
UNIVERZITA  KOMENSKÉHO  V  BRATISLAVE

Prírodovedecká fakulta

HODNOTENIE  KVALITY  DIGITÁLNYCH

VÝŠKOVÝCH  MODELOV

Diplomová práca

Študijný program:        Fyzická geografia a geoinformatika 

Študijný odbor:            4.1.35 Geografia

Školiace pracovisko:   Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového    

prieskumu Zeme

Školiteľ: doc. RNDr. Eva Mičietová, PhD.

BRATISLAVA  2011

1



Bc. Tomáš SCHMIDT

Zadanie školského diela

Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta

                                                                                                                                                                        
ZADANIE

Meno a priezvisko študenta: Tomáš  Schmidt

Študijný program: Fyzická geografia a geoinformatika 

Študijný odbor: 4.1.35 Geografia

Typ záverečnej práce: Diplomová práca

Jazyk záverečnej práce: Slovenský

Názov: Hodnotenie kvality digitálnych výškových modelov

Cieľ práce:

1.Návrh  ucelenej  metodiky  na  hodnotenie  kvality  digitálnych  výškových  modelov.  Prvky  kvality,  postupy

hodnotenia  kvality,  miery  kvality,  a  metaúdaje  kvality  geografických  informácií.  Prehľad  užívateľských

štandardov digitálnych výškových modelov. Definovanie vzoriek: analýza, výber a kvalita kontrolných bodov.

Definovanie  rozsahov kontrolných  bodov.  Štruktúrovanie  kontrolných bodov podľa  rozsahov.  Vyhodnotenie

diferencií nadmorských výšok v kontrolných bodoch a modeli. Štatistické spracovanie mier kvality: Definovanie

intervalov spoľahlivosti pre vertikálne, horizontálne a priestorové chyby výškových modelov. Metódy, metodiky,

postupy.   Grafy  normálneho  rozdelenia  absolútnych  polohových  chýb.  Kartografické  modelovanie  a

interpretácia absolútnych polohových chýb.

2. Aplikácia metodiky hodnotenia kvality DMR na príklade DMR základnej mapy ZM 1:50000

Vedúci: doc. RNDr. Eva Mičietová, PhD.

Katedra: Kartofrafie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu Zeme

Vedúci katedry: doc. RNDr. Eva Mičietová, PhD.

Spôsob sprístupnenia elektronickej verzie práce: 

Dátum schválenia:  …..…........................

Študent  …..…........................                                   Vedúci  …..…........................

Dátum potvrdenia finálnej verzie práce, súhlasím s jej odovzdaním (vrátane spôsobu sprístupnenia)                  

Vedúci  …..…........................

2



POĎAKOVANIE

Chcel  by  som  poďakovať  všetkým,  ktorí  mi  akýmkoľvek  spôsobom  pomohli  pri

spracovaní  tejto  diplomovej  práce.  Moje  poďakovanie  patrí  najmä,  doc.  RNDr.  Eve

Mičietovej, PhD, za vedenie a ostatným pracovníkom katedry  kartografie, geoinformatiky a

diaľkového prieskumu Zeme za cenné pripomienky pri záverečnom spracovaní. 

3



ABSTRAKT

Schmidt  Tomáš:   Hodnotenie  kvality  digitálnych  výškových  modelov.  Diplomová  práca,

Univerzita  Komenského.  Prírodovedecká  fakulta,  katedra  kartografie,  geoinformatiky  a

diaľokového prieskumu Zeme. Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Eva Mičietová, PhD.

Bratislava: Prírodovedecká fakulta UK, 2011.  Počet strán: 90, počet príloh 17. 

Diplomová  práca  prináša  ucelený  návrh  metodiky  hodnotenia  kvality  digitálnych

výškových  modelov.  Obsahuje  informácie  o  dostupných  technických  normách,  ktoré  sa

zaoberajú  hodnotením  kvality  geografických  údajov:  prvkami,  podprvkami  kvality

geografických  údajov,  mierami  kvality  geografických  údajov,  postupmi  hodnotenia,

metódami  hodnotenia   kvality  geografických  údajov  a  rovnako  metaúdajmi  o  kvalite

geografických  údajov,  ktoré  sú  potrebné  pre  dosiahnutie  cieľov  tejto  práce.  V  práci  je

rovnako  obsiahnutá  problematika  tvorby  digitálnych  výškových  modelov  (DVM)

prostredníctvom použitia geoštatistickej  metódy RST (regularizovaný splajn s tenziou) a jej

vplyv na kvalitu vytváraných digitálnych výškových  modelov. Dosiahnuté výsledky sú na

konci práce vyhodnotené a vykázané prostredníctvom povinných prvkov metaúdajov formou

dokumentu XML. 

KĽÚČOVÉ  SLOVÁ: 

Kvalita geografickej informácie,  absolútne polohové chyby, digitálne výškové modely
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ABSTRACT 

Schmidt Tomáš:  Quality assessment of digital elevation models. Master thesis, Comenius

University.  Faculty  of  Natural  Science,  department  of  Cartography,  Geoinformatics  and

Remote sensing. Supervisor: doc. RNDr. Eva Mičietová, PhD. Bratislava: Faculty of Natural

Science UK, 2011.  Number of pages: 90, number of supplements 17.

The  master  thesis  provides  a  comprehensive  design  methodology  for  quality

evaluation  of  digital  elevation  models.   It  contains  information  of  available  technical

standards  that  deals    with  evaluation  of  the  quality  of  geographic  data:  data  quality

elements,  subelements  data  quality  measures,  methods  of  evaluating  the  quality  of

geographic data and also the metadata about the quality of  geographic data, which are

necessary  for  achieving  the  main  objectives  of  this  work.  The  work  also  includes  the

modeling issue of digital elevation models (DVM) by method called RST (regularized spline

with tension) and its quality impacts on the  generated digital elevation models.  Results are

evaluated and reported at the end of work through the mandatory metadata elements  in a

form of an XML document. 

KEY  WORDS: 

Quality of geographic information, absolute positional errors, digital elevation models.  

5



OBSAH 

0. Úvod...................................................................................................................7

1. Stav riešenej problematiky..............................................................................8

1.1. Geoštatistika                                                                                            8

1.1.1 Interpolácia                                                                                    9

1.1.2 Metóda IDW                                                                                10

1.1.3 Metóda RST                                                                                14

1.2 Smernica INSPIRE                                                                                15

1.3 Štatistické metódy                                                                                  18

2. Ciele práce.......................................................................................................21

3. Metodika práce a metódy skúmania.............................................................22

3.1 Termíny                                                                                                  23

3.2 Terén a jeho vyjadrenie                                                                          24

3.3 Tvorba DVM                                                                                           27

3.4 Používateľské štandardy DVM                                                               31

3.5 Hodnotenie kvality DVM                                                                        33

3.5.1 Prvky a podprvky kvality údajov                                                  34

3.5.2 Metódy hodnotenia kvality údajov                                               36

3.5.3 Miery kvality údajov                                                                     38

3.5.4 Metaúdaje                                                                                    46

4. Výsledky práce a diskusia.............................................................................50

5. Záver................................................................................................................67

6. Zoznam príloh.................................................................................................73

6



ÚVOD

V súčasnej  ropnej  a  informačnej  ére  ľudskej  spoločnosti  začína nadobúdať  veľký

význam poznanie životného prostredia a jeho optimálne využívanie. Problematike sa venujú

rôzne  vedné disciplíny  ako krajinné plánovanie,  krajinná ekológia,  geoekológia  a  ďalšie

geografické,  environmentálne  vedy,  ich  cieľom  je  získavanie  poznatkov  o  krajine  a

vytváranie  metodických postupov pre tvorbu krajinných plánov, návrhy krajinno-ekologicky

optimálnej  organizácie,  využitia  a  ochrany  krajiny,  výsledkom  čoho  by  malo  byť

zabezpečenie trvale udržateľného rozvoja ľudskej spoločnosti na Zemi. 

Nevyhnutný  predpoklad  pre  tvorbu  a  ochranu  krajiny  je  získavanie  kvalitných  a

harmonizovaných údajov o krajine a životnom prostredí, preto v Európe nadobudla platnosť

v máji 2007 smernica INSPIRE, kde bola zriadená infraštruktúra pre priestorové údaje na

podporu environmentálnej politiky a politík, alebo činností, ktoré môžu mať vplyv na životné

prostredie. INSPIRE je založená na infraštruktúre pre priestorové údaje všetkých členských

štátov Európskej únie, ktoré by mali byť jednotné a prístupné prostredníctvom webu. Treba

spomenúť,  že  smernica  sa  zaoberá  34  -mi  témami  priestorových  údajov  vrátane  témy

nadmorskej výšky, potrebných pre aplikácie životného prostredia. Všetky tieto priestorové

údaje sú súčasťou geografického informačného systému (GIS), ktorý predstavuje riadiaci a

informačný systém geografickej sféry. Rovnako ako v každom inom systéme i tu rozlišujeme

subsystémy  GIS  systému  vrátane  väzieb  uvažovaných  ako  informácie  a  prvkov

uvažovaných ako miesta transformácie informácie. Jedným zo subsystémov GIS systému je

aj subsystém analytických nástrojov komplexného digitálneho modelu priestorovej štruktúry.

Tento  analytický  nástroj  predstavuje  nástroje  na  modelovanie  spojitých  polí  geografickej

sféry, digitálnych výškových modelov (DVM) a ich morfometrických parametrov.  Pre tvorbu

správnych  rozhodnutí  v  geografických  informačných  systémoch  je  nutné  generovanie

kvalitných vstupných  priestorových  údajov.  Význam predkladanej  práce spočíva  práve  v

generovaní  a   hodnotení   kvality  digitálnych  výškových  modelov  podľa  relevantných

technických noriem smernice INSPIRE a postupov hodnotenia kvality geografických údajov

vrátane vykázania údajov o kvalite vytvoreného produktu.    
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1. STAV  RIEŠENEJ  PROBLEMATIKY

S neustálym vedeckým pokrokom a zdokonaľujúcou sa informatizáciu spoločnosti sa

zdokonaľujú  i  počítačové  programy  pre  všetky  vedné  disciplíny,  medzi  ktoré  patria  aj

geografické informačné systémy. V nasledujúcom texte sú stručne popísané iba použité

metódy geoštatistiky pre kartografické modelovanie DVM a absolútnych polohových chýb

formou spojitých polí (povrchov) v predkladanej práci.

1.1 Geoštatistika

Základy  geoštatistiky  sformuloval  začiatkom  60.tych  rokov  minulého  storočia

francúzsky   matematik  George  Matheron,  ktorý  prvý  krát  použil  názov  geoštatistika  pre

označenie  špecifickej  metódy  spracovania  priestorových  údajov.  Matheronova  metóda

pôvodne slúžila  k  odhadu výdatnosti  ložísk  nerastných surovín,  ktoré sa v päťdesiatych

rokoch intenzívne ťažili po celom svete. Matheron vytvoril a postupne rozvíjal sofistikovanú

metódu, ktorej hlavný nástroj (metóda odhadu) nazval Kriging.

Geoštatistika bola od začiatku spojená s nástupom počítačov a ich rozvoj reagoval na

zmeny  v  tejto  oblasti.  Postupne  vznikali  drahé  komerčné  programy,  ktoré  boli  primárne

určené pre ťažobné spoločnosti. Voľne dostupné programy boli k dispozícii až v roku 1988,

kedy  bol  uvoľnený  balík  programov  Geoeas  financovaný  U.S.  Enviromental  Protection

Agency. V roku 1992 A. Journel and C. Deutsch publikovali rozsiahlu knižnicu fortranských

programov  pre  geoštatistiku.  Dnes  nájdeme  programy  pre  geoštatistiku  na  bežných

osobných počítačoch v rámci komerčných programov Variowin, Surfer,  ArcGIS a existuje

množstvo  voľne  šíriteľných  programov na  Internete  akým je  aj  GRASS GIS  použitý  pri

riešení počítačového experimentu predkladanej práce. 

V súčasnej dobe našla geoštatistika uplatnenie v rôznych odboroch, ktoré pracujú s

priestorovými údajmi a rovnako uplatnenie pri popise časovej variability priestorových javov,

môžeme uviesť napríklad demogeografiu,  ekológiu,  epidemiológiou, geofyziku,  geografiu,

hydrogeológiu, kartografiu, klimatológiu, lesníctvo, meteorológiu… Geoštatistika patrí  medzi
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základné metódy štatistiky priestorových javov a je súčasťou geografických informačných

systémov (GIS).

1.1.1 Interpolácia

Interpolácia je odvodenie hodnôt javu vo všetkých miestach z hodnôt javu meraní vo

vybraných miestach, kde miesta sú obvykle body. Veličina pozorovaná a meraná v priestore

sa v geoštatistike nazýva priestorová premenná.  Sú to  veličiny,  v  ktorých správaní  bola

pozorovaná kombinácia lokálnej variability a systematických zmien na väčšiu vzdialenosť.

Reálny  priebeh  priestorovej  premennej  z(x)  sa  v  geoštatistike  pokladá  za  realizáciu

(náhodný výsledok) náhodnej funkcie  Z(x) a tým sa dostávame k pravdepodobnostnému

popisu. 

Z interpolácií získavame topografické informácie, preto je dôležité vzhľadom na ich

kvalitu  oboznámiť  sa  s  existujúcimi  interpolačnými  metódami  a   zvoliť  čo  možno

najvhodnejšiu pre daný účel.  Rozlišujeme: 

1. Interpoláciu nad pravidelnou štvorcovou sieťou

2. Interpoláciu  nad  ľubovoľne  rozmiestnenými  bodmi  (IDW,  natural  neigbor,  

kriging, spline, RBF)

3. Interpolácia DVM z vrstevníc 

Interpolácia  nad  pravidelnou  štvorcovou  sieťou  sa  väčšinou  používa  na  digitálne

spracovanie  obrazu,  alebo  geometrické  transformácie  pri  zmene  rozlíšenia  rastrových

priestorových štruktúr. Podstata spočíva vo výpočte hodnoty  pixela na základe susedných

pixlov. Jednotlivé metódy sa líšia počtom zahrnutých pixlov, z čoho samozrejme vyplýva

kvalita výsledku a výpočtová náročnosť. Medzi najbežnejšie používané metódy patria: 

1. metóda najbližšieho suseda (1 bod)

2. bilineárna interpolácia (4 body)

3. kubická konvolúcia (16 bodov)

4. sinc (64 alebo 256 bodov, prípadne celý obraz)
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Interpolačných metód existuje veľa, problematické však je vybrať tú najvhodnejšiu.

Preto je vždy nutné zamyslieť sa nad charakterom priestorovej premennej, poznať vlastnosti

jednotlivých metód a overovať predpoklady ich použitia. Nieje v žiadnom prípade vhodné

aplikovať interpolačné metódy mechanicky. 

„Interpolation  is a black art,  and interpolation methods should never  be trusted.  Careful

researchers always interpolate several times using different methods, and choose the result

they dislike least.“1

                                      
      

1.1.2 Metóda IDW

Pre  údaje,  s  ktorými  sa  stretávame  v  geografických  vedách  je  špecifická  ich

lokalizácia  v  priestore.   Keďže rozloženie vstupných údajov nemusí  byť  vždy ideálne je

potrebné riešiť problematiku priestorovej korelácie, ktorá môže byť v takomto prípade veľmi

rozdielna. Každá interpolačná metóda je postavená na nejakom predpoklade správania sa

interpolovanej veličiny a jej výberom prijímame tento predpoklad. Pri metóde IDW (inverse

distance weighting)  nemusíme voliť vstupné parametre. Ide o predpokladanú premenlivosť

veličiny, ktorá sa odráža v zhladení interpolačnej funkcie.  Niektoré metódy majú statický

charakter a opierajú sa o model náhodnej veličiny. Medzi ktoré patrí aj kriging, ktorým sa v

tejto práci podrobne nezaoberáme. Iné metódy nepoužívajú statické predpoklady (nazývané

tiež deterministické) a sú založené na „racionálnom úsudku“ napr.: (vzdialenejšie merania

majú  menší  vplyv  na  výsledok  interpolácie),  alebo  na  formálnych  požiadavkách  na

interpolačnú funkciu: (jednoduchosť, spojitosť funkcie, spojitosť derivácii) ktoré sú typické

pre  často  používaný  interpolačný  „splajn“  (spline),  ktorý  možno  prirovnať  k  oceľovému

plechu preloženého meranými bodmi.  Problematike regularizovaného splajnu sa budeme

bližšie venovať  v nasledujúcej podkapitole.  

Dá sa povedať, že neexistuje interpolačná metóda, ktorá by bola lepšia než ostatné.

Výsledky rôznych spôsobov interpolácie  sa  môžu do značnej  miery  odlišovať  najmä pri

malej hustote vstupného bodového poľa. Ak je to možné treba použiť viac metód, kde pri

1. <http://www.terrainmap.com/rm32.html > Bivand,  R.  Digital  Terrain  modeling  and

Mapping, 2000
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výbere použijeme formálne pravidlá a určíme chybu interpolácie.  Z výsledkov vyberieme

potom ten, ktorý dáva najmenšiu chybu.

IDW patrí k jednej z najjednoduchších a pritom často používaných metód interpolácie.

