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UPORAbNOST TOPOGRAFSKEGA POZICIJSKEGA
INDEKSA ZA MORFOLOŠKO ANALIZO POVRŠJA
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IZVLEČEK
Uporabnosttopografskegapozicijskegaindeksazamorfološkoanalizopovršja
Z razvojemgeografskihinformacijskihsistemovsejemočnopovečaloštevilometodinkazalnikovza
določanje,analizoinrazvrščanjemorfološkihenotpovršjanarazličnihvelikostnihravneh.V prispevku
predstavljamo,primerjamoinvrednotimotopografskipozicijskiindeks,kismogatestiralinarazličnih
tipihpovršjav Sloveniji.Z njimsmodoločilimorfološkeenotepovršjainpregledalinjihovorazporeditev
gledenareliefneinpokrajinsketipeSlovenije.
KLJUČNEBESEDE
relief,digitalnimodelvišin,topografskipozicijskiindeks,tippovršja,Slovenija
ABSTRACT
Usefulnessofthetopographicpositionindexformorphologicalanalysisofsurface
Thenumberofmethodsandindicatorsfordetermination,analysisandclassificationofsurfacemorphologicalunitsatdifferentscaleshasstronglyincreasedwiththedevelopmentofgeographicinformationsystem.
Inthearticlewepresent,compareandevaluatethetopographicpositionindex,whichwastestedinexampleareaswithdifferentsurfacetypesinSloveniaandusedforlandformclassification.Wealsoexamine
thedistributionoflandformsinrelationtoreliefandlandscapetypesofSlovenia.
KEYWORDS
relief,digitalelevationmodel,topographicpositionindex,surfacetype,Slovenia
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1 Uvod
Najpomembnejša sestavina slovenskih pokrajin je izoblikovanost površja ali relief, saj odločilno vpliva na naravne in nekatere družbene sestavine pokrajine in največ prispeva k njeni zunanji podobi
(Perko 1998b; Perko 2001; Hrvatin, Perko 2002, 2003; Perko 2007b). Prav zato moramo pri njenem raziskovanju in pri večini najrazličnejših posegov vanjo kot pomemben dejavnik upoštevati tudi relief. Pri
sodobnih geografskih raziskavah je nepogrešljiv njegov navidezni prikaz, digitalni model višin.
Z analizo razmestitve celic digitalnega modela višin oziroma njihovih prostorskih razmerij lahko
na različnih velikostnih ravneh ugotavljamo značilnosti in oblike površja. Ločimo temeljne ali splošne morfometrične lastnosti površja, ki temeljijo na analizi višin celic na določeni prostorski enoti, in
posebne morfometrične lastnosti površja, ki temeljijo na posebnih, vnaprej določenih razmestitvah višin
celic in se kažejo v značilnih oblikah površja, kot so slemena, vrhovi, kotline in podobno. V prejšnji
letih smo preizkusili že več različnih metod in kazalnikov (Hrvatin, Perko 2008; Perko, Hrvatin 2009;
Hrvatin, Perko 2010), tokrat pa smo za določanje posebnih lastnosti površja uporabili modula »topografski pozicijski indeks« in »klasifikacija morfoloških enot«, ki sta prosto dostopna na spletu v okviru
dodatka za program arcGIS. Posebne lastnosti površja smo ugotavljali na štirih reliefno različnih tipih
pokrajine v Sloveniji, za analizo pa smo uporabili 25-metrski digitalni model višin (Geodetska uprava … 2005).

2 Topografski pozicijski indeks
Morfometrični kazalnik topografski pozicijski indeks (kazalnik zemljepisne lege) in njegovo uporabnost je javnosti prvi predstavil andrew Weiss (2001). Nekaj let kasneje je Jeff Jenness (2006) za program
arcGIS pripravil dodatek Topografska orodja (Topographytools), ki vključuje osem programskih modulov, od katerih so prvi štirje še posebej primerni za morfološke in hidrološke analize:
• topografski pozicijski indeks (TopographicPositionIndex),
• klasifikacija morfoloških enot (LandformClassification),
• klasifikacija pobočne lege (SlopePositionClassification),
• topografski konvergenčni indeks (TopographicConvergenceIndex),
• korelacija pomičnega okna (MowingWindowCorrelation),
• beersova ekspozicija ali vročinski indeks (BeersAspectali HeatIndex),
• indeks sončne osvetljenosti (SolarIlluminationIndex) in
• sončno obsevanje (SolarRadiation).
Topografski pozicijski indeks je razlika med nadmorsko višino površja posamezne celice digitalnega modela višin in aritmetično sredino njenega poljubno obsežnega in poljubno oblikovanega sosedstva.
Premer ali osnovnica sosedstva običajno meri od 100 do 2000 m, oblike sosedstva pa so najpogosteje
krog, kolobar ali kvadrat.
Pozitivne vrednosti topografskega pozicijskega indeksa se pojavljajo tam, kjer so višine površja središčnih celic večje od povprečnih višin površja njihovega sosedstva ter označujejo vrhove vzpetin in
njihove grebene oziroma slemena. Negativne vrednosti se pojavljajo tam, kjer je višina površja celice
manjša od povprečne višine površja sosedstva ter označujejo doline in kotanje. Vrednosti topografskega pozicijskega indeksa blizu ničle pa so značilne za ravnine ali nerazgibana, enakomerno nagnjena
pobočja, kjer se višina površja celice ne razlikuje bistveno od povprečne višine površja sosedstva.
Vrednost topografskega pozicijskega indeksa je močno odvisna od obsega sosedstva. Vzemimo primer rečne doline, katere aluvialna ravnina meri v prečni smeri 500 m. Topografski pozicijski indeks
ima ob stometrskem premeru sosedstva v dnu doline vrednost 0 (ker je vrednost središčne celice enaka povprečni vrednosti sosedstva), topografski pozicijski indeks ob tisočmetrskem premeru pa ima v dnu
doline negativno vrednost (ker je vrednost središčne celice manjša od povprečne vrednosti sosedstva).
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sosedstva.Levosomorfološkeenotedoločenes kombinacijostometrskegaindevetstometrskegasosedstva,
desnopas kombinacijopetstometrskegaindvatisočmetrskegasosedstva.
Legenda veljatudizaslike 4,6,8in 10.
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Vrednosti topografskega pozicijskega indeksa smo izračunali za celotno Slovenijo. uporabili smo
okroglo pomično okno s premerom 500 m. Dobljene vrednosti se gibljejo med –201,13 in 263,56; obe
skrajni vrednosti sta v Julijskih alpah. V nadaljnji analizi smo upoštevali povprečne absolutne vrednosti po slovenskih pokrajinah (Perko 2007a).
Povprečni absolutni topografski pozicijski indeks je v Sloveniji med vsemi pokrajinami najvišji v Julijskih alpah z 19,07, sledita pa pokrajini Idrijsko hribovje z 18,50 in Zahodne Karavanke z 18,38. Najnižji
topografski pozicijski indeks v Sloveniji ima Murska ravan z 0,44, sledita pa Dravska ravan z 0,68 in
Krška ravan z 1,45.
V slovenskih alpskih pokrajinah imajo najvišji topografski pozicijski indeks Julijske alpe z 19,07,
Zahodne Karavanke z 18,38 in Vzhodne Karavanke s 17,71, najnižji topografski pozicijski indeks pa
Savinjska ravan z 2,01, Savska ravan s 3,79 ter Ložniško in Hudinjsko gričevje z 10,23.
V slovenskih sredozemskih pokrajinah imajo najvišji topografski pozicijski indeks Goriška brda
s 13,60, brkini z dolino Reke z 10,49 in Koprska brda z 9,50, najnižji topografski pozicijski indeks pa
Kras s 5,51, Podgorski kras, Čičarija in Podgrajsko podolje s 6,84 ter Vipavska dolina s 7,59.
V slovenskih dinarskih pokrajinah imajo najvišji topografski pozicijski indeks Idrijsko hribovje z 18,50,
Kambreško in banjšice s 13,76 in Raduljsko hribovje z 12,10, najnižji topografski pozicijski indeks pa
Ljubljansko barje z 2,01, Ribniško-Kočevsko podolje s 3,08 in bela krajina s 4,79.
V slovenskih panonskih pokrajinah imajo najvišji topografski pozicijski indeks boč in Macelj s 17,51,
Haloze s 14,74 ter Krško, Senovsko in bizeljsko gričevje z 10,96, najnižji topografski pozicijski indeks
pa Murska ravan z 0,44, Dravska ravan z 0,68 in Krška ravan z 1,45.
S kombinacijo dveh vrednosti topografskega pozicijskega indeksa, ki ju izračunamo za vsako celico glede na dve različno obsežni sosedstvi, lahko določamo morfološke enote površja. Weiss (2001) in
Jenness (2006) sta na primerih površja iz Združenih držav amerike uporabila okrogli sosedstvi s premeroma 500 in 2000 m, barka in sodelavci (2011) pa so na Slovaškem uporabili okrogli sosedstvi
s premeroma 100 in 900 m. Tudi pri nas sta sosedstvi z manjšim premerom (100 in 900 m) dali precej
boljše rezultate, verjetno zaradi velike razčlenjenosti slovenskega površja.

3 Izbrana območja
Primerjavo morfoloških enot na različnih tipih površja smo opravili na štirih območjih, ki se razlikujejo glede na morfološki in genetski tip reliefa (Gabrovec, Hrvatin 1998), razgibanost površja (Perko 2007b)
ter kamninsko sestavo. Izbrali smo osrednji del Kamniško-Savinjskih alp, del Škofjeloškega hribovja
v okolici blegoša, del Krasa v okolici Komna in del Krške kotline med Krškim in brežicami. Območja so pravokotni izseki z dolžino 9 km, širino 6 km in površino 54 km2. Morfološke enote smo določili
s pomočjo ustreznega klasifikacijskega modula v programu arcGIS z uporabo okroglega sosedstva s premerom 100 in 900 m.
Kamniško-Savinjske alpe so poleg Julijskih alp naša najbolj visokogorska pokrajina. Za osrednjo,
najvišjo skupino vzpetin med Kočno in Ojstrico se uporablja tudi ljudski izraz Grintovci (Kladnik 1998).
Gore so zgrajene večinoma iz karbonatnih kamnin, predvsem debelih plasti dachsteinskega apnenca,
doline pa zapolnjujejo ledeniški in rečni nanosi. V ledeniško močno preoblikovani pokrajini izstopajo stene in strma pobočja, ki se od vršnih grebenov spuščajo v globoke krnice in ledeniške doline. Za
pokrajino sta značilni velika navpična in majhna vodoravna razgibanost površja (Perko 2002).
Škofjeloško hribovje leži med Selško dolino na severu in Poljansko dolino na jugu. Najvišji vrh
je 1562 m visoki blegoš. Kamninska sestava je zelo pestra, saj se izmenjujejo glavni dolomit, rdeči grödenski peščenjak, skrilavi glinavec, keratofir in psevdoziljske plasti z glinavcem ter s peščenjakom in tufom.
Zaradi obilice vododržnih kamninskih plasti prevladuje rečno-denudacijski relief s številnimi grapami
Slika 2:LegaizbranihobmočijnazemljeviduSlovenije. p
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in žlebovi. Doline so globoko vrezane in premorejo le malo ravnega dna (Gabrovec 1998). Za pokrajino sta značilni zmerna navpična in zmerna vodoravna razgibanost površja (Perko 2002).
Kras je obsežna planota v jugozahodnem delu Slovenije. Površje je v grobem uravnano, v drobnem
pa močno kraško razčlenjeno z vrtačami in suhimi dolinami. Med slednjimi sta izraziti predvsem Mali
in Veliki ali brestoviški dol. Navkljub izraziti prevladi apnenca kamninska sestava ni enolična, saj ponekod prevladuje komenski ploščasti in laminirani apnenec s primesjo roženca, drugod pa plastnati apnenec
(Jurkovšek 2010). Ponekod je apnenec prekrit z debelo kraško jerino. Za pokrajino sta značilni majhna navpična in zmerna vodoravna razgibanost površja (Perko 2002).
Krška kotlina je najbolj južna pokrajina slovenskega panonskega sveta. Ima izrazito podolgovato
obliko, nastalo z ugrezanjem ob tektonskih prelomih v smeri od jugozahoda proti severovzhodu. V kotlini so bile najprej odložene morske terciarne usedline, ko se je morje umaknilo, pa so kotanjo zasipavale
reke s prodom, peskom in glino. Na območju med Krškim in brežicami, imenovanim tudi Vrbina, je
kotlina zapolnjena s savskim, pretežno karbonatnim prodom in peskom, ki sta odložena v več pleistocenskih in holocenskih terasah (Perko 1998a). Za pokrajino sta značilni majhna navpična in majhna
vodoravna razgibanost površja (Perko 2002).

4 Morfološke enote izbranih območij
Klasifikacijo morfoloških enot na temelju topografskega pozicijskega indeksa smo torej opravili na
štirih območjih, ki se med seboj razlikujejo z morfološkega, genetskega in litološkega vidika.
Klasifikacija morfoloških enot na temelju topografskega pozicijskega indeksa ima 10 enot. To so:
• ravnina,
• spodnja dolina,
• srednja dolina,
• zgornja dolina,
• spodnje pobočje,
• srednje pobočje,
• zgornje pobočje,
• spodnje sleme,
• srednje sleme in
• zgornje sleme.
Enote imajo v Sloveniji zelo neenakomerne deleže. Predvsem delež srednjih dolin, srednjih pobočij
in srednjih slemen je zelo skromen.
V osrednji gorski skupini Kamniško-Savinjskih alp med Jezersko Kočno (2540m) in Ojstrico (2350m)
je s 27,9 % najpogostejša morfološka enota spodnja dolina, ki obsega večinoma gorske grape in krnice. Tipični primeri so krnici Zgornje in Spodnje Ravni nad Jezerskim ter krnica z ostanki ledenika pod
Skuto. Zgornjim slemenom pripada 22,6 % in vključujejo grebene med vrhovi ter grebene, ki se z vrhov spuščajo v globoko zarezane doline. Spodnja pobočja obsegajo 17,7 % površja. Večinoma gre za dna
ledeniško preoblikovanih in razširjenih dolin, kot so na primer Makekova in Ravenska kočna, dolina
Kamniške bistrice in Suhi dol pod Kokrskim sedlom. Širina in strmec dna navedenih ledeniških dolin
je očitno tolikšen, da jih klasifikacija uvršča med dele pobočja in ne med doline. Spodnjim slemenom
pripada 11,5 % ozemlja, vključujejo pa predvsem skalna rebra, ki medsebojno ločijo grape in žlebove
ob vznožju gorskih pobočij. Zgornjih dolin, ki obsegajo povirne dele visokogorskih hudournikov, je
10,9 %, zgornjih pobočij pa 8,3 %. Mednje na primer spada tako imenovana »Streha«, oziroma južno
pobočje Grintovca. Preostale štiri enote obsegajo skupaj le dober odstotek ozemlja.
V širši okolici blegoša sredi Škofjeloškega hribovja je podobno kot pri Kamniško-Savinjskih alpah
najpogostejša morfološka enota spodnja dolina, ki obsega 22,0 % površja. V to enoto so uvrščena dna
globokih in ozkih dolin Davče, Kopačnice in Volaščice ter grape njihovih številnih pritokov. Zgornjim
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Slika 3:Višinepovršjav območjuKamniško-SavinjskihAlp.

Slika 4:Morfološkeenotepovršjav območjuKamniško-SavinjskihAlp(legendajeprisliki 1).
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Slika 5:Višinepovršjav območjuŠkofjeloškegahribovja.

Slika 6:Morfološkeenotepovršjav območjuŠkofjeloškegahribovja(legendajeprisliki 1).
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Slika 7:Višinepovršjav območjuKrasa.

Slika 8:Morfološkeenotepovršjav območjuKrasa(legendajeprisliki 1).
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Slika 9:Višinepovršjav območjuKrškekotline.

Slika 10:Morfološkeenotepovršjav območjuKrškekotline(legendajeprisliki 1).
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slemenom pripada 21,1 % ozemlja, vključujejo pa slemena med vrhovi, na primer med blegošem (1562 m)
in Črnim vrhom (1288 m), ter glavna slemena, ki se z vrhov spuščajo v dna dolin. Spodnjih pobočij je
19,3 % in obsegajo manj razčlenjene dele pobočij neposredno nad dnom dolin. Zgornjim pobočjem
pripada 17,3 % površja. Vključujejo široke, močno zaobljene dele slemen ter slabo razčlenjena hribovska pobočja, kakršna ima na primer Koprivnik (1393 m) med Gorenjo Žetino in Martinj Vrhom. Nižjih
in manj izrazitih spodnjih slemen je 11,1 % in povečini medsebojno ločijo grape stranskih potokov. Zgornje doline obsegajo 7,0 %, preostalim štirim enotam skupaj pa pripadata samo slaba dva odstotka ozemlja.
Na Komenskem Krasu je najpogostejša morfološka enota površja zgornje pobočje z 39,4 %. Ta obsega rahlo nagnjen in nekoliko bolj vzpet svet z redkimi vrtačami. Sledi enota spodnja pobočja s 30,0 %,
ki vključuje suhe doline in plitva podolja. Najbolj izraziti suhi dolini na tem območju sta Veliki ali brestoviški dol, ki poteka od Pliskovice proti brestovici pri Komnu, in Mali dol med prevalom Grižnik (298 m)
in brjami pri Komnu. V dnu plitvih podolij so pogoste številne vrtače in ponekod, na primer med Kosoveljem in Hruševico, tudi manjše udornice. Ravnini pripada 10,9 % in obsega ozke pasove skoraj
nerazčlenjenega površja med blagimi vzpetinami in kraškimi kotanjami. Spodnjim dolinam pripada
8,0 % ozemlja, sem pa spadajo dna suhih dolin in vrtač. Zgornjih slemen je 4,2 %. V večini primerov
ne gre za prava slemena temveč za zgornje, konveksne robove suhih dolin in vrtač, kjer se uravnano
površje prevesi navzdol proti dnu. Preostalih pet enot obsega skupaj dobro dvajsetino ozemlja.
uravnane pokrajine so praviloma enolične in ne slovijo po morfološki pestrosti. Tako je tudi v Krški kotlini, kjer je daleč najpogostejša morfološka enota površja ravnina s kar 74,2 %. Obsega skoraj
popolnoma ravno površje, ki sta ga v kvartarju nasuli reki Sava in Krka. Spodnje pobočje zavzema 11,8 %
površja, največ ob vznožju teras in okoliškega vzpetega sveta. Zgornje pobočje, ki mu pripada 11,0 %,
pa najpogosteje zavzema robne dele teras, tako kot na primer pri brežicah in Drnovem. Preostalih sedem
enot obsega skupaj tri odstotke ozemlja.

