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Daljinsko zajemanje podatkov o zemeljskem površju (ang.-rcmote 
sensing, fra.- teledeteetion) je tehnično in metodološko izredno 
heterogena dejavnost. Leta 1960, ko je bilo skovano ime "remote 
sensing"je to preprosto pomenilo opazovanje in merjenje objektov brez 
direktnega stika z njimi. Od tedaj naprej so ta izraz različne znanosti, ki 
proučujejo zemeljsko površje, različno interpretirale. Osnovni pomen pa 
se je kasneje zaokrožil v naslednji definiciji: "Teledetekcija pomeni 
uporabljati za elektromagnetno valovanje občutljive senzorje, z njimi 
snemati zemeljsko površje in z interpretacijo teh posnetkov pridobiti 
koristne in uporabe podatke o okolju" (Curran J.P., 1985). 

Klasični vir daljinsko zajetih podatkov, ki je v obdobju do lansiranja 
satelitov absolutno prevladoval, so bile aerofotografije. Sodobne 
tehnologije pa so poleg satelitska teledetekcije še radarska mikrovalovna 
merjenja iz visokoletečih letal in satelitov, termografija, ki jo 
najpogosteje uporabljajo meteorološki sateliti, spektrometrija za 
terenska merjenja idr. Te tehnologije so razvite in uporabljene na 
različnih znanstvenih raziskovalnih področjih, najbolj pa so se 
razmahnile pri raziskovanju atmosfere, ter zemeljskega površja. Naš 
prispevek bo obravnaval le aerofotografije in posnetke 
zemcljsko-opazovalnih satelitov Slovenije. Aerofotografije so podatki v 
analogni obliki pripravljeni za vizualno interpretacijo na 
optično-analitičnih inštrumentih. Satelitski posnetki pa so primarno v 
digitalni obliki namenjeni za računalniško obdelavo in avtomatično 
interpretacijo. 

Fotografije iz zraka imajo že dolgo zgodovino. Leta 1859 so nastali prvi 
posnetki Pariza iz zraka, leta 1860 prvi posnetki Bostona. Razvoj 
aerofotografije je bil povezan z razvojem fotografskih tehnik in 
letalstva. Velika uporabnost letalskih posnetkov, odkrita v času prve 
svetovne vojne, je pospešila razmah aerosnemanja zlasti za vojaške 



potrebe, četudi so v ZDA že v tridesetih letih aerofotografije uporabljali 
za potrebe kmetijstva. Za obdobje po drugi svetovni vojni je značilna 
hitra širitev uporabnosti aerofotografije v civilne namene po vsem svetu. 
V Jugoslaviji je do leta 1975 aeroposnetke pridobival edino 
Vojnogeografski institut iz Beograda. Posebna snemanja je izvajal 
večinoma za naročnike iz vrst geodetov in gradbenikov ter za lastne 
potrebe. Pregled nad aerosnemanji in nastalim materialom je za obdobje 
1952-1972 dokaj nepopoln. V letu 1975 je Geodetski zavod SR Slovenije 
izvedel prvo sistematično aerosnemanje celotnega ozemlja Slovenije z 
lastno, leta 1971 ustanovljeno aerosncmalno službo in opremo. Merilo 
črnobelih pankromatskih posnetkov je bilo 1: 17 500. Glavni namen tega 
sanemanja je bil pridobiti sveže in zanesljive podatke o površju 
Slovenije za potrebe družbenega planiranja, za noveliranje topografskih 
kart in za gozdarstvo ter kmetijstvo. V letu 1980, ko naj bi bilo snemanje 
ponovljeno, je prišlo do odstopanja na slabše. Merilo snemanja se je 
zaradi pomanjkanja sredstev zmanjšalo na 1:30 000, posnetki so bili 
črnobeli z razširjeno pankromatsko občutljivostjo. V letu 1985 je stekel 
nov, izboljšan načrt cikličnega aerosnemanja Slovenije. Od tedaj se je 
cikel zmanjšal na tri leta, tako da je vsako leto posneta ena tretjina 
Slovenije. Kmetijsko pomembni in urbani predeli so posneti v merilu 
1:10 000, hriboviti pa v merilu 1:17 500 , oboji v črnobeli pankromatski 
tehniki. V letu 1990 bo zaključen že drugi acrosnemalni cikel po tem 
načrtu. Letni čas snemanja maj, junij, julij in delno avgust je izbran 
glede na potencialne uporbnike. Upoštevaje čar; najmanjše zamegljenosti 
in oblačnosti je izbrani termin kompromis za gozdarje, ki bi potrebovali 
snemanje v času olistanja drevja,za geodete,ki bi potrebovali posnetke iz 
časa, ko vegetacija ni olistana in kmetijce, ki bi potrebovali posnetke iz 
začetka vegetacijske dobe ali iz poletja, ko so razlike v rasti kmetijskih 
kultur največje. Da bi povečali izkoriščenost aerofotografij cikličnega 
aerosnemanja Slovenije (CAS), so leta 1982 na Geodetskem zavodu SRS 
ustanovili Fotointerprctacijski center, ki je usposobljen za 
fotointerpretacijo aeroposnetkov za različne naročnike. Slejkoprej 
ostajajo geodeti največji uporabniki aeroposnetkov. Številnih geodetskih 
nalog (izdelovanje novih in noveliranje starih kart, vzdrževanje katastra 
idr.) ne bi bilo mogoče več opraviti brez uporabe tako zanesljivih in 
ažurnih dokumentov kot so aerofotoposnetki. Hitro razvijajoča se 
avtomatska kartografija namreč v veliki meri sloni prav na 
aeroposnetkih. 