Je založená na použití  váženého priemeru,  ktorého váhy sú nepriamo úmerné mocnine

vzdialenosti.  Táto  metóda  je  v  historickom  a  metodologickom  zmysle  predchodkyňou

geoštatistiky, keďže bola v 50. rokoch minulého storočia použitá pri odhade výdatnosti ložísk

nerastných surovín a geoštatistika vznikla ako pokus objektivizovať voľbu váh. V zmysle

(Ježek, 2008 s.8)  ak  vychádzame zo situácie kedy známe hodnoty z1 , z 2 , .... , z n  namerané

v bodoch  x1 , x2 , .... , xn  a chceme odhadnúť hodnotu  z0  v ďalšom bode  x0 , kde nebolo

uskutočnené meranie. Malé  w označuje váhy priradené jednotlivým hodnotám a ich súčet

chceme aby bol rovný 1 pre ideálny prípad.  Potom  r i  je vzdialenosť od  i- tého bodu a

koeficienty mocniny  α musia byť väčšie ako jedna, najčastejšie   α=1 alebo  α=2. 

1. Pre odhad použijeme vážený priemer: z0=∑
i=1

n

w i z i

2. Váhy nepriamo úmerné mocnine vzdialenosti: w i=
c

r i
α

3. Ak budeme uvažovať o najjednoduchšom 1D prípade použijeme lineárnu interpoláciu

medzi dvoma bodmi kde  x1 , x2  sú hodnoty namerané na profile a hodnoty  z1 , z 2

chceme dopočítať: z=z1
x2−x

x2− x1

x−x1  

4. Vzorec  môžeme  ďalej  upraviť:  z=
x2− x

x2−x1

z1
x− x1

x2−x1

z 2=w1 z1w2 z2  a  potom  platí:  

w1w2=1

5. Lineárnu interpoláciu medzi dvoma bodmi môžeme považovať za IDW s koeficientom

α=1 (označovaný aj mocnina vzdialenosti) a označíme tento prípad ako IDW1.

6. Teraz  budeme  interpolovať  pomocou  IDW1  ,  čiže:  z=w1 z1w2 z 2 ,  kde  váhy  sú  

úmerné vzdialenosti od bodu x.

7. w1=
c

∣x− x1∣
=

c
x−x1

,  w2=
c

∣x−x2∣
=

c
x−x2
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8. Koeficient c nájdeme z podmienky  w1w2=1  a dostaneme: c=
 x−x1x2−x 

x2− x1

9. Po dosadení do predchádzajúcich vzorcov pre váhy zistíme, že váhy vychádzajú  

rovnako ako v prípade lineárnej interpolácie: w1=
x2−x

x2− x1

, w2=
x− x1

x 2−x1

Tu môžeme vidieť, že IDW s koeficientom 1 je v intervale x1 , x2  totožná s lineárnou

interpoláciou.  Ak  zmeníme  mocninu  vzdialenosti  a  použijeme  napríklad  druhú  mocninu

(IDW2), zhoda s lineárnou interpoláciou v intervale  x1 , x2  zanikne a so zväčšujúcou sa

mocninou narastá vplyv najbližšieho meraného bodu a metóda IDW prechádza do metódy

„najbližšieho  suseda“,  kde  sa  do  interpolovaného  bodu  dosadzuje  hodnota  najbližšieho

merania napríklad pri α=10.

Na  (obr.  č.1),  je  znázornená  vľavo  lineárna  interpolácia  a  v  pravo  porovnanie

správania sa interpolácie pri nastaveniach  koeficientu mocniny   α=1, 2, 10, kde pre  α=1 je

krivka znázornená červenou farbou,  α=2 modrou farbou a  α=10 ružovou farbou.

Obr. č. 1 V ľavej časti lineárna interpolácia v pravo charakter IDW pre  α=1,2 a 10  (červená,

modrá a ružová krivka)

Z obrázku  je zrejmé, že voľba koeficientu  α ovplyvňuje výsledný priebeh krivky. Pre

α =1 dostávame špičky v interpolovaných bodoch. S narastajúcim koeficientom dostávame

zhladenie krivky.  Pri metóde IDW, rovnako ako u ostatných metód vážených priemerov sa
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väčšinou do výpočtov zahŕňajú aj  body z určitého okolia interpolovaného bodu, preto sa

jedná o lokálnu interpoláciu. Na (obr. č. 2) je znázornené porovnanie priebehu krivky IDW2

(tučná červená krivka) s krivkou spline-u (ružová krivka) a hermitovými polynómami (čierna

krivka).

Obr. č. 2 Porovnanie priebehu kriviek IDW2 červená, spline ružová a Hermitové polynómy

čierna. 

Metóda IDW bola v predkladanej práci použitá na modelovanie priestorových údajov

absolútnych polohových chýb digitálnych výškových modelov vďaka  jej vlastnostiam, najmä

vlastnosti číslo 4. a grafické znázornenie na obr. č. 3

1. Výsledky interpolácie závisia na usporiadaní bodov.

2. Vzorec môže fungovať aj globálne ak do výpočtu zahrnieme všetky body. 

3. IDW nerobí  problém prechod z  1D do 2D (typický  prejav  plošných údajov

najmä ak sú riedko rozmiestnené, sú tzv. „bull´s eyes“ kruhové štruktúry. 

4. Globálne minimá a globálne maximá u IDW nastávajú v meraných bodoch,

mimo nich sa interpolácia nedostane.
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Obr. č. 3  Základná idea IDW a ukážka modelovania absolútnych vertikálnych chýb.  

1.1.3 Metóda RST 

Metóda RST (regularised spline with tension) je interpolačná metóda založená na

interpolačnom spline, ktorý musíme optimalizovať nastavením vstupných paramatrov najmä

„tenzie“,  „segamxu“ a  „npmin“ pre  požadované zhladenie  interpolačnej  funkcie.  Význam

jednotlivých  parametrov  bude  vysvetlený  neskôr  v  tejto  podkapitole.   Spline  je  sada

polynómov nízkeho stupňa (obvykle druhého a tretieho), ktoré sú na seba hladko naviazané

podobne ako pri interpolácii založenej na Hermitových polynómoch. Existuje viac rôznych

druhov spline-ov, kde jednotlivé typy funkcii  sa líšia stupňom polynómov a podmienkami

podľa ktorých sú odvodené. Ako príklad možno uviesť prirodzený kubický spline: 

1. Máme n + 1 bodov x0 , x1 ,...... x n

2. Medzi každé dva body vložíme funkciu v tvare: ax3
bx2

cxd

3. Ak funkcií bude n, potom je potrebných 4n rovníc na určenie  n štvoríc neznámych 

koeficientov. 

4. Koeficienty  určíme z  podmienok:  daný polynóm prechádza zadanými  bodmi  (2n  

rovníc), vo všetkých bodoch okrem krajných sa rovnajú prvé a druhé derivácie zľava 

aj  zprava (2n – 2 rovníc), druhé derivácie v krajných bodoch sú nulové (2 rovnice)

5. Možno dokázať, že takéto aproximácie funkcie majú minimálnu krivosť. 
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Výsledkom je hladká funkcia, ktorá pôsobí zhladene a esteticky. Výsledná hodnota sa

však môže dostať mimo rozsah meraných hodnôt. O čom sa môžeme presvedčiť na stránke

<http://jsxgraph.uni-bayreuth.de/wiki/index.php/Cubic_spline_interpolation>

Spline interpoláciu v 2D možno vykonať po častiach nad obdĺžnikmi (segmentáciou)

alebo nad trojuholníkovou sieťou. Regularizovaný splajn je považovaný za deterministickú

metódu, kde vzdialenejšie merania majú menší vplyv na výsledok interpolácie a interpolačná

funkcia je charakteristická svojou spojitosťou a spojitosťou derivácii. 

Metóda  RST  je  súčasťou  technologického  prostredia  GRASS  GIS  a  vykonáva

priestorovú  aproximáciu  (priblíženie)  založenú  na  hodnotách  nadmorskej  výšky  (z)

vektorových priestorových štruktúr. Z týchto vektorových údajov po nastavení parametrov a

spustení programu s názvom „v.surf.rst“  dostávame výstup v tvare rastrovej mapy, ktorá

reprezentuje digitálny výškový model, alebo povrch priestorových údajov.  RST sa používa

na aproximáciu, teda priblíženie vytváraného povrchu k jeho „reálnemu“ tvaru. 

Kľúčové parametre nastavenia programu v.surf.rst: 

 Tenzia: vyhladzuje charakter výsledného povrchu z tenkej platne na membránu.

 Segmax: hodnota  tohto  parametra  udáva  množstvo  bodov  obsiahnutých  v  

jednom segmente. Proces segmentácie povrchu zbehne ak je hodnota  

parametra menšia ako  počet  vstupných  bodov.  Aproximácia  sa  

vykonáva na každom segmente regiónu.   

 Npmin: slúži  iba  na  hladké  napojenie  segmentov.  Aproximačná  funkcia  pre  

každý segment  je počítaná s použitím bodov v danom segmente a bodov v 

jeho susedstve. Hodnota parametra npmin musí byť väčšia ako segmax.  

Parametrov  nastavenia  programu  v.surf.rst  je  viac,  primárne  treba  nastaviť  iba

parametre tenzie, segmaxu a npmin pri tvorbe DVM, ostatné parametre treba ponechať ako

prednastavené, alebo prehodnotiť voľbu hodnoty, pretože môžu značne ovplyvniť výsledok

kvality modelovania. Jedným z nich je parameter zhladenia „smooth“, ktorého nastavenie sa

odporúča nastaviť len pri modelovaní morfometrických parametrov povrchov. Pri modelovaní
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digitálnych výškových modelov, kde záleží na hodnotách absolútnej výškovej presnosti sa

neodporúča  jeho  nastavenie,  pretože  zníži  výškovú  presnosť  a  kvalitu  modelovaného

povrchu.  Problematika metódy RST je podrobne rozpísaná v práci: (Mitašová, H. -Mitáš, L.

Interpolation by regularised spline with tension, 1993)

1.2 Smernica  INSPIRE

V  Európe  nadobudla  smernica  platnosť  v  máji  2007,  kde  bola  zriadená

infraštruktúra pre priestorové údaje na podporu environmentálnej politiky a politík,

alebo činností, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie. INSPIRE je založená na

infraštruktúre pre priestorové údaje. Vyplývajúce povinnosti smernice sa vzťahujú na

všetky  členské  štáty  Európskej  únie.  Smernica  sa  zaoberá  34  -mi  témami

priestorových údajov potrebných pre aplikácie životného prostredia, medzi ktoré patrí

aj téma nadmorskej výšky. Oficiálne pokyny pre oblasť špecifikácie nadmorskej výšky

ešte niesu sprístupnené, ale existuje dokument návrhu pokynov „Data specification

on elevation“,  ktorý by mal  byť čoskoro dostupný na webovej  stránke  smernice:

<http://inspire.jrc.ec.europa.eu/>

Smernica INSPIRE rovnako hovorí o zavedení implementačných pravidiel pre

používanie  vytváraných  priestorových  údajov.  Implementačné  pravidlá  slúžia  na

dodržanie  kompatibility  (rovnaké  kódovanie)  infraštruktúry  priestorových  údajov

členských štátov a pre ich použiteľnosť v spoločenstve a aj mimo neho. V zmysle

smernice INSPIRE: smernica požaduje, aby tieto spoločné implementačné pravidlá

boli prijaté v niekoľkých špecifických oblastiach a to:

▪ oblasť metaúdajov 

▪ oblasť špecifikácie údajov 

▪ oblasť sieťových služieb

▪ oblasť zdieľania údajov a ich servis

▪ oblasť monitoringu výkazníctva    
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Implementačné pravidlá  pre oblasť metaúdajov sú uvedené v technických pokynoch noriem

ISO 19 115, EN ISO 19 119 a EN ISO 19 139 (ide o popis vykázaných informácií o kvalite

geografických  údajov  formou  metaúdajov)  Pre  oblasť  špecifikácie  údajov  boli  zatiaľ

vytvorené pokyny vo forme týchto dokumentov v prílohe I. Smernice INSPIRE a prístupné

na internete v type súboru PDF. :

▪ administratívne jednotky 

▪ katastrálne parcely

▪ geografické názvoslovie

▪ hydrografia

▪ chránené územia

▪ transportné siete

▪  adresy

▪ súradnicové systémy 

▪ rozvodné siete 

Ako už bolo spomenuté pre oblasť špecifikácie údajov pre nadmorskú výšku neboli

oficiálne  zverejnené  pokyny  vo  forme  dokumentu.  Neoficiálne  ale  existuje  dokument

prípravných  pokynov  s  označením Data  Specification  on  Elevation  –  Draft  Guidelines

D2.8.II.1, čiže špecifikácia údajov o nadmorskej výške, ktorý vyšiel 31.10.2010 a z ktorého

budeme čerpať   v  tejto  práci.  Dokument  sa  priamo odkazuje  i  na  existujúcu  technickú

špecifikáciu ISO/TS 19 138:2006, ktorá popisuje miery kvality geografickej informácie.  

Pri špecifikácií údajov treba spomenúť rovnako rámcové dokumenty, ktoré uvádza smernica

a to pokyny pre kódovanie priestorových objektov v dokumente označenom ako Guidelines

for the Encoding of Spatial Data D.2.7,Version 3.2

Ďalším dokumentom je INSPIRE Generic Conceptual Model D.2.5,Version 3.3, ktorý
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prináša  všeobecný  rámcový,  koncepčný  model,  na  základe  ktorého  sa  pripravujú

konceptuálne a  aplikačné  schémy pre  jednotlivé  témy INSPIRE.  Obsahuje  informácie  o

používaní  spoločného  konceptuálneho  jazyka  UML,  ktorý  umožňuje  automatické

spracovanie  aplikačných  schém  a  kódovanie,  vyhľadávanie,  aktualizácie  priestorových

údajov založených na aplikačných schémach. 

Posledné dva dokumenty: Definition of Annex Themes and Scope D.2.3,Version 3.0,

teda  definovanie  tém  príloh  a  ich  rozsah.  Methodology  for  the  development  of  data

specifications:  baseline  version D2.6,Version  3.0,  metodológia  pre  rozvoj  špecifikácie

údajov.  Spomenuté  rámcové  dokumenty  sú  prístupné  na  internete  v  type  súboru  PDF:

<http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2>

1.3 Štatistické metódy

Pri analýze kvality digitálnych výškových modelov, ako priestorových údajov, majú

významné  miesto  štatistické  metódy.  Smernica  INSPIRE  tieto  štatistické  metódy  pre

hodnotenie  kvality  geografických  údajov  zohľadňuje  v  technickej  špecifikácii  ISO/TS

19138:2006, Geographic information – Data quality measures. 

Podstata  hodnotenia  kvality  digitálnych  výškových  modelov  spočíva  v  porovnaní

vytvoreného modelu DVM v rastrovej forme s externou množinou trigonometrických bodov

pochádzajúcich   zo základného a podrobného polohového a základného a podrobného

výškového bodového poľa kde ZPBP (základné polohové bodové pole), PPBP (podrobné

polohové bodové pole), ZVBP (základné výškové bodové pole) a PVBP (podrobné výškové

bodové  pole).  Polohová  presnosť  trigonometricky  určených  bodov  v  závislosti  od  rádu

trigonometrickej siete sa pohybuje v centimetroch, výšková presnosť v závislosti od rádu a

druhu nivelácie sa určuje na centimetre až milimetre. Vzhľadom na túto presnosť budeme

považovať  trigonometrické  body  za  kontrolné  body,  ktoré  budú  reprezentovať  „reálne“

hodnoty polohy (x,y)  a  výšky (z).  Vo vybranom regióne je  v  zmysle teórie  štatistického

odhadu potrebných pre korektné štatistické spracovanie minimálna množina 30 kontrolných

bodov, na ktorých sa určia diferencie (odchýlky) „reálnych“ výšok od výšok v daných bodoch

na  vytvorenom  DVM.  (Problematike  sa  venuje  i  kapitola  3.  Metodika  práce  a  metódy

skúmania) 
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Množina  diferencii  predstavuje  štatistický  súbor,  kde  jedna  hodnota  diferencie

reprezentuje štatistický znak. Na hodnoty štatistického znaku sa môžeme pozerať ako na

premenné,  ktorých  veľkosť  je  závislá  od  rôznych,  často  náhodných  činiteľov  (v  našom

prípade  to  môže  byť  použitá  interpolačná  metóda,  nastavenie  parametrov  interpolačnej

funkcie,  použité  rozlíšenie,  atď...)  Tieto  premenné  môžeme  potom  nazývať  náhodnými

premennými.  Náhodné  premenné  sú  predmetom  skúmania  teórie  pravdepodobnosti.

Pokúšame  sa  určiť  s  akou  pravdepodobnosťou  nadobudne  náhodná  premenná  jednu

konkrétnu hodnotu, alebo hodnotu z určitého intervalu. Pri určovaní pravdepodobnosti treba

rozlišovať medzi diskrétnymi náhodnými premennými a spojitými náhodnými premennými. 