5 Morfološke enote površja ter reliefni in pokrajinski tipi
Preverili smo, v katerih reliefnih in pokrajinskih tipih se morfološke enote površja, določene glede na topografski pozicijski indeks, najbolj pogosto pojavljajo.
Pri reliefnih tipih smo za primerjavo izbrali prvo računalniško zasnovano tipizacijo reliefa v Sloveniji. Pripravil jo je Perko, ki je slovensko ozemlje sprva razčlenil na 8 enot razgibanosti površja in
kasneje na 7 (Perko 1992; Perko 2001; Perko 2007b).
Delitev temelji na prostorski spremenljivosti višine in naklona površja. Za vsako kvadratno celico 100-metrskega digitalnega modela višin je ob upoštevanju njenih osmih sosednjih celic (pomično okno z velikostjo
9 ha ali 3 krat 3 celic) najprej izračunal koeficient variacije višine in koeficient variacije naklona te celice,
nato pa iz obeh koeficientov variacije še njuno geometrično sredino, ki jo je poimenoval reliefni koeficient (Perko 2001). Z generalizacijo reliefnega koeficienta je določil enote razgibanosti površja. Končne
meje med enotami je ročno priredil naravnim mejam v pokrajini (rekam, robovom planot in podobno).
Kasneje (Perko 2007b) je spremenljivost reliefa Slovenije ugotavljal z novo različico reliefnega koeficienta, ki ga je izračunal kot geometrično sredino koeficienta variacije naklona in koeficienta
variacije ekspozicije vsake kvadratne celice 25-metrskega digitalnega modela višin in njenih 120 sosed (pomično okno z velikostjo 7,5625 ha ali 11 krat 11 celic).
Shema te reliefne tipizacije z 8 tipi je naslednja (preglednica 1):
• prva enota (ravnina) ima dve podenoti oziroma dva tipa (nerazgibana ravnina in razgibana ravnina),
• druga enota (gričevje) ima dve podenoti oziroma dva tipa (razgibano gričevje in nerazgibano gričevje),
• tretja enota (hribovje) ima prav tako dve podenoti oziroma dva tipa (nerazgibano hribovje in razgibano hribovje),
• četrta enota (gorovje) ima eno enoto oziroma en tip (gorovje),
• peta enota (velika dolina) ima prav tako eno enoto oziroma en tip (velika dolina).
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Preglednica 1:ReliefnitipiSlovenije(Perko 2007b).
reliefni tipi
nerazgibana ravnina
razgibana ravnina
nerazgibano gričevje
razgibano gričevje
nerazgibano hribovje
razgibano hribovje
gorovje
velika dolina

km2

%

1930,07
1178,47
4866,85
2610,95
6443,39
1045,63
1912,81
284,77

9,52
5,81
24,01
12,88
31,78
5,16
9,44
1,40

Nekatere morfološke enote površja, določene s topografskim pozicijskim indeksom, so dokaj enakomerno razporejene po reliefnih tipih, druge pa so značilne le za nekatere reliefne tipe.
Povprečna gostota spodnjih dolin v Sloveniji je 16,4 ha/km2. Največja je v gorovjih s 25,0 ha spodnjih dolin na km2 gorovij, najnižja pa v nerazgibanih ravninah s 2,6 ha/km2. Gostota spodnjih dolin
je pod povprečjem Slovenije še samo v razgibanih ravninah in nerazgibanih gričevjih. Razmerje med
največjo in najmanjšo gostoto spodnjih dolin je skoraj 10 : 1.
Povprečna gostota srednjih dolin v Sloveniji je komaj 0,6 ha/km2. Največja je v nerazgibanih gričevjih z 0,67 ha/km2, najnižja pa v nerazgibanih ravninah s komaj 0,4 ha/km2. Razmerje med največjo
in najmanjšo gostoto srednjih dolin je manj kot 5 : 1.
Povprečna gostota zgornjih dolin v Sloveniji je 4,7 ha/km2. Največja je v gorovjih z 9,4 ha, najnižja pa
v nerazgibanih ravninah z 0,4 ha/km2. Razmerje med največjo in najmanjšo gostoto zgornjih dolin je 21 : 1.
Za vse tri tipe dolin je značilno, da se njihova gostota povečuje z razgibanostjo površja.
Povprečna gostota spodnjih pobočij v Sloveniji je 16,4 ha/km2. Največja je v razgibanih ravninah
s 36,9 ha spodnjih pobočij na km2 razgibanih ravnin, najnižja pa v gorovjih s 17,3 ha/km2. Razmerje
med največjo in najmanjšo gostoto spodnjih pobočij je le 2 : 1.
Povprečna gostota srednjih pobočij v Sloveniji je 1,5 ha/km2. Največja je v nerazgibanih gričevjih
z 2,3 ha/km2, najnižja pa v nerazgibanih ravninah s komaj 0,4 ha/km2. Razmerje med največjo in najmanjšo gostoto srednjih pobočij je nekaj več kot 5 : 1.
Povprečna gostota zgornjih pobočij v Sloveniji je 19,5 ha/km2. Največja je v nerazgibanih gričevjih s 24,2 ha, najnižja pa v nerazgibanih ravninah z 8,0 ha/km2. Razmerje med največjo in najmanjšo
gostoto zgornjih pobočij je točno 3 : 1.
Povprečna gostota spodnjih slemen v Sloveniji je 5,8 ha/km2. Največja je v gorovjih z 10,3 ha spodnjih slemen na km2 gorovij, najnižja pa v nerazgibanih ravninah z 0,5 ha/km2. Razmerje med največjo
in najmanjšo gostoto spodnjih slemen je skoraj 20 : 1.
Povprečna gostota srednjih slemen v Sloveniji je le 0,7 ha/km2. Največja je v razgibanih gričevjih
z 0,9 ha/km2, najnižja pa v nerazgibanih ravninah s komaj 0,2 ha/km2. Razmerje med največjo in najmanjšo gostoto srednjih slemen je nekaj manj kot 4 : 1.
Povprečna gostota zgornjih slemen v Sloveniji je 16,5 ha/km2. Največja je v gorovjih s 23,2 ha, najnižja pa v nerazgibanih ravninah z 2,2 ha/km2. Razmerje med največjo in najmanjšo gostoto zgornjih
slemen je nekaj več kot 10 : 1.
Povprečna gostota ravnin v Sloveniji je 9,1 ha/km2. Največja je v nerazgibanih ravninah s 67,8 ha,
najnižja pa v gorovjih s komaj stotinko ha/km2. Razmerje med največjo in najmanjšo gostoto ravnin
je kar 262 : 1. To je največje razmerje pri reliefnih tipih in drugo največje razmerje pri reliefnih in pokrajinskih tipih skupaj.
Tudi pri gostoti reliefnih tipov glede na morfološke enote površja, določene s topografskim pozicijskim indeksom, so razlike precejšnje.
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Reliefni tip nerazgibana ravnina ima največjo gostoto v morfološki enoti površja ravnina z 71,2 ha
nerazgibanih ravnin na km2 ravnin. Tudi razgibane ravnine imajo največjo gostoto v ravninah z 16,9 ha/km2.
Nerazgibane gričevja imajo največjo gostoto v srednjih pobočjih s 35,8 ha/km2, razgibana gričevja
pa v srednjih slemenih s 16,2 ha/km2.
Nerazgibane hribovja imajo največjo gostoto v zgornjih pobočjih s 40,5 ha/km2, razgibana hribovja
pa v spodnjih slemenih s 7,8 ha/km2.
Gorovja imajo največjo gostoto v zgornjih dolinah z 18,7 ha/km2, velike doline pa v spodnjih pobočjih z 1,9 ha/km2.
Pri pokrajinskih tipih smo za primerjavo izbrali razmeroma preprosto geografsko tipizacijo, ki Slovenijo na prvi ravni deli na 4 pokrajinske enote in na drugi ravni na 9 podenot. Prva raven je povezana
z lego Slovenije na stiku štirih velikih evropskih geografskih enot: alp, Panonske kotline, Dinarskega
gorovja in Sredozemlja, na drugi ravni pa so enote prve ravni razdeljeni predvsem glede na razgibanost površja in kamnine (Perko 2007b, 33–54).
Shema te geografske tipizacije, ki sloni predvsem na naravnih sestavinah pokrajine in rabi tal, je
naslednja (preglednica 2):
• prva enota (alpske pokrajine) ima tri podenote oziroma tipe (alpska gorovja, alpska hribovja in alpske
ravnine),
• druga enota (panonske pokrajine) ima dve podenoti oziroma dva tipa (panonska gričevja in panonske
ravnine),
• tretja enota (dinarske pokrajine) ima dve podenoti oziroma dva tipa (dinarske planote ter dinarska
podolja in ravniki),
• četrta enota (sredozemske pokrajine) ima prav tako dve enoti oziroma dva tipa (sredozemska gričevja
in sredozemske planote).
Preglednica 2:PokrajinskitipiSlovenije(Perko 2007a).
pokrajinski tipi
alpska gorovja
alpska hribovja
alpske ravnine
panonska gričevja
panonske ravnine
dinarske planote
dinarska podolja in ravniki
sredozemska gričevja
sredozemske planote

km2

%

3061,77
4660,02
819,20
2994,47
1296,97
3809,31
1896,89
1061,03
673,27

15,10
22,99
4,04
14,77
6,40
18,79
9,36
5,23
3,32

Največja gostota spodnjih dolin je v alpskih gorovjih s 23,3 ha spodnjih dolin na km2 alpskih gorovij, najnižja pa v panonskih ravninah z 1,1 ha/km2. Razmerje med največjo in najmanjšo gostoto spodnjih
dolin je nekaj več kot 24 : 1.
Največja gostota srednjih dolin je v dinarskih podoljih z 0,66 ha/km2, najnižja pa v panonskih
ravninah s komaj 0,1 ha/km2. Razmerje med največjo in najmanjšo gostoto srednjih dolin je manj
kot 11 : 1.
Največja gostota zgornjih dolin je v alpskih gorovjih z 8,4 ha, najnižja pa v panonskih ravninah
z 0,1 ha/km2. Razmerje med največjo in najmanjšo gostoto zgornjih dolin je 76 : 1.
Največja gostota spodnjih pobočij je v dinarskih podoljih s 34,3 ha spodnjih pobočij na km2 dinarskih podolij, najnižja pa v panonskih ravninah s 13,0 ha/km2. Razmerje med največjo in najmanjšo gostoto
spodnjih pobočij je nekaj manj kot 3 : 1.
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Največja gostota srednjih pobočij je v sredozemskih planotah z 2,7 ha/km2, najnižja pa v panonskih ravninah z 0,3 ha/km2. Razmerje med največjo in najmanjšo gostoto srednjih pobočij je nekaj več
kot 9 : 1.
Največja gostota zgornjih pobočij je v sredozemskih planotah z 29,9 ha, najnižja pa v panonskih
ravninah s 7,5 ha/km2. Razmerje med največjo in najmanjšo gostoto zgornjih pobočij je točno 4 : 1.
Največja gostota spodnjih slemen je v alpskih gorovjih z 9,2 ha spodnjih slemen na km2 alpskih gorovij, najnižja pa v panonskih ravninah z 0,2 ha/km2. Razmerje med največjo in najmanjšo gostoto spodnjih
slemen je nekaj več kot 61 : 1.
Največja gostota srednjih slemen je v sredozemskih planotah z 0,9 ha/km2, najnižja pa v panonskih
ravninah z 0,1 ha/km2. Razmerje med največjo in najmanjšo gostoto srednjih slemen je nekaj več kot 9 : 1.
Največja gostota zgornjih slemen je v alpskih gorovjih z 22,0 ha, najnižja pa v panonskih ravninah
z 0,9 ha/km2. Razmerje med največjo in najmanjšo gostoto zgornjih slemen je nekaj manj kot 25 : 1.
Največja gostota ravnin je v panonskih ravninah s 76,9 ha, najnižja pa v alpskih gorovjih z 0,3 ha/km2.
Razmerje med največjo in najmanjšo gostoto ravnin je kar 265 : 1, kar je sploh največje razmerje.
Tudi pri gostoti pokrajinskih tipov glede na morfološke enote površja, določene s topografskim pozicijskim indeksom, so razlike precejšnje.
alpska gorovja imajo največjo gostoto v zgornjih dolinah s 26,8 ha alpskih gorovij na km2 zgornjih
dolin, alpska hribovja v spodnjih slemenih s 33,3 ha/km2, alpske ravnine pa v ravninah s 16,9 ha/km2.
Panonska gričevja imajo največjo gostoto v srednjih pobočjih z 19,9 ha/km2, panonske ravnine pa
v ravninah s 54,4 ha/km2.
Dinarske planote imajo največjo gostoto v srednjih pobočjih s 24,9 ha/km2, dinarska podolja pa prav
tako v srednjih pobočjih s 14,0 ha/km2.
Sredozemska gričevja imajo največjo gostoto v srednjih slemenih s 6,2 ha/km2, sredozemske planote pa v srednjih pobočjih s 5,1 ha/km2.

6 Sklep
Topografski pozicijski indeks je eden od objektivnih kvantitativnih kazalnikov razgibanosti površja. Kombiniranje njegovih vrednosti glede na dve različno obsežni sosedstvi omogoča določanje
morfoloških enot površja z digitalnim modelom višin v okviru geografskih informacijskih sistemov.
Koristi pri preučevanju pokrajin. Tako so na primer v raziskavi gorovja Spring Mountains na jugu Nevade (Guisan, Weiss, Weiss 1999) z uporabo tristometrskega, tisočmetrskega in dvatisočmetrskega
sosedstva ugotovili, da je topografski pozicijski indeks za višino površja drugi najvplivnejši kazalnik
za razporeditev rastlinstva.
V Sloveniji od desetih možnih morfoloških enot več kot desetino površja obsegajo:
• spodnja pobočja s 25,2 %, ki so najbolj značilna za razgibane ravnine in nerazgibana gričevja,
• zgornja pobočja z 19,5 %, ki so najbolj značilna za nerazgibana in razgibana gričevja ter nerazgibana
hribovja,
• zgornja slemena s 16,5 %, ki so najbolj značilna za gorovja ter razgibana in nerazgibana hribovja,
• spodnje doline s 16,4 %, ki so najbolj značilne za gorovja in razgibana hribovja.
S topografskim pozicijskim indeksom in programi LaNDSERF, SaGa in TaS (Hrvatin, Perko 2008)
lahko sorazmerno hitro določimo morfološke enote površja celotne države. Take členitve pa imajo celo
vrsto pomanjkljivosti in se pogosto ne skladajo z našo predstavo o izoblikovanosti površja oziroma z dejanskimi razmerami v pokrajini. Njihova uporabnost je zato omejena.
Če pa kazalnike in metode priredimo slovenskim razmeram, na primer s spreminjanjem mej razredov ali obsega sosedstva, jih testiramo na terenu, pretehtamo poimenovanje morfoloških enot in podobno,
se njihova uporabnost bistveno poveča. Pri interpretaciji rezultatov je pomembno tudi, da poznamo
bistvo algoritmov določanja morfoloških enot pri posameznih programih.
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IZVLEČEK
PrvirezultatimerjenjapremikovpovršjanaobmočjuJesenicinPotoškeplanines kombinacijoInSAR
inGPSmeritev
Interferometrijapermanentnihsipalcev(PSI)omogočameritvedeformacijzemeljskegapovršjanamilimetrskiravni.Metodatemeljinačasovnianalizičimboljkoherentnihodbojevradarskegasignalaod
t. i. permanentnihsipalcev (PS).PSIjepredvsemprianalizipremikovs horizontalnokomponentoprecej
omejen,zatosmov okviruprogramaGalileoizvedliprojektI2GPS,v okvirukateregasmorazviliinovativnonapravozamerjenjepremikovv prostoru (3R),sestavljenoizkompaktnegaaktivnegasipalca(CAT)
terGPSanteneinsprejemnika.NapravosmotestiralinaplazunaPotoškiplanini,kjersmoopazovalipremikanjevelikegaplazu,inpriBlejskiDobravi,kjersmoposkusiliocenitimorebitnotektonskoaktivnost
Savskegapreloma.RezultatisočasnihInSARinGPSmeritevdajejozelospodbudnerezultate,predvsem
z inženirskogeološkegavidika.Zaznalismostalnoaktivnopremikanjeplazu.Opazovanipremikivzdolž
pobočjasodosegalihitrostiokoli67 mm/letoinsoskladniz opazovanjiv naravi.Rezultatopazovanja
točkezaocenotektonskegapremikanjanadrugistraniSavskegaprelomajemanjzanesljiv,verjetnozaradioddaljenostimersketočkeodreferenčnegapoligona.
KLJUČNEBESEDE
InSAR,GPS,pobočnimasnipremiki,premikizemeljskegapovršja,zemeljskiplazovi,tektonika
ABSTRACT
Preliminaryresultsofsurfacedisplacementmeasurementsusinga combinationofInSARandGPS
fortheareaofJeseniceandPotoškaplanina
PermanentScattererInterferometry(PSI)enablesmeasurementsofgrounddeformationphenomenaat
milimetricscale.Thetechniqueisbasedonanalysisofpermanentscatterers(radarsignalreflectors)that
arephasecoherentovera certainperiodoftime.PSItechniquehaslimitationsindetectinghorizontalcomponentofdisplacementsandtoovercomethisissuetheGalileoI2GPSprojectwaslaunched.I2GPSproject
(02/2010–09/2011)aimedtodevelopa noveldeviceconsistingofa CompactActiveTransponder(CAT)
andintegratedwiththeGPSantennaandreceiver.A seriesofdevicesweredeployedina landslidearea
inPotoškaplaninaandinthevicinityofthepotentiallyactiveSavaFault,respectively.Thefirstresults
arepromising.Thedevicesdetectedconstantmovementsofthelandslide.Observeddownslopemotionreached
values of approximately 90mm/year and is in line with field observations. On the other hand the
observedmotionofthepotentiallyactiveSavafaultseemstobelessreliable;mostprobablyduetolarge
distanceofthesurveyinglocationfromthereferencepolygon.
KEYWORDS
InSAR,GPS,slopemassmovements,groundmotions,landslides,tectonics
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1 Uvod
Interferometrijo umetno odprtinskega radarja (InSaR – InterferometryofSytheticApertureRadar)
so od poznih osemdesetih let razvijali za zaznavo razlik med dvema radarskima posnetkoma kot t. i. diferencialno InSaR metodo (DInSaR – DiferentialInSAR). V poznih devetdesetih so metodo nadgradili
v PSI, s katero je možno analizirati razlike med več zaporednimi radarskimi zapisi (posnetki), in tako
spremljati premike določenega območja skozi daljše časovno obdobje. V preteklih desetletjih so metodo uporabili v različnih panogah, ki se ukvarjajo s časovnimi spremembami zemeljskega površja. uporabili
so jo v hidrologiji (Declerq s sodelavci 2005; Ludwig in Schneider 2006), pri zaznavanju posedanja tal
zaradi rudarjenja (Carnec in Delacourt 2000), v glaciologiji (Mohr in Madsen 2000), v ekologiji (borgeaud in Wegmüller 1997), v vulkanologiji (Salvi s sodelavci 2004), pri spremljavi počasnega plazenja
(Hiley s sodelavci 2004; bovenga s sodelavci 2006; Farina s sodelavci 2006; Hole s sodelavci 2011; Žibret,
Komac in Jemec v tisku) in v neotektoniki (Komac in bavec 2007; bürgmann s sodelavci 2006; Massironi s sodelavci 2009; Vilardo s sodelavci 2009; Sansosti s sodelavci 2010).
NaVSTaR GPS je bil zasnovan leta 1974 kot satelitski navigacijski sistem ameriškega ministrstva
za obrambo za vojaške in civilne namene. Leta 1994 po ustanovitvi IGS-a (InternationalGNSSService)
je GPS postal polno operativen in je omogočal milimetrsko natančne meritve (Mueller in beutler 1992,
Dow s sodelavci 2009).
Osnovni namen aktivnosti v I2GPS projektu je bil združiti GNSS in InSaR tehnologijo, jo testirati
v naravi, sočasno izmeriti deformacije z obema metodama in rezultate uporabiti za spremljanje premikov v treh razsežnostih (3R). Za izvedbo projekta smo izbrali dve testni območji; terensko pri Jesenicah
(slika 1) in laboratorijsko v Delftu (Nizozemska). Rezultatov iz laboratorijskega območja v tej objavi
ne podajamo lahko pa jih bralec najde v Mahapatra s sodelavci (2011). V nadaljevanju predstavljamo
rezultate meritev iz okolice Jesenic, kjer smo naprave postavili na plazu na Potoški planini in južno od
Savskega preloma pri blejski Dobravi. Podajamo tudi geološke interpretacije izmerjenih premikov.

