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ťormulatcd and basic mathcmalhical relation derived. in ihc second and third .sections an 
applicalion of basic relation is carried out, in the Iburth section a problém of graphical scale is 
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1 ÚVOD

Geometrické obrazce, ako napr. kaih, štvorec, trojuholník a pod., patria bezpo
chyby k najčastejšie používaným vyjadrovacím prostriedkom v tematickej kartogra
fii, predovšetkým v tej jej časti, ktorá sa 7.aoberá zobrazovaním sociálno-ekono- 
mických javov a objektov. Jedným z dôvodov ich častého použitia je bezpochyby 
skutočnosť, že poskytujú možnosť exaktného vyjadrenia ich velkosti. Preto sú spra
vidla uprednostňované všade tam, kde sa vyjadrenie tejto velkosti sleduje ako jeden z 
prioritných cieľov pri konštrukcii tematickej mapy. Poznamenajme, že niektorí auto
ri (napr. Preobraženskij 1953) inteipretujú tieto obrazec dvojakým spôsobom, a to 
buď ako značky (ak ide o zobrazovanie velkosti uzlov, ako napr. sídel, priemyselných 
závodov a pod.), alebo íiko diagramy (ak ide o zobrazovanie velkosti celých územ
ných jednotiek). Hoci uvedený názor možno podoprieť serióznymi argumentmi pri
kláňame sa v tejto štúdii k názoru Ratajského (1973), ktorý geometrické obrazce.
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Je zrejmé, že veličiny xi a xj, t.J. velkosti zobrazovaných objektov (javov), musia 
byť pri konštrukcii mapy vždy známe. Naopak, veličiny y, a yj, t.j. velkosti geomet
rických obrazcov (diagramov), sú nezjíáme; je ich treba práve určiť. Zo vzťahov (9), 
(10) je však zrejmé, že ak chceme vypočítať veličinu y, je okrem veličín x, a x j 
potrebné poznať aj veličinu yj a, analogicky, ak chceme vypočítať veličinu y/ je pot
rebné okrem veličín x, a x/ poznať aj veličinu y,. Je teda zrejmé, že zo znalosti iba 
velkosti objektov (javov) nám automaticky nevyplýva velkosť geometrických obraz
cov (diagramov). Aby sme túto velkosť mohli vypočítať, je potrebné navyše určiť 
(zvoliť) aj velkosť jedného geometrického obrazca (diagramu), ktorú budeme pokla
dať za základnú (jednotkovú). Až potom sa velkosti ostatných geometrických obraz
cov (diagramov) stanú iba záležitostbu výpočtu, ktorý v súlade so vzťahom (9), resp. 
(10) zabezpečí, že tieto velkosti budú zodpovedať základnému postulátu.

Požiadavka zvoliť velkosť jedného geometrického obrazca (diagramu) zii jednot
kovú, ktorému je priradená príslušná velkosť objektu (javu), neznamená nič iné než 
zvoliť diagramová mierku (tematickej) mapy a je analogická volbe mierky mapy, 
vyjadrovanej vo forme 1 :M (napr. 1:2(X) 000). Tak ako pri volbe rnierky mapy 
musíme prijať rozhodnutie, akej skutočnej dĺžke, t. j. dĺžke na reálnom zemskom 
povrchu (napr. 2(X) m, t.j. 200 000 mm) bude zodpovedať jednotková dĺžka (napr. 1 
mm) v mape (na glóbe), aj tu musíme prijať rozhodnutie, akej velkosú objektu (napr. 
200 obyvateľov), označenej ako M, bude odpoyedať jednotková velkosť geometrické
ho obrazca (diagramu) (napr. 1 mm, a to buď dĺžkový, alebo štvorcový) v mape.

Ak vo vzťahu (4) xj bude predstavovať takú velkosť objektu, ktorej priradíme 
jednotkovú velkosť geometrického obrazca (diagramu), t. j. xj = M a y/= 1, potom 
tento vzťah nadobudne podobu

z čoho vyplýva

y/ : xŕ = 1 : M ,

y, M = Xi

(11)

(12)

Zo vzťahu (12) je zrejmé, že všeobecný vzťah na výpočet velkosti geometrických 
obrazcov (diagramov) bude

yi--
Xi_ 

M ’
(13)

kde M = const (kedže 1 :M = consi, pretože y/: x,- = yj : xj = const). 
Je však tiež zrejmé, že vzťah (13) možno prepísať do tvaru
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y‘ = 77 ■M

Kedže 1/M = k = const, vzťah (14) možno prepísať do tvam

resp. všeobecnejšie
yi = kxi,

y = kx .

(14)

(15)

(16)

Vzťah (16) je však identický s východiskovým vzťahom (1), čo signalizuje, že 
reťaz použitých logických úvah nie je vnútorne kontradiktorická, a teda i zvolený 
postup je logicky korektný. Z celého postupu je navyše zrejmé, že konštanta k (ozna
čená aíco konstanta úměrnosti) plní v našom kontexte úlohu diagramové) mierky 
(tematickej) mapy (kedže k = 1:M).

Zo vzťahov (13)-(16) tiež vyplýva, že problém určenia velkosti geomeuických 
obrazcov (diagramov) v súlade s východiskovým postulátom je idenúcký s problé
mom určenia vzťahu 1:M, t.j. určenia diagramovej mierky (tematickej) mapy. Ak si 
opäť uvedomíme, že tento problém je analogický s problémom volby mierky mapy, 
potom U'eba navrhnutý postup klasifikovať ako kompatibilný s kartografickou logi
kou.