Spojitá náhodná premenná môže nadobúdať nekonečne veľa hodnôt. Z tohto dôvodu

sa  hľadá  pravdepodobnosť  nastatia  nie  jednej  možnej  hodnoty,  ako  je  to  pri  diskrétnej

náhodnej  premennej,  ale  ľubovoľného  intervalu  možných  hodnôt.  Preto  sa  diskrétnou

náhodnou premennou nebudeme ďalej zaoberať. Funkcia, ktorá vystihuje pravdepodobnosť

nastatia  ľubovoľného  intervalu  možných  hodnôt  sa  nazýva  hustota  pravdepodobnosti

spojitej  náhodnej  premennej  a  označuje  sa  f(x).  Distribučná  funkcia spojitej  náhodnej

premennej  sa  označuje  F(x)  a  je  definovaná  pre  všetky  reálne  čísla.  Teóriou

pravdepodobnosti  boli  vytvorené   zákony  rozdelenia  určitých  konkrétnych  náhodných

premenných. Sú to „umelé“ konštrukcie vychádzajúce z presne definovaných podmienok a

predpokladov,  nazývajú  sa   teoretické  rozdelenia  náhodných  premenných.  Existujú

teoretické  rozdelenia  diskrétnej  náhodnej  premennej,  medzi  ktoré  patrí  Binomické

rozdelenie a Poissonovo rozdelenie. Nás však bude zaujímať najmä teoretické rozdelenie

spojitej  náhodnej  premennej,   medzi  ktoré  patrí  normálne  rozdelenie,  označované  aj

Laplace-Gaussovo,  toto  rozdelenie  je  najdôležitejšie  rozdelenie  spojitej  náhodnej

premennej.  Normálne  rozdelenie  môžeme očakávať  u  premenných,  na  hodnoty  ktorých

pôsobí  veľké  množstvo  nepatrných,  vzájomne  nezávislých  vplyvov.  Funkcia  hustoty

pravdepodobnosti  normálneho  rozdelenia  je  definovaná  nasledujúcim  vzťahom:

f x =
1

σ  2π
e
−

x−μ
2

2σ2

 

Kde:  

   x je ľubovoľné reálne číslo 
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   μ je stredná hodnota rozdelenia (aritmetický priemer)

 σ 2  je rozptyl rozdelenia 

   e je Eulerovo číslo (2.71828)

   π je Ludolfovo číslo (3.14159)

Parametrami  funkcie  pre  normálne  rozdelenie  sú  μ  a  σ 2 .  Grafom  hustoty

pravdepodobnosti  je krivka zvonovitého tvaru symetrická okolo hodnoty  μ, (obr.č.4) čiže

strednej  hodnoty  rozdelenia,  v  našom  prípade  aritmetický  priemer  diferencii.  Najväčšiu

pravdepodobnosť výskytu nadobudnú hodnoty rovnajúce sa a blízke strednej hodnote. Čím

viac  sa  budeme  vzďaľovať  od  strednej  hodnoty  μ,  tým  viac  bude  pravdepodobnosť  

výskytu klesať. Týmto spôsobom budú vyhodnotené diferencie nadmorských výšok

znázornené vo forme grafov normálneho rozdelenia.  

Distribučná  funkcia  spojitej  náhodnej  premennej  označovaná  F(x),  je  definovaná

vzťahom: 

f x =
1

σ  2π
∫e

−
 x−μ 

2

2σ2

dx  Distribučná funkcia každej hodnote x priradí percentuálny obsah

plochy  pod  krivkou  hustoty  normálneho  rozdelenia  na  intervale  -∞  po  x  (za  100%  sa

považuje obsah celej plochy pod krivkou hustoty) Čiže napríklad ak obsah plochy do -∞ po

x0  pod krivkou hustoty pravdepodobnosti normálneho rozdelenia je f(x) 90%, tak hodnota

distribučnej funkcie v bode x0 je F  x0 =0.9 (obr. č. 5.). 

Ďalšie štatistické metódy pre hodnotenie kvality geografických údajov budú použité v

zhode  s  technickou  špecifikáciou  ISO/TS  19138:2006,  Geographic  information  –  Data

quality measures v tretej kapitole práce s názvom „Metodika práce a metódy skúmania“.   
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Obr. č. 4. Znázornenie grafu hustoty pravdepodobnosti normálneho rozdelenia

Obr. č. 5. Znázornenie grafu distribučnej funkcie normálneho rozdelenia 
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2. CIELE  PRÁCE

Prvým  cieľom  práce  je  vytvorenie  návrhu  ucelenej  metodiky  na  hodnotenie

digitálnych  výškových  modelov,  k  čomu  patrí  definovanie  prvkov  kvality  v  zmysle

technických pokynov normy ISO 19 113, postupov hodnotenia kvality v zmysle technických

pokynov normy EN ISO 19 114, mier kvality v zmysle technickej špecifikácie ISO/TS 19 138

a vykázanie informácie o kvalite  priestorových údajov vo forme metaúdajov ISO 19 115  v

súlade s normou EN ISO 19 139.  Ďalej  uvedenie prehľadu používateľských štandardov

digitálnych  výškových  modelov  (DVM),  analýza,  výber  a  kvalita  kontrolných  bodov  a

následne definovanie rozsahov kontrolných bodov. 

Druhým cieľom práce, je vytvorenie digitálneho výškového modelu s rozlíšením 25,

50  a   100  m.  zo  vstupných  vektorových  údajov:  (digitalizovaných  vrstevníc  SR  zo

Základných máp v mierke 1:50 000 v súradnicovom systéme S-JTSK z oddelenia správy

ZBGIS  na  GKÚ Bratislava)  a  s  použitím  vhodne  zvolených  geoštatistických  metód.  Na

vytvorenom  digitálnom  výškovom  modeli  bude  aplikovaná  metodika  hodnotenia  kvality

DVM.  Štatistickými  metódami  budú  vyhodnotené  diferencie  v  kontrolných  bodoch  a  na

vytvorenom modeli.  Uskutočnené bude štatistické spracovanie mier kvality podľa technickej

špecifikácie ISO/TS 19 138, definovanie intervalov spoľahlivosti pre vertikálne, horizontálne

a priestorové chyby výškových modelov. Z diferencii budú ďalej vytvorené grafy normálneho

rozdelenia  absolútnych  polohových  chýb  a  rovnako  kartograficky  znázornené  absolútne

polohové chyby formou povrchov v 2D priestore.

V závere práce budú vyprezentované výsledky hodnotenia kvality DVM, technická

správa o kvalite vytvoreného DVM a výsledky hodnotenia kvality budú vykázané v XML

dokumente  formou metaúdajov.  Hodnotenie  kvality  vytvoreného  DVM sa uskutočnilo  na

území  Malých  Karpát,  región  so  súradnicami  rohov  regiónu: Sever:  x=  -576523  y=

-1235493,  Juh: x= -529120 y= -1287912, Východ: x= -526613 y= -1237993, Západ: x=

-579034  y=  -1285394   (Súradnice  sú  uvedené  v  súradnicovom  systéme  jednotnej

trigonometrickej  siete  katastra  S-JTSK)  ide  o  identické  územie  ako  v  diplomovej  práci

Martina Iringa s názvom  „Hodnotenie presnosti  digitálnych výškových modelov“ v  celom

rozsahu hodnotenia .
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3. METODIKA  PRÁCE  A  METÓDY  SKÚMANIA

Objektom  skúmania  práce  je  jedna  z  tém  Európskej  smernice  INSPIRE,  téma

nadmorskej  výšky  a  hodnotenie  kvality  sady  geografických  údajov  reprezentujúcich

nadmorskú výšku v rastrovej forme ako digitálny výškový model (DVM). V zmysle:  (Data

Specification  on  Elevation –  Draft  Guidelines  D2.8.II.1  s.2) je  téma  nadmorskej  výšky

definovaná: Digitálne výškové modely pre  suchozemský povrch, ľadovce a povrch oceánov.

Zahŕňajúce pobrežnú čiaru a batymetriu (ktorá reprezentuje údaje o podvodnej hypsometrii).

Téma zahŕňa: 

 Nadmorské výšky. 1.) Všeobecne reprezentované iba ako údaje o teréne a

topografii  povrchu  Zeme,  nazývané  Digital  Terrain  Model  (DTM).  DTM

znázorňujúci  trojrozmerný  tvar  Zemského  povrchu.  2.)  Povrchové  údaje

nazývané Digital Surface Model (DSM), znázorňujú aj každý prvok v krajine

(budovy, stromy, mosty...)

 Batymetria. (znázornenie povrchu nachádzajúceho sa pod vodnou hladinou) 

Výškové  modely  sú  rozdelené  do  troch  rôznych  aplikačných  schém:  Nadmorská

výška základu (base), nadmorská výška vektorových zložiek (vector elements) a pre nás

najdôležitejšia  nadmorská  výška  rastrového  výškového  modelu  (coverage).  Aplikačné

schémy pre nadmorské výšky vektorových a rastrových priestorových štruktúr závisia od

Nadmorskej výšky základu, ktorá predstavuje diskrétne bodové pole nadmorských výšok.

Rovnako definuje i niektoré zložky a charakteristiky, ktoré majú  schémy spoločné. 

Aplikačná  schéma  nadmorskej  výšky  vektorových  zložiek  definuje  priestorové

objekty,  ktoré  tvoria  časť  sady  vektorových  údajov  spolu  s  ich  atribútmi  a  vzájomnými

vzťahmi.  

Aplikačná schéma nadmorskej výšky rastrového výškového modelu definuje základ

pre  vytvorenie  výškového  modelu  v  rastrovej  forme   ako  TIN,  alebo  Grid.  Tieto  druhy

rastrového  DVM  môžu  rovnako  tvoriť  časť  sady  výškových  údajov,  navyše  aplikačná

schéma  pre  nadmorskú  výšku  v  rastrovej  forme   závisí  od  podmnožiny  tried  objektov

definovaných v  (ISO 19 123  Coverage geometry  and functions),  ktorá  poskytuje  rámec
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definícii pre priestorové údaje obsiahnuté v tejto rastrovej forme. 

Abstraktná  trieda  objektov  nadmorskej  výšky  rastrového  výškového  modelu  sa

rozdeľuje  do  dvoch  neabstraktných  tried  objektov,  ktoré  sú  reprezentované  rozdielnymi

priestorovými  štruktúrami  Grid  (pravidelné  štvorcové  siete)  a  Tin  (nepravidelné

trojuholníkové siete) resp.: „ElevationGridCoverage“ a  „ElevationTinCoverage“. Obe triedy

objektov odpovedajú spojitému rastrovému modelu, ktorý predstavuje DVM. 

3.1 Termíny

Termíny  témy nadmorskej  výšky  sú  popísané  vo  vyššie  spomenutom dokumente

týkajúceho sa  problematiky, v zmysle  (Data Specification on Elevation – Draft Guidelines

D2.8.II.1: s.4)

1. Nadmorská výška: je vertikálne vymedzené priestorové vlastníctvo, ktoré je merané, 

alebo počítané. 

2. Výška: je priestorové vlastníctvo vymedzené vertikálnou zložkou, merané v opačnom 

smere ako smer Zemskej gravitácie (smerom nahor)

3. Hĺbka:   je  priestorové  vlastníctvo  vymedzené  vertikálnou  zložkou,  merané  v   

smere Zemskej gravitácie (smerom nadol)

4. Digitálny  výškový  model (DVM),  anglicky:  Digital  Elevation  Model  (DEM):  je  

trojrozmerný povrch znázorňujúci  časť Zemského povrchu, alebo morského dna,  

ktorý môže v niektorých  prípadoch  zahŕňať  aj  iné  objekty,  alebo  prvky  na  

povrchu ako napríklad budovy, mosty, vegetáciu... 

5. Digitálny  terénny  model (DTM),  anglicky:  Digital  Terrain  Model  (DTM):  je  

trojrozmerný povrch  znázorňujúci tvar  časti  Zemského  povrchu,  alebo  

morského dna, je to „holý“ povrch bez žiadnych objektov a iných prvkov.  

6. Digitálny  model  povrchu,  anglicky:  Digital   Surface  Model  (DSM):  je  

trojrozmerný povrch  znázorňujúci tvar  časti  Zemského  povrchu,  alebo  

morského  dna,  ktorý  obsahuje  všetky  objekty  a  prvky  na  ňom  (budovy,  mosty,  

vegetácia... ) 
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3.2 Vyjadrenie terénneho reliéfu

Terénny  reliéf  je  Zemský  povrch  vytvorený  prírodnými  silami,  alebo  umelo  bez

objektov  a  javov  na  ňom  alebo  pod  ním.  Názov  terén  sa  používa  iba  pre  výškové

usporiadanie Zemského povrchu a je kartograficky modelovaný ako DTM, alebo DVM (s

výnimkou DVM, ktorý v niektorých prípadoch môže  zahŕňať aj iné objekty, alebo prvky na

povrchu)

Priebeh terénnej plochy v mape nieje možné zobraziť so všetkými podrobnosťami a

zobrazuje sa iba priebeh náhradnej generalizovanej plochy, ktorá sa k reálnej čo najviac

približuje. V zmysle (Krcho, 2001 s. 219) sa táto generalizovaná plocha nazýva topografická

plocha  georeliéfu  a  je  vyjadrená  funkciou  dvoch  premenných   z=f(x,y) v  karteziánskej

súradnicovej sústave <0,x,y,z> tvorená množinou bodov E RF={Ai x i , y i , zi }i . Kde konkrétny

analytický tvar funkcie  z=f(x,y) nieje známy. Táto funkcia je v každom DTM vždy nahradená

nejakou j-tou interpolačnou funkciou dvoch premenných x, y vhodných vlastností. Potom na

základe reprezentatívneho konečne veľkého vstupného súboru bodov Ai xi , y i , zi ,  je touto

interpolačnou funkciou možné vypočítať  podrobné rozloženie nadmorských výšok  (z)  a

vytvorenie výškového modelu v rastrovej forme.

Existujú štyri rôzne druhy vyjadrenia (znázornenia) terénneho reliéfu: 

 Vyjadrenie terénneho reliéfu šrafovaním

 Vyjadrenie terénneho reliéfu tieňovaním

 Vyjadrenie terénneho reliéfu  vrstevnicami

 Vyjadrenie  terénneho  reliéfu  farebným  odstupňovaním  výšok  (farebná

hypsometria)

Vyjadrenie terénneho reliéfu šrafovaním

Podstata spočíva v zvislom osvetlení terénnej plochy reliéfu, pri ktorom vodorovné

plochy sú najviac osvetlené a ostatné tým menej, čím je ich sklon väčší. Toto vyjadrenie je

charakteristické  pre  staré  mapy  prvého,  druhého  a  tretieho  vojenského  mapovania.  Do
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polohopisu  boli  zakresľované  krátke  čiary  v  smere  spádu,  bez  ohľadu  na  zakrivenie

terénnych tvarov, neskôr sa zaviedli sklonové šrafy a v treťom vojenskom mapovaní bolo

šrafovanie  doplnené  vrstevnicami.  Výhodou  šrafovania  je,  že  terén  na  mape  vyvoláva

plastický dojem a názorne informuje používateľa o spádových pomeroch. Nevýhodou je, že

šrafovanie veľkých území je prácne a zdĺhavé. 

Vyjadrenie terénneho reliéfu tieňovaním

Základnou myšlienkou tieňovania je šikmé osvetlenie terénnej plochy pod uhlom 45°

najčastejšie zo severozápadu. Intenzita osvetlenia rôzne sklonených a stočených plôch sa

mení  v  súvislosti  s  uhlom  dopadu  svetelných  lúčov.  Plochy  kolmé  na  lúče  sú  najviac

osvetlené, s menším uhlom dopadu intenzita ubúda. Na odvrátených plochách nám potom

vznikajú vlastné tiene. V súčasnej digitálnej kartografii sa používa na vyvolanie plastického

dojmu  povrchu,  ktorý  sa  vypočíta  za  pomoci  mapovej  algebry  z  digitálneho  výškového

modelu. Výhodou je možnosť nastavenia uhla oslnenia povrchu, výšku slnka nad obzorom a

jas. Pre Slovensko sa nastavuje uhol oslnenia zo severozápadu čo zodpovedá uhlu 315° a

výška Slnka nad obzorom medzi 30° a 45°.   

Vyjadrenie terénneho reliéfu vrstevnicami

Vrstevnice sú čiary spájajúce body na topografickej ploche s rovnakou nadmorskou

výškou. Pre mapové diela je základný interval vrstevníc presne určený a volí sa s ohľadom

na  mierku  mapy  a  sklon  terénu.  Voľba  vhodného  základného  intervalu  zabezpečuje

geometrickú hodnotu a priestorovú názornosť vrstevnicového obrazu.  Pre mapy veľkých

mierok je určený základný interval od 20 cm do 1 m, v mapách stredných mierok od 1 m až

do 40 m. Pre mapu v mierke 1:10 000 sa používa viac základných intervalov vrstevníc a to:

1, 2, alebo 5 metrov. Pre lepšiu čitateľnosť výškopisu sa používajú tieto druhy vrstevníc: 

 Základné (určené základným intervalom) 

 Zosilnené (zosilňuje sa každá piata vrstevnica základného intervalu) 

 Doplnkové (vrstevnice majú interval rovnajúci sa polovici, alebo štvrtine základného
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intervalu)

 Pomocné vrstevnice (ktorými sa znázorňujú umelo vytvorené terénne tvary tam, kde

priebeh terénnej plochy nieje ustálený ako napr. lomy, pieskovce).

