. De la
2D vers le SIG 3D du BIM* et de la maquette numérique vers la ville numérique [3D
modelování a přístupnost multimodální stanice RER RATP. Přechod z 2D do 3D BIM* GIS a z numerické
makety na digitální model sídla] / David Lellouche - In: XYZ Rev.Assoc.franç.Topogr. – ISSN
0290-9057. - Č.133 ( Roč.34, č.4), s.49-56 : obr.11. – Lit.4. - Res. angl.
K.sl.: doprava v sídlištích, GIS, 3D, BIM, numerické a digitální makety sídliště, stanice,
IFOPT, digitalizace sídlišť, formáty, multimodalitní technologie
Abstrakt. Prezentace tvorby 3D modelů dopravní dostupnosti ve velkých sídlištích a jejich
blízké okolí BIM (Building Information Model) pro společnost RATP (Paříž); prototypy 3D
multimodální a multioperační stanice, modelování podle standardů CEN ozn. „IFOPT“
s navigací, dostupností komunikace, možností plánování průjezdů, doplněním obrazů krajiny
a komentářů pro cestující; integrace informací o dopravním prostoru a prostředí města;
digitální obraz sídla (Lyon), plán Autocad, kombinace 2D plánů ARCMAP ESRI
a vizualizace 3D modelů ARCSCENE ESRI; slovník akronym; více na http://associationaristote.fr/doku.php/public/seminaires.
duš
15/2013
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Standardizace a metrologie
9 800
Franek, Pavel
Ověřování parametrů přesnosti měření délek s pasivním odrazem / Pavel Franek, Hana
Franková. – In: GaKO. – ISSN 0016-7096. – Roč. 58 (100), č.12, s.274-281 : obr.9, tab.4. –
Lit.9. – Res. čes., angl.
K.sl.: stanice totální, odrazz pasivní, měření délek, paprsek měřící
Abstrakt. Posouzení vhodnosti použití dálkoměrů s pasivním odrazem v inženýrské
geodezii, U totální stanice Leica TCR 1201+ jsou hodnoceny faktory, které mají vliv na
přesnost měření délky. Dále je porovnáván soulad experimentálně zjištěných směrodatných
odchylek s hodnotami přesnosti měření udávaných výrobcem testovaného přístroje. Je
zkoumán vliv záměry na různé barvya typy povrchů a vliv záměry na cíle s nekolmým
horizontálním úhlem dopadu měřícího paprsku. (Převz.)
el
3/2013

Organizace a řízení
7 992
Weber, R.
Informations de l´OFAG relatives au Développement rural [Informace instituce OFAG o
rozvoji venkova] ̸ Weber, R., Munz, G., Riedl, W., Smola, S. – In: Geomatik Schweiz. –
ISSN 1660-4458. – Roč.110, 2012, č.7, s.328-331 : tab.2, obr.14.
K.sl.: rozvoj venkova, zemědělská výroba, katastr, zeměměřictví, GIS
Abstrakt. Současná geografická infrastruktura venkova a zemědělské výroby ve Švýcarsku,
investice a federální financování jejich rozvoje; péče o katastrální informace a vedení této
dokumentace jako podkladu pro plánování, využití GIS v plánování regionálního rozvoje
a sledování vývoje životního prostředí; prezentace plánů a opatření státní instituce OFAG ve
prospěch rozvoje venkova; více na www.suisse-melio.ch.
duš
6/2013
24 131
Lefévre-Fonollosa, M.-J.
HYPXIM – an innovate spectroimager for science, security a defence requirements
[HYPXIM – inovovaný spektrální snímač pro vědu a požadavky bezpečnosti a obrany] / M.J., Lefévre-Fonollosa, S. Michel, S. Hosford. - In: Rev.franç.Photogramm.Télédét – ISSN
1768-9791. - Č.200 (Roč.54, č.4),s.20-27 : obr.6. - Lit.8. - Res.fr.
K.sl.: hyperspektrální družice, obrazová spektroskopie, specifikace optického sensoru
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Abstrakt. Zpráva o dosažených technických parametrech hyperspektrálních aplikačních
výzkumů, jejich vědeckých a obranných aplikacích ve Francii (instituce CNES); podrobné
rozvedení tecnických požadavků na vysoké prostorové rozlišení hyperspektrálních misí
v oblastech – studia vegetací, pobřežních a vnitrozemských vodních ekosystémech, geověd,
rozvoje sídlišť, atmosférických studií, požadavků bezpečnosti a obrany; technologické
postupy nové hyperspektrální generace vysokého rozlišení – scénáře vývojových fází
HYPXIM-C (rozlišení 15m), HYPXIM-P (rozlišení 8m), možnosti využití minisatelitů
kmpatibilních se Sojuz, Vega; perspektivní průmyslové využití v období 2020-21; připojena
porovnání spektrálních, geometrických a časových (temporálních) charakteristik od míry
rozlišení 5m; dosavadní výsledky.
duš
8/2013
42 690
Lellouche, David
Modélisation 3D et accessibilité des stations multimodales du RER A de la RATP. De la
2D vers le SIG 3D du BIM* et de la maquette numérique vers la ville numérique [3D
modelování a přístupnost multimodální stanice RER RATP. Přechod z 2D do 3D BIM* GIS a z numerické
makety na digitální model sídla] / David Lellouche - In: XYZ Rev.Assoc.franç.Topogr. – ISSN
0290-9057. - Č.133 ( Roč.34, č.4), s.49-56 : obr.11. – Lit.4. - Res. angl.
K.sl.: doprava v sídlištích, GIS, 3D, BIM, numerické a digitální makety sídliště, stanice,
IFOPT, digitalizace sídlišť, formáty, multimodalitní technologie
Abstrakt. Prezentace tvorby 3D modelů dopravní dostupnosti ve velkých sídlištích a jejich
blízké okolí BIM (Building Information Model) pro společnost RATP (Paříž); prototypy 3D
multimodální a multioperační stanice, modelování podle standardů CEN ozn. „IFOPT“
s navigací, dostupností komunikace, možností plánování průjezdů, doplněním obrazů krajiny
a komentářů pro cestující; integrace informací o dopravním prostoru a prostředí města;
digitální obraz sídla (Lyon), plán Autocad, kombinace 2D plánů ARCMAP ESRI
a vizualizace 3D modelů ARCSCENE ESRI; slovník akronym; více na http://associationaristote.fr/doku.php/public/seminaires.
duš
/2013
48 212
Formosa, S.
Securing the Spatial Environment [Zabezpečení prostoru životního prostředí] / S. Formosa,
E.Sciberras, J.F. Pace. - In: Geoinform.– ISSN 1387-0858.- Roč.15,č.8,s.18-19 : obr.3. - Res.
K.sl.: společensko-technická iniciativa, snímání fyzikálních, sociálních a přírodních
prostorových informací, integrální monitorovací systém, technologie zpracování
Abstrakt. Informace o projektu a vývoji základů prostorového informačního systému
životního prostředí a jeho přírodních, fyzikálních a sociálních tematických analýzách (Malta,
2006-2010); program pro období 2007-2013, náklady domácí a evropský příspěvek;
prostorové vymezení technologií pro územní pořizování 3D dat (LIDAR, Bathymetric Scan,
letecké snímkování s vysokým rozlišením, GPS – GeoEye, RapidEye, Quickbird); podpora
zpracování (Remote GPS Camera, integrovaná GI infrastructura, 3D skener, GIS Handhelds
pro polní vyměřování, rozmístění stanic GPS); charakteristiky využití.
duš
19/2013
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Historie
42 690
Polidori, Laurent
La leçon inaugurale d´Aimé Laussedat au Conservatoire impérial des arts et métiers
[Zahajovací přednáška Aimé Laussedata na Císařském konzervatoriu umění a řemesel] / Laurent
Polidori. - In: XYZ Rev.Assoc.franç.Topogr. – ISSN 0290-9057. - Č.133 ( Roč.34, č.4), s.5764 : obr.1. – Lit.25.
K.sl.: Aimé Laussedat, osobnost - astronomie, geodézie a topografie; biografie, zahajovací