V tematickej kartografii je však zaužívané (c.f Preobraženskij 1953) označovať 
velkosť objektov (javov) symbolom A, kým velkosť geometrických obrazcov (diagra
mov) symbolom x (kedže ide o neznámu, hľadanú veličinu), preto vzťah (13) prepí
šeme do tvani

M (17)

Aby so vzťahom (17) bolo možné operatívne narábať, vzniká otázka, ako určiť 
mierkový element a zároveň pre danú mapu konštantu M, ktorá má kľúčový význam. 
Všeobecne možno konštatovať, že M treba pre danú mapu numericky vyexperimen- 
tovať, avšak niektoré hľadiská, ktoré je pritom vhodné vziať do úvahy, už naznačuje 
sám vzťah (17). Bude totiž isto vhodné, ak podiel A/M nebude menší ako jedna, z 
čoho vyplýva, že bude vhodné, ak M<Amm. Bude tiež isto vhodné (z čisto „počtár
skeho“ hľadiska), ak M hude predstavovať istú zaokrúhlenú hodnotu. Velkosť M 
však bude tiež, a to veľmi výrazne, ovplyvňovať disponibilná plocha mapy, ktorá, 
pochopiteľne, súvisí s mierkou mapy (ak táto bude velká, môžeme hodnotu M zmen
šovať a naopak) a zrejme tiež hustota zobrazovaných objektov (ak táto bude velká 
bude zrejme potrebné hodnotu M zväčšovať a naopác).

2.2 Aplikácia základného vzťahu 

2. 2. 1 Plošné geometrické obrazce
Po tom, čo bol odvodený základný vzťah na určovanie velkosti geometrických 

diagramov (vzťah (17)), vzniká otázka, ako túto velkosť merať, t.j. čo považovať za 
velkosť geometrických diagramov. Sledujme tento problém najskôr v spojitosti s 
plošnými geometrickými obrazcami, špeciálne v spojitosti s kmhom, štvorcom a
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trojuholníkom (spravidla rovnoramenným alebo rovnostranným). Je zrejmé, že za 
meradlá ich velkosti možno vziať rôzne ukazovatele, napr. v prípade kruhu jeho 
polomer (r), v prípade štvorca jeho stranu (a) a v prípade trojuholníka buď jeho 
výšku (h), alebo základňu (c). Za meradlo veľkosti týchto obrazcov však možno ďalej 
vziať ich obvoď (O). Nazdávame sa však, že najvhodnejším meradlom ich velkosti je 
ich plošný obsah (P), pretože obrazce spravidla vždy vnímame ako celky, a tu ich 
plošný obsah hrá rozhodujúcu úlohu.

Ak velkosti geometrických obrazcov (diagramov) budeme merať veličinami r, a, 
h, resp. z, potom a: vo vzťahu (17) bude chápané ako r v prípade kruhu, ako a v 
prípade štvorca a ako h, resp. z v prípade trojuholníka. Vzťah (17) je v tomto prípade

A A A Amožné použiť priamo, t.j. r = — , a = —, A = — (z = const), z = — {h = const).
M M M

Poznamenajme však, že kým v prípade kmhu a štvorca polomer a strana sú 
jedinými nezávislými premennými, v prípade trojuholníka narábame s dvoma nezá
vislými premennými, a to s výškou a základňou. Ak teda chceme narábať iba s 
jednou z nich, t.j. merať velkosť trojuholníka buď len jeho výškou, alebo len jeho 
základňou, dmhú nezávisle premennú musíme definovať ako konštantu, čo znamená, 
že na počiatku si môžeme zvoliť jej velkosť, ale ak sme už tak urobili, potom na 
jednej a tej istej mape treba túto velkosť považovať za konštantu.

Ak velkosti geometrických obrazcov (diagramov) budeme merať ich obvodom 
(O), čo však v temaúckej kartografii je skôr len teoretický prípad, x vo vzťahu (17) 
bude pochopiteľne vždy reprezentovať buď obvoď kruhu alebo štvorca, resp. trojuhol
níka. Aby však bolo možné skonštraovať kruh, štvorec alebo trojuholník s daným 
obvodom O = x, je potrebné poznať pri kruhu jeho polomer, pri štvorci jeho stranu a 
pri trojuholníku (pre zjednodušenie rovnostranného) jeho stranu s, ktorá, pochopiteľ
ne, sa teraz rovná jeho /.ákladni z. To znamená, že hoci meradlom velkosti bude 
obvod aj tak z konštrukčných dôvodov potrebujeme poznať r, a, h, resp. z. Sledujme 
postupne jednotlivé obrazce.

Kruh. V prípade kruhu bude

x = O = ŽTtr = 77 , 
M

odkiaľ pre r vyplýva

2nM

Štvorec. V prípade štvorca bude

x = O = 4a =
M ’

odkiaľ pre a vyplýva

(18)

(19)

(20)

a =
4M

(21)

Trojuholník (rovnostranný). V prípade rovnostranného trojuholníka, ktorého strana 
je Ä, bude
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x = O = ?is = ■M

odkiaľ pre í vyplýva

3AÍ

(22)

(23)

Podolýkamc, že v prípade trojuholníka by, pochopiteľne, bolo možjié uvažovať aj 
iné situácie, nielen situáciu rovnostranného trojuholníka. Keďže by to však zabralo 
viac priestoru a obvod, ako sme už uviedli. Je viac-menej iba teoretické meradlo, 
rozhodli sme sa rozbor iných situácií vypustiť.

Ak velkosti geometrických obrazcov budeme merať ich plošným obsahom (P), 
polom A- vo vztahu (17) bude vždy reprezentovať plošný obsah, a to buď kmhu, 
štvorca alebo trojuholníka. AJ tu všíik, ako už pri obvode, potrebujeme z konšlmkč- 
ných dôvodov poznať (vypočítať) r (v prípade kmhu), a (v prípade štvorca) a h , resp. 
z (v prípade trojuholníka), aj keď meradlom velkosti geometrického obrazca bude 
Jeho plošný obsah. Opäť sledujme Jednotlivé obrazce.

Kruh. V prípade kmhu bude

A = P = Kľ
M ’

odkiaľ pre r vyplýva

Štvorec. V prípade štvorca bude

odkiaľ pre a vyplýva

/) 2 ďA = y’ = a = —, 
M

(24)

(25)

(26)

(27)

Trojuholník (rovnoramenný). Na výpočet obsahu akéhokoľvek trojuholníka platí

P = - h 
2 ’

(28)

kde z Je Jeho základňa a h výška. Veličinu z/2 Je Je však možné vyjadriť pomocou 
goniometrickej funkcie coiga , kde a Je uhol zovretý základňou a ramenom 
rovnoramenného trojuholníka. Pre coiga platí

cotg a ■■ z/2 (29)
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odkiaľ pre z / 2 vyplýva

h cotg a . (30)

Po dosadení za z / 2 do vzťahu (28) bude

takže

odkiaľ pre h vyplýva

P = h cotg a ,

2 ^X = P = ncoíga - — ,

(31)

(32)

’ M cotg a
(33)

Podotýkame, že vo vzťahu (33) je okrem M aj a = const, a to z analogických 
dôvodov, aké sme v súvislosti s trojuholníkom uviedli vyššie.