Pre bodové doplnenie informácii  o nadmorskej  výške sa na mapách používa vyjadrenie

terénneho reliéfu kótovaním na miestach, kde nieje  možné vyčítať hodnotu nadmorskej

výšky  z  vrstevníc,  ale  najmä  na  označenie  singulárnych  bodov  terénnej  plochy  reliéfu

(vrcholové, sedlové, depresné body), prípadne označenie miest dôležitých lokalít. Kóty sú

bodové značky s priradenou hodnotou nadmorskej výšky.

Vyjadrenie terénneho reliéfu farebným odstupňovaním výšok

Neodmysliteľnou súčasťou tvorby digitálneho výškového modelu je jeho kartografická

interpretácia.  „Správna  kartografická  interpretácia  je  spôsob  vyjadrenia  kartografického

modelu  v  kartografickej  báze  a  v  zvolenom  grafickom  prostredí  s  uplatnením  zásad

kartografického  jazyka“2 Pre  správnu  kartografickú  interpretáciu  digitálneho  výškového

modelu je potrebné uplatniť Peuckerove vyfarbenie, kde sú nížiny vyfarbené zelenou farbou

a s narastajúcou nadmorskou výškou sú ďalšie vrstvy vyfarbené žltou a hnedou farbou. Pre

plochy morí a oceánov sa používajú rôzne odtiene modrej po fialovú podľa zásady: čím

hlbšie, tým tmavšie. Obr. č.6. Znázornenie farebnej hypsometrie.

2. PRAVDA, J.  Mapový Jazyk, 1997
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Obr. č.6 Znázornenie farebnej hypsometrie, vľavo reklasifikované výškové stupne Zeme, v

pravo spojitá výšková škála + tieňovaný terénny reliéf (Tanzánia vrch Mount Meru).  

Zdroj: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Batymetrie>,

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tanzania-Mount_Meru_NASA-PIA03356.jpg>

Ako vidno z obrázku 6, v niektorých prípadoch máp malých mierok môže farebná

hypsometria  z  hnedých  farieb  prechádzať  do  fialovej  až  po  sivo  bielu.  Dôvodom tohto

vyfarbenia  môže  byť  vyvolanie  dojmu  reálnej  snehovej  pokrývky,  ktorá  sa  na  daných

miestach nachádza nad snežnou čiarou a sneh sa tam vyskytuje celoročne.    

3.3 Tvorba DVM

Tvorba digitálneho výškového modelu si vyžaduje pristúpenie k niekoľkým základným

krokom, ktoré predchádzajú samotnej tvorbe DVM. Tieto kroky sú:

1. Analyzovanie vstupných údajov a ich harmonizácia (prípadne zber)

2. Voľba čo možno najvhodnejšej interpolačnej metódy 

3. Voľba softvéru, ktorý túto metódu obsahuje

Analyzovaním  vstupných  údajov,  sa  dozvieme  informácie  o  ich  pôvode,  tvare

(súradnicovom systéme) a rozložení v záujmovom regióne. Vstupné údaje pre modelovanie

DVM pochádzajú najčastejšie z fotogrametrických techník zberu, jedná sa o vektorové údaje

získané z bezkontaktných snímacích zariadení. Ďalšími technikami zberu je tachymetrický

zber údajov (zber vstupných údajov geodeticky,  priamym meraním v krajine) a vektorizácia

(digitalizovanie  vrstevnicového  poľa  z  už  existujúcich  mapových  podkladov,  ktoré  boli

skenované a importované do vybraného technologického prostredia. 

Voľba  interpolačnej  metódy  je  kľúčová  vzhľadom  na  kvalitu  generovania

topografických  informácii.  Ako  už  bolo  spomenuté,  vždy  je  potrebné  zamyslieť  sa  nad

charakterom priestorovej premennej, poznať vlastnosti jednotlivých interpolačných metód a

overiť  predpoklad ich  použitia.  Následne je  potrebný už  iba  krok  voľby  technologického
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prostredia, ktoré obsahuje danú interpolačnú metódu. 

Vstupom pre predkladanú prácu bolo vrstevnicové pole získané zo Základných máp v

mierke 1:50 000 v súradnicovom systéme jednotnej trigonometrickej siete katastra S-JTSK s

rozostupom  vrstevníc  10  m.  Tieto  vstupné  údaje  pochádzajú  z  Geodetického  a

kartografického ústavu (GKÚ) v Bratislave. Vstupné údaje boli nepravidelne rozmiestnené.

Vzhľadom na tento fakt  bolo možné buď pristúpiť  k  interpolácii  DVM z vrstevníc,  alebo

pristúpiť k medzikroku a vektorové pole na základe analytických nástrojov GIS technológii

transformovať na bodové pole.  Pri druhom kroku  získavame primárne diskrétne bodové

pole výšok a môžeme pristúpiť k voľbe interpolácie nad ľubovoľne rozmiestnenými bodmi.

Len pre pripomenutie, medzi interpolačné metódy pracujúce nad ľubovoľne rozmiestnenými

bodmi  patria  IDW,  Natural  neigbor,  Kriging,  Spline,  RBF.  Vstupné  údaje  vrstevníc

neobsahovali údaje o singulárnych bodoch, ani terénnych hranách čo znížilo kvalitu tvorby

DVM a zúžilo výber interpolačných metód.

Interpolácia DVM z vrstevníc sa vytvára metódou TOPOGRID. Túto metódu obsahuje

technologické  prostredie  ArcGIS  ako  „TopoToRaster“.  Je  to  dosť  komplikovaná  metóda.

Výpočet  prebieha  v  iteráciach,  kde  dochádza  k  postupnému  zjemneniu  siete.  Metóda

dokáže  zohľadniť  tvar  vrstevníc  (vyhladzuje  povrch)  a  vie  sa  vysporiadať  s  lokálnymi

priehlbinami vo vytvorenom DVM. Nevýhodou je jej náročnosť a ostrejšie lokálne maximá a

minimá. 

Oveľa širšiu ponuku možností výberu interpolačnej metódy dostávame, ak pristúpime

k  spomínanému  medzikroku.  Z  tejto  ponuky  môžeme  vylúčiť  metódu  IDW  a  Natural

neighbor,  (Natural  neighbor  pracuje  približne rovnako ako metóda IDW,  rozdiel  je  iba  v

spôsobe spočítania váh) pretože globálne maximá a minimá nastávajú u týchto lokálnych

metód  v meraných bodoch. Pri modelovaní DVM však očakávame, že globálne maximá a

minimá nebudú na bodoch, ktoré vznikli  transformáciou vrstevníc a nadobúdajú hodnoty

nadmorskej výšky danej vrstevnice, ale priebeh povrchu bude prirodzene   interpolovaný

tak, aby našiel singularity plochy nad a pod základným intervalom vrstevníc. Metódy IDW a

Natural neighbor by boli použiteľné, ak by sme do záujmového regiónu importovali množinu

bodov predstavujúcich singulárne body  územia a ďalšie dôležité body terénnej plochy. 

Po vylúčení uvedených interpolačných metód môžeme teda uvažovať o voľbe medzi

metódou  Kriging,  Spline  a  RBF.  Kriging  je  geoštatistická  metóda  odhadu  priestorovej
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premennej.  Je  založený  na  váženom priemere,  ktorého  váhy  sú  spočítané  na  základe

variogramu vyjadrujúceho vlastnosti priestorovej premennej. Existuje viac druhov krigingov,

môže sa jednať o odhad hodnoty v  určitom bode priestoru (kriging bodu),  alebo odhad

priemernej  hodnoty  v  časti  priestoru  (kriging  bloku).  Kriging  umožňuje  stanoviť  chybu

odhadu na rozdiel  od iných deterministických metód. Na pochopenie krigingu je kľúčové

pochopiť variogram. 

Typy krigingu:

 Simple kriging – predpokladá známu strednú hodnotu v celej oblasti 

 Ordinary kriging – predpokladá neznámu strednú hodnotu v celej oblasti

 Universal  kriging – uvažuje lokálne premenný trend rovnakého typu v celej

oblasti 

 IRFk-kriging – nepracuje s údajmi, ale s ich rozdielmi (prírastkami)

 Indicator kriging – namiesto údajov sa pracuje s indikátorovou funkciou

 Probability  kriging  –  modifikovaný  indicator  kriging  s  pravdepodobnostnou

interpretáciou

 Disjunctive kriging – nelineárne zovšeobecnenie krigingu

 Lognormal kriging – interpolácia lognormálnych údajov (logaritmy údajov)

 Cokriging – je založený na korelácii medzi dvoma a viac veličinami 

Metóda RST (regularised spline with tension) je interpolačná metóda založená na

interpolačnom spline,  ktorý musíme optimalizovať nastavením vstupných paramatrov. Ako

už bolo spomenuté v kapitole 1. pri modelovaní kvalitného DVM ide najmä  o nastavenie

parametrov „tenzie“,  „segamxu“ a „npmin“ pre požadované zhladenie interpolačnej funkcie.

Táto metóda bola zvolená pre tvorbu testovacieho DVM  v predkladanej  práci.  Program

„v.surf.rst“ je súčasťou technologického prostredia GRASS GIS. 

Metóda  RBF  (radial  basis  function),  interpolácia  prebieha  podľa  vzťahu:

z  x= p x∑ wi R∣x− xi∣ ,  kde p(x) je polynóm a R je radial  basis function teda funkcia

vzdialenosti  medzi  interpolovaným  bodom  a  známymi  bodmi.  Ako  príklad  používaných
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funkcii možno uviesť „thin plate spline“:  R r =r 2log r  . Vhodnou voľbou RBF možno robiť

spline interpoláciu v technologickom prostredí ArcGIS. 

Po  harmonizácii  vstupných  údajov,  výbere  interpolačnej  metódy  a  voľbe

technologického prostredia môžeme pristúpiť  k samotnej tvorbe DVM. Ak boli stanovené

užívateľské požiadavky,  treba postupovať v  zmysle zadaných užívateľských požiadaviek.

(obr. č.7 Procesný diagram tvorby DVM). Užívateľské požiadavky môžu presne definovať

súradnicový systém DVM, typ priestorovej reprezentácie, interpolačnú metódu, ale hlavne

výškovú a polohovú presnosť  DVM.  Zhodnotenie  kvality  vytvoreného DVM sa vykáže v

zmysle  platných  štandardov  kvality  (technické  normy  Európskej  smernice  INSPIRE  pre

kvalitu DVM) uvedených v nasledujúcej podkapitole – 3.4.Hodnotenie kvality DVM.
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Obr.č.7 Procesný diagram tvorby DVM. 
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 Používateľské štandardy DVM

Problematike  tvorby  štandardov  DVM sa  na   Slovensku  zaoberalo  viac  inštitúcii.

Vývoj začal  prebiehať pre vojenské účely už v 70-tych rokoch minulého storočia (v bývalom

ČSSR) a produkty boli označované pod názvom „DMR“ (digitálny model reliéfu). DMR-1 bol

prvý vytvorený model terénu v type priestorovej reprezentácie GRID (pravidelná štvorcová

sieť)  jeho  rozlíšenie  bolo  1000  m.  v  súradnicovom  systéme  S-42.    DMR-2  bol  jeho

dokonalejší  nástupca  vytvorený  z  vektorových  priestorových  štruktúr  získaných  z

topografických máp v mierke 1:25 000, ale s rozlíšením 100 m. a pokrýval  celé územie

bývalej ČSSR.  Podobným spôsobom bol vytvorený digitálny terénu v roku 1996 (DMR100-

SK) s rozlíšením rovnako 100 m. Tento produkt je tvorený výškovým poľom z DMR-2 a

doplnený je  o  chýbajúce segmenty,  ktoré  sa  doplnili  zo  Základných máp SR 1:50 000.

Zmena  nastala  v  súradnicovom  systéme,  ktorý  bol  transformovaný  do  S-JTSK  a  bol

interpolovaný metódou spline  funkcii.  Praktické  použitie  produktov  DMR bolo  spojené  s

problémom  nejednotnosti  kvality  vstupných  údajov  a  interpolačných  metód.  Pri  tvorbe

DMR50-SK sa vychádzalo z analýzy kvality dostupných údajov. Vstup predstavoval súbor

bodov  získaných  analytickými  nástrojmi  z  digitalizovaných  vrstevníc  základných  máp  v

mierke  1:50  000   v  počte  16  miliónov  bodov.  (poskytovateľ  bodov  bol  Geodetický,

kartografický  ústav  GKÚ  v  Bratislave)  Jedným  z  ďalších  výstupov  bolo  i  vytvorenie

kvalitnejšieho DMR100-SK  z týchto údajov plus DMR s rozlíšením 200 a 500 m. označené

ako  DMR200-SK,  DMR500-SK.   DMR  sú  dostupné  v  rastrových  formátoch  a  v

súradnicovom systéme S-JTSK prípadne S-42. 

V  roku  2002  bol  Geodetickým a  kartografickým ústavom vytvorený  prvý  digitálny

model  reliéfu  Slovenska  DMR50.   Vstupné  údaje  boli  digitalizované  vrstevnice  zo

Základných máp v mierke 1:50 000 v súradnicovom systéme S-JTSK z oddelenia správy

ZBGIS  na  GKÚ  Bratislava.  Údaje  tvorí  330  425  vektorových  prvkov  typu  „polyline“  s

nadmorskou výškou od 95 do 2420 mn.m. (Tieto údaje predstavujú i vstupné údaje použité v

predkladanej  práci)  V   technologickom prostredí  Arc  View Gis  3.2  bola  automatizovane

vygenerovaná  TIN  priestorová  reprezentácia  a  z  TIN  reprezentácie  pre  vykonanie

hodnotenia  presnosti  vytvorená  GRID  priestorová  reprezentácia  modelu  DMR50.  Na
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hodnotenie  presnosti  bolo  použitých  22  257  kontrolných  bodov  dodaných  zo  správy

geodetických  základov  GKÚ.  Stredná  hodnota  (aritmetický  priemer)  absolútnych

vertikálnych  chýb  bola  2.67  m.  v  rozsahu  hodnotenia  celého  územie  Slovenska,   54%

celého územia má absolútnu vertikálnu polohovú presnosť do 5 m., ale pri nadmorských

výškach nad 1800 mn.m. bola na nameraná diferencia medzi modelom a kontrolným bodom

až 86 metrov, preto bolo potrebné prepracovanie. 

DMR3 digitálny model reliéfu tretej generácie vznikol v roku 2004 v TOPÚ Banská

Bystrica. Vstupom boli už mapy v mierkach 1:25 000 a 1:10 000, z ktorých sa digitalizovali

vektorové priestorové štruktúry vrstevníc, tie sa následne spracovali interpolačnou metódou

TOPOGRID. Výstupom bol typ priestorovej reprezentácie GRID, rastrové formáty DMR3 s

rozlíšením 10 m. v súradnicovom systéme UTM-34, Bpv (TOPÚ) a S-JTSK, Bpv (GKÚ).

Hodnotenie presnosti  DMR3 uskutočnil  Martin Iring vo svojej  diplomovej  práci  s názvom

„Hodnotenie presnosti digitálnych výškových modelov“ v dvoch rozsahoch hodnotenia:  Prvý

územný rozsah v súradnicovom systéme UTM-34, N, WGS84: (územie identické s územím

hodnoteným v predkladanej práci) 

 Juhozápadný roh: x=5334810  y=205419

 Juhovýchodný roh: x=5334810 y=255419

 Severozápadný roh: x=5384810 y=205419

 Severovýchodný roh: x=5384810 y=255419

Druhý  územný  rozsah  hodnotenia  bol definovaný  mapovým  listom  M-33-131-D-b

topografickej  mapy  v  mierke  1:  25  000.  Na  tomto  území  bola  hodnotená  i  absolútna

horizontálna  a  absolútna  priestorová  polohová  presnosť  DMR3.  Absolútna  polohová

presnosť vertikálnych údajov bola hodnotená na množine kontrolných bodov poskytnutých

spoločnosťou GEO-KOD s.r.o. Výsledkom hodnotenia tejto absolútnej polohovej presnosti

DMR3 s rozlíšením 10 m. je stredná hodnota absolútnych vertikálnych chýb  = 0.84 m.  a

najpravdepodobnejšia hodnota absolútnych vertikálnych chýb (NH = -0.47  m.), tá spolu  s

hodnotou  odhadnutej  smerodajnej  odchýlky  rovnej  1,7  m.  definuje  interval  spoľahlivosti

rovný (NH ± 3.06 m.) pre 90% oblasti prijatia v celom rozsahu hodnotenia (hodnotenie na

výberovej množine kontrolných bodov od spoločnosti GEO-KOD, s.r.o.) 
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Pri  tvorbe  DMR25-SK,  čiže  digitálneho  modelu  reliéfu  s  rozlíšením  25  m.

predstavoval vstupný údajový súbor 16.5 milióna bodov získaných analytickými nástrojmi

GIS systémov z digitalizovaných vrstevníc a výškových kót 137 základných máp v mierke

1:50  000,  doplnených  výškovými  údajmi  z  iných  zdrojov.  Pre  jednotlivé  časti  územia

Slovenska,  na  ktorých  sa  nachádzali  iné  typy  terénu  boli  použité  rozdielne  nastavenia

parametrov  intrpolačnej  funkcie.  DMR25-SK  bol  interpolovaný  metódou  RST.