2 Metodologija
PSI tehnika se tradicionalno opira na odboj radarskega signala od permanentnih sipalcev. Navadno so to grajeni objekte (hiše, ceste, jezovi) in redkeje kamninske golice na zemeljskem površju. Ti odbijajo
radarski signal nazaj proti satelitu. Zaradi nekaterih slabosti tehnike (nezmožnost sipanja/odbijanja signala na poraščenih območjih, spreminjanje vsebnosti vlage v PS …) so bili razviti t. i. umetni sipalci,
kot so kotni sipalci (CornerReflector) in aktivni odbojniki CaT (CompactActiveTransponder). V slednjem primeru gre za napravo, ki radarski signal sprejme, ga ojača in pošlje nazaj proti satelitu. Razvita
je bila v podjetju SEa (Systems Engineering and assessment Ltd). Zaradi ojačane amplitude odbitega
signala so CaT-i dobro vidni na vseh radarskih posnetkih in potemtakem zagotavljajo visoko stopnjo
interferometrične povezave med radarskimi posnetki – imajo visoko stopnjo koherence. Pri obdelavi
podatkov se koherenca določi za vsako točko (pixel, PS) vsakega posnetka (Hanssen s sodelavci 2005).
Radarske posnetke smo pridobili pri ESa (EuropeanSpaceAgency), obdelalo pa jih je podjetje Fugro
NPa Ltd. Postopek obdelave ima več korakov:
• prepoznavanje CaT-ov in njihovega odziva na radarski signal na vsakem posnetku,
• priprava interferograma iz para posnetkov,
• modeliranje in odstranitev orbitalnih in topografskih vplivov s pomočjo orbitalne geometrije in digitalnega modela višin (DMV) območja,
• odstranitev preostalih orbitalnih in atmosferskih vplivov;
• obdelava vrednosti relativnih faznih zamikov za vsak CaT,
• preračun faznih zamikov v vrednost premika (deformacije) v smeri potovanja radarskega signala (LOS
line-of-sight).
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GPS antena in sprejemnik
Kompaktni aktivni sipalec (CAT)

Slika 1:I2GPSenotosestavljataGPSsprejemnikinantenaterCAT.
Radarski posnetki so bili posneti iz spuščajoče se tirnice satelita (descendingorbit), obenem pa je
bil kot snemanja od navpičnice zamaknjen za kot pogleda satelita, ki je pri satelitih Envisat 28,8°. Kot
referenčno točko smo izbrali merilno napravo na lokaciji Ref_2 (slika 2).
Zvezne GPS meritve smo opravili z anteno Satimo-005-a in s sprejemnikom Septentrio asteRx2e
HDC. Podatke o položaju smo beležili na vsakih 30 sekund v SbF formatu (SeptentrioBinaryFormat),
te pa so nadalje obdelali na Tehnični univerzi v Delftu. Glavni cilji obdelave so bili:
• zagotoviti čim bolj natančne koordinate in časovne nize v okviru ITRF2008 (InternationalTerrestrial
ReferenceFrame) za posamezna merilna mesta,
• oceniti atmosferske vplive in
• preveriti stabilnost referenčne točke (Ref_2).
Premike v 3R je mogoče dobiti z dopolnjevanjem obeh merskih metod, pri čemer imajo GPS (GNSS)
meritve natančnejšo vodoravno, InSaR meritve pa natančnejšo navpično komponento premikov. Kombinacija obeh metod podaja premike vseh CaT-ov in I2GPS enot v absolutnem referenčnem okvirju,
če je na merskem poligonu vsaj ena I2GPS enota in izboljšane 3R vektorje premikov vseh I2GPS enot.

3 Geografska umestitev in geološke značilnosti
Testno območje projekta I2GPS smo izbrali v območju Karavank v bližini Jesenic. V širšem strukturnogeološkem smislu leži testno območje znotraj prelomne cone Periadriatskega prelomnega sistema,
kamor prištevamo tudi Savski prelom. Območje grade predvsem paleozojske in mezozojske klastične
in karbonatne kamnine, ki so zaradi vpliva tektonike zelo poškodovane in porušene in kot take podvržene pojavom pobočnih masnih premikanj (zemeljskim plazovom, skalnim podorom in masnim
tokom).
CaT in GPS naprave smo postavili na območju plazu na Potoški planini (~ 1300 m n. v.). Postavili
smo štiri I2GPS enote in štiri CaT-i. Zemeljski plaz bi se lahko ob neugodnih vremenskih razmerah
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razvil v masni tok sedimentov in kot tak ogrozil nižje ležeče naselje Koroška bela. S podrobnimi geološkimi raziskavami smo namreč ugotovili, da so masni tokovi z območja Potoške planine v preteklosti
že dosegli vršaj, kjer danes stoji naselje Koroška bela (Jež s sodelavci 2008). Eden takšnih dogodkov
se je zgodil tudi leta 1789, ko je bilo v vasi uničenih ali poškodovanih 40 hiš.
Eno od sestavljenih I2GPS enot smo postavili južno od Savskega preloma, v bližini vasi blejska Dobrava. Namen te enote je bil v kombinaciji z enotami na Potoški planini meriti potencialne 3R premike
ob tem pomembnem prelomu.

4 Rezultati in geološka interpretacija premikov
Rezultati meritev kombiniranih I2GPS enot, postavljenih na območju plazu na Potoški planini, so
bili v skladu s pričakovanji in predhodnimi geološkimi opazovanji. Naprave so pokazale do 33,5 mm vodoravnega in do 12mm navpičnega premika v obdobju merjenja, ki je trajalo od februarja do avgusta leta 2011.
Razlike v zabeleženih premikih med posameznimi merskimi točkami znotraj območja zemeljskega plazu pripisujemo značilnostim gibanja mase plazu, ki vplivajo na različen način in hitrost deformiranja
posameznih delov plazu. Plazenje je stalno v vrhnjem delu plazu, na kar kažejo rezultati z merilnih naprav
CaT 1 in CaT 4 ter delno CaT 2 (slika 2). Merilna naprava CaT 3 kaže na relativno velike vodoravne premike, InSaR meritve na isti lokaciji pa ne kažejo bistvenega navpičnega premika. Predvidevamo, da gre
v tem primeru za manjši stranski plaz, ki se morda vede rotacijsko, lahko pa je vzrok takim rezultatom
tudi nagib betonskega temelja merilne naprave, ki ga sicer med terenskimi pregledi nismo ugotovili.
Legenda (geološka karta)
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Podatki InSaR in GPS so bili dostopni le za mesta, kjer smo meritve izvajali z obema metodama,
torej z enoto I2GPS. Iz ločenih podatkov smo skupne premike na posameznih merskih mestih (preglednica 1) izračunali v naslednjih korakih:
• iz InSaR premikov (v smeri pogleda satelita ter potovanja radarskega signala – LOS) smo izračunali
navpične komponente vektorja premika,
• iz GPS vektorjev premikov (upoštevana samo vodoravna komponenta) smo nadalje izračunali
vodoravne komponente vektorja premika,
• iz obeh komponent smo nazadnje izračunali premike v prostoru oziroma 3R vektor je premikov.
Preglednica 1:Izmerjenipremikiz obemametodamainizračunanidejanskipremiki.Vsevrednostipredstavljajopremikev obdobjuenegaletainsorelativnegledenalokacijoRef_2(slika 2).
V prvihdvehstolpcihsopodaniizmerjenipremikinalokacijahs CAT-i(premikv smeriradarskega
signala;premikv navpičnismeri),v stolpcih3do5sopodaniizmerjenipremikinalokacijah
z GPSanteno,v zadnjihtrehstolpcihpasopodanesmeriskupnih(prostorskih)vektorjevpremikov
(azimutpodajasmerpremika;odklonodvodoravnicepodajasmerpremikagledenavodoravnico,
kjernegativnavrednostpomenipogrezanje;celotenpremikpodajavelikostvektorjapremika
v prostoru).
InSaR (mm/leto)
premik
premik
v smeri v navpični
radarskega
smeri
signala
Ref 1
Ref 2
Ref 3
CaT 1
CaT 2
ZCaT 3
CaT 4
CaT 5

0,37
0,00
–14,13
–29,52
–9,59
3,49
–25,04
5,77

0,32
0,00
–12,23
–25,54
–8,30
3,02
–21,66
4,99

GPS (mm/leto)

kombinacija GPS-InSaR
(premik v prostoru)

premik
proti
severu

premik
proti
vzhodu

premik
navzgor

/
0,00
/
–22,09
/
–6,2
/
–0,64

/
0,00
/
–57,77
/
–12,91
/
8,44

/
0,00
/
3,9
/
–3,27
/
–5,01

azimut
premika
(°)

/
0,00
/
249
/
245
/
98

odklon1 od celoten
vodoravnice premik
(°)
(mm/leto)

/
0,00
/
–22,44
/
–11,9
/
30,54

/
0,00
/
66,91
/
14,64
/
9,83

Pri interpretaciji celotnih premikov smo upoštevali tudi napake meritev. Te smo za InSaR podatke ocenili na okoli ±1,2 mm v smeri radarskega signala za obdobje snemanja, za GPS podatke pa na
±1,6 mm za premike v smeri severa in ±2,25 mm za premike v smeri vzhoda. Kljub napakam rezultati
jasno namigujejo, da gmota drsi proti nižjim predelom in da je v prihodnje možno spet pričakovati pojave zemeljskih plazov ali celo drobirskih tokov.
I2GPS enota pri blejski Dobravi je pokazala velik vodoravni premik točke v smeri vzhod–jugovzhod. Izmerjena smer premikanja je v nasprotju s pričakovanji glede na znane geološke značilnosti Savskega
preloma, ki je razložen kot desnozmični prelom in bi po naših pričakovanjih moral povzročiti premik
točke (južnega krila) v smeri proti severozahodu. Poleg tega bi bil tektonsko povzročen premik 9 mm
(pre)velik za tako kratek čas merjenja. anomalijo si zaradi velike oddaljenosti merske točke od referenčne mreže na Potoški planini razlagamo z vplivom zunanjih dejavnikov na meritev (atmosferski vplivi
in velika razlika v nadmorski višini).
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5 Sklep
Preskus združitve dveh tehnik daljinskega opazovanja sprememb zemeljskega površja, radarske interferometrije in GNSS na dejanskem primeru pobočnega premikanja gmote je pokazal obetavne
rezultate za uporabo združenega pristopa k sistematičnem opazovanju takih pojavov v prihodnje. Trenutna izvedba naprave (enote I2GPS) ima določene omejitve, ki so predvsem tehnične narave (prenos
podatkov, napajanje …), zato je cilj nadaljnjih nadgradenj enote odprava ali zmanjšanje teh pomanjkljivosti. Kljub vsem omejitvam smo z rezultati meritev lahko določili hitrosti premikanja zemeljske
gmote, ki se lahko ob neugodnih razmerah spremeni v drobirski tok in ogrozi nižje ležeča naselja vzdolž
doline.
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IZVLEČEK
VečkriterijskovrednotenjevodonosnikaSpodnjeSavinjskedolinezapridobivanjeobnovljivetoplotne
energije
V prispevkupredstavljamoizsledkepreučevanjamožnostiuporabepodzemnevodenaobmočjuSpodnje
Savinjskedolinekottoplotnegaobnovljivegaviraenergije.S pomočjoprogramskeopremeArcGISsmona
osnovigeološkihinhidrogeološkihlastnostiobmočjaterparametrovpodzemnevodeizdelalikartoprimernostiizrabepodzemnevodekotobnovljivegaviraenergijeizsedmihpodatkovnihslojev(kart):debelina
omočenegasloja,prepustnost,globinadopovprečnihravnigladinepodzemnevode,nihanjegladinepodzemnevode,minimalneinpovprečnetemperaturevodetervodovarstvenaobmočja.Rezultatikažejo,da
jev splošnemvečinaSpodnjeSavinjskedolineugodnazatovrstnoizkoriščanjepodzemnevode.Najbolj
ugodnoobmočjejeokrogŽalca,najmanjpav okoliciDolenjevasi.Uporabljenpristoptemeljinarazponu
vrednostiparametrovnatemobmočju,uporabenpajetudizaostalaobmočja.
KLJUČNEBESEDE
podzemnavoda,obnovljivivirienergije,GIS,večkriterijskovrednotenje,SpodnjaSavinjskadolina
ABSTRACT
Multi-criteriaevaluationofLowerSavinjavalleyaquiferforexploitationofgroundwaterasa renewable energysource
InthepaperwepresenttheoutcomesofsuitabilityofgroundwaterexploitationintheLowerSavinjavalleyasa renewableenergysource.Onthebasisofgeological,hydrogeologicalpropertiesofthestudiedarea
andgroundwaterparameters,a finalmapwasproducedinArcGISfromseveninputlayers(maps):saturatedthickness,hydraulicconductivity,depthtoaveragewatertable,watertablefluctuation,minimal
andaveragewatertemperatureandfroma mapofgroundwaterprotectionzones.Resultsindicatethat
ingeneral,mostoftheLowerSavinjavalleyareaissuitableforexploitationofgroundwaterwithheatpumps,
withmostsuitableareaaroundŽalecandleastsuitableareaaroundDolenjavas.Usedapproachisbased
onthedataofstudiedarea,howeveritisapplicabletoanyotherareas.
KEYWORDS
groundwater,renewableenergysource,GIS,multi-criteriaevaluation,LowerSavinjavalley
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1 Uvod
Ob vse višjih cenah fosilnih goriv je izraba toplotne energije podzemne vode prek toplotnih črpalk
čedalje bolj aktualna. Ker se območja primernosti izrabe toplote iz tega vira dokaj razlikujejo predvsem
na geološke danosti, je posledično aktualno vprašanje, kateri predeli so bolj primerni za izkoriščanje
in kateri manj. V prispevku je bila kot primer analiziranega območja izbrana Spodnja Savinjska dolina,
ker zaradi plitvih nivojev podzemne vode predstavlja potencialno zanimivo območje z relativno enotno geološko zgradbo.
Oceno primernosti smo izdelali s pomočjo GIS orodja, ki omogoča upoštevanje več informacijskih
slojev, ki so združeni po utežnih faktorjih v končno karto primernosti območij za izrabo podzemne
vode oziroma vrtanje vrtin za toplotne črpalke. uporabljeni so bili sloji z nivoji gladin podzemne vode,
z njenimi minimalnimi letnimi temperaturami, z globino do neprepustne podlage, s prepustnostjo kamnin, z debelino omočenega sloja (vsi ti dejavniki predstavljajo naravne značilnosti ozemlja) ter
z vodovarstvenih območjih (antropogene določbe), ki delno omejujejo posege v vodonosnik. Posamezni podatkovni sloji so bili razdeljeni v pet razredov primernosti, nato pa so bili prek utežnih odstotkov
sešteti in združeni v končno karto primernosti izrabe podzemne vode kot obnovljivega vira toplotne
energije.