Pri rovnoramennom trojuholníku je však možné narábať nielen s jeho výškou, ale 
i jeho základňou. Ak teraz sústredíme pozornosť na základňu (z), potom h vo vzťahu 
(28) bude vhodné vyjadriť pomocou goniometrickej funkcie tga, t.j.

tga = z/2’

odkiaľ pre h vyplýva

/i = - tga

(34)

(35)

Po dosadení h do vzťahu (28) bude

P = z_
2

V y
igo.,

takže

odkiaľ pre z / 2 a z vyplýva

x = P = 2
V

2 yľ

(36)

(37)

v Mtga >
cotg a (38)

z = 2\ —— = \ 4cotga \
> Mtga y y M

(39)
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Vo vzťahoch (38), (39) platí, žc okrem M je aj a = const.

Trojuholník rovnostranný. Rovnostranný trojuholník je špeciálnym prípadom 
rovnoramenného trojuholníka, pri ktorom a = 60". To znamená, že teraz stačí ak vo 
vzťahoch (33) a (39) nahradíme výrazy cotga a tga výrazmi cotg 60"a tg 60", t.j.

h = V A
M cotg 60"

(40)

z=2^
M tg 60"

(41)

Plošný obsah rovnostranného trojuholníka so stranou 5 je však možné vyjadriť aj 
takto :

takže

odkiaľ pre 5 vyplýva

VI 2

VI 2 4
x = p = —s =77, 4 M

(42)

(43)

V3M
(44)

Ak budeme v tejto súvislosti uvažovať i šesťuholník so stranou í, potom jeho 
plošný obsah bude

takže

odkiaľ pre i vyplýva

. V3 2 P = 6 —— s'^,
4

p 2 Ax = P = 6 — s =77 4 M

V 2A _ 4 M M 
3V3 Aí “ \ 27 \ M

(45)

(46)

(47)

Poznamenajme, že vo vzťahoch (25), (27), (33), (38)-(41), (ale aj (44) a (47)) sa 
objavuje spoločný výraz, a to -{{A/M). Konštanty n (pri výpočte r), cotg a , resp.
cotg 60" ( = ^/T/3) (pri výpočte /?), tga, resp. tg 60" ( = VÄy a 2 (pri výpočte z) plnia 
iba diíérenciačnú funkciu. To znamená, že ak na jednej a tej istej mape by niektoré 
objekty (javy) boli zobrazené kruhom, iné štvorcom a ďalšie zasa trojuholníkom, 
potom tieto konštanty je nevyhnutne v horeuvedených vzťahoch na výpočet r, h, z
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ponechávať (pri výpočte a sa dodatočná konštanta neobjavuje). Ak však na jednej a 
tej istej mape sú všetky objekty (javy) vyjadrené geometrickým obrazcom (diagra
mom) iba jednej kategórie, t.j. buď len kruhom, alebo len štvorcom, alebo len troj
uholníkom, potom tieto konštanty je možné vypúšťať, pretože vzťahy medzi 
velkosťami geometrických obrazcov (diagramov) tej istej kategórie sú úplne určené 
konštantou M. Pridanie jednej či ďalších konštánt nemení nič na vzájomných velko- 
stných vzťahoch medzi obrazcami tej istej kategórie. V takom prípade stačí narábať 
iba s redukovaným vzťahom, a to

Vs ■ (48)

2.2.2 Priestorové geometrické obrazce
Priestorové geometrické obrazec (figúry) sa v tematickej kartografii používajú, 

ako sme už uviedli, podstatne zriedkavejšie ako plošné obrazce. Jedným z dôvodov 
ich zriedkavejšieho použitia je zrejme skutočnosť, že tretí rozmer sa dá na klasickej 
mape iba naznačiť. Ak sa však predsa tieto obrazce použijú, potom sú to najčastejšie 
guľa a kocka; v zďaleka menšej miere hranol a valec, resp. ďalšie. Ich velkosť môže
me, podobne ako pri plošných obrazcoch, merať rôznym spôsobom. Zdá sa však, že 
ich objem (V) je najvhodnejším meradlom. Preto aj náš postup budeme viazať iba na 
toto meradlo. Sledujme opäť jednotlivé obrazce osobitne.

Guľa. V prípade gule bude
4 3 A

x=V=-Kr = — 3 M

odkiaľ pre r vyplýva

> (4/3) kM y 4k

Kocka. V prípade kocky bude

odkiaľ pre a vyplýva

x=V=a^ = ~, 
M

(49)

(50)

(51)

(52)

Hranol (so štvorcovou základňou). V prípade hranola bude

,/ 2, ď
x=V= a n = — ,M

odkiaľ pre a (stranu), resp. h (výšku) vyplýva

= a/^ = —
^ y hM V/ľ V M ’

(53)

(54)
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h =
a^M

LA
2 M ■ (55)

Podotýkame, že vo vzťahu (54) bude okrem M ’d] h = const, kým vo vzťahu (55) 
okrem M aj a = const. Dôvod Je analogický tomu, ktorý sme uviedli v spojitosti s 
trojuholníkom. Ak z dvoch nezávislých premenných budeme narábať len s Jednou, 
dmhú musíme definovať ako konštantu.

Valec. V prípade valca bude

x= V

odkiaľ pre r, resp. h vyplýva

v kIiM

2 i, ^■ "=M’ (56)

1 n~
VŤríľ ^ 44 (57)

14
Kľ^ M ■

(58)/í = —
Kľ M Kľ

Vo vzťahu (57) bude opäť okrem M a] h = const a vo vzťahu (58) okrem M aj 
r = const.