Pri uporabi aeroposnetkov za proučevanje problematike varstva okolja v 
Sloveniji so še najdle prišli gozdarji. Poleg uporabe aeroposnetkov CAS 
za gozdnoinventurne in druge tehnične namene, so prešli tudi k 
raziskovanju problema poškodovanosti gozdov z uporabo barvnih in 
barvnih infrardečih aerofotografij v velikem merilu (1:6 000). V ta 
namen naročajo posebna aerosnemanja za manjša območja, kjer je 
poškodovanost gozdov največja (Hočevar, Hladnik, 1988). 

Med geografi v Sloveniji so že dalj časa uporabniki letalskih posnetkov 
geomorfologi, vse več pa aeroposnetke uporabljajo pri proučevanju 
posledic naravnih nesreč pri agrarnogeografskih in regionalnih 
raziskovanjih. Ovire za večjo uporabo aeroposnetkov pri geografskem 
delu so neopremljenost geografskih inštitucij s kvalitetno opremo za 
fotointerpretacijo in kartiranje, pomanjkanje tradicije, cena 
fotomateriala idr. 

Daljinsko zajemanje podatkov o zemeljskem površju s pomočjo 
zemeljsko-opazovalnih satelitov ima mnogu krajšo zgodovino od 
aerofotoposnetkov. Začenja se julija 1972, ko je pričel delovati prvi 
ameriški satelit, kasneje poimenovan LandsaH. Sledila sta mu po 
tehnični zasnovi podobna Landsat-2 in -3 , leta 1983 in 1984 pa 
izpopolnjena Landsat-4 in -5. Prvi trije satcl ti so obkrožili Zemljo 14 
krat v 24 urah, na višini 915 km. Po 18 dneh so bili nad isto točko nad 
Zemljo, točno ob istem času. Zadnja dva krožita še danes po orbiti na 
višini 705 km in se vrneta nad isto točko vsakih 16 dni. Ker si sledita v 
časovnem zamiku je posneta ista točka na Zemlji vsakih 8 dni. Sateliti 
Landsat posnamejo ob vsakem preletu pas širok 185 km. Najmanjša enota 
ploskve (piksel), na kateri so prvi trije merili odboj EMV, je bila 55x79 
m. Pri zadnjih dveh pa znaša piksel 30x30 rn. Velikost piksla je zelo 
pomembna karakteristika satelitskega posnetka- čim manjši jc piksel tem 
večja jc natančnost posnetka. Zato posnetke prvih treh satelitov Landsat 
imenujemo MSS posnetki, poimenovane po Multi Spektralnem Skanerju, 
ki jc zmogel ločljivost 55x79 metrov. Posnetki zadnjih dveh satelitov 
Landsat so lahko MSS ali t.i. TM posnetki po menovani po izboljšanem 
skanerju z ločljivostjo 30x30m,ki naj bi bil primeren za tematsko 
kartiranje - v angleščini "thematic mapping" Ob silni razdrobljenosti 
njivskih in drugih površin v Sloveniji je tudi ta, izboljšana ločljivost, 
pregroba. 

