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Morfometrické veličiny georeliéfu druhého rádu  
generované analytickými nástrojmi v rôznych  

programových prostrediach 

RNDr. Marián Jenčo, PhD. 

Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 
jenco@uniba.sk 

Morfometrické veličiny, ktorých matematické vzťahy obsahujú parciálne derivácie dru-
hého rádu tvoria prvky množiny morfometrických veličín druhého rádu. Tieto veličiny 
môžu opisovať rôzne typy zakrivenia plochy, môžu to byť matematické operátory atď. 
Morfometrické veličiny druhého rádu v súčasnosti nachádzajú uplatnenie v rámci veľ-
kého množstva geovedných analýz. Ich fyzikálna interpretácia však môže byť rôzna.  
Z tohto dôvodu je veľmi dôležité poznať definičné funkcie morfometrických veličín dru-
hého rádu generovaných rôznymi analytickými nástrojmi. Situáciu komplikuje pretrvá-
vajúci terminologický chaos. Tak napríklad Laplaceov operátor je síce v Surferi uve-
dený ako Laplacian ale v ArcGISe je označený ako Curvature v SAGe ako General 
Curvature v LandSerfe ako Mean curvature. V GRASSe, SAGe a v LandSerfe je druhá 
derivácia georeliéfu v smere spádnice uvedená pod názvom Longitudinal curvature. 
Túto nepravú krivosť nájdeme v ArcGISe pod názvom Profile curvature, čo je v geo-
vednej literatúre zaužívaný termín pre normálovú krivosť v smere spádnice. Podobne 
v GRASSe, SAGe, LandSerfe a v MICRODEMe je druhá derivácia georeliéfu v smere 
vrstevnice uvedená pod názvom Cross-sectional curvature, táto nepravá krivosť je 
zase v ArcGISe uvádzaná ako Planform curvature alebo Plan curvature, čo je zauží-
vaný termín pre označenie horizontálnej krivosti vrstevnice. Nemalým problémom je aj 
uplatňovanie rôznych spôsobov výpočtu týchto veličín. Bežným javom je násobenie 
definičných vzorcov jednotlivých krivostí rôznymi konštantami. LandSerf a SAGA pou-
žívajú výpočet v nastaviteľnom plávajúcom okne. Analytické nástroje implementované 
v uvádzaných programových balíkoch preto často poskytujú pri krivostiach s rovnakým 
alebo veľmi podobným názvom údaje s úplne odlišným rozsahom hodnôt alebo údaje 
o rôznych morfometrických veličinách. V manuáloch väčšinou bývajú uvedené len 
strohé a veľmi špecifické informácie. Dôsledkom je, že mnohí užívatelia majú problém 
zorientovať sa v danej problematike. Zo širokej škály programových produktov typu 
GIS a špecializovaných programových balíkov sme testovali komerčné produkty         
ArcGIS a Surfer a nekomerčné produkty GRASS GIS, Microdem, LandSerf a SAGA 
GIS. Výber testovaných programov bol uskutočnený na základe rešerše odbornej lite-
ratúry. Vybrané boli tie, ktoré boli najčastejšie uvádzané v prácach, v ktorých boli kri-
vosti použité pri riešení rôznych geovedných problémov.  

Príspevok je výsledkom riešenia projektu APVV-15-0054. 
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