Podotýkame, že ak na jednej a tej istej mape zobrazujeme velkosti objektov 
(javov) len prostredníctvom velkosti obrazca (figúry) jednej kategórie, napr. buď len 
guľou, alebo len kockou, alebo len hranolom, resp. len valcom, potom stačí pracovať

3 / A
len s redukovanými vzťahmi; pri guli pre ^ > P'”* hranole (so štvorcovou

základňou) pre a = a/^ ^ P*"® P^^ P^*^ '' = ^ pre /i =

Vzťah pre kocku dodatočné konštanty neobsahuje, preto ho môžeme použiť priamo. 
Dôvod pre takýto ix)stup sme už uviedli v spojitosti s plošnými obrazcami.

2.3 Problém grafickej mierky
Tak ako pri mierke mapy rozoznávame JeJ dve podoby, a to numerickú a grafic

kú, tak aj pri diagramovej mierke (tematickej) mapy Je potrebné narábať s JeJ oboma 
podobami. Už z predchádzajúceho textu Je zrejmé, že numerickú diagramovú náerku 
uvádzame v úplne rovnakom tvare ako numerickú mierku mapy, napr. 1:50, čo 
znamená, že jednotkovej velkosti diagramu zodpovedá objekt (jav) velkosti 50. Tre
ba však uviesť, v akých merných Jednotkách uvádzame Jednotkovú velkosť diagramu 
a v akých velkosť objektov (javov). Ak napr. zobrazujeme objekty (javy) prostred
níctvom kruhu, potom meradlo velkostí, ako sme už uviedli, môže byť polomer (r), 
obvod (O) alebo plo,šný obsah {F). Ak to bude polomer alebo obvod, potom Jednot
ková velkosť bude dĺžková (napr. 1 mm), ak to bude plošný obsah, potom Jednotko
vá velkosť bude plošná (napr. 1 mm^). Velkosť objektov (javov) môže byť udaná 
napr. počtom obyvateľov, počtom zamestnancov, objemom výroby a pod.

Tak ako grafická podoba rnierky mapy Je vyjadrená v podobe úsečky rozčjenenej 
na dieliky, ku ktorým sú priradené (pripísané) hodnoty reálnych dĺžok, t.J. dĺžok na
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skutočnom zemskom povrchu, a to spravidla v km, tak aj grafická podoba diagramo
vej mierky tematickej mapy môže byť vyjadrená rovnakým spôsobom. Ak napr. 
budeme pracovať s mierkou 1;50, pričom objekty (j^vy) budú zobrazené kmhovými, 
resp. štvorcovými diagramami a meradlom ich velkosti bude polomer r, resp. strana 
a, pričom jednotková velkosť bude 1 mm, potom na grafickej mierke v podobe 
úsečky dlbej napr. 3 cm a rozdelenej na dieliky po 5 mm bude koncu prvého dielika 
zodpovedať hodnota 50x5=250 (napr. obyvateľov), koncu druhému 500 atď. Koniec 
posledného dielika bude mať hodnotu 50x30=1500 (pozri obr. 2, na ktorom je z

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 1.000 4 500 5000 počet obyvateľov, resp. zamestnancov 
I A= MO; re sp, A^Mľ; A = veľkosf objektu, 
M = 50obyvateľov, resp. zamestnancov)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 lOOmm (dĺžka r alebo a)

Obr. 2. Grafická mierka pre kruhový alebo štvorcový diagram zodpovedajúca numerickej mierke 
1 :iyi (M=.50), ak velkosť diagramu je meraná polomerom (r) alebo stranou (a) (pozri text).

technických dôvodov použitá dlhšia úsečka s dielikmi 1 cm). Stačí teda na kruho
vom diagrame v mape odmerať jeho polomer r, resp. na štvorcovom jeho stranu a, 
túto dĺžku priložiť k úsečke predstavujúcej grafickú mierku kruhového diagramu a 
automaticky odčítať velkosť zobrazovaného objektu (javu). Ak však velkosť diagramu 
je meraná jeho plošným obsahom, potom priame meranie obsahu by technicky sťažo
valo celú úlohu a operáciu neúmerne predlžovalo. Kedže však medzi polomerom 
kruhového, resp. stranou štvorcového diagramu a jeho obsahom existuje jednoznač
ný funkčný vzťah, stačí, aby aj v tomto prípade bol meraný buď len polomer kmhu,
resp. len strana štvorca. Pripomeňme, že tento vzťah pre krah je r = s!A/ {nM) a pre

šťvorec a = -^A/M. Z týchťo vzťahov vyplýva, že r =---- , odkiaľ zasa pre A vyplýva
nM

resp.
A = nMr ,

2 A 
M

A = Ma^.

(59)

(60)

Zo vzťahov (59) a (60) je zrejmé, aké hodnoty A, t.j. aké veľkosti objektov, máme 
pripísať jednotlivým hodnotám r, resp. a. Ak grafická mierka bude opäť vyjadrená v 
podobe úsečky dĺžky napr. 3 cm rozdelenej na dieliky po 5 mm, potom ku koncu 
prvého dielika je v prípade kruhového diagramu potrebné pripísať hodnotu 
A = = 3,14x50x5^ = 3925 (napr. obyvateľov), ku koncu dmhého dielika
A = 3,14x50x10^ = 15700 a ku koncu posledného dielika A = 3,14x50x30^ = 141300. 
V prípade štvorcového diagramu bude ku koncu prvého dielika potrebné pripísať 
hodnotu A = = 50x5^ = 1250, dmhého A = 50x10^ = 5000 a posledného
A = 50x30^ = 45000 (pozri obr. 3, na ktorom je opäť z technických dôvodov použitá 
dlhšia úsečka s dielikmi 1 cm).
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5000 45000 125000 245000 405000 500 000 počet obyvatefov, resp. zamestnancov
(A=Ma ; A=vel'l<osť objektu,
M=50 obyv., resp. zamestnancov)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 lOOmm (a = dížka strany štvorca)

Obr. 3. Grafická mierka pre štvorcový diagram zodpovedajúca numerickej mierke 1:M (M=50), ak 
velkosť diagramu je meraná jeho plošným obsahom.