2 Geološki opis območja, podatki in opis metod
Obravnavano območje zajema osrednji del vodnega telesa Spodnje Savinjske doline (slika 1) in pripada geotektonski enoti Južnih alp (Placer 1997). V podlagi lahko spremljamo kamnine geoloških obdobij
od spodnjega triasa do kvartarja. Spodnja Savinjska dolina je z aluvialnimi sedimenti zapolnjena tektonska udorina pliocenskega in pleistocenskega obdobja. Ob Celjskem prelomu je nastala okoli 5 km
široka in prek 27 km dolga asimetrična depresija v smeri V–Z, globoka okoli 1400 metrov. V pliocenu
so jo zapolnjevali glinasto-meljasti in gruščasti sedimenti, v pleistocenu in holocenu pa prodni in peščeni sedimenti površinskih vodnih tokov. Ob njenem obrobju izdanjajo terciarni skladi, ki tvorijo tudi
podlago sami udorini. Na formiranje prodno-peščenih usedlin so vplivali mladi tektonski premiki z amplitudo vertikalnega premikanja (buser 1977).
Kvartarne usedline, ki so večinoma sedimenti z medzrnsko poroznostjo (večinoma so na tem območju prisotni prodi), so relativno dobro prepustne. Koeficient prepustnosti K za to območje se giblje med
3,4 × 10–2 m/s in 1,69 × 10–5 m/s. Vodonosnik je odprtega tipa in se napaja iz padavin in površinskih
vod, med katerimi je glavna reka Savinja, po kateri ima dolina tudi ime.
Za nivoje in temperature podzemne vode so bili zaradi konsistenčnosti uporabljeni podatki državnega monitoringa agencije Republike Slovenije za okolje (aRSO 2010), podatki o neprepustni podlagi
ter prepustnosti, ki so pridobljeni na osnovi vrtanja (Vižintin 1999; uhan, Vižintin in Pezdič 2011),
ter podatki o poroznosti, ki so bili določeni na podlagi granulometrije (uhan s sodelavci 1996).
Podatki o nivojih gladin in temperaturah so zbrani iz 19 merilnih postaj aRSO-ta v štiriletnem obdobju (2005–2008). Ker so na posameznih merilnih postajah nameščene različne merilne naprave (ročni
merilniki, limnigrafi, datalogger-ji, avtomatska merilna postaja), ki beležijo podatke o nivojih podzemne vode v različnih časovnih intervalih, smo za vse postaje izbrali dnevne meritve, ki so bile izmerjene
ob 12. uri. Za celotno obdobje smo prek grafov nihanja podzemne vode na posameznih postajah določili najmanjši, največji in povprečni nivo ter tudi povprečne globine do podzemne vode.
Za podatke o temperaturah podzemne vode smo za vse postaje uporabili mesečne podatke, saj so
intervali merjenj po postajah različni. Po podobnem grafičnem postopku kot za nivoje podzemne vode
smo določili maksimalno, minimalno in povprečno temperaturo za posamezno merilno postajo. Podatki o neprepustni podlagi so zbrani iz več virov (Vižintin 1999; osebna komunikacija 2011; uhan, Vižintin
in Pezdič 2011). Podatki o koeficientu prepustnosti so bili določeni na osnovi meritev v 23 vrtinah (Vi-

34

Večkriterijsko vrednotenje vodonosnika Spodnje Savinjske doline za pridobivanje obnovljive …

Letuš

Parižlje
Breg

Zg. Grušovlje

Orla vas
Trnava

Šempeter 2
Šempeter
Latkova vas

Gotovlje
Žalec

Dolenja vas

Škofja vas
Arja vas
Medlog 2
Levec
Levec 2

Celje

Medlog

0

1

2

3

4
km

Legenda

Merilne postaje

Obravnavano območje

Vodno telo Spodnje Savinjske doline

Slika 1:ObmočjevodnegatelesaSpodnjeSavinjskedoline.
žintin 1999). Za celotno preiskovano območje smo za poroznost prevzeli vrednost n = 0,25, ki je določena s hidrogeološkimi izračuni na podlagi granulometrije (uhan s sodelavci 1996).
Za izdelavo karte vodovarstvenih območij so bili uporabljeni podatki iz spletnega portala WFS GIS
aRSO (medmrežje 1), ki temeljijo na Pravilniku o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja
(ur. . RS 64/2004, 5/2006).
Omenjeni podatki so bili urejeni v geopodatkovni GIS bazi (program ESRI arcCatalog 9.3). Najprej smo iz pridobljenih podatkov izrisali osnovne karte: karto minimalnih, maksimalnih in povprečnih
nivojev gladin podzemne vode, karto minimalnih, maksimalnih in povprečnih temperatur podzemne vode, karto neprepustne podlage, karto prepustnosti in karto poroznosti. Za izdelavo osnovnih kart
iz točkovnih podatkov merilnih mest smo izmed interpolacijskih metod uporabili krigiranje (angl.
kriging) (za karte nivojev in temperatur podzemne vode, za karto prepustnosti) in metodo utežne obratne razdalje IDW (angl. inversedistanceweighted) za karto neprepustne podlage). Pri karti koeficientov
prepustnosti je bila uporabljena njihova logaritmirana vrednost (log K), saj so vrednosti K porazdeljene lognormalno (Verbovšek in Veselič 2008) in so podatki bolj enakomerno razvrščeni v tovrstne
razrede.
Nato smo iz teh podatkov in osnovnih kart naredili izpeljane karte, ki so predstavljale vhodne podatkovne sloje v GIS-u. Tako smo od izpeljanih kart sprva izdelali karto debeline omočenega sloja (razlika
med kotami podlage in kotami povprečnega nivoja gladine podzemne vode), nato karto globin do povprečnih nivojev gladin podzemne vode (razlika med nadmorskimi višinami iz digitalnega modela višin
DMV25 z ločljivostjo 25 m (GuRS 2010) področja Spodnje Savinjske doline in kotami povprečnih vred-
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nosti nivojev gladine podzemne vode) ter karto nihanja gladine podzemne vode (razlika med maksimalnimi in minimalnimi nivoji podzemne vode). Tem kartam smo dodali še karti minimalnih in
povprečnih temperatur podzemne vode terkartokoeficientovprepustnosti.Vse te karte predstavljajo naravne značilnosti ozemlja, kot zadnja karta je bila izdelana karta vodovarstvenih območij, ki
predstavlja antropogeni sloj, saj so podatki za ta sloj človeške omejitve in ne naravne, poleg tega pa so
vodovarstvena območja prisotna le na prostorsko ločenih predelih v nasprotju z ostalimi sloji. Karte
so bile izbrane na podlagi ocene, da večja debelina omočenega sloja predstavlja bolj ugodne razmere
za izrabo toplotne energije podzemne vode, prav tako pa so bili kot bolj ugodni upoštevani naslednji
faktorji: manjša globina do vode, manjša letna nihanja, večja prepustnost, višje temperature ter manjše omejitve na vodovarstvenih območjih.
Vse karte predstavljajo rastri z velikostjo celice 25 krat 25 m. Da smo lahko karte primerjali in jih
na koncu združili v končno karto primernosti izrabe podzemne vode, smo podatke vsake posamezne
karte razdelili v pet razredov (razred 1: območje je najmanj primerno za izdelavo vrtin, razred 2: manj
primerno, razred 3: primerno, razred 4: bolj primerno in razred 5: najbolj primerno). Zaradi razpona
vrednosti podatkov, ki se razlikujejo med posameznimi vodonosniki/vodnimi telesi, se klasifikacija nanaša le na območje Spodnje Savinjske doline in ni uporabna za celotno Slovenijo, kar predstavlja izziv za
nadalje delo.
Sledilo je združevanje kart v skupno karto primernosti, kjer je bila vsaki izmed sedmih rastrskih
kart pripisana utežna vrednost v odstotkih (slika 2). uporabljen je bil postopek utežnega prekrivanja
slojev (angl. weightedoverlay) v orodju SpatialAnalyst. Pri izdelavi končne karte je bilo tako uporabljeno večkriterijsko vrednotenje vhodnih podatkov (angl. multi-criteriaevaluation;Carver 1991), kjer
posameznim vhodnim podatkovnim slojem določimo odstotke uteži in s tem določimo njihovo pomembnost, nato pa jih združimo (seštejemo) v skupno karto. Tovrstni pristopi so v rabi za vse prostorske analize,
kjer se ugotavlja hkratni vpliv več faktorjev, pri podzemni vodi pa se večkriterijski pristop v glavnem
uporablja za ugotavljanje potencialnih območij za izkoriščanje podzemne vode za oskrbo s pitno vodo,
namakanje ali umetno napajanje (El-Naqa s sodelavci 2009; Nagarajan in Singh 2009; Riad s sodelavci 2011). uteži so bile določene subjektivno, saj na primer pristopa za obravnavano tematiko, ki bi omogočil
zanesljivo preverbo izbranih pristopov s statističnimi izračuni za določanje uteži posameznih lastnosti (Komac 2003), ni. Večinoma za prve tri do štiri najbolj pomembne prve sloje težav pri izbiri prioritet
in uteži srednje pomembnih slojev ni, pri določevanju uteži za relativno manj vplivne sloje pa se lahko pojavijo težave zaradi subjektivnosti (Nath s sodelavci 2000), negotovost pa narašča z vključevanjem
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čedalje večjega števila slojev. V prispevku je zato uporabljen pristop z omenjenimi podatki, možno pa
bi bilo vključiti tudi dodatne sloje, na primer poplavna območja.

3 Rezultati in razprava
Rezultati in razprava sta sprva podani za posamezne informacijske sloje (karte), kot glavni rezultat pa je podana končna karta primernosti izrabe podzemne vode na območju Spodnje Savinjske kotline.
Prikazane so izbrane vhodne karte (sliki 3 in 4) ter končna karta (slika 5) kot glavni rezultat.
Pri obdelavi podatkov o nivojih gladin podzemne vode smo ugotovili, da je globina do nivoja podzemne vode v Spodnji Savinjski dolini zelo različna, saj niha med 0,88 m in 3,57 m. Največja izmerjena
globina je bila 8,25 m (med 11. in 14. 3. 2005 na postaji Šempeter), ob obilnih deževjih pa se nivo podzemne vode lahko dvigne tudi do nivoja terena. Povprečna globina do nivoja podzemne vode za celotno
območje Spodnje Savinjske doline je 2,80 m, merjeno od kote terena (slika 3a).
Podatki temperatur podzemne vode kažejo najvišje temperature konec jeseni in najnižje sredi pomladi. Najnižja izmerjena temperatura podzemne vode je bila 5,7 °C (6. 3. 2006, postaja Medlog), najvišja
pa 20,2 °C (2. 9. 2005, postaja Zgornje Grušovlje). Povprečna temperatura podzemne vode v Spodnji
Savinjski dolini za obdobje 2005 do 2008 pa je bila 12,3 °C (slika 3b), kar je precej ugodna temperatura za izkoriščanje toplotnega potenciala podzemne vode za delovanje toplotnih črpalk.
Karta neprepustne podlage (slika 3C) je pokazala, da obstajajo v podlagi posamezne depresije. Najverjetneje gre za depresijske erozije ali posledice paleotokov Savinje in njenih pritokov, manj verjeten
pa je tektonski nastanek. Na nekaterih mestih naletimo na neprepustno podlago tudi na globini 33 m,
merjeno od kote terena (uhan 1997).
Med podatki za koeficient prepustnosti je bil največji izmerjeni koeficient prepustnosti 3,4×10–2 m/s in
najmanjši 1,69 × 10–5 m/s. Kljub velikemu razponu pa celotno obravnavano območje glede na klasifikacijo prepustnosti po Šarinu (Šarin 1984) pripada le dvema razredoma zelo dobre ter srednje do dobre
prepustnosti. Najboljša prepustnost je v osrednjem delu Spodnje Savinjske doline, južno od Šempetra
in zahodno od Žalca, nekoliko slabša je prepustnost v okolici Dolenje vasi (slika 3D).
Na območju Spodnje Savinjske doline meri debelina omočenega sloja (slika 4a) od 0 do največ 18,28 m
(na mestu, kjer je v podlagi depresija). Globina do ravni podzemne vode je največja na obrobnih predelih doline, kjer se teren že začne dvigati v okoliško hribovje, najplitveje pa je podzemna voda na območju
Celja, Žalca in Zgornjih Grušovelj. Povprečna globina do ravni gladine podzemne vode je 2,8 m (slika 4b).
Nihanje gladine podzemne vode je najbolj intenzivno na področju Orle vasi in Medloga (slika 4C).
Odvisno je od trenutnih razmer oziroma kratkotrajnih dogodkov. Ker je voda v Spodnji Savinjski dolini dokaj plitvo pod površjem, je vpliv meteornih voda oziroma padavin precej neposredno vezan na
nihanje podzemne vode. Rezultati kažejo, da je nihanje precej veliko, saj je razlika med minimalnim
in maksimalnim nivojem na nekaterih točkah tudi do 3,58 m (povprečna vrednost za celotno obravnavano območje pa je 2,3 m).
Karta vodovarstvenih območij (slika 4D) kaže, da je trenutno le manjši del obravnavanega območja
zaščiten z vodovarstvenimi območji, na katerih veljajo ukrepi različnih stopenj za zaščito podzemne vode.
Iz končne karte primernosti območij za izkoriščanje toplotne energije podzemne vode (slika 5) je
razvidno, da je preučevano območje Spodnje Savinjske doline v splošnem precej primerno za izrabo
energije podzemne vode prek toplotnih črpalk. Nobeno območje v Spodnji Savinjski dolini ni povsem
neugodno za izrabo energije podzemne vode, saj pri skupni karti ni najslabšega oziroma prvega kakovostnega razreda. Relativna primerjava štirih območij primernosti (slika 5) kaže, da je manj primernih
območij relativno malo, le nekaj odstotkov, prav tako pa najbolj primernih območij. Več kot polovica
območja doline pripada razredu bolj primernih območij, dobra tretjina pa primernim. Najbolj ugodno območje je okrog Žalca, najmanj pa v okolici Dolenje vasi. Splošno gledano je vzhodni del doline
primernejši od zahodnega in severnega.
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Slika 4:Vhodnenerazvrščenekarte(podatkovnisloji):A –Kartadebelineomočenegasloja,B –Karta
globindopovprečnihravnigladinpodzemnevode,C –Kartanihanjapodzemnevode,D –Karta
vodovarstvenihobmočij(medmrežje 1).
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4 Sklep
S pomočjo programske opreme GIS smo analizirali razpoložljive prostorsko locirane podatke in
ugotovili, da je celotno območje Spodnje Savinjske doline precej ugodno za izkoriščanje toplotne energije podzemne vode s toplotnimi črpalkami. Poudarek je bil na iskanju relativnih razlik v primernosti
izkoriščanja znotraj obravnavanega območja. Čeprav je možen izbor drugačnih interpolacijskih
metod, informacijskih slojev in predvsem drugačnih utežnih vrednosti, menimo, da v splošnem ostajajo manj in bolj primerna območja za izkoriščanje podzemne vode s toplotnimi črpalkami na podobnih
predelih. Najbolj ugodno območje je okrog Žalca, najmanj pa v okolici Dolenje vasi. Ob čedalje večji
rasti zanimanja za obnovljive vire energije preko izrabe toplotne energije podzemne vode bi tovrsten
pristop lahko uporabili tudi za druga območja in posledično poenotili metode in razpone podatkov
za celotno Slovenijo. uporabljeno metodologijo je možno nadgraditi z uporabo dodatnih podatkovnih slojev in jo aplicirati na druga območja vodonosnikov z medzrnsko poroznostjo, v premislek in
izziv pa je uporaba metode pri razpoklinskih ali kraških vodonosnikih zaradi njihove heterogenosti
in drugačnega režima toka.

5 Viri in literatura
buser, S. 1977: Osnovna geološka karta SFRJ 1 : 100.000, list Celje. beograd.
Carver, S. J. 1991: Integrating multi-criteria evaluation with geographical information systems. International Journal of Geographical Information Systems 5.
Digitalni model višin 25. Geodetska uprava Republike Slovenije. Ljubljana, 2010.
El-Naqa, a., Hammouri, N., Ibrahim, K., El-Taj, 2009: Integrated approach for Groundwater Exploration in Wadi araba using Remote Sensing and GIS. Jordan Journal of Civil Engineering 3.

42

Večkriterijsko vrednotenje vodonosnika Spodnje Savinjske doline za pridobivanje obnovljive …

Komac, M. 2003: Napoved tveganja pred plazovi z analizo satelitskih in drugih prostorskih podatkov.
Doktorska disertacija, Naravoslovnotehniška fakulteta, univerza v Ljubljani. Ljubljana.
Medmrežje 1: http://gis.arso.gov.si/wfs_web (5. 4. 2011)
Nagarajan, M., Singh, S., 2009: assessment of Groundwater Potential Zones using GIS Technique. J. Indian
Remote Sensing 37.
Nath, S. S., bolte, J. P., Ross, L. G., aguilar-Manjarrez, J., 2000: application of geographical information
systems (GIS) for spatial decision support in aquaculture. aquacultural Engineering 23.
Placer, L. 1997: O premiku ob Savskem prelomu. Geologija 39. Ljubljana.
Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja. uradni list Republike Slovenije 64/2004.
Ljubljana.
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja.
uradni list Republike Slovenije 5/2006. Ljubljana.
Riad, P. H. S., billib, M., Hassan, a. a., Salam, M. a., El Din, M. N., 2011: application of the Overay
Weighted Model and boolean Logic to Determine the best Locations for artificial Recharge of
Groundwater. Journal of urban and Environmental Engineering 5.
Šarin, a. 1984: Navodilo za izdelavo osnovne hidrogeološke karte SFRJ. beograd.
uhan, J. 1997: analiza glavnih komponent podatkov o gladini podzemne vode v Spodnji Savinjski dolini.
Geološki zbornik 13. Ljubljana.
uhan, J., Matajc, I., Trišič, N., Savič, V., Miklavčič, J., Korenčan, M. 1996: Hidrološko-hidrogeološke
osnove monitoringa podzemnih vod v Spodnji Savinjski dolini. Ljubljana.
uhan, J., Vižintin, G., Pezdič, J. 2011: Groundwater nitrate vulnerability assessment in alluvial aquifer
using process-based models and weighhgts-of-evidence method: Lower Savinja valley case study
(Slovenia). Environmental Earth Sciences 64.
Verbovšek, T., Veselič, M. 2008: Factors influencing the hydraulic properties of wells in dolomite aquifers
of Slovenia. Hydrogeology Journal 16.
Vižintin, G. 1999: uporaba GIS-a pri modeliranju toka podtalnice. Magistrsko delo, Naravoslovnotehniška
fakulteta, univerza v Ljubljani. Ljubljana.

43

44

Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2011–2012, 2012, 45–54

REGISTER VIROV ONESNAŽEVANJA VODONOSNIKOV
LJUbLJANSKEGA POLJA IN LJUbLJANSKEGA bARJA
MatejaBregValjavec,dr. AlešSmrekar
GeografskiinštitutAntonaMelika,ZnanstvenoraziskovalnicenterSlovenskeakademijeznanostiinumetnosti
mateja.breg@zrc-sazu.si,ales.smrekar@zrc-sazu.si
PetraGostinčar
Inštitutzaraziskovanjekrasa,ZnanstvenoraziskovalnicenterSlovenskeakademijeznanostiinumetnosti
petra.gostincar@zrc-sazu.si

UDK:91:504.5(497.451)
IZVLEČEK
RegistervirovonesnaževanjavodonosnikovLjubljanskegapoljainLjubljanskegabarja
PredstavljenidigitalniregistervirovonesnaževanjavodonosnikovLjubljanskegapoljainbarjavsebujecelovitpregledpreteklihinsedanjihtočkovnih,linijskihinploskovnihvirov,kipredstavljajopotencialnogrožnjo
virompitnevode.Podatkizavzpostavitevregistrasobilipridobljeniz digitalizacijoanalognihpodatkovnihbazpreteklihbremen,lociranjemz metodamidaljinskegazaznavanjatergeolociranjemdigitalnih
podatkovaktivnihbremen.Registeromogočahiterinenostavendostopdoinformacijterpovezavemed
različnimiviripodatkovinjeuporabenv različnenamene,naprimerprinačrtovanjuposegovinmonitoringanaobravnavanihobmočjih,analizahvplivovnaokolje,kotstrokovnapodlagapajeuporabenzatakojšnje
ukrepanjev izrednihrazmerah.
KLJUČNEBESEDE
geografija,register,podatkovnabaza,virionesnaževanja,okoljskobreme,Ljubljanskopolje,Ljubljansko
barje
ABSTRACT
AquiferpollutionsourceregistryfortheLjubljanskopoljeandtheLjubljanabarje
ThedigitalaquiferpollutionsourceregistryfortheLjubljanskopoljeandtheLjubljanabarjecontainsa comprehensiveoverviewofpastandcurrentpoint,lineorplanepollutionsourcesthatrepresenta potential
risktodrinkingwatersources.Thedata,necessaryfortheregistrygeneration,wasobtainedwiththedigitalizationofanaloguedatabasesofpastpollutionsources,remotesensingmethods,andbygeolocating
thedigitaldataonpotentialpollutionloads.Theregistryprovidesa quickandsimpleaccesstospecific
informationandlinksbetweendifferentinformationsources.Itissuitedforseveralpurposes,suchasinterventionplanningandmonitoringthestudiedareas,environmentalimpactanalysesandcanbereferenced
asa professionalexpertiseinthecaseofurgentactioninextremeconditions.
KEYWORDS
geography,registry,database,pollutionsources,pollutionload,Ljubljanskopolje,Ljubljanskobarje

45

Mateja breg Valjavec, aleš Smrekar, Petra Gostinčar

1 Uvod
Register preteklih in sedanjih onesnaževalcev okolja je zbirka vseh dostopnih informacij, združena na enem mestu (strežniku). V prispevku predstavljeni primeri so del obsežnega registra onesnaževalcev
in predstavljajo stanje na območju vodonosnikov Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja (Smrekar
s sodelavci 2010).
Glavna vodna vira, ki ju izkoriščamo za javno oskrbo s pitno vodo v Ljubljani, sta prav aluvialna
vodonosnika na Ljubljanskem polju in Ljubljanskem barju, ki ju je naplavila reka Sava s svojimi pritoki. Območji polja in barja sta geološko gledano tektonski udorini, nastali s tektonskim pogrezanjem
in postopnim zasipavanjem z rečnimi in jezerskimi naplavinami (INCOME 2012) ter v sodobnem času
zelo urbanizirani s številnimi raznovrstnimi dejavnostmi.
Vzpostavitev takšnega registra je nujna, saj brez temeljnih informacij, katere aktivnosti potekajo
oziroma so potekale v prostoru in predstavljajo okoljska tveganja, ustreznih ukrepov za dolgoročno zaščito vodnih virov ni mogoče načrtovati. Prav tako so pomembne informacije, ali so dejavnosti morda
potekale pred časom, posledice pa so še zaznavne, oziroma ali obstaja tveganje, da se posledice že ukinjenih dejavnosti pojavijo celo v prihodnjem obdobju.