Poleg Američanov, zemeljsko-opazovalne satelite razvijajo tudi druge 
države: Japonska, Indija, Kitajska in nekatere evropske države združene 



v organizaciji ESA'European Space Agency. Za nas je zanimiv zlasti 
program, ki ga izvajajo Francozi. V letu 1986 so v 806 km oddaljeno 
tirnico v kroženje poslali svoj satelit, imenovan SPOT. Satelit preleti 
isto točko nad Zemljo vsakih 26 dni. Zaradi drugačnega sistema 
snemanja kot pri Landsatu pa je po potrebi mogoče posneti neko 
območje tudi bolj pogosto in sicer že 2 dni po prejšnjem preletu. Ta 
lastnost Spota je dobrodošla za tiste predele Zemlje, ki so pogosto 
oblačni, saj je datum snemanja delno mogoče prilagoditi vremenu. 
Satelit Spot snema dva vzporedna pasova hkrati, širine 60 km. Velikost 
piksla 20x20 m in 10x10 m je prirejena za razmere drobne 
razparccliranosti v evropskem kmetijstvu in jc zato izredno zanimiva za 
Slovenijo in Jugoslavijo. Manjšanje velikosti piksla in s tem večanje 
natančnosti satelitskih posnetkov, je dobrodošo. Toda hkrati to pomeni 
izredno povečevanje števila podatkov, za kar je potrebna zmogljivejša 
in dražja računalniška strojna oprema. 

V Sloveniji je med prvimi pričel naročati satelitske posnetke Inštitut 
Geodetskega zavoda SRS, vendar največ v običajni, fotografski obliki. 
Kasneje je pobudo prevzel Zavod za statistiko SRS, ki nabavlja 
satelitske posnetke v glavnem v numerični, dig talni obliki na magnetnih 
trakovih, primernih za računalniško obdelavo. V arhivu omenjene 
inštitucije se nahajajo naslednji posnetki: MSS posnetki celotnega 
ozemlja Slovenije (tri scene po 185x185 km) iz avgusta 1984, osrednja 
Slovenija na TM scenah iz maja 1986 in avgusta 1984, vzhodna 
Slovenijana TM sceni iz septembra 1988 ter Spot sccna istega predala iz 
aprila 1988, četrtinska scena TM posnetka Istre in Zahodne Slovenije iz 
avgusta 1986, dve Spot sceni (60x60 km) Spodnjega Posavja. Vsi 
navedeni posnetki obstajajo tudi v obliki fotografskih kopij bodisi na 
papirju ali na transparentni foliji. Strokovnjaki Zavoda za statistiko so 
skupaj s sodelavci iz drugih inštitucij doslej uspešno izdelali nekaj nalog 
osnovanih na satelitskih posnetkih Slovenije. Na osnovi MSS podatkov 
so izdelali zemljevid Slovenije z glavnimi razredi rabe tal v merilu 1:500 
000; na osnovi TM podatkov so opredelili glavne razrede rabe tal v 
občini P tu j na karti v merilu 1:50 000; izdelali so oceno površine 
hmeljišč v Savinjski dolini z uporabo časovne analize dveh TM 
posnetkov; oceno gozdnih sestojev Pohorja s kartografskim izpisom v 
merilu 1: 50 000 so izdelali s pomočjo TM posnetkov. Vse računalniške 
obdelave so po predhodni pripravi doma, potekale v tujini. V Jugoslaviji 
namreč še ni celovitega računalniškega sistema za tovrstne obdelave. Iz 



tega izhaja tudi del napak in pomanjkljivosti, ki jih pozorna analiza 
najde na omenjenih izdelkih. Zelo pomembna faza pri računalniški 
obdelavi , to je prenašanje terenskih vzorcev v računalnik, je bistveno 
okrnjena zaradi varnostnih predpisov, ki prepovedujejo iznos 
individualnih podatkov in kart v velikem merilu iz države! Natančnost 
vnesenih terenskih podatkov znatno vpliva na končno natančnost 
izdelka. Kljub temu so ti rezultati blizu svetovnim normativom o 
zanesljivosti in točnosti računalniško-satclitskih kart. Pomanjkanje 
opreme ni edina težava daljinskega zajemanja podatkov v Sloveniji. 
Pogosta oblačnost in zamegljenost Slovenije izničuje uporabnost 
satelitskih posnetkov. Prav tako fenološka raznolikost terja kompromisno 
izbiro datuma posnetkov. Nenazadnje je tudi visoka cena posnetkov 
ovira za razmah satelitske teledctekcije pri nas. Računalniška oprema se 
ceni, bližnja uporaba radarske tehnologije na ste,litih, ki izloča vpliv 
atmosferskih motenj, odpira nove perspektive tudi za Slovenijo. 
Menimo, da bi koordiniran nastop več raziskovalnih (tudi geografskih) 
institucij iz Slovenije, pripomogel k oblikovanju močnejšega jedra 
raziskovalcev (z ustrezno opremo) za proučevanje Slovenije z daljinsko 
zajetimi podatki. 
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Resume 