Je zrejmé, že vzhľadom na to, že vzťahy (59) a (60) sú nelineárne, bude vhodnej
šie nahrádzať klasickú grafickú mierku vyjadrenú v podobe úsečky (ktorá je vhodná 
pre lineárne vzťahy) mierkou, ktorá bude predstavovať grafy vzťahov (59) a (60). Pri 
konšU-ukcii týchto grafov je z praktického hľadiska spravidla výhodné použiť os y na 
zaznamenávanie hodnôt r, resp. a a os x na zaznamenávanie hodnôt A. Podotýkame, 
že grafom vzťahov (59) a (60) budú (kvadratické) paraboly, keďže tak 
kM = const ako aj jW = const (obr. 4). Poznamenajme, že analogicky je možné kon- 
štmovať grafické mierky pri použití iných geometrických obrazcov. Pripomeňme 
znovu , že ak na mape narábame iba s diagramom jednej kategórie, stačí pracovať iba 
s redukovanými vzťahmi.

Obr. 4. Alternatívna forma geafickej mierky zakreslenej na obr. 3.

Na záver tejto časti pripojme ešte jednu poznámku týkajúcu sa všeobecne diagra
movej mierky (tematickej) mapy. Velkosti diagramov je možné počítať pre daný 
zobrazovaný objekt (jav) individuálne, t.j. každému objektu (javu) priraďujeme jemu 
zodpoveďajúcu veľkosť diagramu. Je však možné posťupovať i tak, že objekty (javy) 
zoskupíme najskôr do velkostných intervalov a velkosti diagramov počítame teraz 
iba pre jednotlivé intervaly (napr. pre strednú hodnotu intervalu). To zámená, že 
priradenie teraz uskutočňujeme nie jednotlivým objektom (javom), ale jednotlivým 
intervalom; všetky objekty (javy) prislúchajúce do toho istého intervalu budú vyjad-
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rené iba jednou veľkosťou diagramu. V prvom prípade sa zvykne hovoriť o súvislej, v 
druhom o nesúvislej (intervalovej) mierke. Kedze v prvom prípade ide o izomorfné a 
v druhom o homomorfné zobrazenie (priradenie), nazríávame sa, že môžeme použiť i 
spojenie izomorfná a homomorfná mierka. Poznamenajme ešte, že ak na výpočet 
velkosti diagramov použijeme matematický vzťah, tak ako sme to demonštrovali v 
predchádzajúcich častiach práce, potom možno hovoriť o analyúckej mierke, ak však 
túto velkosť stanovujeme iba skusmo (k čomu nás môžu nútiť rôzne technické okol
nosti), potom možno hovoriť o skusmej (empirickej) mierke.

2. 4 Alternatívy 
2. 4. 1 Úvod

Celý náš doterajší postup bol postavený na postuláte priamej úmernosti, v súlade 
s ktorým velkosť diagramov je priamo úmerná velkosti zobrazovaných objektov (ja
vov), čo znamená lineárnu závislosť medzi velkosťou objektov (javov) a velkosťou 
diagramov. Môže však vzniknúť situácia, že tento postulát sa z nejakých dôvodov, 
spravidla technických, dá ťažko uplatniť, napr. diapazón medzi Amin a Amax je príliš 
velký. Do „hry“ však môžu vstúpiť aj iné hľadiská. Potom je potrebné uvažovať o 
iných typoch závislosti, ktoré by umožnili tento problém riešiť.

2. 4. 2 Logaritmická závislosť
Jeden z možných typov funkčných závislostí prichádzajúcich do úvahy v tejto 

situácii je logaritmická závislosť v tvare
y = k\ogiX, (61)

Obr, .S, Graf logaritmickej funkcie y = k loga x = 21og2 x .
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kde x je opäť velkosť objektu (javu), y velkosť geometriekého diagramu, k konstanta a 
a základ logaritmov. Z grafu logaritmiekej závislosti (obr. 5) je vidieť, že táto naozaj 
pomáha riešiť uvedený problém, pretože tlmí velké rozdiely medzi jednotlivými hod
notami x. Ak použijeme napr. dekadické logaritmy, potom napr. stonásobný vzrast x, 
napr. z 10 na 1000, sa vo velkosti y prejaví iba dvojnásobným vzrastom. Poz
namenajme však, že ak na os x budeme namiesto hodnôt x nanášať už priamo hod
noty loga x, potom gralbm logaritmickej funkčnej závislosti nebude krivka, ale 
priamka (obr. 6), ktorej smernicou bude k. Potom možno hovoriť o lineárnej 
závislosti, avšak nie medzi x a y , ale medzi loga x a y.

Kedže k vo vzťahu (61) je konštanta, pre ktorú platí

k = y
loga x’

(62)

možno pravú stranu vzťahu (62), podobne ako sme to urobili pri vzťahu (2), rozpísať 
do tvaru

3', >2 yn
loga x, loga X, loga X„

(63)

Obr. 6. Linearizácia logaritmickej funkcie zakre,slenej na obr. .“i.
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resp. do tvaru 

odkiaľ však vyplýva

y/:loga;c, = y/logaJ:/, 

y,:y/= loga x/:loga x/,

(64)

(65)

čo verbálne možno interpretovať tak, že podiel medzi velkosťami diagramov je (musí 
byť) rovnaký ako podiel’medzi logaritmani velkostí objektov (javov).

Rovnakým postupom, aký sme uplatnili v časti 1.1, dôjdeme napokon ku vzťahu

odkiaľ pre y, vyplýva

resp.všeobecnejšie

y/:logaX, = IdogaM, (66)

loga Xi 

loga M ’
(67)

loga A 
loga M ’

(68)

kde y i je nahradené x a x, veličinou A.
Aj pri použití vzťahu (68) je pochopiteľne opäť možné narábať s rôznymi geomet

rickými obrazcami (figúrami) a za meradlo ich velkostí brať rôzne veličiny. Kedže 
postupy sú analogické s tými, aké sme uplatnili v časti 1.2, sústredíme pozornosť na 
odvodenie príslušných vzťahov iba pri dvoch obrazcoch, a to kruhu a štvorca. Ak pri 
kmhu bude meradlo jeho velkosti jeho plošný obsah, potom

„ 2 loga Aľ = nr =
loga M ’

odkiaľ pre r vyplýva

Pre štvorec bude platiť

J ‘oga-
V n loga

A
loga M

„ 2 loga A
x=P = a =------- —

loga M
_ / loggÄ"

^ V logaM ■

(69)

(70)

(71)

(72)