2 Metode in rezultati s primeri
Digitalni register sedanjih aktivnih in starih potencialnih virov onesnaževanja vodonosnikov je seveda obsežnejši, kot je predstavljen v prispevku, saj je verjetnost morebitnega recentnega onesnaženja
precej pestra. Sestavljajo ga tako točkovni, linijski kot ploskovni viri onesnaževanja. Pomembnejši točkovni viri, ki so vključeni v register, so večji industrijski onesnaževalci vode in objekti iz drugih dejavnosti
ter tudi točkovni onesnaževalci z ogljikovodiki. Evidentirane so tudi lokacije izcednih vod iz komunalnih in divjih odlagališč odpadkov, potencialni točkovni viri neprečiščenih odpadnih vod iz kanalizacijskih
objektov neposredno v podtalnico ali vodotok (predvsem požiralniki in ponikovalnice) in lokacije greznic.
Seveda predstavljajo tudi pri sedanjih virih gramoznice in divja odlagališča odpadkov v njih veliko grožnjo okolju, zato jim je bila posvečena posebna pozornost. Med pomembnejšimi sedanjimi linijskimi
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Slika 1:Shematskiprikazzgradbedigitalnegaregistra.
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viri onesnaževanja sta kanalizacijsko omrežje in obremenitve prometnic. Skupno smo evidentirali več
kot 80.000 točkovnih, linijskih in ploskovnih objektov v 20 skupinah.
Morebitna stara bremena še vedno predstavljajo grožnjo viru pitne vode. Gre za točkovne objekte,
ki so bili praviloma vključeni v razne evidence iz osemdesetih let 20. stoletja. To so industrijski obrati, ki so praviloma proizvajali, uporabljali ali skladiščili nevarne snovi. Poleg večjih industrijskih obratov,
so pridobljeni podatki tudi za manjše, vendar bolj nevarne objekte, kot so kemične čistilnice, lakirnice ter obrati za površinsko obdelavo in zaščito kovin. Posebna skrb je bila namenjena določitvi lokacij
nekdanjih, danes zasutih gramoznic, ki še vedno skrivajo številna neznana bremena in predstavljajo
nepredvidljivo grožnjo podtalnici.
Vsebina in zgradba digitalnega registra sta zelo obsežni in celostni, zato v nadaljevanju prispevka
predstavljamo nekaj metodološko zanimivih primerov.

3 Lociranje nekdanjih proizvajalcev nevarnih odpadkov do leta 1991
Temeljni problem: Za preteklo socialistično obdobje do devetdesetih let 20. stoletja je bilo značilno neučinkovito izvajanje zakonov in »industrokracija«, kar pomeni, da je imela industrija v Sloveniji
tako močan vpliv na politiko in upravo, da je lahko dolga leta brez kaznovanja onesnaževala okolje.
To je bilo posledica vsesplošne ideološke želje po čim večjem številu industrijskih delavcev. Industrija je to vlogo izrabljala z brezvestnim ravnanjem z odpadnimi snovmi. Velika onesnaženja so bila poznana
že v sedemdesetih in osemdesetih letih 20. stoletja (breznik 1990). Sredi 80-ih let so na primer kisline iz Galvanike v Šentvidu pri Ljubljani povsem razžrle betonsko kanalizacijo v prepustnem produ,
ker podjetje ni saniralo obratnih prostorov pred razširitvijo proizvodnje kromiranja. Kmalu za tem sta
bila s kromom onesnažena najbližja vodnjaka v Klečah, iz katerih so dve leti črpali »pitno« vodo v kanalizacijo. Zaradi onesnaženja vode v črpališču Jarški prod so v Ljubljani jeseni 1988 začeli z več kot enoletnim
črpanjem podtalnice v Savo. Kemiki so našli samo v odpadnih vodah Colorja v Medvodah, v podtalnici pod Colorjem, v Savi pod Medvodami in v več kot 10 kilometrov oddaljenem črpališču Jarški prod na
Ljubljanskem polju značilno sledno spojino dimetil-etil-dioksan, ki naj bi bila »prstni odtis« odpadnih voda Colorja (breznik 1990). Slednji primer kaže na širjenje onesnaževal po vodi na velike razdalje
in po različnih vodnih medijih (površinske tekoče vode, podtalnica).
Izdelava informacijskega sloja: Seznam industrijskih objektov, ki so proizvajali nevarne snovi, je
bil narejen na podlagi natančnega pregleda podatkov o odpadnih materialih v različnih industrijskih
sektorjih. Podatki so bili zbrani na podlagi takrat izpolnjenih popisnih obrazcev s strani delovnih organizacij. Pričujoči popis je zasnovan na podatkih o količinah in sestavi odpadkov v letu 1982 (Grilc,
Husić 1984). Študijo, ki je v obdobju nastanka ostala na ravni analognega registra, smo podrobno analizirali. Podatke smo spremenili v digitalno obliko (analogni register je vseboval podatek o lokaciji) in
izdelali informacijski sloj z vsemi obstoječimi podatki, kjer smo največ pozornosti namenili količini
odpadkov, vrsti nevarnih odpadkov in načinu ravnanja z njimi.
Uporabnost informacijskega sloja za nadaljnje analize: Podrobneje smo analizirali podatke za
območje vodonosnika Ljubljansko polje in s tem obravnavali 35 podjetij, v okviru katerih je delovalo
65 proizvodnih obratov. Kot primer proizvajalca nevarnih odpadkov znotraj kovinske industrije navajamo Tovarno kovinske galanterije, ki je imela v prvi polovici osemdesetih let 20. stoletja štiri proizvodne
obrate, ki so uporabljali različne proizvodne procese in proizvajali različne tipe industrijskih odpadkov. Ti obrati so bili galvana, lakirnica, obrat za toplotno obdelavo kovin in obrat montaže. V galvani
je letno nastajalo okrog 45 ton zelo strupenih trdnih odpadkov (kovinski hidroksidi (Cu2+, Ni2+, Cr3+,
Cr6+), cianidi, fosfati, nitriti), ki so jih po predhodnem postopku shranjevali v 200 litrskih sodih in odlagali
na odlagališče komunalnih odpadnih snovi. V obratu za toplotno obdelavo kovin so leta 1982 proiSlika 2:Proizvajalcinevarnihodpadkovleta 1982(GrilcinHusić 1984).p (str.48)
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zvedli 2250kg nekoliko manj nevarnih odpadkov kalilnega repičnega olja, ki so ga po predhodnem postopku odložili na odlagališče komunalnih odpadnih snovi. Lakirnica je proizvedla 300 kg zelo nevarnih
odpadnih snovi (smole, svinčevi kromati, Zn-kromat, TiO2, butanol, ksilen) v trdnem stanju, ki so jih
prav tako po predhodnem postopku odložili na odlagališče komunalnih odpadnih snovi. V preostalih obratih so proizvedli še okrog 1500 kg motornih olj in masti v obliki gošče, skladiščene v 200 litrskih
kovinskih sodih. Pri nekaterih drugih podjetjih so se pogosto pojavljali nevarni odpadki v sodih, ki so
jih odložili neznano kam. Skladno s tem smo izdelali tudi informacijski sloj z nekdanjimi gramoznicami, kjer so pogosto odlagali sode z nevarnimi odpadki.

4 Lociranje potencialnih lokacij odlaganja odpadkov med letoma 1959 in 1994
Temeljni problem: Z vidika preučevanja nekdanjih odlagališč je zelo pomembno dejstvo da, »… problematikaindustrijskihodpadkovšezdalečnibilaraziskanaindasevečinotehsnoviniodlagalonaobičajnih
odlagališčih …« (Orožen adamič in Pleskovič 1975). Problem nekdanjih (zasutih) divjih odlagališč ostaja nerešen do danes kljub dejstvu, da je registrov divjih odlagališč za območje Ljubljane več (Kušar 2000;
Smrekar s sodelavci 2006). Vzporedno z rastjo mesta se je večala količina odpadkov in s časom spreminjala tudi njihova struktura. Najprej so prevladovali organski odpadki, v sedemdesetih letih 20. stoletja
pa so začele naraščati količine anorganskih (tudi nevarnih) odpadkov in količina odpadkov na prebivalca. Leta 1975 je bilo v Ljubljani urejeno zbiranje in odvoz odpadkov na območju celotnega mesta
(brez obmestnih naselij Gameljne, Medno, Medvode). Z vidika divjega odlaganja odpadkov se je gramoznic celostno lotil Kosmač (1988). V Sloveniji je po ocenah nekaj tisoč opuščenih gramoznic s površinami
od 10 m2 do 10.000 m2. Samo na Ljubljanskem polju so evidentirali več sto gramoznic v skupnem obsegu
več kot 200 ha, kar pomeni več kot 3 % njegove površine. Večino gramoznic so po prenehanju kopanja
proda enostavno prepustili naravnemu preoblikovanju, veliko pogosteje pa celo odlaganju zelo različnih
odpadkov (Radinja v Konjar 2001). Tudi raziskave o prisotnosti divjih odlagališč odpadkov na Ljubljanskem polju (Kušar 2000; Smrekar 2007) kažejo na osredotočenje divjih odlagališč v opuščenih
gramoznicah in drugih površinskih kopih (na primer Jarški prod: 75 % popisanih odpadkov, 30.000 m3
je v gramoznicah), tudi na varstvenih območjih vodnih virov. Že v sedemdesetih letih so odlagali odpadke
v opuščenih gramoznicah tudi na severnem obrobju mesta (Orožen adamič in Pleskovič 1975). »… Izcednevodez divjihodlagališčv gramoznicahšeposebejogrožajopodtalnico.Naštevilnihodlagališčihsmo
naletelinanevarneodpadke,katerihsnovibilahkovplivalenakakovostpitnevode…« (breg in urbanc 2005).
Izdelava informacijskega sloja: Za pridobivanje podatkov smo uporabili metode daljinskega zaznavanja. V prvi fazi smo uporabili 3D stereo aerofotointerpretacijo arhivskih letalskih posnetkov. Rezultate
smo dopolnili s pomočjo Vizualne interpretacije digitalnega ortofota (Digitalni ortofoto posnetki,
CaS 2006, © GuRS) in avtomatske obdelave multispektralnih letalskih in satelitskih posnetkov. uporabili smo naslednje vire podatkov:
• arhivski letalski posnetki iz let 1959, 1964, 1975, 1985, 1994 (© GuRS 2009),
• RGb (red,green,blue) in IRRG (infrared,red,green) DOF (Digitalni ortofoto posnetki, CaS 2006, ©GuRS),
• multispektralni satelitski posnetek GeoEye1 (datum snemanja 17. 8. 2009),
• terenski popis vidnih divjih odlagališč odpadkov 2006 (© GIaM ZRC SaZu 2006).
Vizualno aerofotointerpretacijo smo izvedli na izbranih arhivskih letalskih posnetkih. Izvedli smo
točkovne (deloma poligonske) vektorizacije lokacij (grafična baza) in izdelali atributne baze za vsako
reprezentativno leto posebej: površina gramoznice, stanje gramoznice, raba tal in dostop. avtomatska
obdelava IRGb DOF-ov je temeljila na analizi bližnjeinfrardečega sloja, ki smo ga izolirali iz IRGb posnetka. V tem primeru območja zasutih gramoznic pogosto vidimo z zelo visokimi vrednostmi in ta sovpadajo
s suhimi toplimi objekti na zemeljskem površju, ki imajo višje vrednosti v bližnjeinfrardečem kanalu
Slika 3:Delitevnekdanjihgramoznicgledenasumpodpovršjemodloženihodpadkov.p (str.50)
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(neasfaltirane ceste, odprte nepozidane površine). Za zasute gramoznice je značilna tudi zelo heterogena tekstura, kjer prevladujejo višje vrednosti, oziroma se izkazujejo višje vrednosti na njihovih robovih.
Rezultate smo povezali s poligoni gramoznic, ki so bile določene na starih letalskih posnetkih in določili območja objektov, ki se prekrivajo. Podobno analizo smo izvedli na multispektralnem satelitskem
posnetku, kjer je infradeči kanal posnet v primerljivih valovnih dolžinah za analizo vegetacije. Štirikanalni satelitski posnetek smo uporabili tudi za določitev indeksa poškodovanosti vegetacije (na primer
NDVI), da smo rezultate izboljšali na območjih, ki imajo vegetacijski pokrov (gozd, območja zaraščanja, travniki). Končno število identificiranih gramoznic v tem obdobju je 214, od tega 130 zasutih in
že delno ali povsem poraslih z vegetacijo, 47 delno ali povsem pozidanih, 19 pa jih je celo še v fazi zasipavanja z odpadki. To pomeni, da je le 8 % gramoznic »ohranjenih« v prvotnem stanju.
Uporabnost informacijskega sloja za nadaljnje analize: V primeru nenadnega onesnaženja z nevarnimi snovmi, katerih možnega vira ni mogoče razbrati iz aktivnih onesnaževalcev, je informacijski
sloj gramoznic v povezavi z drugimi sloji (na primer bližina nekdanjih proizvajalcev nevarnih snovi)
v pomoč za lociranje potencialnih odlagališč nevarnih odpadkov.

5 Današnji onesnaževalci in njihova stopnja tveganja za podtalnico
Temeljni problem: Na območju vodonosnikov Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja stojijo
mnogi poslovni objekti, katerih delovanje je potencialno nevarno za onesnaženje podtalnice. Njihovo
stopnjo tveganja smo določili glede na trenutno prisotnost onesnaževal v podtalnici (Cr6+, tetrakloroetilen, trikloroetilen in druge nevarne snovi).
Izdelava informacijskega sloja: Primarni digitalni podatki so shranjeni v digitalni accessovi podatkovni bazi. To so tabelarični podatki o poslovnih subjektih (PRS, stanje marec 2009), ki jih je bilo treba
geolocirati, kar smo storili s povezovanjem na EHIŠ prek identifikatorja hišnih številk (HS_MID). Skupno število potencialnih objektov je 3862 in predstavljajo le dobrih 10 % vseh registriranih objektov
(37.184) v obravnavani podatkovni bazi, ki jih predstavljajo posamezni, predvsem proizvodni obrati. Na podlagi osnovne dejavnosti, razvrščene po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2010), smo
dejavnosti razvrstili v 5 skupin tveganja za podtalnico. Podatke smo povezali z rezultati ugotovitev
projektnih partnerjev na temo določitve aktualnih onesnaževal v podtalnici na preučevanem območju (Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija, Geološki zavod Slovenije, agencija Republike Slovenije za okolje,
Mestna občina Ljubljana). Podatki so prostorsko vezani na sedež podjetja, zato so v primerih, kjer proizvodnja poteka na drugotni lokaciji, podatki nepredmetni. Poleg številnih atributov, ki so predstavljeni
v datoteki, smo v zadnjem stolpcu določili poseben atribut, to je stopnja tveganja, ki jo obrat povzroča
za podtalnico.
Skupno oceno tveganja za podtalnico smo določili glede na aktualna onesnaževala v podzemni vodi
(Cr6+, tetrakloroetilen, trikloroetilen in druge nevarne snovi, kemikalije):
• obrati s potencialnim tveganjem za onesnaženje podzemne vode (druge kemikalije) (N 3047),
• obrati z nizkim tveganjem za onesnaženje podzemne vode (Cr6+ in organska topila) (N 319),
• obrati s srednjim tveganjem za onesnaženje podzemne vode (Cr6+ in organska topila) (N 425),
• obrati z visokim tveganjem za onesnaženje podzemne vode (organska topila) (N 59),
• obrati z visokim tveganjem za onesnaženje podzemne vode (Cr6+ in organska topila) (N 12).
Uporabnost informacijskega sloja za nadaljnje analize: V primeru nenadnega onesnaženja z nevarnimi snovmi, katerih možni vir so aktivni onesnaževalci, je informacijski sloj v povezavi z drugimi
sloji (točkovni viri očiščenih odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (zavezanci za poročanje agenciji Republike Slovenije za okolje) s številnimi reprezentativnimi kemijsko-biološkimi in fizikalnimi
parametri za posamezno dejavnost) v pomoč za natančno lociranje vira onesnaženja.
Slika 4:V registrujedatotekaprikazanapoatributu»Ocenatveganjazapodzemnovodo«.p (str.52)
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6 Sklep
Izbrane metode so običajne za pripravo digitalnih registrov, ki zajemajo podatke o današnjem stanju. Skladno s tem pri novih geolociranih bazah nismo naleteli na prevelike zagate. Na številne probleme
smo naleteli zlasti pri geolociranju objektov iz starih analognih baz, saj številni niso bili opremljeni
s prostorskimi koordinatami ter pri interpretaciji letalskih in satelitskih posnetkov. Zato smo morali
opraviti obsežno terensko preverbo zajetih podatkov.
Problematika, na katero smo naleteli, je bila pričakovana: podatki, ki naj bi spadali v tovrstne registre,
so razpršeni na različnih naslovih, institucije zbirajo podatke izključno za določene namene, zato podatki
ne nosijo popolnih informacij, podatki so nedostopni zaradi varovanja informacij zaupne narave, nosilci
podatkov so nezaupljivi do distribucije podatkov zaradi morebitnih zlorab, nekateri podatki se zbirajo, a so
dostopni le v agregirani obliki, nekateri podatki so dostopni le v tiskani obliki, ali v e-obliki, ki ni primerna
za nadaljnjo obdelavo, nekateri nosilci podatkov pa enostavno ne izkazujejo pripravljenosti za sodelovanje.
Potrebo po enotnem registru onesnaževalcev že vrsto let izražajo ustanove na lokalnem in državnem nivoju, ki se ukvarjajo z načrtovanjem rabe prostora, ugotavljanjem vplivov na okolje in iskanjem
povzročiteljev okoljskih obremenitev. Kar nekaj poskusov delnih vzpostavitev registra onesnaževalcev
je že bilo v preteklosti, a tako celovitega pregleda, kot je ta, še ni bilo. Register omogoča hiter in enostaven dostop do informacij ter povezave med različnimi viri podatkov.
Register je uporaben na različnih področjih in v različne namene, in sicer:
• kot strokovna podlaga za takojšnje ukrepanje ob izrednih razmerah v okolju,
• pri delu inšpekcij, ki se ukvarjajo z nadzorom nad onesnaževalci, in v primeru havarij, saj register
omogoča sledljivost do potencialnih virov onesnaženja,
• kot strokovna podlaga za pripravo ukrepov v zvezi z obvladovanjem tveganj za okolje in zdravje ljudi
v primeru okoljskih nesreč,
• pri analizi celovitih vplivov na vodne vire in okolje,
• pri načrtovanju emisijskega nadzora,
• pri pripravi sanacijskih programov degradiranega okolja,
• pri spremljanju kazalnikov varstva okolja,
• kot eden od temeljev za ustrezno prostorsko načrtovanje,
• pri načrtovanju oskrbe s pitno vodo in upravljanju vodovodnih sistemov.
Slovenija rabi centralizacijo meta podatkovnih okoljskih baz, obenem pa je treba od pristojnih ustanov, zadolženih za področje okolja in zdravja prebivalcev, zahtevati, da določijo upravljavca vozlišča
okoljskih meta podatkovnih baz, vrste vstopnih podatkov in njihove skrbnike ter metodologijo pridobivanja in tvorbe baz podatkov. Ker je zbiranje okoljskih podatkov v tem trenutku parcialno in zato
neracionalno, je treba prevetriti zakonodajo, vzpostaviti tesnejše sodelovanje ministrstev in osnovati mehanizme, ki bodo poenostavili delo poročevalcev in preprečili, da bi se njihove obveznosti podvajale.
Okoljski podatki so namreč zbrani na neenoten način, kar otežuje njihovo dostopnost in uporabo, zato
bi bilo treba preveriti primernost dosedanjega zbiranja okoljskih podatkov s ciljem, da bi zbirke podatkov služile več namenom hkrati (Zabeležka … 2010).
Zahvala:PrispevekjerezultatraziskaveImprovedmanagementofcontaminatedaquifersbyintegration
ofsourcetrackingmonitoringtoolsanddecisionstrategies –INCOME,kijefinanciranv okviruprograma/finančnega mehanizmaEvropskeunijeLIFE+,LIFE07 ENV/SLO/000725.
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1 Uvod