přednáška r.1865

Abstrakt. Prezentace osobnosti francouzského astronoma, geodeta, topografa a vědce Aimé
Laussedata (1819-1907), jeho pedagogické vědecké působení a přínosy zeměměřické praxi
(projekt a vyměřování tunelu v Alpách, Suezského průplavu), zahájení a rozvoj letecké
fotogrammetrie, modernizace zeměměřických a mapovacích metod, geometrické vyjadřování
průběhu terénu, značkové klíče, konstrukce a používání moderních přístrojů a pomůcek, jeho
publikační činnost (sborník prací r.1903), založení Mezinárodní fotogrammetrické společnosti
(1907); připojen úplný text jeho projevu z 15.1.1865 při otevření Conservatoire impérial des
arts et métiers.
duš
17/2013

Vzdělávání, školství
24 131
Souchon, J-Ph.
A large format camera system for national mapping purposes [Velkoformátový kamerový
systém pro národní mapování] / Souchon J.-Ph., Thom Ch., Maynard Ch., Martin O. - In: In: Rev.franç.Photogramm.Télédét – ISSN 1768-9791. - Č.200 (Roč.54, č.4),s.48-53 : obr.7,
tab.2. - Lit.12. - Res.fr.
K.sl.: družice, vysoké rozlišení, lokalizace, agilnost
Abstrakt. Prezentace projektu IGN CAMv2 (Francie, zahájeno v r. 2006) využívání
leteckého čtyřkanálového kamerového systému středního formátu a jeho kompozice
s využitím Kodak KAF 39 000 (39 mega-pixelů vektorového sensoru = 7,216×5,412 pixelů);
konstrukce trojsystému se střední obrazovou barevnou konfigurací se 4 snímacími kamerami
RGB a NIR (Near-Infrared) používaného r. 2009 v IGN, gyroskopická stabilizace INS
(uveden typ) a přijímač GPS se záznamy absolutního času (TDI, MET), filtrace barev,
georeferencování a další charakteristiky a specifikace (tab.1, 2); uvedeny verze pro 3D
modely snímání sídlišť a pro ortofotografické využití, tvorbu DMT, mapování; připojeny
zkušenosti z nasazení s obr.
duš
10/2013
24 131
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Puech, Ch.
Airborne LIDAR for natural environments: Research and applications in France
[Letecký LIDAR pro přírodní prostředí – výzkum a aplikace ve Francii] / Ch. Puech, C.
Durriea. - In: Rev.franç.Photogramm.Télédét – ISSN 1768-9791. - Č.200 (Roč.54, č.4),s.5468 : obr.14. - Lit.71. - Res.fr.
K.sl.: LIDAR, MNS, MNT, úplné vlnění, aplikace, výzkumy, přírodní prostředí, lesy, vodstvo,
bathymetrie, geomorfologie, ekosystém, letecký palubní systém, systematický rozvoj, Francie
Abstrakt. Fyzikální a technologické základy a prezentace výzkumných prací z oblasti
aplikací leteckého systému LIDAR pro monitorování kvality přírodního prostředí; první je
prezentací aplikací založených na použití velmi vysokém rozlišení digitálního modelu terénu
odvozeného z dat LIDAR orientovaného na analyzované oblasti přírodního prostředí, další
pak jsou prezentace dosud publikovaných prací a článků v RFPT, tematické příspěvky
o aplikacích LIDAR na konferencích od r. 2006; metody LIDAR přehled technologií
zpracování s příklady (digitální model povrchové vegetace, tvorba DMT, výškových modelů
osídlení); souhrn oblastí využití, porovnání klasických a současných metodik, aktuální
projekty, výsledky a odkazy.
duš
11/2013
48 212
4th International Training Course in Topography for Young Surveyors [4. mezinárodní
odborný kurs topografie pro mladé zeměměřiče] / Geoinform. - In: Geoinform. – ISSN 13870858. - Roč.15,č.8, s.7-8 : obr.3.
K.sl.: mladí zeměměřiči, mezinárodní topografický kurs, CLGE, program, spolupráce
Abstrakt. Informace o mezinárodním kursu mladých zeměměřičů ze 16 zemí organizovaném
španělskou sekcí mladých zeměměřičů CLGE (Madrid, 17. - 28. 9. 2012); odborný
a společenský program (přednášky – 7 lektorů, terénní vyměřování, geomatika, topografie,
oblasti ortofoto, vyměřování GNSS a deformací, služba LIDAR a fotogrammetrie, 3D
fotogrammetrie a skening); vzájemné poznávání, výměna zkušeností a informací; předseda
Jean-Yves Pirlat (Francie).
duš
16/2013
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Seriály
8035
Hvězdářská ročenka. 2013. - ISSN 0373-8280. - Roč.89. / Pod red. Jakuba Rozehnala. - Praha
: Hvězd.a planet.hl.m. ; AsÚ AVČR, 2012. - 127 s. : obr., tab. - ISBN 978-80-86017-54-9. ISBN 978-80-905129-0-0.
31 326
Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky : stav ke dni
31.prosince 2012 / Zprac. ZÚ. - ISSN 1804-2422. - Praha : ČÚZK, 2013. - 83 s. : obr., tab. ISBN 978-80-86918-67-9.
47 804
Kartografické listy = Cartographic letters. - ISSN 1336-5274. - Bratislava : KS SR, 2012. –
Roč.20, č.2.