Podotýkame, že i postup pri konštmkcii grafickej mierky bude analogický postu
pu charakterizovanom v časti 2.3. Ak teraz sústredíme pozornosť na štvorec, potom

loga A = fl loga M . (73)

Ak použijeme binárne logaritmy, t.j. <7 = 2, pričom Aí = 4, takže mierka l:log2AÍ 
bude teraz
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l{mm) : log2 4 = \ (mm) : 2,

30tom napr. na grafickej mierke v podobe úsečky delenej po 5mm dielikoch budepotom napr. na graricKei mierke v podoh 
konců prvého dielika zodpovedať hodnota

.50log2 A = log2 4 = 2.5.2 = 50 A = 2

Zdá sa, že pri použití logaritmické] funkcie bude účelnejšie, ak za meradlo velko
sti diagramu vezmeme nie plo.šný obsah, ale napr. pri kruhu jeho polomer, pri štvorci 
jeho stranu, pri trojuholníku jeho výšku, resp. zdkladňu, a to práve preto, že lineárna 
závislosť, dôležitá pri optickom vnímaní, je pri tejto Idnkcii už narušená. Potom pri 
konštrukcii grafickej mierky treba použiť vzťah (68), z ktorého vyplýva

log2 A = (log2 M)x . (74)

Ak opäť grafickú mierku v podobe úsečky budeme členiť na 5 mm dieliky, potom 
koncu prvého dielika bude zodpovedať hodnota

K)log2 A = .51og2 4 = 5.2 = 10=> 4 = 2 

koncu druhého dielika hodnota

log2 4=10 log2 4 = 10.2 = 20 => 4 = 2 20

Z uvedeného príkladu je tiež zrejmé, že použitie alternatívy v podobe logaritmic
kej závislosti alebo, inak povedané, logaritmickej mierky namiesto lineárnej mierky, 
prichádza viac-menej do úvahy iba v prípadexh, keď sa sledujú špecifické hľadiská.

2. 4. 3 Mocninová závislosť
Iný z typov funkčných závislostí prichádzajúcich do úvahy pri riešení naznačenej 

situácie je mocninová závislosť v tvare

3, = = k'^x (75)

kde .r je opäť velkosť objektu (javu), y velkosť geometrického diagramu a k a sú 
konštíinty. Tento typ funkčnej závislosti je navrhovaný a diskutovaný v knihe 
Ambergera (1966). Graf vzťahu (75) a jeho logaritmizácia

loga ,V= loga k + (l/i>) loga-v

SÚ ilustrované na obr. 7 a 8. Analogickým spôsobom, aký bol uplamený v častiach 
2.1 a 2. 4. 2, dôjdeme napokon ku vzťahom

\/h , ,.\/hyi . Xi = 1 : M

l/fe
y r

Xi

M
]/h ’

(76)

(77)
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I \/h

M \/h •
(78)

Pripomíname, že vo vzťahu (78), rovnako ako vo vzťahoeh (17) a (68), predsta
vuje velkosť geometrického diagramu a A velkosť do mapy zobrazovaného objektu 
(javu). Ak budeme pracovať s kruhovým a štvorcovým diagramom a za meradlo ich 
velkosti vezmeme ich plošný obsah, potom pre r a a budú platiť tieto vzťahy:

Obr. 7. Graf funkcie y = k = 2a- = 2Va ; a > 0

V \/h

kM \/h

a =
^rr 

v v «

Pre konštrukciu grafickej mierky budú zasa dôležité tieto vzťahy:

A = nM r ^ A = (nM r ) = Mr n ,

A = (M a ) = Ma .

(79)

(80)

(81)

(82)

Ak však za meradlo velkosti kruhového a štvorcového diagramu vezmeme jeho
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polomer a stranu, potom vzťah (78) možno použiť priamo, t. j. x bude r, resp. a. Pre 
konštrukciu grafickej mierky bude dôležitý vzťah

A = M x ^ A = (M x) = Mx . (83)

Obr. 8. Logaritmická tran.sformácia funkcie zakreslenej na obr. 7.

Ak b ^2, potom vzťahy (81), (82) a (83) po dosadení nadobudnú tvary:

A = tC Mr^, 

A = Ma‘^,

(84)
(85)

A = Mx\ (86)

Grafická mierka v podobe úsečky delenej na 5 mm dieliky bude v prípade 
použitia vzťahu (85), ak A7 = 50, pripisovať koncu prvého dielika hodnotu

A = 50.5^ = 50.625 = 31250.
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V prípade použitia vzťahu (86) to bude

A = 50.5^ = 50.25 = 1250.

Zdá sa, že aj tento typ závislosti, podobne ako logaritmická závislosť, bude použí
vaný len v špecifických prípadoch, a ak, tak za meradlo velkosti diagramov bude 
pravdepodobne použitý skôr ich lineárny rozmer (napr. pri kruhu r, pri štvorci a atď.) 
než ich plošný obsah.

3 ZAVER
Tento príspevok si dáva za ciel načrtnúť základy matematicky formalizovaného 

postupu stanovenia velkosti geometrických diagramov na tematických mapách, aj 
keď niektoré otázky zapadajúce do tejto problematiky boli už spracované a diskuto
vané v inej literatúre, predovšetkým v knihe Ambergera (1966). Základným výcho
diskom pri tomto postupe je myšlienka použiť rôzne typy matematických závislostí 
(funkcií). V príspevku boli diskutované tri typy funkcií: lineárna ako základná a 
logaritmická a mocninová ako alternatívne. Štruktúru všetkých troch typov funkcií 
možno zapísať takto:

závisle premenná = konštanta (úmernosti) x nezávisle premenná,
resp. funkcia nezávisle premennej (87)

V tematicko-kartografickom jazyku zodpovedá tejto štrutúre štruktúra

velkosť geometrického diagramu = diagramová mierka (tematickej) mapy x 
x velkosť objektu (javu), resp. íunkcia velkosti objektu (javu)