MATIJAZORN, 23. 9. 2010

Nemerski fotoaparati so ponavadi prvi, s katerimi se dokumentira posledice nenadnih naravnih
pojavov. Ker snemalci ponavadi nimajo znanja, kako je treba fotografirati pojave, da bi s tem omogočili naknadno fotogrametrično restitucijo, moramo ponavadi pri obdelavi takih posnetkov uporabiti
nestandardne fotogrametrične metode. Večinoma imamo opraviti s posameznimi posnetki, kar nam
zelo omeji možnost izmere 3D-podatkov. Posamezen posnetek lahko naorientiramo na obstoječi fotogrametričen 3D-model, izdelan s preseki, če so iz posnetka dovolj dobro vidne identične vezne točke
(Grussenmeyer in Yasmine 2004), iz aeroposnetkov pa lahko izmerimo relativne višine s pomočjo senc
ali osenčenj na podlagi klinometrije (Kirk s sodelavci 2003). Pri aeroposnetkih lahko uporabimo tudi
postopek monoplotinga, kjer pod aeroposnetek podložimo digitalni model višin DMV (Willneff in
sod. 2005). Da lahko uporabimo te metode, moramo dobro poznati elemente notranje orientacije posnetka (na primer goriščna razdalja objektiva, koordinate projekcijskega centra v slikovnem koordinatnem
sistemu, distorzije) in vsaj približno lokacijo stojišča fotoaparata. Pri fotoaparatih brez stalne goriščne
razdalje (spreminjajoči zoom) in posnetkih stranskega pogleda na objekt pa smo še bolj omejeni. Preostane nam le uporaba interaktivne metode orientacije posnetka na podlagi zelo gostega DMV-ja (Triglav
Čekada s sodelavci 2010), uporabimo lahko digitalne modele reliefa (DMR) ali digitalne modele površin (DMP), ki poleg reliefa prikazujejo še vegetacijo in stavbe.
Za evidentiranja obsega poplav septembra 2010 je Geografski inštitut antona Melika ZRC SaZu
23. septembra 2010 ročno snemal obsega poplav iz helikopterja. Snemanje je potekalo z več fotoaparati, v prispevku pa je podrobneje obravnavan posnetek, opravljen z nemerskim fotoaparatom Cannon

Slika 1:PosnetekjužnegadelaDobrepolja.
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Slika 2:Poplavljenažupnijskacerkevv Strugahobpoplavi23. septembra 1933(Kolbezen 1992, 216).
PowerShotSX10 IS. Posnet je bil obseg poplav na Ljubljanskem barju, Radenskem polju in Dobrepolju, pri čemer se moramo zavedati, da je bil prelet opravljen nekaj dni po najobsežnejših padavinah in
zato posnetki ne prikazujejo največjega obsega takratnih poplav.
Poplave septembra 2010 so bile med obsežnejšimi naravnimi nesrečami v zadnjih desetletjih v Sloveniji. bile so posledica obilnih padavin med 16. in 19. septembrom 2010 (Kobold 2011). Prizadetih
je bilo kar 137 slovenskih občin, škoda pa je bila ocenjena na prek 240 milijonov evrov (Komac in
Zorn 2011, 61). Poplave so povzročile veliko zanimanje tudi med strokovnjaki za daljinsko zaznavanje
(Zorn 2011), saj so bile po poplavah za ugotavljanje njihove razsežnosti uporabljene različne metode,
ki so temeljile na satelitskih (Oštir s sodelavci 2011; Veljanovski s sodelavci 2011), letalskih (Globevnik
in Vidmar 2010, 26; medmrežje 1; Veljanovski in Kokalj 2012) ali helikopterskih posnetkih (v tem prispevku).
Za testiranje uporabnosti interaktivne metode orientacije posnetkov poplav septembra 2010 na podlagi DMR-ja smo se odločili za posnetek, ki prikazuje južni del Dobrepolja s krajem Pri cerkvi – Struge
na desni strani posnetka (slika 1). Posnetek je bil izbran, ker prikazuje celoten južni del Dobrepolja z deli
pobočij na robovih. Pobočja so pomagala pri kontroli pravilnosti interaktivne orientacije posnetka.
Izjemne poplave na Dobrepolju nastanejo zaradi visoke vode, ki priteka iz kraških jam (na primer
Potiskavške jame, Kompoljske jame in Podpeške jame). Včasih se tem kraškim vodam pridruži še poplavna
voda Rašice, kot se je zgodilo tokrat in leta 1933 (slika 2; Komac in Zorn 2011, 68). Leta 1933 naj bi
bila gladina vode še za približno meter višja kot leta 2010 (Šiško Novak 2011, 75).

2 Interaktivna metoda orientacije posnetka na podlagi digitalnega modela višin
Fotoaparat smo kalibrirali s pomočjo kalibracijskega polja v programu PhotoModeler (medmrežje 2). Fotoaparat omogoča nastavitve različnih parametrov, tudi goriščne razdalje. Ker nastaviteh teh
parametrov med snemanjem poplav ne poznamo, teh podatkov nismo uporabili pri samem postopku.
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Slika 3:Rezultatorientacije:projekcijaDMR-janaposnetek,projekcijacestnaposnetek
(rdeče)terugotovljenemejepoplavnegaobmočjas pomočjotočkDMR-ja.
Pri testu so nam služili bolj kot ocena, ali lahko pričakujemo velika odstopanja na robovih slik. Ocenjujemo, da večjih odstopanj zaradi distorzije na robovih slike ni pričakovati.
ugotavljanje roba poplavljenega območja smo iz posnetkov izvedli s pomočjo interaktivne metode orientacije posnetka na podlagi DMV-ja (Rönnholm s sodelavci 2003; Triglav Čekada s sodelavci 2007).
Metoda temelji na iskanju najbolj ujemajoče se projekcije DMV-ja na stanje na posnetku, pri čemer
poiščemo orientacijske parametre posnetka (trije koti rotacij, tri koordinate projekcijskega centra v naravi,
merilo). Metoda je interaktivna in temelji predvsem na operaterjevem dobrem poznavanju podrobnosti na posnetku ter kako naj bi se ti odražali na projekciji DMV-ja.
Stranski pogled na ravno dno Dobrepolja žal ne nudi nobenih opornih točk za ugotavljanje ujemanja projekcije z DMV-jem. uporabljeni DMV podrobneje imenujemo DMR, ker prikazuje samo
točke reliefa. Zato smo za test izbrali primer, kjer imamo na obeh straneh posnetka velik del vzpetega
sveta, s pomočjo katerega smo lahko ocenili, kako pravilno smo uspeli projicirati DMR. uporabili smo
DMR Slovenije z velikostjo celice 5 krat 5 m, izdelan v okviru projekta CAS 2006(medmrežje 3).
Interaktivno metodo orientacije smo začeli z določitvijo približnih parametrov stojišča posnetka,
tako da smo z ortofotografije CAS 2006 odčitali približno lokacijo helikopterja v času snemanja. Ocena se je od končne vrednosti lokacije projekcijskega centra razlikovala po vsaki ravninski osi za približno
200 m. Približno višino helikopterja smo ocenili iz prikaza vzpetega sveta na obeh straneh posnetka
na približno 800 m nadmorske višine, saj je samo dno južnega dela Dobrepolja že na višini 410 m. Ocena
višine se je od končne vrednosti razlikovala za 130 m. Ker je samo dno polja bolj uravnano in brez opriSlika 4:Ugotovljenobsegpoplavprikazannaortofotografijiobmočja.p
Slika 5:UgotovljenobsegpoplavterDMRz višinamimed410min425mnaortofotografijiobmočja.p (str.60)
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jemljivih reliefnih značilnosti v DMR-ju, smo si pri interaktivni metodi orientacije pomagali z vključitvijo lomnih linij znotraj DMR-ja. Lomne linije so bili vektorji cest na območju posnetka, ki smo jih
vektorizirali iz ortofotografij CaS (stanje leta 2006). Kot vidimo iz slike 3, smo določili orientacijske
parametre, ki se zelo dobro ujemajo z DMR-jem in lomnimi linijami na samem posnetku. Odstopanja v podrobnostih ter v neujemanju lomnih linij s stanjem na posnetku opazimo le na spodnjem robu
slike, ki prikazuje območje najbližje fotoaparatu. Odstopanja lahko pripišemo neupoštevanju notranje
orientacije posnetka v postopku. Ocenjena odstopanja so v velikostnem razredu nekaj metrov, vendar
pod petimi metri, kolikor znaša stranica celice DMR-ja.

3 Obseg poplav na primeru Dobrepolja
Obseg poplav v 3D je bil določen na podlagi izbire najbližjih točk projiciranega DMR-ja na posnetek. Točke smo izvozili iz programa za interaktivno metodo orientacije v GIS okolje in prikazali poligone
zalite z vodo (slika 4).
Za lažje razumevanje, kateri deli Dobrepolja so bili zaliti v poplavah septembra 2010, smo podložili pod poligone poplavljenih območij podroben DMR za ravninski del Dobrepolja. Na sliki 5 je prikazan
DMR z višinami med 410 m in 425 m. Vidimo, da so bile poplavljene vse depresijske reliefne oblike, kjer
je bila nadmorska višina nižja od 418 m oziroma 417 m. Depresijske reliefne oblike v spodnjem desnem
delu slike 5 na testnem posnetku niso bile vidne, zato njihovega oboda nismo izvrednotili. Iz ostalih
helikopterskih posnetkov tega območja je razvidno, da so bili tudi ti deli poplavljeni. Do odstopanj v višini roba poplave je prišlo deloma zaradi nenatančnosti določitve meje zalitega območja, saj smo mejo
lahko postavili le na točke DMR-ja, in deloma zaradi nenatančnosti interaktivne metode orientacije,
saj nismo upoštevali parametrov notranje orientacije.
Površina zalitega dela Dobrepolja, vidnega na uporabljenem posnetku, je 47 ha. Večja sklenjena zalita
območja obsegajo: 17 ha, 15 ha, 7 ha in 5 ha. ugotavljali smo tudi manjša poplavljena območja, posamezne vrtače, ki merijo približno 0,5 ha. Na sliki 4 vidimo, da so bila zalita predvsem kmetijska zemljišča
in da ponekod globina vode ni bila zelo velika, saj lahko v osrednjem delu slike opazimo podolgovate
otoke, ki prikazujejo poljščine in segajo nad gladino (nepospravljena strnišča koruze).

4 Sklep
Na primeru obdelave ročnega posnetka narejenega iz helikopterja ob poplavah septembra 2010 nad
Dobrepoljem vidimo, da lahko tudi posamezne nemerske posnetke uporabimo v merske namene. S pomočjo interaktivne metode orientacije posnetka na podlagi DMR-ja 5 krat 5 m iz CAS 2006 smo izmerili
obseg poplav vidnih na testnem posnetku. ugotavljamo, da je bilo še nekaj dni po najobsežnejših padavinah v južnem delu Dobrepolja poplavljenih 47 ha zemljišč na nadmorskih višinah pod 418 m.
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IZVLEČEK
Objektnousmerjenokartiranjepoplavinnjihovavlogav poselitviosrednjegadelaLjubljanskegabarja
Prispevekseukvarjas prepoznavanjemzmožnostisamodejneobjektneklasifikacijevisokoločljivihpodatkovzakartiranjepoplavterz značilnostmiposelitveosrednjegadelaLjubljanskegabarjaz vidika poplavne
ogroženosti.Zakartiranjepoplavsmouporabilipodatkeletalskegasnemanja.Poselitvenavzorcaizdveh
obdobijstapredstavljenas tlorisistavb,razvidnihizkartFranciscejsko-jožefinskegakatastrazaKranjsko
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procesposeljevanjav osrednjemdeluLjubljanskegabarjaterprikažemo,nakaterihzemljiščihjeposelitevzeloverjetnokontinuiranaoziromaodnosumeščanjanovejšihhišdostarejših.
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Object-orientedmappingoffloodsandtheirroleinthesettlementinthecentralpartofLjubljanamoor
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1 Uvod
Ljubljansko barje obsega južni del Ljubljanske kotline (slika 1). Njegova glavna značilnost so redne poplave, ki so nekdaj oblikovale mokrotne lastnosti naravnega okolja in določale (omejevale) rabo
zemljišč. O tem pričajo številna imena (v pisnih virih Ljubljansko močvirje, Močvir, Morost, Marost,
domačinska oznaka Mah). V zadnjih 250 letih je človek to nekdaj močvirno in odljudno pokrajino močno preoblikoval (z obsežnimi hidrotehničnimi deli osušil) ter jo postopoma tudi naselil. Kljub temu
je ob izjemnih poplavah pod vodo še vedno dobra polovica barja (Orožen adamič 1998, 380–383). Vzroki,
ki jih navaja že Melik (1927, 5), so po domala stoletju še vedno nespremenjeni: obilica vode, ki se ob
vsakem večjem deževju zlije iz močnih kraških izvirov na južnem robu ter z obrobnega ozemlja v osrednjo uravnavo, premajhen strmec rek in ravnine ter premajhna, preplitva, z mnogimi jezovi in drugimi
objekti zožena struga Ljubljanice v Ljubljani. Zadnje večje poplave, pri katerih se je voda na območju
zadrževala več kot štirinajst dni, so bile septembra 2010. Ob najvišjem vodostaju (20. septembra) je bilo
opravljeno letalsko snemanje poplavljenega območja.
uporaba visokoločljivih posnetkov (z ločljivostjo boljšo od 1 m) omogoča hitre in podrobne odgovore
za odzivanje ob naravnih in večjih industrijskih nesrečah (velike nesreče). Poleg nemudoma razpoložljivega vpogleda v stanje prizadetosti območja, tovrstni podatki omogočajo tudi naprednejše analize
in interpretacije: kartiranje obsega nesreče (na primer poplav), analizo značilnosti prizadetega območja, analizo vzrokov za nastanek in načrtovanje preventivnih ukrepov.
Vendar je obdelava tovrstnih podatkov za velike nesreče, ko podatke rabimo hitro, izpeljane informacije pa morajo biti čim bolj točne in razumljive, vse prej kot lahka naloga. Zato stremimo k čim bolj
samodejnim postopkom obdelave, ki jim skušamo zagotoviti tudi ustrezno zanesljivost. Izdelava karte
pokrovnosti oziroma samodejno ugotavljanje poplavnih območij z visokoločljivih posnetkov narekuje uporabo objektno usmerjenega pristopa.
V prispevku se zato osredotočamo na vrednotenje zmožnosti objektno usmerjenega kartiranja visoko
ločljivih posnetkov v samodejnem načinu. Prepoznavamo tako prednosti kot omejitve, ki so posledica
značilnosti obravnavanega območja, lastnosti podatkov in načina obdelave podatkov. Nadalje se ukvarjamo s pomenom pridobljene karte poplav z vidika lastnosti poselitve na osrednjem delu Ljubljanskega barja.
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Slika 1:PoplavenaLjubljanskembarju20. septembra 2010.Modrasopoplavljenaobmočja,kisobila
pridobljenaz objektnousmerjenoklasifikacijoletalskihposnetkov,rdečepasostavbe.
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2 Objektno usmerjena analiza visokoločljivih podatkov
S povečevanjem prostorske ločljivosti detektorjev na satelitih in letalih se spreminja razmerje med
velikostjo piksla na eni ter razsežnostjo in podrobnostjo opazovanih objektov geografske stvarnosti na
drugi strani, zato pikselska klasifikacija ni več učinkovita in je treba uporabiti nove metode, ki so prilagojene lastnostim podob visoke ločljivosti (blaschke 2010). V zadnjem desetletju se je uveljavil objektno
usmerjen pristop (Veljanovski s sodelavci 2011). Ta združuje segmentacijo, ki je temeljna faza za razmejevanje elementov geografskih objektov, in klasifikacijo, ki je semantično (kontekstualno) podprta.
Segmentacija razdeli podobo na homogene skupine pikslov (segmente), semantična klasifikacija pa jih
nato razvršča v razrede na podlagi njihovih spektralnih, geometričnih, teksturnih in drugih lastnosti
(Navulur 2007).
Objektno usmerjene tehnike se med seboj lahko razlikujejo tako v načinu segmentacije (na primer večnivojska, enonivojska, glede na kriterije za homogenost, glede na izbrane kazalnike) kot v metodi
klasifikacije (na primer ob pomoči učnih vzorcev, z uporabo niza pravil) in izbiri klasifikatorja (na primer z metodo podpornih vektorjev – SVM, K-najbližjih sosedov).
Pri obdelavi podatkov prostorske ločljivosti pod 1 m ali 0,5 m smo se srečali z več problemi:
• Večja ločljivost odstira bistveno več podrobnosti o površju in objektih, kar mora metodologija objektne
obdelave znati prepoznati, ovrednotiti ter ustrezno uporabiti. ugotoviti, ali gre pri tem za bistven podatek o danem objektu ali ne, je za računalniški algoritem izjemno zahtevna naloga, ki je obstoječe metode
še ne rešujejo zadovoljivo, zato je postopke razpoznave in klasifikacije objektov treba prilagoditi namenu kartiranja.
• Za samo klasifikacijo je težava zastopanost ciljnih objektnih razredov (na primer zgradba) z velikim številom različnih reprezentacij, ki imajo lahko povsem različne spektralne, teksturne, geometrične in druge
lastnosti (na primer zgradba na novo krita s korci, valovitkami, vlaknocementom, lesenimi skodlami).
• Nadaljnja težava je prisotnost in številčnost senc. Sence puščajo skoraj vsi objekti, njihova lega in dolžina pa je odvisna od višine objekta in razmer, v katerih se izvaja snemanje (lega Sonca). Glede na
to, da smo pri enkratnem zračnem snemanju omejeni s pogledom od zgoraj, moramo vse nevšečnosti razumeti v tem kontekstu.
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Slika 2:DelČrnevasiv časupoplav20. 9. 2011.Letalskiposnetekjev lažnihbarvah(bližnjiinfrardeči,
rdečiinzelenikanal).
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• Večja ločljivost pri zajemanju podatkov pomeni tudi večjo količino podatkov za obdelavo in shranjevanje. Praviloma obdelava podatkov iz visoko ločljivih zajemov zahteva izjemno zmogljivo strojno
opremo ter več časa obdelave, zlasti, kadar je območje opazovanja veliko.
Zaradi v uvodu opisanih lastnosti območja, lastnosti razpoložljivih podatkov zračnega snemanja
in stanja obstoječih metodologij obdelave podatkov smo za kartiranje podrobne prostorske razporeditve poplav izbrali metodo objektne klasifikacije na podlagi učnih vzorcev.
V študiji smo uporabili podatke, ki so nastali ob snemanju poplav septembra 2010 iz letala. Snemanje
je izvajalo podjetje Geoin d. o. o. Posnetki barja so bili zajeti 20. septembra ob najvišjem vodostaju in
dan po najobilnejših padavinah, v ločljivosti 20 cm, v treh spektralnih pasovih: v zelenem, rdečem in
bližnjem infrardečem (bIR) spektru (slika 2). Posnetki so ortorektificirani (bIR DOF) in v koordinatnem sistemu D48.