Publikace
51 033
DRBAL, Alexandr
Joseph Xaver Liesganig : významný rakouslý astronom a zeměměřič : (prameny) / Alexandr
Drbal. - Zdiby : VÚGTK, 2012. - Nestr. /38 listů/ : obr., fotogr. - Příl.: DVD /elektr.dok./.
51 034
HADRAVA, Petr
Evropská jižní observatoř a česká astronomie = European southern observatory and
Czech observatory / Petr Hadrava. - Praha : Academia, 2006. - 125 s. : obr., fotogr. –
ISBN 9788020014351.
51 037/I,II
Univerzita Karlova v Praze : Matematicko-fyzikální fakulta / redaktoři: Ivan Netuka, Milena
Stiborová. - Praha : UK, 2002. - (1.část) : jubilejní almanach. - 180 s. ; (2.část) : 165 s. :
fotogr. - I ISBN 80-85863-77-4.
51 036
Dvacetpět let Ústředny společenstev stavitelů v RČS : 1907-1932 / Péčí a nákladem Ústředny
spol.stav.v RČS. - Praha : Ústředna spol.stav.v RČS, 1932. - 58 s. : fotogr.
51 040
TRYHUBOVÁ, Pavla
Principy INSPIRE a standardizace nad daty ZABAGED v podmínkách resortu ČÚZK
= Principles of INSPIRE and standardization on ZABAGED data in CUZK : disertační práce /
Pavla Tryhubová (- Stará). - Praha :ČVUT, 2012. - 145 s. : obr., tab.čet. - Lit.79.
51 038
PEXIDER, Jan Vilém
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Protiodpověď panu dvor. radovi prof. Ed. Weyrovi na jeho odpověď mé kritické úvaze o jeho
Počtu differenciálném / Jan Vilém Pexider. - Praha : M. Stivín, 1902. - 15 s..
51 039
WEYR, Eduard
Odpověď k vědecké úvaze kritické pana dra J. V. Pexidera, nadepsané: Pana dvorního rady
prof. Eduarda Weyra Počet differenciálný / Eduard Weyr. - Praha : JČM, 1902. - 20 s.
51 054
KOSTELECKÝ, Jan
Určování časových změn souřadnic stanic GNSS na základě využití technologie Bernese :
(metodika software) : technická zpráva č.1189 / Jan Kostelecký. - Zdiby : VÚGTK, 2013. - 9
s. : obr.3, tab.7. - Lit.1. - Projekt TA ČR.
51 043
KYOJI SASSA
Progress in landslide science / Kyoji Sassa, Hiroshi Fukuoka, Fawu Wang, Gonghui Wang. Berlin : Springer, 2007. - XXXVII, 378 s. : obr., tab. - Lit. - Rejstř. - USBN 9783540709640.
51 044
MARTÍNEK, Jiří
Geografové v českých zemích. 1800-1945 : (biografický slovník) / Jiří Martínek. - Praha : HÚ
AV ČR, 2008. - 245 s. : obr. - Lit.čet. - Abstr.angl. - Práce HÚ AV ČR. - ISBN
9788072861330.
51 045
KOVAŘÍK, Vladimír
Anglicko-český a česko-anglický slovník dálkového průzkumu Země / Vladimír Kovařík. Brno : VA, 2001. - 97 s.
51 046
Pianta d’una parte del Capitanato di Fivizzano e d’una parte di Capitanato di Castiglione del
Terziere di S.M.I. e d’ Alcuni feudi imperiali della Lunigiana. - B.m.v. : b.n.n., /asi 19.stol./. Scala mialia italiana (157mm=2 it.míle, tj. 1:22500). - 1 mapa sklád., na plátně : 660x382mm.
51 042
KYOJI SASSA
Landslides : disaster risk reduction / Kyoji Sassa, Paolo Canuti (Eds). - Berlin : Springer,
2009. - xviii, 649 s. : obr. - Lit. - Rejstř. – ISBN 9783540699668.
51 047
KOSTELECKÝ, Jan
Výzkum sezónních variací tíhového pole na základě analýz výsledků družicových misí.
Určování sezónních variací tíhového pole na základě analýz výsledků družicových misí
GRACE a GOCE : (2.část : software a model variací) : technická zpráva č, 1197 / Jan
Kostelecký. - Zdiby : VÚGTK, 2013. - 9 s. : obr.4, tab.5. - Příl.: 1 CD.