(regularizovaný splajn s tenziou) 

V súčasnosti sa pracuje na tvorbe digitálneho modelu reliéfu štvrtej generácie DMR4. 

3.5 Hodnotenie kvality DVM

Geografické údaje sú stále viac a viac využívané rôznymi používateľmi, preto sú informácie

o ich kvalite rozhodujúce pre proces výberu údajov. Nie každý používateľ potrebuje údaje s

vysokou presnosťou, preto sa vytvárajú rôzne úrovne kvality údajov. Informácie o kvalite

geografických údajov sa stávajú kľúčové pri  ich výbere. Účelom popisu kvality údajov je

práve  uľahčenie  výberu  takej  sady  geografických  údajov,  ktoré  budú  najlepšie  spĺňať

používateľské  požiadavky.  Na  určenie  zásad  popisu  kvality  geografických  údajov  slúžia

technické pokyny normy: ISO 19 113:2004 Geografická informácia – zásady kvality.  ISO 19

113 uvádza niektoré termíny týkajúce sa zásad kvality: 

1. Presnosť: je tesnosť zhody medzi výsledkom skúšky a prijatou referenčnou hodnotou

2. Prvok kvality údajov: kvantitatívny komponent dokumentujúci kvalitu sady údajov

3. Postup hodnotenia kvality údajov: činnosť, ktorá sa uplatňuje pri používaní metód  

hodnotenia kvality a vykazovaní ich výsledku. 

4. Miera kvality údajov:  hodnotenie podprvku kvality údajov 

5. Výsledok kvality údajov: hodnota, alebo sada hodnôt získaných z mier kvality údajov 

6. Rozsah kvality údajov: rozsah údajov, pre ktoré sa vykazuje informácia o kvalite

7. Podprvok kvality údajov: komponent prvku kvality údajov, popisujúci určitú stránku  

tohto prvku kvality údajov

8. Typ hodnoty kvality údajov: typ hodnoty pre vykázanie výsledku

9. Jednotka hodnoty kvality údajov: jednotka hodnoty pre vykázanie výsledku kvality
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10. Kvalita: súhrn znakov produktu, ktoré sa týkajú jeho schopnosti uspokojiť stanovené,

alebo predpokladané potreby

Podľa zásad popisu kvality geografických údajov, by mala byť kvalita sady údajov

popísaná  s  použitím  dvoch  komponentov:    prvkov  kvality   údajov  a  podprvkov  kvality

údajov. 

3.5.1 Prvky a podprvky kvality údajov

V  zmysle  technických  pokynov  normy  ISO  19  113,  sa  pri  popise  sady  údajov

uplatňujú následujúce prvky kvality údajov:  

 úplnosť – prítomnosť, alebo neprítomnosť vzťahu vzhľadu javu a jeho atribútov

 logická spojitosť –  stupeň  dodržania  logických  pravidiel  štruktúry  údajov,

priradenie atribútov a vzťahov

 polohová presnosť  –  presnosť polohy vzhľadu javu

 časová presnosť – presnosť časových atribútov a časových vzťahov vzhľadov

javov

 tematická  presnosť  –  presnosť  kvantitatívnych  atribútov  a  správnosť

nekvantitatívnych nekvantitatívnych atribútov a klasifikácia vzhľadu javu a ich

vzťahov. 

K popisu kvantitatívnej kvality sady údajov musia byť pre prvky kvality údajov použité

nasledujúce podprvky kvality údajov: 

 úplnosť:

 pridanie

 vynechanie

  logická spojitosť 
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 konceptuálna spojitosť

 tematická spojitosť

 formátová spojitosť

 topologická spojitosť

  polohová presnosť 

 absolútna polohová presnosť

 relatívna polohová presnosť

 polohová presnosť údajov pravidelných štvorcových sietí

 časová presnosť:

 presnosť merania času

 časová spojitosť 

 časová platnosť

 tematická presnosť 

 správnosť klasifikácie

 správnosť nekvantitatívnych atribútov

 presnosť kvantitatívnych atribútov

Pre  každý  použiteľný  podprvok  kvality  údajov  musí  byť  ďalej  zaznamenaná

informácia  o  jeho  kvalite.  Pre  zaznamenanie  informácie  sa  používa  postup  hodnotenia

kvality údajov: 

 každému podprvku kvality údajov definovaný jeden rozsah kvality údajov

 každému podprvku kvality údajov definovaná jedna miera kvality údajov

 každému  podprvku  kvality  údajov  definovaný  jeden  postup  hodnotenia

kvality údajov

 každému podprvku  kvality  údajov  definovaný  výsledok  hodnotenia kvality

údajov

 každému podprvku kvality údajov definovaný typ hodnoty kvality údajov
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 každému podprvku kvality údajov definovaná jedna jednotka kvality údajov

 každému podprvku kvality údajov definovaný jeden kalendárny dátum kvality

údajov

Pri  postupe hodnotenia kvality treba každej  použitej  miere definovať jeden postup

hodnotenia. Tento postup musí popisovať, alebo sa odkazovať na dokumentáciu, popisujúcu

metodológiu uplatnenej miery kvality údajov na údaje špecifikované rozsahom.

Vykázanie informácie o kvantitatívnej kvalite musí byť vykázané vo forme metaúdajov

v zhode s požiadavkami ISO 19 115, okrem toho musí byť informácia o kvantitatívnej kvalite

údajov vykázaná s použitím správy o hodnotení kvality v zhode s požiadavkami ISO 19 114.

Vykázanie informácie o nekvantitatívnej  kvalite musí  byť vykázané formou metaúdajov v

zhode s požiadavkami ISO 19 115.

3.5.2 Metódy hodnotenia kvality údajov

Na hodnotenie kvality údajov musia byť definované postupy hodnotenia kvality, aby

bolo možné vyjadriť ako dobre produkt spĺňa požiadavky uvedené v jeho špecifikácii. Toto

uľahčí výber používateľom údajov, ktorí môžu potom ľahko zistiť do akej miery dané údaje

spĺňajú  ich  požiadavky  na  kvalitu.  Kvalita  údajov  sa  popisuje  s  použitím  dvoch

komponentov: kvantitatívnych komponentov a nekvantitatívnych komponentov. Norma ISO

19 114 poskytuje návod pre postupy hodnotenia kvantitatívnej kvality geografických údajov

podľa zásad kvality uvedených v zmysle normy ISO 19 113. 

Klasifikácia metód hodnotenia kvality údajov sa rozdeľuje do dvoch hlavných tried:

priame a nepriame. 

PRIAME METÓDY hodnotenia sa ďalej rozdeľujú do podtried podľa zdroja informácii:

 interné (všetky údaje potrebné k realizácii priamej internej metódy, sú voči hodnotenej  

množine údajov interné)  

 externé (vyžaduje externé referenčné údaje, ktoré sú voči hodnotenej množine údajov 

externé)

Pri realizácii metódy priameho hodnotenia (internej alebo externej) rozlišujeme pojmy:
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1.  automatizované, alebo neautomatizované priame metódy hodnotenia

2. úplná kontrola, vzorkovanie

Automatizovane možno skontrolovať  nasledujúce prvky a podprvky kvality údajov: 

 logická spojitosť 

 formátová spojitosť

 topologická spojitosť

 doménová spojitosť

 úplnosť 

 pridanie

 vynechanie

časová presnosť 

 časová spojitosť 

Úplná kontrola je proces, pri ktorom sa definujú všetky jednotky základného súboru

špecifikovaného rozsahom kvality údajov, ktoré sa kontrolujú.  Úplná kontrola je vhodná pre

malé základné súbory, alebo pre kontrolu ktorú možno realizovať automatizovane. 

Vzorkovanie základného  súboru  vyžaduje  uplatnenie  dostatočného  počtu

kontrolných jednotiek. Postupuje sa nasledujúcim spôsobom: 

 Definuje sa metóda vzorkovania 

 Definuje sa jednotka (minimálna entita, ktorá bude kontrolovaná)

 Rozdelenie  rozsahu kvality  údajov  (základný  súbor)  na  kontrolované

časti

 Rozdelenie kontrolovaných častí na tie, kde sa bude kontrola realizovať

 Definovanie pomeru vzorkovania, alebo rozsahu výberu

 Voľba jednotiek vzorky

 Kontrola jednotiek vo vzorke
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Ak sa použije vzorkovanie a najmä ak sa použije malý rozsah výberu a iné metódy

ako  jednoduché  náhodné  vzorkovanie,  mala  by  sa  analyzovať  dôveryhodnosť  výsledku

kvality údajov. 

NEPRIAMA METÓDA hodnotenia, je metóda hodnotenia kvality údajov, ktorá využíva

na hodnotenie rôzne iné dostupné informácie o danej množine údajov. 

Vykázanie  informácie  o  hodnotení  kvality  údajov  sa  realizuje  formou  vykázania

metaúdajov.  Výsledky kvantitatívnej kvality musia byť vykázané ako metaúdaje v zhode s

ISO 19 115, ktorá obsahuje príslušný model. 

Vykázanie informácie formou správy o hodnotení kvality sa realizuje, ak sú výsledky

kvality údajov vykazované formou metaúdajov vykázané iba ako výrok – vyhovel/nevyhovel,

alebo ak sú vytvárané zoskupené výsledky kvality údajov. 

Pri  hodnotení  kvality DVM v predkladanej  práci  sa postupovalo v zmysle priamej,

externej  metódy  hodnotenia  s  použitím  vzorkovania.  Základný  súbor  hodnotenia

predstavoval celé územie Slovenskej republiky a hodnotenie kvality DVM prebiehalo iba na

vzorke územia s použitím externej množiny kontrolných bodov. 

Norma ISO 19 114 poskytuje  podrobný návod potrebný pre definovanie vzorky a

vypracovanie metód odberu vzoriek geografických údajov.  Rozlišuje:

 Pravdepodobnostné vzorkovanie

 Účelové vzorkovanie

 Jednoduché náhodné vzorkovanie

 Stratifikované náhodné vzorkovanie

 Polonáhodné vzorkovanie

 Vzorkovanie zamerané na vzhľad javu 

 Vzorkovanie zamerané na územie

Výber  metódy  vzorkovania  je  zameraný  na  priestorový  odber  vzorky,  preto  boli

zvolené metódy vzorkovania zamerané na územie a účel. Účelové vzorkovanie predpokladá
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výber  vzorky  územia  na  základe  poznatkov,  alebo  odborného  úsudku  na  rozdiel  od

pravdepodobnostného, kde je výber vzorky založený na teórii pravdepodobnosti. Ak by bolo

potrebné získať  vyššiu  pridanú hodnotu výsledku hodnotenia kvality  údajov,  je  potrebné

definovanie viacerých vzoriek. 

3.5.3 Miery kvality údajov

Miery  kvality  geografických  údajov  popisuje  technická  špecifikácia  ISO/TS

19138:2006  Geographic  information  –  Data  quality  measures. Jej  cieľom  je  naviesť

producenta údajov k výberu tých správnych mier, pre vykázanie informácie o kvalite údajov.

Presne  definuje  súbor  mier  kvality  údajov,  ktoré  môžu  byť  použité  pre  podprvky  kvality

údajov špecifikované v ISO 19 113. Pre každý podprvok je definovaných viac mier, výber

jednej záleží od druhu údajov a účelu použitia. 

KOMPONENTY MIER kvality údajov vrátane popisu a podmienky uvedenia:

1. Názov, (názov miery kvality údajov, ktorá sa vzťahuje na údaj), povinné uviesť 

2. Alias, (iný rozpoznateľný názov, alebo skratka, pre danú mieru), nepovinné uviesť 

3. Prvok kvality údajov, (názov prvku kvality údajov, pre ktorý je kvalita vykázaná),  

povinný

4. Podprvok  kvality  údajov,  (názov  podprvku  kvality  údajov,  pre  ktorý  je  kvalita  

vykázaná), povinný 

5. Miera kvality údajov, (názov základnej miery kvality údajov, z ktorej je  miera kvality 

údajov odvodená), podmienený / ak je miera odvodená zo základnej miery

6. Definícia, (definícia základného pojmu pre mieru kvality údajov), povinný 

7. Popis,  (popis  miery,  vrátane  všetkých  odôvodnení,  prečo  bola  miera  použitá),  

podmienený / ak definícia nieje jednoznačne zrozumiteľná

8. Parameter, (pomocná premenná použitá mierou kvality, vrátane názvu, definície a  

popisu) podmienený / ak je to potrebné

9. Typ hodnoty, (typ hodnoty pre vykázanie výsledku kvality údajov), povinný

10. Štruktúra hodnoty, (štruktúra pre vykázanie komplexného výsledku kvality údajov),

nepovinný

11. Odkaz  na  zdroj,  (odkaz  na  zdroj  jednotiek  prevzatých  z  externého  zdroja),
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podmienený / iba ak existuje externý zdroj

12. Príklad, (ukážky použitia miery kvality údajov), nepovinný

13. Identifikátor,  (číslo  typu  Integer,  jedinečné  označenie  miery  kvality  údajov),

podmienený / ak je miera kvality údajov spravovaná registrom 

  

Základné miery kvality údajov sa rozdeľujú na dve skupiny: 

Základné  miery  súvisiace  so  sčítaním, sú  to  miery  založené  na  odlišných

metódach sčítania chýb, alebo sčítaním správnych hodnôt. Ako príklad možno uviesť mieru

kvality:  Počet správnych jednotiek, (celkový počet jednotiek súboru, ktoré sú správne a v

rovnakom špecifikovanom type hodnoty) napr.  571, typ hodnoty je Integer. 

Základné miery súvisiace s neurčitým sčítaním  sa vzťahujú na číselné hodnoty

získané nejakým procesom merania a môžu byť pozorované len s určitou presnosťou. Tieto

merané veličiny možno považovať za náhodné premenné a ich neurčitosť sa môže vyčísliť

štatistickými metódami. V tomto druhom prípade sa teda jedná o mieru hodnotenia kvality

priestorových údajov vzniknutých procesom interpolácie  (pre pripomenutie interpolácia je

odvodenie hodnôt javu vo všetkých miestach z hodnôt javu meraní vo vybraných miestach,

ktoré  predstavujú  napríklad  vstupné  bodové  pole  nadmorských  výšok)  Jednoducho

povedané jedná sa o základné miery kvality potrebné pre hodnotenie kvality DVM a iných

povrchov  vzniknutých  procesom interpolácie.  Štatistické  metódy  použité  pre  definovanie

tejto miery sú založené na určitých predpokladoch: 

 neurčitosti sú homogénne pre všetky pozorované hodnoty

 pozorované hodnoty niesu korelované

 pozorované hodnoty majú normálne rozdelenie 

Keďže DVM je reprezentáciou trojrozmerného systému a uvažujeme o karteziánskom

súradnicovom systéme, potom osi X, Y ležia v zobrazovacej rovine a v smere osi Z nastáva

zmena hodnôt reprezentujúcich nadmorskú výšku. Základné miery súvisiace s neurčitým

sčítaním preto rozlišujú: 

 Jednorozmernú náhodnú premennú Z
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 Dvojrozmernú náhodnú premennú  X, Y

 Trojrozmernú náhodnú premennú X, Y, Z

Jednorozmernej náhodnej premennej  Z nemožno priradiť jednu konkrétnu hodnotu

pravdepodobnosti a považovať ju za „skutočnú“ hodnotu  zt , pretože je závislá od rôznych

často náhodných činiteľov, no je možné priradiť skutočnej hodnote určitý interval, v ktorom

sa bude daná skutočná  hodnota nachádzať s určitou pravdepodobnosťou. Tento interval sa

nazýva intervalom spoľahlivosti a je daný pravdepodobnosťou P, kde skutočná hodnota sa

nachádza medzi dolným a horným limitom: 

P (dolný limit <= skutočná hodnota <= horný limit) =P

Ak je smerodajná odchýlka σ  známa, potom sú limity intervalu spoľahlivosti dané kvantilmy

μ normálneho (Gausovského) rozdelenia P  zt− μ∗σ≤skutočná hodnota≤ ztμ∗σ  = P 

Na  obr.  č.8  je  znázornený  vzťah  medzi  kvantilmy  normálneho  rozdelenia  a

pravdepodobnosťou P, ktoré popisujú základné miery kvality.

Obr. č.8 Vzťah medzi kvantilmy normálneho rozdelenia a pravdepodobnosťou P

Kvantily μ sú hodnoty znaku rozdeľujúce usporiadaný štatistický súbor na α  rovnako

početných častí a ich hodnoty sú uvedené v tabuľkách kvantilov normovaného normálneho

rozdelenia pre dané hodnoty pravdepodobnosti. 