Okolnosť, ktorú z týchto troch funkcií vybrať, závisí nielen od rozsahu, resp. 
povahy dátového súbom, ale aj od toho ako, definujeme "percepčné" a "tematicko- 
kartografické priority". Ak přepokládáme, že percepcia velkosti diagramu je riadená 
princípom lineárnosti v podobe priamoúmemosti, potom za najvhodnejšiu treba po
važovať funkciu danú vzťahom (1). Ak však pripustíme, že lineárnosť v podobe 
priamoúmemosti nemusí byť vždy princípom, podľa ktorého sa riadi percepcia velko
sti diagramov, potom do úvahy prichádzajú nelineárne lunkcie (o význame logarit
mickej mierky v kartografii existuje štúdia Hägerstranda, 1957). "Tematicko- 
kartografické priority" budeme interpretovať, pričom použijeme trochu symbolický, 
antropizovaný jazyk, takto: ak chceme zostať kartograficky rovnako "spravodliví" 
voči všetkým veľkostiam objektov (javov), t. j. ak nechceme pri zobrazovaní do 
mapy velkostne zvýrazňovať menšie objekty (javy) voči väčším (či obrátene), t. j. 
proklamujeme v danom ohľade istú kartografickú "neutralitu", potom sa pri volbe 
funkcie prikloníme k funkcii (1). Táto funkcia naozaj zabezpečuje, že veľkosť geo
metrických diagramov bude vždy priamo úmerná velkosti objektov (javov). Rovnakú 
"spravodlivosť' či "neutralitu" tejto funkcie voči všetkým velkostiam objektov (ja
vov) možiio demonštrovať pomocou jej prvej derivácie, ktorou je konštanta, t. j.
^ = f'(x) = k (obr. 9). Ak však chceme, aby menšie objekty boli v mape velkostne

relatívne výraznejšie voči väčším objektom, potom použijeme buď logaritmickú ale
bo mocninovú funkciu. Ak si všimneme priebeh týchto funkcií, tak registrujeme, že v 
počiatočnej fáze rýchlo narastá závisle premenná, pričom v ďalšej fáze sa rast spoma
ľuje. Čím bližšie sme k počiatku súradnicovej sústavy, tým je rast rýchlejší a naopak,
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t. j. rýchlosť rastu je funkciou x. V tematicko-kartografickom jazyku to znamená, že 
diagramy zodpovedajúce menším objektom (javom) budú velkostne relatívne zvýraz
nené voči diagramom zodpovedajúcim väčším objektom. Možno povedať, že tu akosi 
uprednostňujeme menšie objekty (javy) voči väčším. Aká je miera tohto relatívneho 
velkostného uprednostňovania menších objektov (javov) voči väčším možno opäť 
dobre demonštrovať na prvých deriváciách oboch týchto funkcií. Prvá derivácia loga
ritmickej funkcie danej vzťahom (61) bude

ÉĹ
dx

= f'(x) = k (l/x In a) , (88)

kde In označuje prirodzený logaritmus. Ak budeme pracovať s binárnymi logarit
mami, t.j. a = 2, pričom k = 2, potom

dx
= f'(x) = k(l/x In 2) = 2(l/x . 0,693). (89)

Ak však nebudeme pracovať s binárnymi logaritmami, ale s prirodzenými, t.j. 
a = e, pričom k =2, potom

^^=f{x) = k/x=2/x . 
dx

(90)

Obrázky 10 a 11 ilustmjú priebeh/'(x), ak a = 2 ?La = e.
Prvá derivácia mocninovej funkcie danej vzťahom (75) bude

dx
= f\x) = k{Wb) (91)

Akí> = 2ak = 2 dostávame
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dx
/'w = 2 (l/2)x^'^> ' =x l/x'^= 1/V7, (92)

Obr. 10. Priebeh prvej derivácie funkcie y = k loga x, ak k = 2 a o = 2, t.j.
= =----2----

dx ^ ’ x In 2 x . 0,693 '

Obrázok 12 ilustruje priebeh /'(x) v závislosti od x zo vzťahu (92).
Ak by sme postupovali obrátene, t. j. chceli by sme velkosme relatívne zvýrazňo

vať väčšie objekty G^vy) voči menším (čo zrejme môže prichádzať do úvahy len v 
ojedinelých prípadoch), potom by bolo účelné pracovať s inverznými funkciami voči 
logaritmickej a mocninovej. Inverzná funkcia voči logaritmickej funkcii

y = k loga x

bude
y Iy — v

loga^ = -j^^ x = ak = ak', (93)

ČO je exponenciálna funkcia.
Inverzná funkcia k mocninovej funkcii

y = kx ]/h
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bude
\/h y / / / \^X = -=> X= {y/k) ,k (94)

čo je opäť mocninová funkcia.
Napokon poznamenajme, že vzťahy odvodené v tomto príspevku pre geometrické 

diagramy môžu byť uplatnené aj pri použití iných metód tematickej kartografie, pri 
ktorých prichádza do úvahy velkost obrazca. Trik napr. pri použití značkovej metódy 
možno velkost značiek (napr. písmových) určovať pomocou uvedených vzťahov, pri 
metóde premiestňovacích pmhov (prúdov) možno šírku pmhu určovať na základe 
týchto vzťahov. Zdá sa teda, že vzťahy, ku ktorým sa dospelo v tejto štúdii, vykazujú 
nezanedbateľnú miera všeobecnosti.

DODATOK
Ak tvrdeniu „podiel medzi velkosťami geometrických obrazcov (diagramov) je 

(musí byť) vždy rovnaký ako podiel medzi velkosťami im zodpovedajúcich objektov 
(javov)“ prisúdime status základného (východiskového) postulátu, potom musí platiť

xi yi
— Cij ==> — Cij .

xj ■ yj ■
(Dl)

pričom Xi a x/ sú velkosti objektov (javov) a y/ a yj velkosti im zodpovedajúcich 
geometrických diagramov.

Z (Dl) vyplýva

Xi = Cij x/, y i = Cij yj .

Na ilustáciu týchto vzťahov dosaďme za i a j, napr.