68

Novinky Zeměměřické knihovny 1-2/2013

51 048
FILLER, Vratislav
Monitoring permanentních stanic GNSS a kampaň CZECH v roce 2012 : změny v nastavení
processingu, řešení s finálními drahami, výpočet a kombinace s kampaní 7/2012 a 12/2012
pro nové souřadnice stanic CZEPOS, návrh nových ověřených souřadnic pro stanice CZEPOS
a Trimble VRS NOW : technická zpráva č. 1194 / Vratislav Filler, Jakub Kostelecký. - Zdiby
: VÚGTK, 2013. - 45 s. : tab. - Lit.7.
51 049
FILLER, Vratislav
Monitoring permanentních stanic GNSS v roce 2012 : síť CZEPOS : technická zpráva č.1196
/ Vratislav Filler, Jakub Kostelecký. - Zdiby : VÚGTK, 2013. - 12 s. : tab. - Lit.15.
51 052
LENDA, Grzegorz
Rozwiniecie metod tworzenia funkcji sklejanych w aspekcije budiwy modeli na podstawie
danych dyskretnych / Grzegorz Lenda. - Kraków : AGH, 2012. - 146 s. : obr., tab. - Lit.čet. Soub.titul angl. - (Rozprawy ; monogr., ISSN 0867-6631 ; 246). - ISBN 978-83-7464-504-1.
51 053
CALA, Marek
TECCO ® slope stabilization system and RUVOLUM ® dimensioning method / M. Cala, A.
Roduner, R, Rüegger...Romanshorn : Geobrugg, AGH, 2012. - 236 s. : obr. - Lit.49. –
ISBN 9783033032675.
51 055
Státní vojenské střední školy a internáty / zprac. MNO : hl.št. - Praha : MNO, 1938. - 51 s. Příl.