Pri  štatistickom skúmaní sa stáva,  ako práve v našom prípade hodnotenia kvality

DVM, že nevieme získať informácie o každej štatistickej jednotke, ktorá by mala patriť do

základného súboru. Ideálny prípad by nastal, ak by sme mali k dispozícii pre každý štvorec
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pravidelnej siete rastrového DVM  jeden kontrolný bod. My však môžeme pracovať iba s

existujúcimi kontrolnými bodmi, ktoré sú nerovnomerne a riedko rozmiestnené. V takomto

prípade treba pristúpiť k výberovému zisťovaniu, kde sa pracuje iba s určitou podmnožinou

základného súboru. Vyberú sa iba štvorce pravidelnej siete rastrového DVM, na ktorých  sa

nachádzajú   kontrolné  body  (kontrolné  body  musia  byť  upravené  tak,  aby  pokrývali

hodnotené územie čo možno najrovnomernejšie). Takýmto spôsobom dostávame výberový

súbor  ktorý  hodnotíme  a  výsledky  platia  pre  celý  základný  súbor  len  s  určitou

pravdepodobnosťou.   Problematike  výberového  skúmania  sa  venuje  teória  štatistického

odhadu,  ktorá  pracuje  s  výberovým  súborom  (ak  nieje  k  dispozícii  základný  súbor).

Najčastejšie sa odhaduje stredná hodnota, rozptyl a smerodajná odchýlka. 

Výberový súbor pre jednorozmernú náhodnú premennú  Z  bude tvorený množinou

diferencii  N,  kde  jedna  diferencia  predstavuje  štatistický  znak  absolútnu  vertikálnu

polohovú chybu. Diferencie získame v zmysle základnej miery kvality označenej menom:

„Absolute  linear  error  at  90% significance level  of  biased vertical  data“  (ďalej  ALE)  pre

podprvok kvality „absolútna polohová presnosť“ následovne:

 

     1.  Odčítame hodnotu nadmorskej výšky i-tého kontrolného bodu od hodnoty nadmorskej

výšky rovnako polohovo lokalizovaného i-tého  bodu  na  modeli  DVM:  

δV i=kontrolnýbod V i−model V i , pre i=1 ...N

Takýmto spôsobom vypočítame absolútne vertikálne chyby pre celý výberový súbor.

2. Strednú hodnotu (aritmetický priemer) výberového súboru odhadneme podľa vzťahu:

∣δV∣=∣∑
i=1

N

δV i∣
3. Smerodajnú odchýlku vyjadríme podľa vzťahu: σV= 1

N−1∑i=1

N

ΔV i
2

3. Ďalej  sa  postupuje  v  zmysle  tejto  miery  podľa  pravdepodobnosti  P=  90%.  Inými

slovami  90%  absolútnych  vertikálnych  polohových  chýb  bude  z  intervalu

spoľahlivosti,  ktorý  vypočítame.  ISO 19  138  ponúka  možnosť  použitia  i  mier  pre

pravdepodobnosť inú ako 90%. (Obr. č.8) 
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N predstavuje veľkosť výberového súboru (počet diferencii), kde podľa ALE a podľa

ďalších mier pre horizontálnu a priestorovú polohovú presnosť musí byť minimálna veľkosť

vzorky  N =  30 bodov.  Čím viac hodnôt  sa nachádza vo výberovom súbore,  tým budú

odhadnuté parametre strednej hodnoty, rozptylu a smerodajnej odchýlky pre základný súbor

objektívnejšie. 

Každá jednorozmerná náhodná premenná  Z je  v  priestore polohovo lokalizovaná

dvojicou súradníc X, Y, ktoré budeme rovnako uvažovať ako  náhodné premenné  X a Y. V

tomto prípade je postup odhadu podobný ako pri jednorozmernej náhodnej premennej, ale

odhaduje sa oblasť spoľahlivosti uvažovaná ako kruhová oblasť najlepšieho odhadu, kde sa

skutočná  hodnota  nachádza  s  určitou  pravdepodobnosťou  P.  Tu  sa  budeme  zaoberať

podprvkom kvality: „polohová presnosť údajov pravidelných štvorcových sietí“ a mierami,

ktoré môžeme v tomto prípade použiť.  V zmysle ISO 19 113 treba pre každý podprvok

kvality  definovať  iba  jednu  mieru  kvality,  preto  si  môžeme  vybrať  či  budeme  hodnotiť

absolútnu  horizontálnu,  alebo  absolútnu  priestorovú  polohovú  presnosť.  Pre  výpočet

absolútnej  horizontálnej  presnosti  môžeme  použiť  mieru  kvality  s  názvom:  „Absolute

circular error at 90% significance level of biased data“ (ďalej ACE) podľa ktorej:

1. Vypočítame absolútnu horizontálnu chybu na každom bode v smere osi X a Y:  

ΔH i= kontrolnýbod X i−model X i
2
kontrolnýbod Y i−model Y i

2 , pre i=1 ...N

2. Vypočítame priemernú horizontálnu chybu podľa vzťahu: μH=
∑ ΔH i

N

3. Vypočítame smerodajnú odchýlku: σH= ∑ ΔH i−μH 
2

N−1

4. Ďalej  sa postupuje v zmysle tejto miery podľa pravdepodobnosti  P= 90%. Inými  

slovami  90% odhadnutých  absolútnych  horizontálnych  polohových  chýb  bude  z  

určitej oblasti spoľahlivosti, ktorú vypočítame. ISO 19 138 ponúka možnosť použitia i 

mier  pre  pravdepodobnosť  inú  ako  90%.  Tieto  miery  a  vzťah  medzi  

pravdepodobnosťou P a oblasťou spoľahlivosti znázorňuje obrázok č.9. 
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Obr. č.9 Vzťah medzi pravdepodobnosťou P a rádiusom oblasti spoľahlivosti. 

Pri  hodnotení  absolútnej  horizontálnej  a  ďalej  hodnotenej  absolútnej  priestorovej

polohovej presnosti sa stretávame s jedným problémom a to určením polohovej lokalizácie

X,  Y  bodu  na  modeli.  Hodnoty X a  Y kontrolného  bodu  považujeme  za  správne,  ale

lokalizovať  polohu  daného  bodu  je  na  modeli  DVM  problematické.  Jediné  dobre

identifikovateľné body na modeli a v krajine sú vrcholové singulárne body. Preto musíme

daný výberový súbor kontrolných bodov zredukovať iba na kontrolné body nachádzajúce sa

na vrcholoch. Lokalizácia singulárnych bodov na modeli sa realizuje automaticky za pomoci

výpočtu  prvých  parciálnych  derivácii  povrchu  DVM.  Z  vytvorených  rastrových  povrchov

prvých  parciálnych  derivácii  z x  a  z y   sa  vytvoria  čiary  spájajúce  nulové  hodnoty

parciálnych derivácii  z x=0  a  z y=0  ich vzájomný prienik lokalizuje singulárny bod. Tieto

prieniky čiar nulových hodnôt však neurčujú o aký singulárny bod ide, preto je potrebné

pristúpiť  k  ďalšiemu kroku.  Treba pod čiary  nulovej  derivácie  zobraziť  digitálny  výškový

model, z ktorého boli čiary odvodené a následne vieme určiť, ktoré prieniky čiar  z x=0  a

z y=0  lokalizujú depresný, sedlový, alebo vrcholový singulárny bod. Ak nastane situácia, že

v okolí  vrcholového singulárneho bodu dostaneme viac prienikov čiar nulových derivácii,

rozhodovací proces vykonáme na základe vyššej hodnoty nadmorskej výšky dvoch, alebo

viac bodov v danom okolí.  Túto situáciu znázorňuje obrázok č.10 Lokalizácia výškového
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singulárneho bodu na modeli DVM.

Obr. č.10 Lokalizácia výškového singulárneho bodu na modeli DVM. 

Absolútna priestorová polohová presnosť sa týka trojrozmernej náhodnej premennej

X,Y,Z.  Rovnako ako pri hodnotení absolútnej horizontálnej polohovej presnosti  i tu treba

výberový súbor zredukovať na množinu kontrolných bodov predstavujúcich iba vrcholové

singulárne  body.  Po  výbere  kontrolných  bodov  a  im  zodpovedajúcich  bodov  na  modeli

počítame okrem diferencii v polohe X, Y i diferenciu v nadmorskej výške Z. Ekvivalentom k

intervalu spoľahlivosti počítanom pri jednorozmernej náhodnej premennej je v tomto prípade

priestor spoľahlivosti,  ktorý je najčastejšie opisovaný ako sféra okolo najlepšieho odhadu

skutočnej  hodnoty.  Sférický  priestor  je  charakterizovaný  ako  rádius  predstavujúci  mieru

presnosti trojrozmernej náhodnej premennej. Na obrázku č.11 je znázornený vzťah medzi

Pravdepodobnosťou P a rádiusom priestoru spoľahlivosti. 
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Obr. č.11 Vzťah medzi pravdepodobnosťou P a rádiusom priestoru spoľahlivosti.

Pri  hodnotení  kvality  DVM má najväčší  význam hodnotenie  absolútnej  vertikálnej

polohovej presnosti, ktorej výpočet popisuje miera s označením ALE a LMAS. (Miery použité

v predkladanej práci sú súčasťou príloh práce) Prvok kvality Polohová presnosť obsahuje

okrem podprvkov absolútnej polohovej presnosti a polohovej presnosti údajov pravidelných

štvorcových sietí i podprvok relatívna polohová presnosť. 

Relatívna polohová presnosť modelu DVM má doplnkový charakter informácie a

vyjadruje polohovú presnosť relatívnej polohy údajov v DVM voči ich skutočnej polohe v

krajine. Používa rovnaké miery kvality ako absolútna polohová presnosť. Rozdiel je iba v

metóde hodnotenia. ISO 19 138 ponúka možnosť výberu miery pre hodnotenie relatívnej

vertikálnej  chyby  (výpočet  popisuje  miera  Rel  LE90  s  možnosťou  použitia  mier  pre

pravdepodobnosť  absolútnej  vertikálnej  polohovej  chyby:  P=50%,  P=68.3%,  P=95%,

P=99%, P=99.8%), alebo relatívnej horizontálnej chyby (výpočet popisuje miera Rel CE90 s

možnosťou použitia  mier  pre  pravdepodobnosť  absolútnej  horizontálnej  polohovej  chyby

P=39.4%, P=50%, P=95%, P=99%, P=99.8%)

Výpočet relatívnej vertikálnej chyby popisuje miera kvality údajov s názvom „Relative

vertical error“ (ďalej Rel LE90) nasledovne: 

1. Určenie počtu všetkých možných kombinácii bodov výberového súboru (m), kde n je: 

veľkosť výberového súboru: m=n(n-1)/2

2. Výpočet absolútnej vertikálnej chyby na každom bode podobne ako v miere (ALE): 
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∆Z i=kontrolnýbod i−modeli , pre i=1... n , dostaneme výberový súbor diferencii. 

3. Výpočet relatívnej vertikálnej chyby pre všetky kombinácie diferencii: 

∆Z rel kj=∆Z k−∆Z j pre k=1 ...m−1, j=k1, ...m

4. Výpočet vertikálnej smerodajnej odchýlky: σ Z rel= ∑ ∆Z rel
2

m−1

5. Ďalej  sa postupuje v  zmysle tejto  miery podľa pravdepodobnosti  P= 90%. Inými  

slovami 90% relatívnych vertikálnych polohových chýb bude z intervalu spoľahlivosti, 

ktorý vypočítame. ISO 19 138 ponúka možnosť použitia i mier pre pravdepodobnosť 

inú ako 90%. (Obr. č.8) 

Výpočet  relatívnej  horizontálnej  chyby  popisuje  miera  kvality  údajov  s  názvom

„Relative horizontal error“ (ďalej Rel CE90) nasledovne: 

1. Určenie počtu všetkých možných kombinácii bodov výberového súboru (m), kde n je: 

veľkosť výberového súboru: m=n(n-1)/2

2. Výpočet absolútnej horizontálnej chyby  na každom bode v smere osi X a Y: 

ΔX rel kj=ΔX k−ΔX j pre k=1...m−1, j=k1,... m  

ΔY relkj=ΔY k−ΔY j pre k=1 ...m−1, j=k1, ...m

3. Výpočet relatívnej smerodajnej odchýlky na jednotlivých osiach X a Y: 

σ X rel= ∑ ∆ X rel
2

m−1
, σ Y rel= ∑ ∆Y rel

2

m−1

4. Výpočet relatívnej smerodajnej odchýlky: σ H rel= σ X rel
2

σY rel
2

2

5. Ďalej  sa  postupuje  v  zmysle  tejto  miery  podľa  pravdepodobnosti  P=  90%. Iným  

slovami  90%  relatívnych  horizontálnych polohových  chýb  bude  z  intervalu  

spoľahlivosti, ktorý vypočítame.  ISO 19 138  ponúka možnosť použitia i mier pre  

pravdepodobnosť inú ako 90%. (Obr. č.9) 
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3.5.4 Metaúdaje

Z  doteraz  uvedených  informácii  o  interpolácii  priestorových  údajov  a  modelovaní

DVM je zrejmé, že DVM nepredstavuje reálny Zemský povrch.  Ide iba o aproximáciu k

reálnemu  povrchu.  Modelovanie  reálneho  povrchu  nieje  možné  a  preto  sa  pozornosť

sústreďuje  na  použitie  čo  možno  najlepšej  interpolačnej  metódy,  ktorá  by  zobrazovaný

povrch čo najmenej deformovala. 

Aby sa predchádzalo používaniu nekvalitných priestorových údajov, je potrebná ich

podrobná dokumentácia vrátane obmedzení, ktoré ovplyvnili vytvorenie údajov. Metaúdaje

umožňujú  producentovi  popísať  množinu  údajov  a  používatelia  si  následne  môžu  tieto

predpoklady a obmedzenia vyhodnotiť, či dané údaje spĺňajú ich požiadavky. Štruktúru pre

popisovanie  geografických  údajov  poskytuje  medzinárodná  norma  STN  EN  ISO  19

115:2003, Geografická informácia – Metaúdaje. Rovnako slúži pre pochopenie základných

zásad a celkových požiadaviek kladených na normalizáciu geografickej informácie. Definuje

prvky  metaúdajov,  poskytuje  schémy  a  všeobecnú  terminológiu,  definície  a  rozširujúce

procedúry. 

Na vykázanie informácie o kvalite vytvoreného DVM je potrebné najskôr definovať

profil povinných prvkov metaúdajov, ktorý musí prejsť procesom validácie s normou ISO 19

139.  Ak  vytvorený profil   bude  definovaný správne,  môže  byť  vykázaný  vo  forme XML

dokumentu. 

Pre tému nadmorskej výšky slúžia tieto prvky a podprvky kvality údajov uvedené v

dokumente  Data Specification on Elevation – Draft Guidelines D2.8.II.1 

 1. úplnosť

 pridanie 

 vynechanie

 2. logická spojitosť

 topologická spojitosť

 

 3. polohová presnosť 
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 absolútna polohová presnosť 

Pre  prvok  kvality  údajov  úplnosť,  by  mal  byť  podprvok  pridanie  dokumentovaný

mierou  kvality  údajov  s  názvom  „hodnotenie  nadbytočných  jednotiek“ a  podprvok

vynechanie  by  mal  byť  dokumentovaný  mierou  kvality  údajov  s  názvom „hodnotenie

chýbajúcich jednotiek“. Prvkom  logická spojitosť a  polohová presnosť môžu byť podprvky

dokumentované  vybranou  mierou  z  ISO/TS  19  138  podľa  našich  vlastných,  alebo

užívateľských požiadaviek. Opäť však treba podotknúť, že  ide iba o dokument návrhu

pokynov pre oblasť nadmorskej výšky a oficiálne sprístupnenie týchto pokynov sa

ešte len očakáva. 

Konkrétne  užívateľské  požiadavky  na  DVM  boli  definované  Letovými

prevádzkovými  službami  SR  š.p.  Užívateľské  požiadavky  tohto  používateľa  sú

uvedené v dokumente:  Guidelines for Electronic Terrain, Obstacle and Aerodrome

Mapping  Information.   Ide  o  smernicu  vydanú  medzinárodnou  organizáciou  pre

civilné  letectvo  ICAO  (International  civil  aviation  organization).  Účelom  je

poskytovanie  presnej  informácie  o  hodnotách  nadmorskej  výšky  pri  leteckej

navigácii. Táto smernica definuje množinu atribútov pre DVM (obr. č.12) a rovnako

množinu povinných prvkov metaúdajov, ktoré musia byť o jeho atribútoch vykázané.

Zoznam povinných prvkov metaúdajov je v prílohe č.5, 6, 7.
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 Obr. č.12 Množina atribútov pre DVM definovaná smernicou ICAO.

Za dôležité možno považovať požiadavky smernice ICAO na hodnotenie absolútnej

polohovej presnosti DVM a to: 

 Absolútna  vertikálna  polohová  presnosť  pre  pravdepodobnosť  P=90%  interval

spoľahlivosti (± 30 m.)

 Absolútna  horizontálna  polohová  presnosť  pre  pravdepodobnosť  P=90%  interval

spoľahlivosti (± 50 m.)

Rozsah hodnotenia absolútnej polohovej presnosti DVM je celé modelované územie.

Keďže   oficiálne  pokyny  pre  tému  nadmorskej  výšky  ešte  niesu  sprístupnené,  budú

informácie o kvalite vytvoreného DVM vykázané podľa profilu povinných prvkov metaúdajov,

ktoré definuje smernica ICAO.   
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4. VÝSLEDKY  A  DISKUSIA

 

Aplikácia metodiky hodnotenia kvality DVM bola uskutočnená na testovacom DVM.