3 Rezultati samodejne objektne klasifikacije in razprava
Zmožnosti objektne klasifikacije visoko ločljivih podatkov za večja območja vrednotimo v luči kakovosti rezultatov kartiranja (točnost prepoznave in določitve geografskih objektov) ter zmožnosti hitre
in računsko čim bolj avtonomne obdelave.
Objektna klasifikacija je v raznolikih in kompleksnih okoljih sicer uspešna, a zahteva razmeroma
velik obseg dela v fazi poklasifikacije (popravljanje napačnih razvrstitev je praviloma ročno na podlagi
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Preglednica 1:Pregledugotovljenihpomanjkljivostiuporabeobjektneklasifikacijev samodejnemnačinu
kartiranjaizvisokoločljivihposnetkovtermožnerešitve.
problem

primer

predlagane rešitve

Velikost območja obdelave in zelo
visoka prostorska ločljivost podatkov
sta lahko računsko prezahtevni.

Območje obdelave v 20 cm
ločljivosti pomeni hkratno obdelavo
30 Gb podatkov, v ločljivosti 1 m
pa 1 Gb podatkov.

Prevzorčenje na manjšo, a še primerno
ločljivost. Razrez območja in obdelava
po delih.

Kakovost podatkov snemanja:
radiometrična nekonsistentnost.

Območja so posneta v različni
intenziteti, kontrasti med posnetki
so neusklajeni. Identične skupine
objektov (na primer gozd) imajo
po območju zelo različne spektralne
lastnosti.

Strožje zahteve in ukrepi med
snemanjem.

Raznoliko in kompleksno okolje:
raznolike reprezentacije geografskih
objektov znotraj posamezne
kartirane kategorije rabe tal.

Vrste strešnih kritin in njihove
reprezentacije v analizi spektralnega
prostora (sliki 2 in 4).

Večja spektralna ločljivost (več
kanalov, obvezno tudi v bIR spektru).
Razširitev seznama kategorij za
učne vzorce, kasnejše združevanje
v objektne razrede oziroma ciljne
razrede rabe tal.

Raznoliko in kompleksno okolje:
navidezna spektralna »sorodnost«
med različnimi objekti in njihovo
napačno razvrščanje v fazi
klasifikacije.

Posamezni elementi iz kategorije
objektov »temne strehe« se napačno
razvrščajo tudi med sence na vodi,
podobno se lahko mokra
(poplavljena) cesta uvrsti
v kategorijo avtoceste (slika 3).

Popravki v poklasifikaciji: ročno
(zelo dolgotrajno) ali z uporabo
konceptualnih prostorskih analiz,
na primer z analizo okolice.

Raznoliko in kompleksno okolje:
Razgibane strehe, z dimniki,
razpoznavanje in zanemarjanje
sencami in podobno (sliki 3 in 4).
mikrostruktur na objektih, ki so za
kartiranje nepomembne podrobnosti.

Predobdelava podatkov (npr. glajenje
z nizkoprepustnimi filtri). uporaba
večnivojske segmentacije (deluje v več
merilih/ravneh vhodnih podatkov).

Interpretacija vsebine podobe:
objekti, ki so poplavljeni,
a se klasificirajo kot nepoplavljeni.

Hiše v poplavljeni ravnici, njive
koruze v poplavljeni ravnici (slika 3).

Konceptualne prostorske analize v fazi
poklasifikacije in uporaba lidarskih
podatkov: npr. analiza okolice na
podlagi terena. Če je zemljišče dvignjeno, hiša zelo verjetno ni poplavljena in
obratno. Glede na podatke lidarskega
DMR-ja in DMP-ja lahko določamo,
kateri objekti so dejansko poplavljeni,
čeprav so višji od vodne gladine.

Interpretacija vsebine podobe: rezultat
objektne klasifikacije praviloma
vsebuje precej napačno klasificiranih
objektov, ki jih pogosto ni mogoče
razložiti s podobnimi lastnostmi
atributov (na primer povsem različne
teksturne lastnosti).

Fotosintetično aktivno stanje polja
koruze in manjša skupina dreves.

uporaba informacij pod-objektne
analize segmentov v klasifikaciji. Pri
čemer je smiselno preverjati vsaj dve
lastnosti posameznega segmenta
(analiza porazdelitvene funkcije
vrednosti po posameznih spektralnih
kanalih, stopnja geometrične
deljivosti na manjše dele).
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Slika 4:Iskanjekompromisovv postopkukartiranjapriupravljanjuz velikiminesrečami.Prilagoditev
podatkov(prostorskeločljivosti)zaobdelavovečjihobmočij.Originalnitrikanalniletalskiposnetek
(BIR,R, Z)v ločljivosti0,2 m (A),posnetek,prevzorčennaločljivost1 m (B)iniznjegaizračunan
zemljevidpokrovnosti (C).Legendokategorijprikazujeslika 3.Namestu,kjerjenepoplavljena
skupinastavb(desnisrednjidelslike),sobilestavbepostavljenežeobprvikolonizacijiBarja.
Odnostedanjihz novejšimijetrebašepreveritiv naravi.Pričakovatije,dajebilterennasut.
vizualne kontrole). V primeru interpretacije podatkov pri upravljanju z nesrečami časa za obsežno poklasifikacijo nimamo, zato v študiji samodejnost postopka razumemo kot zadnji korak obdelave, ki je
računsko še avtonomen (brez večjega posredovanja operaterja). V študiji smo tudi privzeli, da so učni
vzorci lahko predizbrani, torej pripravljeni vnaprej. Glede na naravo nesreče (poplava, požar) mora operater dodati le učne vzorce prizadetih površin in prerazporediti morebitne napačne predizbrane.
Popolnoma samodejnega postopka (brez kakršnegakoli posredovanja operaterja) se v bližnji prihodnosti ne gre nadejati. algoritmi obdelave še nekaj časa ne bodo kos prepoznavanju zapletenih razmerij
v naravnem okolju, torej interpretaciji, ki so ji človeški možgani zlahka kos. Napredek vidimo prej v izboljšanju samodejnosti postopkov poklasifikacije. Tu bi vizualno interpretacijo lahko nadomestili
z izbranimi postopki analize okolice, ki bi potekali v samodejnem načinu.
Proces segmentacije in klasifikacije smo izvedli za širše območje osrednjega dela barja (slika 1).
Želena hitrost obdelave je določala prilagoditev podatkov. Izvorna prostorska ločljivost (slika 2) je bila
namreč računsko prezahtevna in časovno zelo potratna, zato smo upoštevaje velikost opazovanega območja podatke prevzorčili na ločljivost 1 m (slika 4). Postopek segmentacije smo prek segmentacijskih
parametrov nastavili tako, da je bilo mogoče razpoznavati tudi manjše vodne stukture, na primer vidne vodne jarke med koruznimi polji. Dobljeni segmenti so bili nato nadzorovano razvrščeni v pripadajoče
razrede s pomočjo niza učnih vzorcev in algortima SVM. Določali smo 15 razredov pokrovnosti (slika 3), od katerih jih šest ponazarja poplavljene površine oziroma vodo. Na ta način smo dobili boljši
rezultat, kot v primeru določanja samo po enega razreda za vodo, stavbe ali njive.
Podrobno kartiranje poplavljenega območja v samodejnem načinu (brez poklasifikacije) se je izkazalo za zahtevno. Zaradi zapletene agrarne strukture, različne višine vode in dejstva, da so na zemljiščih
lahko prisotni pridelki različnih višin (na primer koruza, zelje, visoka ali pokošena trava), ni bilo mogoče določiti zvezne površine poplavljenega površja (slika 3), ampak se je le-ta pogosto prekinjala in uvrščala
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v druge rabe tal (na primer njive). Ob pregledu rezultatov smo ugotovili nekatere značilne napake klasifikacije. Vzroke zanje smo podrobno preučili, preučili pa smo tudi možne rešitve za odpravljanje
pomanjkljivosti. ugotovitve podaja preglednica 1.

4 Novejša poselitev osrednjega dela Ljubljanskega barja in poplavna ogroženost
Po obdobju mostiščarjev (od okoli 2300 do 1700 pr. n. št.) in pred osuševalnimi deli je bilo Ljubljansko barje razen na osamljenih gričih zaradi rednih poplav in zamočvirjenosti precej neprivlačno
in popolnoma neposeljeno (Melik 1927). V gospodarskem pogledu je bilo to ozemlje majhne vrednosti. V drugi polovici 18. stoletja so se začela prizadevanja za njegovo osušitev in s tem resnejši posegi
v ta prostor. Začetki segajo v leta 1762–1769 (na primer Zornov projekt, Melik 1927, 6) in so obsegali
izkopavanje novih kanalov in prepredanje območja z jarki za odvajanje vode v glavne kanale, reke in
potoke. Stalna poselitev osrednjega dela barja je torej veliko mlajša, stara naj bi bila le dobrih 250 let.
Med leti 1772 in 1780 je bil izkopan Gruberjev prekop, ki je veliko prispeval k večjemu odtoku vode
in s tem zmanjšanju možnosti poplav, vendar pričakovani učinek na stopnjo osušitve in posledično kultivacije celotnega barja ni bil dosežen (Melik 1927). Dunajska vlada cesarja Franca je pripravila načrt
popolne osušitve barja in leta 1825 so se začela dela reguliranja in poglobljevanja struge Ljubljanice
in Gruberjevega kanala ter izkopavanja številnih večjih kanalov in manjših jarkov na samem barju. Dela
so trajala štiri leta in so doprinesla nova osušena območja, primerna za pašnike, travnike in poljedeljstvo,
pa tudi poselitev. Vendar slaba skrb za kanale območju kmalu ni več prizanašala s poplavami. Posamična popravljalna hidrotehnična dela so se v večjih in manjših časovnih razmikih vršila vse do 1. svetovne
vojne in naprej. Razmere pred večjimi priselitvami nazorno prikazuje več starejših zemljevidov, na primer Franciscejski kataster iz 20-ih let 19. stoletja (slika 5a).
Od tolikanj pričakovane poselitve barja ob njegovi izsušitvi se vidnejša poselitev ni zgodila vse do
30-ih let 19. stoletja. Dotlej so se pojavljala manjša naselja (posamezne hiše) predvsem ob robovih barja in vzdolž rek. Deloma je tak poselitveni vzorec posledica primernosti naravnih okoliščin za bivanje,
deloma pa administrativne razdelitve ozemlja med številne občine, ki mejijo na barje. Leta 1829 je gubernij mesta Ljubljane pod županstvom Hradetskega izdal dovoljenje za prvo razprodajo zemljišč na Volarju
(kasneje Karolinska zemlja – med Ižansko cesto in Črno vasjo) za poselitev in kultivacijo pod določenimi pogoji in odziv za nakup je bil dober (slika 5b). Leta 1840 je na razdeljenih parcelah stalo 25 hiš,
leta 1860 je število kmetij naraslo na 39, v njih pa so prebivali revnejši ljudje. Že v tem obdobju se je
pokazalo, da je načrtno in namensko poseljevanje barja, oziroma kot so jo tedaj imenovali, kolonizacija za Kmetijske družbe, večji del slabo premišljen proces. Razpoložljive parcele so le za silo izpolnjevale
merila za zdravo bivanje, predvsem pa je bila njihova lega na območju odvisna od lastninskih razmerij in pravic tedanje mestne oblasti. Zato je kolonizacija barja razmeroma slabo napredovala. Šele v času
t. i. šotne industrije, ko je pridobivanje šote nudilo dobro eksistenco na barju in je potisnilo poljedelstvo v ozadje, to je v 60-ih, 70-ih in 80-ih letih 19. stoletja je kolonizacija dosegla nov višek. Način naselitve
je bil predvsem gostitev obstoječih kolonialnih naselij (na primer Črna vas, Lipe). Kolonija na Volarju je tako leta 1876 štela že 97 hiš, leta 1880 pa kar 109 hiš (Melik 1927).
Preglednica 2:ŠteviloprebivalcevpoletihzanaseljiČrnavasinLipe(Vir:Popisiprebivalstva,razenza
leto 2008,kiprikazujestanjegledenaCentralniregisterprebivalstva).
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Slika 5:Nafranciscejskemkatastruizdelanemmedletoma 1823in1826jevideti,dajebiloobmočje
sedanjeČrnevasišepopolnomaneposeljeno.Vseobmočjedanašnjeganaseljajužnoodcesteobsega
enaparcela(parcelaštevilka 1689,velika 278 ha) (A).Prenovljeni(reambulirani;franciscejsko-jožefinski)
katasterizlet1867–1882 prikazuje,dasejekolonizacijažerazmahnila.Omenjenavelikaparcelaje
bilarazparcelirananavečkot200 manjšihinrazdeljenapriseljencem (B).Vsakkolonizatorjeprejel
kopijolistinez vrisanimtlorisomdodeljeneparcele.Nakopijisobilenavedenetudivseobveznosti
kmeta-kolonistainnjegovihnaslednikov(Korošec 1978, 171).
Poselitev osrednjega dela barja je v največji urbanizaciji Ljubljanskega barja med letoma 1960 in
1990, ki je šla predvsem na račun širjenja Ljubljane in Vrhnike, stagnirala. Vasi v osrednjem delu so
prvič po zlatih časih šotne industrije koncem 19. stoletja nov poselitveni razcvet doživele šele v zadnjih dveh desetletjih. Razvoj števila prebivalcev v vaseh Lipe in Črna vas v zadnjih 150 letih prikazuje
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Slika 6:Slikaprikazujecestnoomrežje,osuševalnekanaleinstavbe(sivo)v deluČrnevasi.Z rdečoso
prikazanestavbe,kisovrisanev reambuliranemkatastru(1867–1882).
preglednica 2. V procesih intenzivnejše urbanizacije osrednjega dela barja se je prvotni poselitveni vzorec vse bolj širil tudi na zemljišča, ki z vidika splošne poplavne ogroženosti niso bila primerna (slika 6).
Na splošno je za urbanizacijo osrednjega dela barja značilno, da nikoli ni bila prav pozorno in dolgoročno načrtovana (Melik 1927). Stara in uveljavljena protipoplavna napotila glede gradnje na območju
barja so torej vse manj upoštevana, kar je bilo več kot očitno tudi ob zadnjih poplavah (slike 4a, 5 in 6).