Konference
K 51 050
Proceedings of the 17th International workshop on laser ranging : Extending the range : May
16-20, 2011 Bad Kötztung, Germany / BKG. - Frankfurt am Main : BKG, 2012. - 421 s. :
obr., tab. - Lit. - (Mitt. Bundesamtes Kartogr. Geod., ISSN 1436-3445 ; Band 48). –
ISBN 978-3-89888-999-5.
K 51 051
First InDOG doctoral conference proceedings : 29 October - 1 November 2012 Olomouc /
Dep.geoinform. - Olomouc : Univ.Palackého, 2012. - 79 s. : obr., tab. - Příl.: Kat.geoinform. :
almanach. 2001-2011, inform.brož., Cartqlink - inform.mat.
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Cestovní zprávy
CEST - Z 1702
ŠTENCEL Karel
Zpráva ze služební cesty do Slovenské republiky dne 15.2.2013 : konference Implementácia
-JTSK03 do KN a digit.máp KN - Trenčín / Karel Štencel. - Praha : ČÚZK, 2013. - 3 s., příl.
CEST - Z 1703
KOCÁB, Milan
Zpráva ze služební cesty do Francouzské republiky ve dnech 4.-15.2.2013 : stáž v rámci
projektu NeoCartoLink - Rouen / Milan Kocáb. - Zdiby : VÚGTK, 2013. - 9 s. : foto. .
CEST - Z 1704
KOCÁB, Milan
Zpráva ze služební cesty do Moldavské republiky ve dnech 5.-11.11.2012 : prezentace
progr.syst. NeoPlan - Kišinev / Milan Kocáb, Karel Raděj. - Zdiby : VÚGTK, 2012. - 3 s.
CEST - Z 1705
KOCÁB, Milan
Zpráva ze služební cesty do Francouzské republiky ve dnech 11.-14.9.2012 : 41.kongres
franc.geodetů - La Rochelle / Milan Kocáb. - Zdiby : VÚGTK, 2012. - 4 s.
CEST - Z 1706
KOCÁB, Milan
Zpráva ze služební cesty do Ukrajinské republiky ve dnech 24.-27.10.2012 :
mezinár.věd.konference-Užhorod / Milan Kocáb, Karel Raděj. - Zdiby : VÚGTK, 2013. - 3 s.
CEST - Z 1707
DOUŠA, Jan
Zpráva ze služební cesty do Nizozemí ve dnech 29.1.-1.2.2013 : ESA Project workshop Amsterdam / Jan Douša, Michal Eliaš. - Zdiby : VÚGTK, 2013. - 2 s.
CEST - Z 1710
DOUŠA, Jan
Zpráva ze služební cesty do Belgie ve dnech 20.-22.3.2013 : EUREF TWG Spring meeting
2013 - Brusel / Jan Douša. - Zdiby : VÚGTK, 2013. - 3 s.
CEST - Z 1708
PÁLINKÁŠ, Vojtech
Zpráva ze služební cesty do SRN ve dnech 22.-25.1.2013 : Reg.comparison
absol.gravimeters - Wettzell / Vojtech Pálinkáš, Jakub Kostelecký. - Zdiby : VÚGTK, 2013. 2 s.
CEST - Z 1709
HÁNEK, Pavel
Zpráva ze služební cesty do Slovenské republiky ve dnech 13.-15.2.2013 : seminář a šklení
fy NMS pro uživatele 3D mobil.měř.technologií - Donovaly / Pavel Hánek, Michal
Volkmann. - Zdiby : VÚGTK, 2013. - 3 s.
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CEST - Z 1711
KOCÁB, Milan
Zpráva ze služební cesty do Ruské federace ve dnech 25.2.-8.3.2013 : stáž v rámci projektu
NeoCartoLink - Moskva / Milan Kocáb, Karel Raděj. - Zdiby : VÚGTK, 2013. - 8 s. : foto,
příl.
CEST - Z 1712
TOMANDL, Libor
Zpráva ze služební cesty do Argentiny ve dnech 29.11.-5.12.2012 : výr.zasedání FIG,
komise 7 - San Luis / Libor Tomandl. - Karlovy Vary : KÚ, 2013. - 6 s.
CEST - Z 1713
VEČEŘE, Karel
Zpráva ze služební cesty do Polské republiky ve dnech 5.-6.3.2013 : zahájení výstavy map
z území ČR - Varšava / Karel Večeře. - Praha : ČÚZK, 2013. - 2 s. , příl.
CEST - Z 1714
PÁLINKÁŠ, Vojtech
Zpráva ze služební cesty do SRN ve dnech 22.-25.1.2013 : regional comparison
absol.gravimeters - Wettzell / Vojtech Pálinkáš, Jakub Kostelecký. - Zdiby : VÚGTK, 2013. 2 s.
CEST - Z 1715
ŠTENCEL, Karel
Zpráva ze služební cesty do Kyrgyzstánu ve dnech 16.-21.3.2013 : UNECE plen.session Biškek / Karel Štencel, Vít Suchánek. - Praha : ČÚZK, 2013. - 16 s.
CEST - Z 1716
VÁŃOVÁ, Jarmila
Zpráva ze služební cesty do SRN ve dnech 22.-23.3.2013 : E.L.F.-Techn.meeting - Frankfur
nad Mohanem / Jarmila Váňová. - Praha : ČÚZK, 2013. - 7 s.
CEST - Z 1717
DOKOUPILOVÁ, Svatava
Zpráva ze služební cesty do Slovenské republiky ve dnech 26.-27.3.2013 : red.rada GaKO Bratislava /Svatava Doloupilová, Petr Mach, Jiří Černohorský. - Praha : ČÚZK, 2013. - 2 s.
CEST - Z 1718
KOSTELECKÝ, Jan
Zpráva ze služební cesty do Rakouska ve dnech 7.-10.4.2013 : EGU 2013, gen.assembly Vídeň / Jan Kostelecký. - Zdiby : VÚGTK, 2013. - 3 s.
CEST - Z 1719
CAJTHAML, Tomáš
Zpráva ze služební cesty do SRN ve dnech 9.-11.10.2012 : Intergeo 2012 - Hannover /
Tomáš Cajthaml. - Zdiby : VÚGTK, 2013. - 3 s., příl.
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CEST - Z 1720
CAJTHAML, Tomáš
Zpráva ze služební cesty do Belgického království ve dnech 18.-19.10.2012 :Geospace
Europe 2012 - Brusel / Tomáš Cajthaml. - Zdiby : VÚGTK, 2013. - 3 s., příl.
CEST - Z 1721
CAJTHAML, Tomáš
Zpráva ze služební cesty do Chorvatska ve dnech 27.-29.11.2012 : Q-KEN, plen.zasedání Zagreb / Tomáš Cajthaml. - Zdiby : VÚGTK, 2013. - 2 s., příl.
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Tištěná periodika
Poř.č. Název
/zkrácený název/
ISSN
Popis

Signatura

URL

1

Acta geodaetica et geophysica hungarica
/Acta geod.geophys.hung./
ISSN: 1217-8977
A quaterly journal of the Hungarian Academy of Sciences.
http://www.akkrt.hu/journals/ageod

29 696

2

Acta geodynamica et geomaterialia
/Acta geodyn. geomater./
ISSN: 1214-9705
This journal is concerned with selected aspects of the geodynamics.
http://www.irsm.cas.cz

49 273

3

Akademický bulletin AV ČR
/Akad. Bull.AV ČR/
ISSN: 1210-9525
Měsíčník, vydávaný tisk.výborem AV ČR.
http://www.kav.cas.cz/press/

49 688

4

Applied geomatics [elektronicky]
/Appl. Geom./
ISSN 1866-928X
http://www.springerlink.com/content/1866-9298/4

50 950

5

Arc revue
/-/
ISSN: 1211-2135
Informace pro uživatele software firem ESRI a ERDAS.
http://www.esri.com/

49 690

6

Artificial satellites : Journal of planetary geodesy
/Artif.Satel. J.planet.Geod./
ISSN: 0208-841X
It is a journal of planetary geodesy, forum for scientists publications on such aspects
of geodesy and geodynamics as positioning, satellite geodesy, gravity field, geoid and
heights, tides, reference frames, Earth rotation.
http://artsat.cbk.waw.pl ; http://versitaopen.com/as/

29 221

7

AVN. Allgemeine Vermessungs-Nachrichten
/AVN Allg.Vermess.-Nachr./
ISSN: 0002-5968
Zeitschrift für alle Bereiche der Geodäsie und Geoinformation.
www.geopoint.de/avn
www.wichmann-verlag.de