Vstupnými  údajmi  pre  tvorbu  testovacieho  modelu  boli  digitalizované  vrstevnice  zo

Základných máp v mierke 1:50 000 v súradnicovom systéme S-JTSK z oddelenia správy

ZBGIS na GKÚ Bratislava. Z týchto vstupných údajov bol na GKÚ v roku 2002 vytvorený

digitálny  model  reliéfu  Slovenska  s  rozlíšením  50  metrov  (DMR50).  Vstupné  údaje

predstavovali  vektorové  priestorové štruktúry  –  vrstevnice  so  základným rozostupom 10

metrov. Neobsahovali  žiadne doplňujúce údaje o singulárnych bodoch ani  inú doplnkovú

množinu výškových bodov (kót).  Úlohou bolo z daných údajov vytvoriť  digitálny výškový

model, ktorý bude dosahovať minimálne hodnoty diferencii (absolútnych vertikálnych chýb)

na množine kontrolných bodov dodaných spoločnosťou GEO-KOD   s.r.o. Za týmto účelom

bolo  potrebné  vybrať  vhodnú  interpolačnú  metódu,  jej  výber  je  podrobne  rozpísaný  v

podkapitole  3.3 Tvorba DVM. Vyhovujúce interpolačné metódy boli  uvedené tri  (Kriging,

Spline a RBF) Pre najvhodnejší výber interpolačnej metódy by bolo vhodné testovať veľkosť

absolútnych vertikálnych chýb osobitne na povrchoch DVM vytvorených Krigingom, Splinom

a RBF. Použitá by bola tá metóda, ktorá by vytvorila DVM s najmenšou strednou hodnotou

absolútnych vertikálnych chýb. Tento postup výberu interpolačnej metódy sa neuskutočnil z

dôvodu komplikovanosti a časovej náročnosti testovania jednotlivých metód najmä Krigingu,

ktorého  exitujú  rôzne  typy.  Jednoduchší  spôsob  ponúka  intepolačný  spline,  ktorý  je

súčasťou programu v.surf.rst  technologického prostredia  GRASS GIS a  bol  testovaný v

predkladanej práci. 

V prvom bode tvorby testovacieho DVM bolo potrebné zvoliť súradnicový systém a

rozlíšenie.  Vstupné  údaje  boli  v  súradnicovom  systéme  jednotnej  trigonometrickej  siete

katastra (S-JTSK) a keďže neboli dané požiadavky na zmenu súradnicového systému. DVM

bol  vytvorený  v  súradnicovom systéme S-JTSK.  Požiadavka  bola  daná  na  horizontálne

rozlíšenie a to 25, 50 a 100 m. Aby mohla byť korektne použitá interpolačná metóda RST,

museli sa vstupné vektorové údaje vrstevnicového poľa za pomoci analytických nástrojov

GIS transformovať na bodové pole. Analytické nástroje umožňujú nastaviť podľa potreby

vzdialenosť  medzi  bodmi,  maximálna  vzdialenosť  je  100  metrov.  Takýmto  spôsobom

dostávame  diskrétne  bodové  pole  nadmorských  výšok,  ktoré  vstupuje  do  procesu
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interpolácie. Vytvorený DVM bol vizuálne kontrolovaný z dôvodu vyhľadania hrubých chýb

vo vstupných údajoch. Hrubé chyby možno vizuálne odhaliť ako vidno na  obrázku. č.13,

oprava  spočíva  v  zmene  hodnoty  nadmorskej  výšky  v  atribútovej  tabuľke  konkrétnych

chybných vrstevníc vstupného vrstevnicového poľa. Toto opravené vrstevnicové pole opäť

transformujeme  za  pomoci  analytických  nástrojov  na  diskrétne  bodové  pole  a  môžeme

pristúpiť k ďalšiemu kroku tvorby DVM.  

Obr. č.13  Lokalizácia hrubých chýb v DVM. 

Druhým  krokom  tvorby  DVM  bolo  testovanie  parametrov  interpolačného

regularizovaného  splinu  s  tenziou  za  účelom  docielenia  minimálnej  strednej  hodnoty

(aritmetického priemeru)  absolútnych  vertikálnych  chýb.  Na  dosiahnutie  tohto  cieľa  bolo

potrebné  importovať  kontrolné  body  od  spoločnosti  GEO-KOD  s.r.o.  Počet  kontrolných

bodov  nachádzajúcich  sa  na  testovanom  DVM  bol  1478,  body  boli  nepravidelne

rozmiestnené a vytvárali  najmä na nížinách lokálne početné zhluky,  podrobne boli  body

situované na diaľniciach a rýchlostných cestách  ako možno vidieť v prílohe č.10. Aby bolo

možné pristúpiť  ku korektnému štatistickému vyhodnoteniu strednej  hodnoty,  musela byť

množina  kontrolných  bodov  značne  zredukovaná  za  účelom  rovnomerného  rozmiestnia

kontrolných bodov v celom rozsahu hodnotenia.  Množinu kontrolných bodov,  ktorá ďalej

vstupovala do štatistického spracovania tvorilo 365 kontrolných bodov príloha č.11.

Na  základe  už  uvedených  informácii  o  parametroch  metódy  RST sa  pristúpilo  k

testovaniu  primárneho  parametra  Tenzie  (obr.  č.14).  Nastavenie  tohto  parametra  bolo
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sprevádzané  rovnakými   hodnotami  parametra  Segmax=40  bodov a  Npmin=60  bodov.

Hodnota Segmax=40 bola ponechaná ako programom prednastavená. V tomto prípade ide

o počet  bodov v segmentoch vytváranej  plochy DVM. Parameter  Npmin=60  bol  cielene

znížený z  prednastavenej  hodnoty  300 bodov.  Význam parametra  Npmin spočíva  iba  v

hladkom napojení  segmentov plochy preto  nebolo  potrebné zaťažovať  hardver  počítača

zbytočnými operáciami naviac. 

Obr. č.14  Vplyv nastavenia parametra Tenzie na strednú hodnotu absolútnych vertikálnych

chýb pri konštantne nastavených parametroch Segmax=40 , Npmin=60 a rozlíšení 25 m. 

Výsledok testovania  je  markantný  z  obrázku č.14 najnižšie  hodnoty  aritmetického

priemeru absolútnych vertikálnych chýb a teda najlepšie dostávame pri nastavení tenzie=10.

V tomto prípade však nastáva iný problém a to problém globálneho minima a globálneho

maxima  hodnoty  nadmorskej  výšky  v  celom  rozsahu  hodnotenia.  Minimálna  hodnota

vrstevnice je 110 mn.m.  a maximálna  750 mn.m. pri základnom rozostupe vrstevníc 10 m.

by interpolačný spline nemal prekročiť hodnotu nad  760 mn.m. a pod 100 mn.m. (z dôvodu

základného rozostupu vrstevníc) Pri nastavení parametra tenzie = 5 dostávame globálne

minimum 77 mn.m. a globálne maximum DVM  747 mn.m. Tieto hodnoty nezodpovedajú a
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ani  sa nepribližujú realite  o čom nasvedčuje i  najvyššia  hodnota aritmetického priemeru

absolútnych výškových chýb. (len pre porovnanie, najnižší bod na Slovensku má hodnotu

nadmorskej  výšky  94  mn.m.  a  nachádza sa  na  východnom Slovensku.)  V  hodnotenom

regióne sa nachádza najvyšší bod Malých karpát Záruby s nadmorskou výškou 768 mn.m.

Pri  Nastavení  parametra  tenzie  =  10  stredná  hodnota  absolútnych  vertikálnych  chýb  je

najnižšia 2.12 m. (rovnako smerodajná odchýlka 6.88 m.),  no globálne minimum je  105

mn.m. a maximum je 751 mn.m. Vzhľadom na využitie vlastností interpolačného splinu sa

pristúpilo k nastaveniu tenzie =20, stredná hodnota absolútnych výškových chýb nadobudla

hodnotu 2.17 m. Korekciou parametra segmax na hodnotu segmax=30 a npmin=50 sa dá

táto hodnota vylepšiť o centimeter na 2.16 m. Toto nastavenie predstavovalo základ pre

vytvorenie  testovacieho  DVM s horizontálnym rozlíšením 25 m.,  na  ktorom sa uplatnila

metodika hodnotenia kvality DVM. Globálne minimum tohto DVM  je 107 mn.m. a globálne

maximum je 754 mn.m. Výšková odchýlka od najvyššieho bodu Záruby sa znížila o 3 metre,

ale stredná hodnota absolútnych výškových chýb sa zhoršila o 4 cm. 

Z  vytvoreného  DVM  s  horizontálnym  rozlíšením  25  metrov  boli  geometrickou

transformáciou  (interpoláciou  nad  pravidelnou  štvorcovou  sieťou)  odvodené  i  digitálne

výškové  modely  s  horizontálnym rozlíšením 50  a  100  metrov,  na  ktorých  bola  rovnako

uplatnená metodika hodnotenia kvality. 

Kontrolné body pre hodnotenie DVM: 

Absolútna a relatívna vertikálna polohová presnosť testovacích DVM bola hodnotená

na  množine kontrolných  bodov  od spoločnosti  GEO-KOD s.r.o.  na  množine  výberových

bodov v počte 365 z pôvodnej množiny všetkých kontrolných bodov 1478 lokalizovaných na

hodnotenom území a kontrolných referenčných bodoch ŠTS (štátnej trigonometrickej siete)

prevzatých  z  úradu  geodézie,  kartografie  a  katastra  SR  (geoportal.sk)  v  počte  197

kontrolných bodov v súradnicovom systéme S-JTSK.   

Absolútna polohová presnosť kontrolných bodov spoločnosti GEO-KOD s.r.o. je 0.06

m.  Absolútna   polohová  presnosť  kontrolných  bodov  prevzatých  z  úradu  geodézie,

kartografie  a katastra SR je  rádovo znehodnotená o zaokrúhlené hodnoty  na celé čísla

všetkých súradnicových osí X,Y,Z.  
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Rozsahy hodnotenia DVM: 

Rozsahy hodnotenia kvality DVM boli rozdelené do dvoch skupín. Základný rozsah

hodnotenia DVM, kde bolo hodnotené celé územie testovacieho DVM s rozlíšením 25, 50,

100 m. v celom rozsahu hodnotenia určeného regiónom so súradnicami rohov: 

 Juhozápadný roh: x=-579034   y=-1285394

 Juhovýchodný roh: x=-529120  y=-1287912

 Severozápadný roh: x=-576523  y=-1235493 

 Severovýchodný roh: x= -526613  y=-1237993

Doplnkové  rozsahy  hodnotenia  boli  vymedzené  v  základnom  rozsahu  DVM  na

podklade vrstvy krajinnej pokrývky CORINE LAND COVER a vertikálnej členitosti reliéfu,

kde boli vyčlenené nasledovné typy krajinnej pokrývky:

 Riedka krovinatá vegetácia  

 Les 

 Antropogénne plochy 

 Nepoužiteľné plochy 

 Otvorená krajina

Rozlohy a percentuálne zastúpenie jednotlivých typov krajinnej pokrývky z celkovej

rozlohy DVM znázorňuje obrázok č.15

Obr. č.15 Rozlohy a percentuálne zastúpenie typov krajinnej pokrývky vyčlenených podľa

CORINE LAND COVER z celkovej rozlohy DVM. 
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Vertikálna členitosť sa vyčlenila na základe mapovej algebry programu „r.mapcalc“.

Podmienka vyčlenenia rozčleneného reliéfu  bola relatívna výšková členitosť  na území o

rozlohe každých 100 x 100 metrov, kde rozdiel medzi najnižším a najvyšším bodom je >= 10

metrov. Naopak nerozčlenený reliéf má na území každých 100 x 100 metrov rozdiel medzi

najnižším  a  najvyšším  bodom  <  10  metrov.  Rozlohy  a  percentuálne  zastúpenie

rozčleneného a nerozčleneného reliéfu zachytáva obrázok č.16.

Obr.  č.16  Rozlohy  a  percentuálne  zastúpenie  rozčleneného  a  nerozčleneného  reliéfu  z

celkovej rozlohy DVM. 

Miery hodnotenia kvality DVM:

Pre hodnotenie podprvku kvality  absolútna polohová presnosť vertikálnych údajov,

bola použitá miera kvality údajov s označením (ALE) pre pravdepodobnosť P=90% (oblasť

prijatia).  Táto  miera  je  priradená každému rozsahu  hodnotenia  absolútnych vertikálnych

chýb. Dopočítané boli i nasledujúce miery, ktoré majú len informatívny charakter:  „Linear

error  probable“ (LEP)  pre  pravdepodobnosť  P=50%,  „Standard  linear  error“ (SD)  pre

pravdepodobnosť P=68.3%, „Linear map accuracy at 95% significance level“  (LMAS 95%)

pre pravdepodobnosť P=95%, „Linear map accuracy at 99% significance level“ (LMAS 99%)

pre pravdepodobnosť P=99%, „Near certainity linear error“ pre pravdepodobnosť P=99.8%,

stredná  hodnota  „Mean  value  of  positional  uncertainities“ a  smerodajná  odchýlka  „Root

mean square error“ (RMSE).

Absolútna  vertikálna  polohová  chyba   bola  počítaná  pre  DVM  s  horizontálnym

rozlíšením 25, 50, 100 metrov, rozčlenený  a nerozčlenený reliéf s horizontálnym rozlíšením

25, 50, 100 metrov (Obr. č.17)  a typy tried krajinnej pokrývky: riedka krovinatá vegetácia,

les,  antropogénne plochy a  otvorená krajina  s  horizontálnym rozlíšením 25 metrov.  Typ

krajinnej pokrývky nepoužiteľné plochy nebola hodnotená z dôvodu absencie kontrolných
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bodov, keďže ide najmä o vodné plochy (Obr. č.18). Počet kontrolných bodov vstupujúcich

do výpočtu musí byť minimálne 30, určujú to parametre mier kvality a rovnako štatistické

metódy pre realizáciu intervalových odhadov. Počet kontrolných bodov GEO-KOD s.r.o. pre

hodnotenie  rozčleneného  reliéfu  bol  51,  nerozčleneného  314.  Počet  kontrolných  bodov

prevzatých z portálu GKÚ  pre rozčlenený reliéf bol 64, nerozčlenený reliéf 133.
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Obr. č.17 Hodnotenie absolútnej polohovej presnosti DVM.
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Obr. č.18 Hodnotenie absolútnej polohovej presnosti DVM na typoch krajinnej pokrývky. 
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Postup hodnotenia absolútnej polohovej presnosti:

Hodnotenie absolútnej polohovej presnosti sa uskutočnilo pomocou priamej, externej

metódy s uplatnením vzorkovania. 

Výsledok hodnotenia absolútnej polohovej presnosti:

Výsledky  hodnotenia  absolútnej  polohovej  presnosti  sú  uvedené na obrázku č.17

Hodnotenie absolútnej  polohovej  presnosti  DVM a obrázku č.  18 Hodnotenie absolútnej

polohovej presnosti DVM na typoch krajinnej pokrývky. 

Typ hodnoty výsledku absolútnej polohovej presnosti:

Typ hodnoty výsledkov je miera (Measure).

Jednotka výsledku absolútnej polohovej presnosti: 

Jednotka výsledkov absolútnej polohovej presnosti je uvedená v metroch [m.]

Kalendárny dátum hodnotenia absolútnej polohovej presnosti: 

Kalendárny dátum hodnotenia absolútne polohovej presnosti je 23. 2. 2011.

Pre  hodnotenie  podprvku  kvality  relatívna  polohová  presnosť,  bola  použitá  miera

kvality údajov s označením (Rel LE90) pre pravdepodobnosť P= 90% (oblasť prijatia). Táto

miera je priradená každému rozsahu hodnotenia relatívnych vertikálnych chýb. Dopočítané

boli  i  nasledujúce miery,  ktoré majú len informatívny  charakter:   „Linear  error  probable“

(LEP)  pre  pravdepodobnosť  P=50%,  „Standard  linear  error“ (SD)  pre  pravdepodobnosť

P=68.3%,  „Linear  map  accuracy  at  95%  significance  level“  (LMAS  95%)  pre

pravdepodobnosť P=95%, „Linear map accuracy at 99% significance level“ (LMAS 99%) pre
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pravdepodobnosť  P=99%,  „Near  certainity  linear  error“ pre  pravdepodobnosť  P=99.8%,

stredná  hodnota  „Mean  value  of  positional  uncertainities“ a  smerodajná  odchýlka  „Root

mean square error“ (RMSE). Relatívna polohová presnosť vertikálnych údajov je uvedená

na obrázkoch č.19 a 20. 
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Obr. č.19 Hodnotenie relatívnej polohovej presnosti DVM
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Obr. č.20 Hodnotenie relatívnej polohovej presnosti DVM na typoch krajinnej pokrývky. 
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Relatívna  polohová  presnosť  DVM  bola  hodnotená  na  identických  rozsahoch

hodnotenia kvality ako absolútna polohová presnosť. Výpočet relatívnej polohovej chyby sa

vykonal v základnom prostredí pre prácu s operačným systémom Linux/UNIX v programe

SHELL.  Napísaný bol  užívateľský SHELL script,  ktorý  výpočet  vykoná.  Tvar  scriptu  pre

výpočet relatívnej polohovej chyby: 

riadky=' wc -l $1 | sed 's/^\([0-9]*\).*$/\1/g'

riadky=$((riadky-1))

for a in $(seq 1 1 $riadky)

do 

prvy='head -n $a $1 | tail -n 1'

 tail -n +$((a + 1)) $1 | while read line

do 

echo $((prvy - ($line))

done

prvy=$((prvy + 1))

done

Postup hodnotenia relatívnej polohovej presnosti:

Hodnotenie relatívnej polohovej presnosti sa uskutočnilo pomocou priamej, externej

metódy s uplatnením vzorkovania. 