Materially dalkoveho pruzkumu a jejich využivani ve Slovinsku 

B. Pavlin 

Članek se tyka pou/e dvou nejdilležitejšieh forem ziskavani matcriiUu 
dalkoveho priizkumu zeme a jeho využivani ve Slovinsku. Prvni z nich 
je lctccke snimkovani, druha forma je prdzkum zemskčho povrehu ze 
satelitu. 

Lctecke snimkovani je klasicka forma ziskavani materialu dalkoveho 
priizkumu. Celoročni systematiekč leteekč snimkovani uzemi Slovinska 
se začalo v roce 1975 za pomoči Geodetickeho ustavu SR Slovinska. 
Meritko panchromatickych černobilych snimku bylo v roce 1975 1:17500, 
v roce 1980 1 :30000. Od roku 1983 se cyklus snimkovžni /.kratil na t f i 
roky, a tak je každy rok snim^na jedna tretina Slovinska. Mčritko 
čcrnobilych panchromatickych snimki5 je v rovinat/ch oblastcch 
1:10000, v hornatych oblastech 1:17500. Archiv leteckych snimkG je 
uložen v Geodetickčm ustavu SR Slovinska. Využivani lcteckych 
snimku bylo až dosud vclmi skromne: pouze gcodety, planovači, 
zemedelci a lesniky. 

Informace ze satelitnich pri!zkumi3 uzemi Slovinska slouži hlavne 
Ustavu SR Slovinska pro statistiku na magnctickych paskach nebo ve 
forme transparenVch fotografickych kopii. Zpracovavaji se v zahraniči. 
Jsou vyhotoveny bil6 mapy využivani slovinskeho uzemi, ve vetšim 
meritku pro obec P tu j a Krško, existuje take mapa s vyhodnocenim 
chmelnic v dolni Savinjske doline. Uplatnčni ddaji5 pro vyzkumne a 
aplikačni využivani je znesnadnovino klimatickymi a reliefnimi rysy 
Slovinska, malou citlivostl dosavadnich satelitu, devizovou naročnosti 
techto udaju a nedostatečnou vybavenocti a organizovanosti jak vedcu, 
tak i potencialnich uživatelii. 



Summary 

Remote sensing data and their use in Slovenia 

B. Pavlin 

This article presents only two of the numerous forms of remote sensing 
and describes their use in Slovenia. The first is aerial photography, the 
second filming from earth observation satellites. 

Aerial photography is the classical form of remote sensing. Systematic 
aerial photography of the whole of the territory of Slovenia began in 
1975 under the auspices of the the Geodetics Institute of Slovenia. The 
scale of panchromatic black and white photographs in 1975 was 1:17,500, 
in 1980 1:30,000. From 1983 on the cycle of photographing was reduced 
to three years, such that each year one third of Slovenia is 
photographed. The scale of black and white panchromatic photographs is 
1:10,000 for level areas and 1:17,500 for mountainous areas. The archive 
of aerial photographs is kept at the Geodetics Institute of SR Slovenia. 
The use of aerial photographs by geographers has been rather modest; 
they arc more widely used by geodesists, planners, agronomists and 
foresters. Data from earth observation satellites for the territory of 
Slovenia are kept mainly at the Institution of Statistics of SR Slovenia 
on magnetic tracks or in the form of transparencies. Their elaboration 
was done abroad. Land use maps for Slovenia, especially for the 
communes of Ptu j and Krsko, and a map with estimates of the area of 
hop-fields in the lower Savinja valley, were made. 

The use of this type of data for research and applicative purposes is 
hindered by the climatic and relief conditions of Slovenia, poor ground 
resolution of satellites to date, the price in foreign currency of these 
data, and the unsuitable equipping and organization of researchers as 
well as other potential users. 