2 332
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8

Boletim de ciēncias geodésicas
/Bol.Ciēnc. geod./
ISSN: 1413-4853
Boletim poderá ser obtido, em permuta, Junto à Biblioteca central da Universidade
Federal do Paraná.
http://www.cienciasgeodesicas.ufpr.br/

48 107

9

Bolletino di geofisica : teorica et applicata
/Boll.Geofis. : teor.appl./
ISSN: 0006-6729
The international journal of Earth sciences.
www.ogs.trieste.it/bgta

22 344

10

The cartographic journal
/Cartogr.J./
ISSN: 0008-7041
It is an established journal of record and comment containing autoritatives articles
and international papers on all aspects of cartography, the science, technology and art
of presenting, communicating and analysis special relationships by means of maps
and other geographical representations of the Earth surface.
http://www.maney.co.uk/online

27 589

11

CNES MAG : Le magazine d’information du Centre National d’Études Spatial
/elektronicky/
/CNES Mag./
ISSN: 1283-9817
Journal trimestriel de communication externe du CNES.
http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/894-cnesmag.php

48 474

12

Český úřad zeměměřický a katastrální : výroční zpráva. 2012
/ČÚZK : výr.Zpr./
ISBN 978-80-86918www.cuzk.cz

50 167

13

Engineering surveying : showcase
/Engng surv. showcase/
ISBN 0-846779-9…
Příloha Geomatics world, 2x ročně.
www.pvpubs.com

50 450

14

The FIG Bulletin (Ann. Rev.) /elektronicky/
/FIG Bull./
ISSN: 1018-6522
Compiled and edited by the FIG Office.
www.fig.net

48 197

15

Forum
/-/
ISSN: 0342-6165
Zeitschrift des Bundes der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure e.V.
http://www.bdvi.de/BDVI/index1.htm

23 293

16

Geobusiness
/-/
ISSN: 1802-4521
Vše o GIS, GPS, DPZ, mapách, katastru… Pro veřejnou správu i komerční sektor..
www.geobusiness.cz

49 689
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17

Geodetický a kartografický obzor [elektronicky]
/GaKO /
ISSN: 1805-7446
Odborný vědecký časopis Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a Úradu
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.
http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=10&MENUID=1042
4&AKCE=DOC:10-GAKO1
http://egako.eu/

9 800

18

Geodetska služba
/Geod.služba/
ISSN: 1451-0561
Časopis za geodeziju, kartografiju i katastar nepokretnosti.
www.rgz.sr.gov.yu/gs

40 264

19

Geodetski vestnik
/Geod.Vest./
ISSN: 0351-0271
Glasilo Zveze geodetov Slovenije.
http://www.geodetski-vestnik.com/

48 128

20

Geodézia és kartográfia
/Geod. és Kartogr /
ISSN: 0016-7118
(Magyar Főldmérési, Férképéseti és Távérzékelési Társaség)
http://www.fomi.hu/ szaklap

9 133

21

Geodezija i kartografija
/Geod. i Kartogr./
ISSN: 0016-7126
Oficial’nyj organ federal’noj služby geodezii i kartografii Rosii i geodezičeskich
služb stran SNG.
http://www.abe.pl/html/english/detailsj.php?id=0016-7126

15 937

22

GeoInformatics
/Geoinform./
ISSN: 1387-0858
It is a magazine published for Geo-IT professionals.
www.geoinformatics.com

48 212

23

Geomatica [elektronicky]
/-/
ISSN: 1195-1036
It is published in the interest of professionals working in the geomatic sciences, by the
Canadian Institute of Geomaticshttp://www.cig-acsg.ca/english/geomatica/geomatica.php

13 221

24

Geomatics world
/GW/
ISSN: 1567-5882
www.pvpubs.com

50 210
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25

Geomatik Schweiz: Geoinformation und Landmanagement
/Geom.Schweiz : Geo-Inform.u.Land-Mgnt/
ISSN: 1660-4458
Fachgebiete: Geoinformations-Systeme, Geodäsie, Vermessung, Kartographie,
Photogrammetrie, Fernerkundung, Landmanagement, Raumplanung, Kulturtechnik,
Boden, Wasser, Umwelt, Gemeideningenieurwesen.
www.geomatik.ch

7 992

26

Géomètre
/-/
ISSN: 0016-7967
Bulletin de l’Ordre des géomètres-experts.
www.publi-topex.com

8 096

27

Geophysical transactions
/Geophys Trans./
ISSN: 0016-7177
(Geological and Geophysical Institute of Hungary)
www.mfgi.hu

11 390

28

Geoprofi
/-/
ISSN 2806-8736
Naučno-techničeskij žurnal po geodezii, kartografii i navigacii.
www.geoprofi.ru

50 516

29

GIM international
/GIM int./
ISSN: 1566-9076
The global magazine for geomatics, it is published by GITC bv.
http://www.gitc.nl

46 262

30

GPS solutions
/GPS Solut./
ISSN: 1080-5370
It is a scientific journal and features system design issues and a full range of current
and emergencing applications of global navigation satellite Systems (GNSS) such as
GPS.
http://www.springerlink.com/openurl.asp?genre=journal&iss
n=1080-5370
http://link.springer.de

49 533

31

GPS world [elektronicky]
/GPS Wld/
ISSN: 1048-5104
Designing and implementing solutions with global positioning technologies.
http://www.gpsworld.com/archives/

46 576

32

Heodezija, kartohrafija i aerofotoznimannja
/Geod.Kartogr.Aerofotoznim./
ISSN: 0130-1039
Mižvidomičnyj naukovo-techničnyj zbirnyk.
http://vlp.com.ua/periodicals/collections/geodesy