Výsledok hodnotenia relatívnej polohovej presnosti:

Výsledky  hodnotenia  relatívnej  polohovej  presnosti  sú  uvedené  na  obrázku  č.19

Hodnotenie  relatívnej  polohovej  presnosti  DVM  a  obrázku  č.  20  Hodnotenie  relatívnej

polohovej presnosti DVM na typoch krajinnej pokrývky. 

Typ hodnoty výsledku relatívnej polohovej presnosti:
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Typ hodnoty výsledkov je miera (Measure). 

Jednotka výsledku relatívnej polohovej presnosti: 

Jednotka výsledkov relatívnej polohovej presnosti je uvedená v metroch [m.]

Kalendárny dátum hodnotenia relatívnej polohovej presnosti: 

Kalendárny dátum hodnotenia relatívnej polohovej presnosti je 25. 2. 2011.

Pri hodnotení podprvku kvality  polohová presnosť údajov pravidelných štvorcových

sietí sa hodnotí miera kvality údajov pre výpočet absolútnej horizontálnej polohovej chyby a

relatívnej  horizontálnej  polohovej  chyby.  Výber  miery  záleží  od  požiadaviek.  Postup

hodnotenia  spočíval  v  prvotnom identifikovaní  singulárnych  bodov  výšky  na  testovacom

DVM. Proces identifikácie bodov bol už v práci spomenutý v podkapitole 3.5.3 Miery kvality

údajov.  Nevyhnutným  predpokladom  na  korektné  hodnotenie  horizontálnej,  alebo

priestorovej  presnosti,  je  získať  množinu  kontrolných  bodov  nameraných  priamo  na

singulárnych  bodoch  výšky  v  minimálnom počte  30  kontrolných  bodov.  Takúto  množinu

kontrolných bodov by  bolo  potrebné geodeticky  zamerať  na  vrcholoch rozčlenenej  časti

hodnoteného územia, čo by bolo časovo veľmi náročné vzhľadom na rozlohu hodnoteného

územia.  Keďže  takáto  množina  kontrolných  bodov  nebola  k  dispozícii,  bolo  potrebné

pristúpiť k výberu kontrolných bodov z množiny kontrolných bodov od spoločnosti GEO-KOD

s.r.o., alebo bodov prevzatých z portálu GKÚ. Problematické bolo zistiť, ktoré kontrolné body

skutočne  reprezentujú  singulárne  body  výšky.  Postup  výberu  kontrolných  bodov  bol

založený  na  požiadavke  smernice  ICAO,  ktorá  udáva  absolútnu  horizontálnu  polohovú

presnosť  pre  pravdepodobnosť  P=90% interval  spoľahlivosti  ±  50  m.  Okolo  kontrolných

bodov  nachádzajúcich  sa  na  rozčlenenom  reliéfe  testovaného  DVM,  bola  za  pomoci

analytických  nástrojov  GIS  vytvorená  zóna  50  m.  V  druhom  kroku  sa  hľadal  prienik  s

identifikovanými  singulárnymi bodmi výšky na testovacom DVM.  Pri množine kontrolných

bodov  od  spoločnosti  GEO-KOD  s.r.o.  bol  prienik  iba  s  piatimi  bodmi  (Obr.  č.21).  Pri

množine kontrolných bodov prevzatých z portálu GKÚ bol  prienik s ôsmymi vrcholovými
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bodmi.  Ani  v  jednom,  ani  v  druhom  prípade  preto  nebolo  možné  pristúpiť  k  ďalšiemu

štatistickému hodnoteniu. 

Obr.  č.21 Lokalizácia  kontrolných bodov od spoločnosti  GEO-KOD s.r.o.  pre hodnotenie

absolútnej horizontálnej polohovej presnosti. 

Poslednou štatistickou metódou, ktorá bola uplatnená pri hodnotení kvality DVM bolo

normálne rozdelenie spojitej náhodnej premennej. Toto rozdelenie bolo použité na vzájomné

porovnanie rozloženia absolútnych vertikálnych chýb DVM s horizontálnym rozlíšením 25,

50  a  100 metrov  na množine  kontrolných  bodov od  spoločnosti  GEO-KOD s.r.o.   Graf

hustoty pravdepodobnosti  je krivka zvonovitého tvaru približne symetrická okolo strednej

hodnoty  (aritmetického  priemeru  absolútnych  vertikálnych  chýb  DVM).  Čím  viac  sa

vzďaľujeme od strednej hodnoty, tým viac klesá pravdepodobnosť výskytu polohovej chyby

(obr. č.22) Z obrázku vyplýva, že najvyššiu  pravdepodobnosť výskytu má stredná hodnota

absolútnych  vertikálnych  chýb  DVM s  horizontálnym rozlíšením 25m.,  naopak  najnižšiu

pravdepodobnosť  výskytu  má  stredná  hodnota  absolútnych  vertikálnych  chýb  DVM  s

horizontálnym rozlíšením 100m.
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Obr. č.22 Graf hustoty pravdepodobnosti normálneho rozdelenia absolútnych vertikálnych chýb

Správa o hodnotení kvality DVM:

Vykázanie informácie o hodnotení kvality DVM by malo byť vykázané i formou správy

v  prípade, že sú výsledky kvality údajov formou metaúdajov vykázané iba výrokom vyhovel,

alebo nevyhovel. Komponenty správy o hodnotení kvality popisuje podrobne ISO 19 114 v

prílohe I.  
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Diskusia 

Výsledky hodnotenia absolútnej polohovej presnosti vertikálnych údajov vytvorených

DVM  sa dajú porovnať s používateľským štandardom: digitálnym modelom reliéfu tretej

generácie (DMR3), ktorý bol detailne hodnotený v rovnakom rozsahu v diplomovej práci

Martina Iringa „Hodnotenie presnosti digitálnych výškových modelov“. Porovnanie výsledkov

hodnotenia vytvoreného DVM s DMR3 je znázornené na obrázku č. 23. Uvedené výsledky

DMR3  sú  výsledky  absolútnych  vertikálnych  chýb  hodnotených  na  výberovej  množine

kontrolných bodov od spoločnosti GEO-KOD s.r.o. 
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Obr. č.23 Porovnanie výsledkov absolútnych vertikálnych chýb DVM a DMR3.
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DMR3 bol hodnotený na identickej množine kontrolných bodov ako DVM. Rozdiely

medzi DMR3 a DVM: 

 

 Prvý rozdiel je v zvolenej výberovej množine kontrolných bodov, ktorá mala byť čo

možno najrovnomernejšie rozmiestnená. Pre DMR3 - 395 kontrolných bodov, pre DVM - 365

vybraných kontrolných bodov.

 Druhým rozdielom je pre DMR3 počítaná najpravdepodobnejšia hodnota absolútnej

vertikálnej chyby, ktorá je v práci Martina Iringa považovaná za kľúčovú. 

 Tretí  rozdiel  sú  vstupné  údaje,  pre  DMR3 boli  použité  vektorové  údaje  vrstevníc

odvodené zo Základných máp  v mierke 1:10 000 a 1:25 000, pre DVM  údaje vrstevníc

odvodené zo Základných máp  v mierke 1:50 000. 

 Štvrtý rozdiel je v použitej interpolačnej metóde modelovaného DMR3 – TOPOGRID,

DVM – v.surf.RST  

Z uvedeného jednoznačne vyplýva že najväčší vplyv na výsledky hodnotenia mali

vstupné údaje. DMR3 dosahuje lepšie stredné hodnoty absolútnych vertikálnych chýb iba pri

horizontálnom rozlíšení 25 a 50 metrov pri rozlíšení 100 metrov vykazuje DVM o 80 cm.

nižšiu strednú hodnotu absolútnych vertikálnych chýb  ako DMR3 s rozlíšením 100 metrov.

Pri porovnaní s požiadavkami smernice ICAO na absolútnu polohovú presnosť vertikálnych

údajov  pre pravdepodobnosť P=90% interval spoľahlivosti  ± 30 m., DVM s horizontálnym

rozlíšením 25, 50 a 100 metrov v celom rozsahu hodnotenia vyhovel týmto požiadavkám.   
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ZÁVER

Tvorba digitálneho výškového modelu  metódou regularizovaného splinu  s  tenziou

(RST) sa ukázala ako vhodná metóda pre modelovanie DVM v danom rozsahu a na danej

rozlišovacej  úrovni.  Kvalita  výstupov  záleží  najmä  od   charakteru  vstupných  údajov,

(priestorovej  premennej)  ktoré  v  našom  prípade  predstavovali  vrstevnicové  pole  so

základným  rozostupom  vrstevníc  10  m.  Ak  by  sme  použili  doplnkovú  množinu  bodov

výškových kót,  singulárnych bodov a terénnych hrán dostali  by sme lepšie a presnejšie

výsledky  hodnotenia  DVM.  Rovnako  by  bolo  možné  zhodnotiť  na  základe  singulárnych

bodov výšky absolútnu polohovú presnosť horizontálnych údajov DVM. Pri hodnotení kvality

DVM zohrali  úlohu aj parametre nastavenia inteprolačného splinu. Nastavenie parametra

tenzie  a  jeho  vplyv  na  strednú  hodnotu  absolútnych  vertikálnych  chýb  bolo  graficky

znázornené  na  obrázku  č.  14.  Najlepšie  stredné  hodnoty  dostávame  pri  nastavení

tenzie=10, tenzie=20 a tenzie=30, kde sa stredná hodnota pohybuje pod hodnotou 2.2 m.

Pri konštantne nastavených doplnkových parametroch: segmax=40 a npmin=60 dostaneme:

 Tenzia =10, stredná hodnota=2.12, smerodajná odchýlka=6.88

 Tenzia =20, stredná hodnota=2.17, smerodajná odchýlka=7.04

 Tenzia =30, stredná hodnota=2.18, smerodajná odchýlka=7.00

V našom prípade bola zvolená hodnota  tenzie=20 z už spomínaných dôvodov. Pri

takomto  nastavení  sa  testoval  vplyv  počtu  bodov  v  segmente  na  strednú  hodnotu

absolútnych  vertikálnych  chýb.  Najlepšia  stredná  hodnota  =2.16  m.  vyšla  pri  segmente

obsahujúcom  30  bodov  a  pre  hladké  napojenie  segmentov  prostredníctvom  parametra

npmin  bolo  použitých  50  bodov  okolia  segmentu.  Výsledkom  bolo  zlepšenie  o  jeden

centimeter.  Výsledný povrch DVM, ktorý  vstupoval  do detailného hodnotenia  kvality  mal

nastavenia parametrov:  

 Tenzia =20

 Segmax =30 bodov
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 Npmin =50 bodov

Pre  celý  rozsah  hodnotenia  DVM  v  horizontálnom  rozlíšení  25  m.  sme  dostali

najlepšiu hodnotu stredných hodnôt absolútnych vertikálnych chýb =2.16 m. a smerodajnú

odchýlku  =7.03  m.  Pri  pravdepodobnosti  P=90%  dostávame  krajné  hodnoty  intervalu

spoľahlivosti -9.4 m., 13.72 m. Inak povedané 90% všetkých absolútnych vertikálnych chýb

budú mať hodnotu medzi: -9.4 m. a 13.72 m. Použitím metódy interpolácie nad pravidelnou

štvorcovou  sieťou,  (rastra  DVM)  sme  odvodili  DVM  v  horizontálnym  rozlíšením  50  m.,

stredná hodnota absolútnych vertikálnych chýb sa zvýšila  o  tri  centimetre  na 2.19 m. a

smerodajná odchýlka o 32 cm. na  7.35 m. V tomto prípade ide stále o veľmi dobré výsledky

strednej  hodnoty  pod  2.2  m.,  kde  krajné  hodnoty  intervalu  spoľahlivosti  pre

pravdepodobnosť P=90% sú: -9.9 m.,  14.38 m.  So zvyšovaním hodnoty horizontálneho

rozlíšenia sa výsledky stredných hodnôt a smerodajnej odchýlky zvyšujú. Pri horizontálnom

rozlíšení  100  m.  dostávame  strednú  hodnotu  absolútnych  vertikálnych  chýb  2.63  m.  a

smerodajnú odchýlku 8.66 m. 

Tieto výsledky boli získané z množiny kontrolných bodov od spoločnosti GEO-KÓD

s.r.o.,  z ktorej  sa vytvoril  výberový súbor  365 kontrolných bodov.  Pri  štatistike síce platí

pravidlo: čím väčší je rozsah výberového súboru, tým presnejší je odhad skutočnej hodnoty

parametra  základného  súboru,  no  treba  brať  do  úvahy  rovnomernosť  rozmiestnenia

kontrolných bodov na celom hodnotenom území. Ak by sme použili všetky kontrolné body

poskytnuté spoločnosťou v počte 1478 lokalizovaných na záujmovom území, dostali by sme

nekorektné  a  skreslené  výsledky  hodnotenia  kvality  DVM.  Rovnako  druhá  množina

použitých kontrolných bodov z portálu úradu geodézie a kartografie bola tvorená kontrolnými

bodmi v počte 197  pre zachovanie rovnomernosti rozmiestnenia. Tieto kontrolné body mali

nižšiu kvalitu z dôvodu zaokrúhlenia hodnoty X ovej, Y ovej a Z ovej súradnice na celé čísla.

Pri horizontálnom rozlíšení DVM =25 m. bola stredná hodnota absolútnych vertikálnych chýb

5.05  m.,  smerodajná  odchýlka  9  m.  a  krajné  hodnoty  intervalu  spoľahlivosti  pre

pravdepodobnosť P=90%: -6.79 m.,  16.89 m. Tieto výsledky slúžia  iba na porovnanie s

primárne  dosiahnutými  výsledkami,  ktoré  boli  vyhodnotené  na  výberovej  množine

kontrolných bodov od spoločnosti GEO-KÓD s.r.o.  Pri doplnkových rozsahoch hodnotenia

je  markantný rozdiel  najmä pri  hodnotení  členitosti  reliéfu.  Stredná hodnota absolútnych
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vertikálnych  chýb  rozčleneného  reliéfu  v  najlepšom prípade  (pri  horizontálnom rozlíšení

DVM =25 m.) dosahuje hodnotu 10.23 m., smerodajná odchýlka 13.55 m. a krajné hodnoty

intervalu spoľahlivosti pre pravdepodobnosť P=90%: -12.06 m., 32.52 m.   nezodpovedajú

požiadavkám  smernice  ICAO  na  absolútnu  polohovú  presnosť  vertikálnych  údajov,teda

interval spoľahlivosti ±30 m. Ďalšie doplnkové rozsahy hodnotenia DVM boli realizované na

podklade vrstvy krajinnej pokrývky CORINE LAND COVER, kde bolo vyčlenených päť typov

krajinnej pokrývky. Z týchto päť typov bolo možné korektne vyhodnotiť iba dva typy a to Les

a  otvorenú  krajinu,  z  dôvodu  dostatočného  počtu  lokalizovaných  kontrolných  bodov.  Pri

typoch  antropogénne  plochy  a  riedka  krovinatá  vegetácia  sa  z  výberovej  množiny  365

kontrolných bodov nenachádzal na daných územiach dostatočný počet kontrolných bodov,

(minimálne 30) preto sa pristúpilo k hodnoteniu z celkovej množiny kontrolných bodov. Tieto

výsledky  majú  iba  informatívny  charakter.  Pri  porovnaní  typov  krajinnej  pokrývky  les  a

otvorená  krajina  je  markantný  vplyv  lesnej  vegetácie  na  strednú  hodnotu  absolútnych

vertikálnych chýb oproti otvorenej krajine.  Stredná hodnota pri type krajinnej pokrývky les a

horizontálnom rozlíšení 25 m. dosahuje hodnotu  6.5 m., smerodajná odchýlka 11.5 m. a

krajné hodnoty intervalu spoľahlivosti pre pravdepodobnosť P=90%:  -12.42 m., 24.42 m.

Naopak otvorená krajina dosahuje najlepšiu strednú hodnotu 0.72 m., smerodajná odchýlka

3.5 m. A interval spoľahlivosti pre pravdepodobnosť P=90%:  -2.78 m., 4.22 m. 

Pri hodnotení kvality údajov obsiahnutých v DVM má najväčší význam hodnotenie

absolútnej  polohovej  presnosti  vertikálnych  údajov  pre  pravdepodobnosť  P=90% oblasti

prijatia.  Hodnotenie  relatívnej  polohovej  presnosti  vertikálnych  údajov  má  doplnkový

charakter. Hovorí o tom aj ešte oficiálne nezverejnený dokument   Data Specification on

Elevation –  Draft Guidelines D2.8.II.1, kde pre prvok kvality  polohová presnosť je povinný

iba podprvok kvality údajov absolútna polohová presnosť.   
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