(D2)

— = c,,=> —^ = c,. ,
-'^1 y,
-íl ŽI- = C,,=> ,
^^2 y2 ■

X,= C2|X| , ^2= Cjiy, ,
A “ ^22-*'2 ’ “ D2y2 '

(D3)

Je zrejmé, že podiely či koeficienty aj v (Dl), (D2) a (D3), keďže za ; a j môžeme 
ďosadzovať rôzne hoďnoty, budú nadobúdať rôzne hodnoty. Keď však urobíme poďiel 
veličín y a x, dostávame

fiiZi^ Zi
x. G|X| Xi ^l’

y^^ Z2
x. •^3 x 2

(D4)

Ak budeme postupovať spôsobom naznačeným v (D4), môžeme napokon písať
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(D5)
X\ X2 X3 "' Xi Xj "' Xn '

Kedze všetky podiely veličín y a x sa navzájom rovnajú, môžeme všeobecne písať

Xi Xj
(D6)

kde k je konštanta.
Vzťah (D6) je však diskrétna verzia vzťahu (2), z ktorej automaticky vyplýva 

diskrétna verzia vzťahu (1), t.j.

yi = kxi, resp. yj=kxj. (D7)

Ahy sme došli k spojitej verzii vzťahu (D7), uplatníme takýto postup:
y y y

ak — = a k, potom aj
Xi Xj

y i -yj ^y
Xi - Xj Ax

O korektnosti vzťahu (D8) sa možno lahko presvedčiť z obrázku ID.

(D8)

Obr. 1 D. Grafická prezentácia vzťahov — = ^ = ŕ => ——— = — = /:.
Xi Xj Xi - XJ Ax
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Ak konečné diferencie hy a Ax nahradíme nekonečne malými diferenciami dy a 
dx, dostaneme

dy
dx

-=k .

I kdx = kx + c .

(D9)

(D 10)

Integrovaním (D9) dostávame

kde c je integračná konštanta.
Ak c = 0, bude

y = kx. (Dll)
Týmto Je ukázané že uvedený postulát, ktorý vo formalizovanej matematickej 

podobe Je ekvivalentný s (Dl), vedie nevyhnutne k postulovaniu priamej úmernosti 
medzi velkosťou objektov (javov) a velkosťou im zodpovedajúcich geometrických 
diagramov, t. J. ku vzťahu (1).
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Ján Faulov

TOWARDS DETERMINING THE SIZE OF GEOMETRICAL DIAGRAMS
ON THEMATIC MAPS

Thi.s páper i.s aimcd al working out foundations of a mathematically formalized procedúre for 
determining the size of geomctrical diagrams on thematic maps .serving to map the size of either the 
■socio-economic entities and phenomena (e. g. setticments, industrial plants, etc.) or enlire areas 
(e. g. administratíve units). Although scveral questions concerning this topic were already dis- 
cussed eisewhere, námely in the handbook by Armberger (1966), the author shares opinion that the 
comprehensive malhematical treatise of the topic is still missing in terms of a formulation of certain 
basic postuláte from vvhich mathematical relation determining the size of geometrical diagrams 
could be derived. This páper is designed to contribute to the solution to this issue.

Basic postuláte on which the procedúre is built up sounds: "Let the size of geometrical 
diagrams be directly proportional to the size of entities (phenomena) depictcd by them". This 
postuláte in mathematical form is transcribed into a relation (1) vvhere .v is the size of the entity 
(phenomenon), y the size of geometrical diagram and k the constant of proportionality. For the 
constant k the relation (2) is valid, which, after transcribtion, leads to equivalent formulation of the 
basic postuláte, viz. "The ratio between the sizes of geometrical diagrams is (mušt be) the samé as 
the sizes of to them corresponding entities (phenomena)". If to this statement a status of the basic
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postuláte is attribiited then is possible to prove mathematically that this statement (corresponding to 
the relation (6)) leads to the relation (1) (see the appendix).

From the basic postuláte relation (13) is derived, vvhich opcrates as basic for determining the 
size of geometrical diagram. This relation is transcribed into relation (14) obviotisly showing that 
the constant k appearing in relation (1) corresponds to the relation 1:M representing the diagram 
scale of thematic map, vvhere M represents such a size of the entity (phenomenon) to vvhich a unit 
size of geometrical diagram is attributcd (e. g. 1:50 means that the entity (phenomenon) sized 50 (e. 
g. population) is depicted by geometrical diagram sized 1). Determinig the size of geometrical 
diagram is thus a matter of determining the diagram scale of thematic map. This situation analogi- 
cal to that of determing the map scale (e. g. 1:200 000). Relation (13), being a basic one, is finally 
transcribed, in order to be compatible vvith symbolics ušed in thematic cartography, in relation (17), 
vvhere A is the size of entity (phenomenon) and x the size of geometrical diagram.

The further section of the páper (2.2.1) pre.sents an application of relation (17) to computing the 
size of planary geometrical diagrams, like circle, square, triangle, and hexagon. Notě that the size 
of diagrams can be characterized by three vvays: (i) by a length variable characterizing the given 
planary diagram, e. g. rádius (r) for the circle, side {a) for the square, etc., (ii) by the circumfcrence 
of the given geometrical diagram (e. g. of the circle, square, triangle, etc.) and (iii) by the stirface 
area (e. g. of circle, square, triangle, etc.), vvhich can be con.sidercd the best mcastirc for planary 
geometrical diagrams. In all three ca.ses is shovved hovv to apply basic relation to computing the 
size of the diagram. If the size of the diagram is measured by its surface area, vvhereby on map only 
one category of diagrams is considered (e. g. only circle, or only square, etc.), then is sufficient to 
use only reduced relation (48). In the section 2.2.2 the same procedúre as in 2.2.1 is applied, 
hovvever, novv for cubic geometrical diagrams (e. g. .sphere, cube, etc).

Section 2.3 discusses the graphical scale of thematic map. It is shovved hovv to construct the 
graphical scale if different size measures are taken into account. Also here the procedúre is analogi- 
cal to that ušed in the construction of graphical scale of a map.

Section 2.4 discusses non-linear alternatives to the basic relation, viz. in the form of logarith- 
mic and povver functions (relations (65), (71)). Also in this čase the basic rclations for computing 
the size of geometrical diagrams are derived (relations (68), (78)). Moreover, it is shovved hovv to 
apply them to circle and to the square, vvhereby the problém of graphical .scale is also discussed.

The conclusion summarizes basic idcas of the páper adding discussion vvhen to use linear and 
non-linear relations in computing the size of geometrie diagrams. It it also pointed out that results 
achieved in this páper can be ušed not Only in determining the size of geometrical diagrams but 
also in determining the size of other diagrams or figures ušed in thematic cartography.

Translated by the author