26 795
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33

Heodynamika =Geodynamics=Geodinamika
/-/
ISSN: 1992-142X
Zbirnyk L’viv. astronom.-geod. Tovaryšstva
http://vlp.com.ua/periodicals/collections/geodesy

48 523

34

Hvězdářská ročenka
/Hvězdář.Ročen./
ISSN: 0373-8280

8 035

35

Chip
/-/
ISSN 1210-0684
Magazín informačních technologií.
www.chip.cz

50 961

36

ICA news
/-/
Internatuinal Cartographic Association Cartographique Internationale.
www.icaci.org

37

Imaging notes
/Imag. Not./
ISSN: 0896-7091
Imaging Notes is thrilled to announce an affiliation with the Alliance for Earth
Observations, a program of the Institute for Global Environmental Strategies.
http://www.imagingnotes.com/go/

50 334

38

Inside GNSS
/-/
ISSN: 1559-503X
Engineering solutions for the gkobal navigation satellite system community (GPS,
Galileo, Glonass) .
http://www.insidegnss.com

50 247

39

ISPRS journal of photogrammetry and remote sensing
/ISPRS J.Photogram.Rem.Sens./
ISSN: 0924-2716
It is provide a channel of communication for scientists and professionals in all
countries working in many disciplines employing photogrammetry, remote sensing,
spatial infor information systems, computer vision, and other related fields.
www.isprs.org
http://www.itc.nl/isprsjournal/

6 722

40

Journal of applied geodesy
/J.appl.Geod./
ISSN: 1862-9016
www.degruyter.com/journals/jag

50 496

41

Journal of geodesy
/J.Geod./
ISSN: 0949-7714
It is an international journal concerned with the study of scientific problems of
geodesy and interdisciplinary sciences. continuation of Bulletin géodésique and
Manuscripta geodaetica.
http://www.springerlink.com/openurl.asp?genre=journal&iss
n=0949-7714

5 958
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42

Journal of spatial science
/J.spatial Sci./
ISSN: 1836-5655
The journal contains: refereed research and review papers, contributing to
the development of theory and practice in the spatial sciences, professional papers,
reviews of current literature, news, calendar.
www.tandf.co.uk./journals
http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=t92
1253450.

26 430

43

Kartografické listy
/Kartogr.L./
ISSN: 1336-5274
Časopis Kartografickej spoločnosti SR.
http://gis.fns.uniba.sk/kartografickelisty/

47 804

44

Metrologie
/-/
ISSN: 1210-3543
Časopis ÚNMZ ve spolupráci s Českým metrologickým institutem a Českou
metrologickou společností.
www.q-art.cz

48 246

45

Mitteilungen des DVW-Bayern e.V.
/Mitt.DVW Bayern/
ISSN: 1613-3064
(Geselschaft für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement)
www.dvw-bayern.de

13 219

46

Le monde des cartes
/Monde Cart./
ISSN: 1634-3522
Revue du Comité Français de Cartographie.
http://lectc.multimania.com

41 023

47

Nachrichten aus den öffentlichen Vermessungsdienst Nordrhein-Westfalen
/ NÖV.(Nachr.öff.Vermess.-dienst) NRW/
(Innenministerium des Landes ; Landesvermessungamt NRW)
http://www.bezregkoeln.nrw.de/brk_internet/presse/druckschriften/noev/

34 233

48

Nachrichten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung
/Nachr.Niedersächs.VuKV/
Niedersächsisches Gesetz über das amtliche Vermessungswesen.
http://www.niedersachsen.de/master/C11838244_L20_D0_I6503
106_h1.html

13 689

49

Nordic journal of surveying and real estate research
/Nord.J.Surv.real Estate Res./
ISSN: 1459-5877
The journal covers the multidisciplinary topics of geomatic, landmanagement, real
estate economics, engineering surveys, cadastre and land management, spatial
planning and development.
http://mts.fgi.fi/njsr/

44 047
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50

Novinky Zeměměřické knihovny®
/Nov. Zeměměř. Knih./
Nabídka zajímavostí z nových knih a časopisů o zeměměřictví a katastru
nemovitostí : výběr a překlady.
http://www.vugtk.cz/nzk

34 725

51

Ochrana přírody
/Ochr.Přír./
ISSN: 1210-258X
Časopis státní ochrany přírody.

46 498

52

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
/Pokroky Mat.Fyz.Astron./
ISSN: 0032-2423
Vydává Jednota českých matematiků a fyziků a Jednota slovenských matematikov a
fyzikov.
http://www.jcmf.cz/casopisy.html

53

Pozemkové úpravy
/Pozemk. úpravy/
ISSN: 1214-5815
Časopis pro tvorbu a ochranu krajiny: teorie a praxe.
www.cmkpu.cz

47 175

54

Prace i studia geograficzne
/Práce Stud. Geogr./
ISSN: 0208-4589
Univerzytet Warzsawski, Wydzial geografii i studiów regionalnych.
http://www.wgsr.uw.edu.pl/pub/index.php?page=prace-istudia-geograficzne

49 392

55

Przeglad geodezyjny
/Przegl.geod./
ISSN: 0033-2127
(Organ Stowarzyczenia Geodetów Polskich)
http://www.sigma-not.pl/zeszyt-2863-przeglad-geodezyjny2011-2.html

56

Przeglad geograficzny
/Przegl.geogr./
ISSN: 0033-2143
(Polska Akademia Nauk : Instytut Geogr. i Przestrz. Zagospodarowania
im. St.Leszczyckiego)
http://www.igipz.pan.pl/przeglad-geograficzny.html

57

Reports of the Coordinating Committee for Earthquake Prediction
/Rep.Coord.Comm.Earthquake Pred./
ISSN: 0288-8408
(Geographical Survey Institut, Tsukuba-shi)
http://CAIS.GSI.GO.JP/YOCHIREN

48 192

58

Reports on geodesy
/Rep.Geod./
ISSN: 0867-3179
(Politechnika Warszawska : Instytut Geod.Wyzs. i Astron.)
http://www.gik.pw.edu.pl/igwiag/rap.html

46 969
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59

Revue française photogrammétrie et de télédétection
/Rev.franç.Photogram.Télédét./
ISSN: 1768-9791
http://www.sfpt.fr/index.php?option=com_content&task=cate
gory&sectionid=5&id=73&Itemid=73

24 131

60

Slovenský geodet a kartograf
/Slov. Geod. Kartogr./
ISSN: 1335-4019
Bulletin komory geodetov a kartografov.
www.kgk.sk

48 417

61

Spektrum
/Spektrum. SPD ČR/
ISSN: 1213- 7227
Oficiální informační médium Svazu průmyslu a dopravy ČR.
www.spcr.cz

49 691

62

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí
České republiky : stav ke dni 31.12.2011
/Soub.Přehl..půd.fondu ČR/
ISSN: 1804-2422
http://www.cuzk.cz/

31 326

63

SPOT magazine [elektronicky]
/SPOT Mag./
ISSN: 1261-9930
It is published twice yearly by Spot Image‘s corporate communication department.
Pouze na: http://www.spotimage.com/web/en/1691-searchresults.php?q=Searchspotimage+magazine&pageRoot=167

46 587

64

Statistická ročenka České republiky
/Statist.Ročen.ČR/
ISBN 978-80-250-2….
Vydává 0Ceský statistický úřad.
www.czso.cz

17 439

65

Studia geophysica et geodΦtica
/Stud.geophys.geod./
ISSN: 0039-3169
A journal of geophysics, meteorology and climatology, geodesy.
http://www.springer.com/earth+sciences/geophysics/journal
/11200

17 252

66

Studii şi cercetări de geofizică
/Stud.Cercet. Geofiz./
Časopis rumunské akademie věd, vychází 1x ročně.
www.ear.ro

24 461

67

Sučasni dosjahnennja geodezyčnoji nauky ta vyrobnyctva
/Sučas. Dosjahn. geod. nauky Vyrob./
ISSN: 1819-1339
Zbirnyk naukovych prac’ Zachidnoho geodezyčnoho
tovarystva : prysvjačust’sja profesijnomu svjahu pracivnykiv
geologiji, geodeziji i kartografiji.
http://vlp.com.ua/periodicals/collections/geodesy

49 930
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68

Télédétection [elektronicky]
/-/
Le bulletin d’information du Réseau Télédétection de l‘AUF est destiné
prioritairement à la communauté francophone de télédétection.
pouze na: http://www.reseautd.cict.fr/journal/journal.htm

49 692

69

VDV-Magazin für Vermessung und Geoinformation
/VDV Mag.f.Vermess.u.Geo-Inform./
ISSN: 1863-1320
Zeitschrift für Verband Deutscher Vermessungsingenieure.
www.vdv-online.de
http://www.viv-nrw.de

13 138

70

Visnyk geodeziji ta kartografiji
/Visn. Geod. Kartogr./
Naukovo-techničnyj žurnal.
www.gki.com.ua

47 460

71

VGI. Österreichische Zeitschrift für Vermessung & Geoinformation
/VGI Österr.Z.Vermess.u.Geo-Inform./
ISSN: 1605-1653
www.ovg.at

4 913

72

Vojenský geografický obzor
/Voj. Geogr. Obz. /
ISSN: 1214-3707
.Sborník geografické služby AČR.
(vydavatel: http://www.army.cz/acr/geos/urad.htm)

73

Výroční zpráva VÚGTK, v.v.i.
/Výr.Zpr.VÚGTK/
Hodnocení činnosti VÚGTK za uplynulý rok.
http://www.vugtk.cz/odis/sborniky

39 972

74

XYZ Revue de l'Association Française de Topographie
/XYZ Rev.Assoc.franç.Topogr./
ISSN: 0290-9057
Elle est éditée par l’AFT.
www.aftopo.org

42 690

75

Zeměměřič
/-/
ISSN: 1211-488X
Časopis o geodezii, katastru a kartografii.
www.zememeric.cz

47 292

76

ZfV. Zeitschrift für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement
/ZfV Z.Geod.Geo-Inform.Land-Mgnt/
ISSN: 1618-8950
http://www.wissner.com/advanced_search_result.php?osCsid=
7e33d5c271910750c2d2ff8032340d6e&keywords=ZfV&osCsid=7e33
d5c271910750c2d2ff8032340d6e

6 266
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Elektronické zdroje
On-line přístup k dalším titulům na základě dohod (rok 2013)
http://www.vugtk.cz/odis/period/indper.html

GeoBase/GeoRef
http://ovidsp.ovid.com/autologin.html

ELSEVIER SCIENCE
http://www.sciencedirect.com/
Freedom Collection 2012

SPRINGER VERLAG
http://www.springerlink.com/home/main.mpx
http://www.suweco.cz/cz/online-dostupne-tituly.asp?PS=200

EBSCO
http://search.ebscohost.com/
http://www.ebscohost.com

Volně dostupné časopisy
http://www.vugtk.cz/odis/period/peri09.htm#VOLNE
Directory of Open Access Journals
Zpřístupňuje vybrané zdarma dostupné časopisy ze všech vědních oborů.
Adresář je vytvářen Lund University Libraries Head Office.
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