5 Sklep
Z letalskimi posnetki oziroma podatki zelo visoke ločljivosti (pod 0,5 m) lahko v skoraj realnem
času dobimo izjemen vpogled v stanje naravnega ali urbanega okolja. Takšni podatki so še posebej
pomembni ob naravnih in večjih industrijskih nesrečah. Objektno usmerjene analize visokoločljivih
podatkov omogočajo pridobivanje raznolikih informacij, ugotavljamo pa, da vsebine posnetkov ne
moremo dovolj zanesljivo interpretirati v popolnoma samodejnem načinu. V prihodnosti bo treba več
pozornosti usmeriti v integracijo različnih virov podatkov, predvsem lidarskih podatkov, ter jih smiselno vključiti v obdelavo visokoločljivih posnetkov. Glede na prepoznane pomanjkljivosti objektne
klasifikacije v tej študiji so izboljšave najbolj nujne in obetavne v fazi poklasifikacije (odpravljanje napak),
in sicer v smeri prostorskih analiz okolice objektov. Konceptualno usmerjena analiza okolice bi povečala obseg samodejnosti kartiranja v primerih hitrega kartiranja nesreč, neslutene možnosti pa se odstirajo
tudi za raziskave odnosov med naravnim okoljem in poselitvenimi vzgibi.
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Razvojsistemazaspremljanjesuš:odstatičnihdoporazdeljenihspletnihzemljevidov
Razvojinformacijsketehnologijemočnovplivananačineanalizeinpredstavitveprostorskihpodatkov.
UporabaOpenGISorodijodpiranovemožnostizarazvojmedopravilnihGISsistemovnapodročjustalnegaspremljanjastanjav okolju,kjernapredekspletnegakartiranjavplivanaučinkovitostrabepodatkovnih
baz,kvalitetosistema,storitevininformacijteromogočaboljšerazumevanjekompleksnostiprostorskih
pojavov.V prispevkujepredstavljenrazvojmedopravilnegasistemazastalnospremljanjesušv Centru
zaupravljanjes sušov JugovzhodniEvropi(DMCSEE),kijeintegrirantudiv Evropskisušniportal(EDO)
terGlobalnisistemzaspremljanjeZemeljskegapovršjaGEOSS.
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ABSTRACT
Thedevelopmentofdroughtmonitoringsystem:fromstatictodistibutedwebmaps
Developmentofinformationtechnologysignificantlyaffectsthemethodsofanalysisandpresentationof
spatialdata.TheuseofOpenGISspecificationoffersnewopportunitiesforthedevelopmentofinteroperableGISsystemsinthefieldofcontinuousmonitoringofenvironment.Progressofonlinemappingaffects
theefficiencyoftheuseofdatabases,qualityofsystems,servicesandinformation.Itpromotesbetterunderstandingofthecomplexityoftheoccurrenceofdifferentspatialphenomena.Inthisstudy,recentdevelopments
ofinteroperabledroughtmonitoringsysteminDroughtManagementCentreforSouth-EasternEurope
(DMCSEE),whichisintegratedintheEuropeanDroughtObservatory(EDO)andtheGlobalEarthObservation
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1 Uvod
V zadnjih desetletjih smo priča razvoju geografskih informacijskih sistemov od tradicionalnih
namiznih GIS-ov, tesno povezanih s prostorskimi podatkovnimi bazami, do med seboj povezanih medopravilnih, geografsko razprešenih spletnih orodij za prostorske podatke (slika 1). Ta razvoj je tesno povezan
z napredkom strojne opreme, splošnim napredkom spletnih orodij, procesom standardizacije OGC-ja
(openGISconsortium) in vedno večjim povpraševanjem uporabnikov po prostorskih podatkih na spletu.
Pomembno vlogo ima boljša dostopnost do prostorskih podatkov ter možnost za razpršeno obdelavo
le-teh, kakor tudi nenehne zahteve po njihovi ponovni uporabi (alameh 2001).
Razvoj spletne kartografije odpira nove možnosti tako za uporabnike podatkov (izboljšava procesov uporabe) kot proizvajalce podatkov (spletno kartiranje). V prispevku so predstavljeni razvoj spletne
kartografije ter nove možnosti za uporabnike na primeru Centra za upravljanje s sušo v Jugovzhodni
Evropi DMCSEE (DroughtManagementCentreforSouth-EasternEurope). Eden od namenov sušnega
centra je vzpostavitev sistema za spremljanje suše v Jugovzhodni Evropi s postopki izdelave ter prikazovanja zemljevidov sušnosti. V prispevku smo se osredotočili na predstavitev nadgradnje sistema za
spremljanje suše, temelječega na statičnih spletnih zemljevidih, v sistem dinamično porazdeljenih spletnih zemljevidov, kjer so podatki porazdeljeni po različnih spletnih mestih, dostop do teh pa se opravi
preko formalnih protokolov OGC-ja. Omenjeni prehod iz statičnih na dinamične karte je zelo tesno
povezan z razvojem GIS orodij. uporabljena metodologija omogoča tudi povezovanje tehnično zelo
različnih razvojnih stopenj GIS sistemov v enotno infrastrukturo na različnih prostorskih ravneh.

Nižji stroški
računalniške opreme
Hitrejše procesiranje

Splet (html, Java)
Uporabniki/Strežnik
Vmesniki

Spletna tehnologije
(XML, GML)
Vloga GIS
v organizacijah
Dostopnost
prostorskih podakov

Avtonomni
GIS sistemi
Prostorske baze
s prostorsko
komponento
Samostojni
sistemi
Podatki tesno
povezani
s sistemom

Namizna
kartografija

Slika1:Razvojgeografskihinformacijskihsistemov.
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2 Spletno kartiranje
Spletno kartiranje temelji na uporabi spletnih orodij OGC-ja, ki opredeljujejo standardne vmesnike, protokole in poenoten način kodiranja prostorskih podatkov za uporabo na medmrežju ter zlasti
na spletu. Ti standardi so namenjeni podpori za izmenjavo prostorskih podatkov, aplikacij in navodil
po omrežju v dejanskem času (Šumrada 2005). V postopku prehoda iz statičnih v porazdeljene spletne karte v okviru DMCSEE infrastrukture so bili uporabljeni naslednji standardi:
• spletna kartografska orodja (OpenGIS WMS – webmapservicespecification),
• spletna orodja za prostorski podatkovni sloj (OpenGIS WCS – webcoverageservicespecification),
• specifikacija za kataloška orodja (OpenGIScatalogservicesspecification).

3 DMCSEE sistem za spremljanje suš – statične karte
DMCSEE je regionalni sušni center, ki uporabnikom iz regije zagotavlja informacije o razvoju in
stopnji pojava suše v regiji. Obstoječi sistem ponuja izračune standardiziranega padavinskega indeksa SPI (Mckee 1993) in padavinskih percentilov v obliki statičnega spletnega zemljevida kot strežniški
odgovor na uporabniško zahtevo. Infrastruktura temelji na odprtokodnem geografskem informacijskem
sistemu GRaSS. DMCSEE za izračun SPI-ja in padavinskih percentilov uporablja podatke Globalnega
centra za klimatologijo padavin (GPCC), ki izdeluje karte padavin na prostorski ločljivosti 0,5°. Sistem za
spremljanje suše prikazuje sveže informacije v realnem času; takoj, ko so na voljo novi podatki z GPCC-ja,
sistem izračuna nove vrednosti omenjenih sušnih indeksov. Te vrednosti se nato shranjujejo v podatkovno bazo GRaSS, ki je zaprta za širšo uporabo. Iz omenjene baze sistem izdela karto prostorske
porazdelitve sušnih indeksov (Medved-Cvikl s sodelavci 2011).

4 DMCSEE sistem za spremljanje suše – dinamični zemljevidi
Ker so GPCC podatki precej nenatančni (ločljivost 0,5 krat 0,5°), je DMCSEE razvil spletno aplikacijo, prek katere lahko člani DMCSEE konzorcija nalagajo sušne indekse svojih držav v obliki različnih
rasterskih formatov. aplikacija v ozadju te rastre uvozi v GRaSS, jih preprojecira v enoten koordinatni sistem in na enotno prostorsko ločljivost ter posodobi orodje WMS. aplikacija oblikuje kompozitume
(zlepke sušnih indeksov večih držav za isto obdobje) in izračuna statistiko po administrativnih regijah. V aplikacijo je vključen tudi prikazovalnik (slika 2) za prikaz DMCSEE zemljevidov.

5 EDO sistem za spremljanje suše – porazdeljene karte
V okviru projekta EuroGEOSS (EuroGEOSS 2010; Medved-Cvikl in sodelavci 2011) smo z uporabo OGC specifikacij sušne indekse začeli prikazovati kot porazdeljene karte (Neumann 2008) na EDO
portalu (medmrežje 2). Produkte sistema za spremljanje suše na DMCSEE-ju smo vključili v EDO z veriženjem spletnega vmesnika z WMS specifikacijo. Z uporabo WMS-ja lahko uporabniki v EDO
pregledovalniku zemljevidov zahtevajo različne zemljevide proizvajalcev podatkov od porazdeljenih
spletnih strežnikov. Strežnik vrne izvedeno podobo in ne dejanskih prostorskih podatkov. Posledično
ima uporabnik možnost dostopa do DMCSEE produktov na EDO spletnem pregledovalniku zemljevidov. Posredovani zemljevidi prekrivajo isto področje, imajo enake razsežnosti in so prosojni, zato
jih lahko uporabnik prekriva in dobi kombinirano karto (slika 3). Porazdeljena karta poleg osnovne izbirne funkcije za časovni obseg prikaza vsebuje tudi druge funkcije, ki povečujejo interaktivnost
izvedenih podatkov za uporabnika. Tako je mogoče približati podatke na državno ozemlje, regionalno
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Slika 2:SpletniprikazovalnikkartnaDMCSEE(medmrežje 1).

Slika 3:KombiniranzemljevidsušnihindeksovSPI(izračunannaDMCSEE)inEDOkombiniranega
sušnegaindikatorja(CombinedDroughtIndicator)zajanuar 2012.
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Slika 4:MetapodatkovnikatalogEuroGEOSS(medmrežje 4).
raven (povečava za širše območje Jugovzhodne Evrope), raven mesta, meteorološke postaje, reke in
porečja.
Sušni indeksi na sistemu za spremljanje suše DMCSEE so postali z uporabniškim vmesnikom ter
WCS (medmrežje 3) specifikacijo dosegljivi tudi za offline analize, saj jih je mogoče shraniti lokalno
s klikom na ikono WCS (slika 3), kjer je vzpostavljena avtomatska povezava z DMCSEE uporabniškim vmesnikom. uporabniški vmesnik ponuja možnost izbire časovnega obsega podatkov, slikovnega
formata ter prostorskega obsega podatkov.
INSPIRE direktiva predvideva, da se v prostorsko infrastrukturo vključujejo metapodatki o spletnih orodjih za prostorske podatke ter prostorski podatkovni nizi brez orodij (Direktiva INSPIRE 2007).
Ta INSPIRE zahteva se je upoštevala v izgradnji medopravilne infrastrukture za sušne podatke, saj so
aplikacije partnerjev z OGC specifikacijami povezane v zgoraj predstavljeno koherentno predstavitveno infrastrukturo. V spletno kataložno orodje so vključeni metapodatkovni opisi podatkovnih nizov
brez aplikacij za predstavitev in izmenjavo podatkov. V metapodatkovnem katalogu je mogoče iskati
sušne produkte po ključnih besedah, tipu podatkov in proizvajalcu podatkov (slika 4). Kot dodatni mož-
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Slika 5:PrimerjavaštirihrazličnihindeksovzaširšeobmočjeJugovzhodneEvrope(zgorajlevoje
prikazanindeksfAPAR –virpodatkovjeEDO;zgorajdesnoSPI –virpodatkovjeDMCSEE;spodaj
levografčasovneganizafAPAR –virpodatkovjeEDO;spodajdesnojeSPIzaSlovenijo,kijebil
izračunannapodlagigostemrežemeteorološkihopazovalnicAgencijeRepublikeSlovenijezaokolje –
vir podatkovjeDMCSEE).fAPAR(fractionofabsorbedphotosyntheticallyactiveradiation)predstavlja
deležabsorbiranegafotosintetskoaktivnegasevanja,neposrednopovezanegas produktivnostjorastlin;
posledičnojedoberpokazateljsušnegastresaingauporabljamoprispremljanjusuše.
nosti za iskanje podatkov sta bili vključeni še iskanje po časovnem obsegu ter iskanje po družbeno
pomembnih področjih (societalbenefitsareas), kar je zahteva skupine GEO (partnerstvo različnih vladnih ter mednarodnih organizacij na področju oblikovanja GEOSS) za iskanje podatkov v GEOSS portalu
(GEO 2009). Infrastruktura poleg tehnične medopravilnosti ponuja tudi semantično medopravilnost;
slednjo smo dosegli z izboljšanjem iskalnega niza ter oblikovanjem besednjaka s področja suš (Latre
s sodelavci 2011). besednjak je organiziran v več pomenskih skupin (meteorologija, hidrologija in pedologija) ter preveden v 10 jezikov Jugovzhodne Evrope, španskega, francoskega, portugalskega ter nemškega.
S tem smo dosegli boljšo učinkovitost procesa iskanja podatkov v več jezikovnem evropskem okolju.
EDO portal omogoča sledenje stanju suše na podlagi različnih indeksov. Sistem je bil nadgrajen
z orodji za analiziranje ter primerjavo teh indeksov, pridobljenih iz različnih podatkovnih baz. S tem
je uporabniku omogočena vizualna primerjava sušnega stanja za izbrano območje. uporabnik v prikazovalniku opazuje prostorski vzorec suše na celinski, regionalni in nacionalni ravni. Poleg kartografske
predstavitve je za izbrano območje mogoče narisati graf za točko v središču območja (slika 5), na katerem
je narisan časovni niz prostorsko povprečenih vrednosti izbranega sušnega indeksa. Poleg funkcionalnosti za primerjavo štirih različnih indeksov lahko z vzpostavljenim kartografskim prikazovalnikom
primerjamo isti indeks na izbranem območju za štiri različna časovna obdobja, pri čemer je primerjava
odvisna od razpoložljivosti oziroma frekvence obnavljanja podatkov na strani proizvajalcev podatkov.
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Slika 6:OcenaDMCSEEsistemapredinpoimplementacijimedopravilnosti(1 –slabo,5 –dobro).

6 Uporabniški vidik
Medopravilni sistem za spremljanje suš je okrepil predvsem povezave med obstoječimi operativnimi sistemi za spremljanje suše. S tem se je izboljšal dostop do sušnih informacij na vseh ravneh. Vsak
napredek v sistemu je smiseln le, če ga uporabnik sistema zazna kot izboljšavo pri opravljanju delovnih nalog (Davis 1989). S tem namenom je bila izvedena anketa med uporabniki DMCSEE portala.
uporabnike smo zaprosili za oceno sistema glede zmogljivosti, sprejemljivosti kvalitete informacij, storitev in napora, ki ga je treba vložiti v razumevanje sistema. Faktor napora tvori kumulativna ocena
naslednjih elementov: dostopnost, enostavnost uporabe ter razumljivost. uporabniki so po implementaciji medopravilnosti na vseh področjih zaznali velik napredek. Največja razlika je bila ugotovljena pri
zmogljivosti sistema (učinkovitost in uporabnost), saj je bila ta višja kar za 24 %. Za 20 % je bila višja
tudi ocena faktorja kvalitete informacij, sestavljenega iz elementov pravilnosti, pokritosti, verodostojnosti, pravočasnosti in dodane vrednosti (slika 6).

7 Sklep
Spletno kartiranje in spletna kartografija postavljata znanstveno skupnost, ki dela s sušnimi podatki, pred nove izzive, saj OGC spletne specifikacije odpirajo nove možnosti za predstavitev prostorskih
podatkov ter rezultatov analiz. Poleg problema ustrezne konfiguracije sistemov se posamezne raziskovalne skupine srečujejo tudi z izzivi, katere specifikacije uporabiti, da bo pri tem še vedno zagotovljena
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intelektualna lastnina podatkov, spoštovana institucionalna politika izmenjave podatkov ter zagotovljena
zadostna interpretacija slednjih v nadaljnjih analizah ali celo pri vključitvi v spletna orodja za procesiranje podatkov. Predstavljeni model veriženja operativnih sistemov predstavlja velik napredek na področju
spremljanja suš v jugovzhodni Evropi v okviru DMCSEE, saj sta interaktivnost predstavljenih kartografskih rezultatov in dostopnosti podatkov za nadaljnje offline analize vse večji. Hkrati se z oblikovanjem
centralnih vstopnih točk za dostop do sušnih podatkov izboljšuje tudi razumevanje pojava suše v prostoru in času.
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PreverjanjepokrajinskihtipovSlovenijez geografskiminformacijskimsistemom
V prispevkupredstavljamonekajstatističnihmetod,s katerimilahkovrednotimodoločenogeografskotipizacijoinugotavljamo,alisepokrajinskitipitipizacijestatističnoznačilnorazlikujejogledenaizbrane
podatkovneslojepokrajinskihprvin.PreverilismovsetipedvehgeografskihtipizacijSlovenije.Starejšaz 9 tipi
jebilaz uporabogeografskegainformacijskegasistemaizdelanaledeloma,novejšas 24 tipipav celoti.
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ABSTRACT
VerificationofSlovenia'slandscapetypesusinggeographicinformationsystem
Thepaperpresentssomestatisticalmethodsthatcanevaluatecertaingeographicaltypificationanddeterminewhetherlandscapetypesoftypificationsignificantlydifferdependingontheselecteddatalayersof
landscapeelements.Weexaminedalltypesof2 geographicaltypificationsofSlovenia.Theolderonewith
9 typeshasbeendeterminedbyusinggeographicinformationsystemonlyinpart,whilethelateronewith
24 typesinall.
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1 Uvod
V okviru aplikativnega projekta Določanje naravnih pokrajinskih tipov Slovenije z geografskim informacijskim sistemom, ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
sofinancira pa Slovenska akademija znanosti in umetnosti, uporabljamo GIS-e predvsem kot:
• orodje za vrednotenje podatkovnih slojev, potrebnih za geografske tipizacije,
• orodje za izvajanje geografskih tipizacij oziroma določanje pokrajinskih tipov,
• orodje za vrednotenje geografskih tipizacij.
Podatkovne sloje, na katerih sloni geografska tipizacija, lahko vrednotimo na več načinov, na primer na podlagi njihove prostorske ločljivosti, kakovosti zajema, medsebojne povezanosti ali statističnih
lastnosti. Poleg tega lahko ugotavljamo, kako dobro se podatkovni sloji povezujejo z obstoječimi geografskimi tipizacijami oziroma v kakšni meri pojasnjujejo razlike med tipi znotraj tipizacije. Pri takšnem
vrednotenju podatkov lahko za vsak podatkovni sloj ugotovimo, kako močno se povezuje z izbrano
tipizacijo Slovenije, hkrati pa lahko vrednotimo tudi obratno, torej ugotavljamo, katera od tipizacij se
bolje povezuje z določenim podatkovnim slojem oziroma je z vidika tega podatkovnega sloja ustreznejša, boljša.
V okviru projekta smo za takšne primerjave uporabili oziroma izračunali več kazalnikov, na primer:
• informacijski prispevek,
• razmerje informacijskega prispevka,
• delež pravilno uvrščenih celic pri gradnji odločitvenega drevesa z algoritmom CRT,
• povezanost med nominalnim slojem tipizacije in številskimi podatkovnimi sloji – η2 (eta2).
Z uporabo več kazalnikov oziroma metod pri vrednotenju tipizacije in podatkov lahko različne ocene med seboj primerjamo in povečamo objektivnost.
Primere vrednotenja podatkovnih slojev lahko najdemo na različnih raziskovalnih področjih. Mora,
Wulder in White (2010) so za optimalen nabor spremenljivk za napovedovanje višine gozdnih sestojev s pomočjo regresijskih dreves uporabili Hill-Smithov test, s katerim so izračunali stopnjo povezanosti
med spremenljivkami in ročno določenimi višinami sestojev. Krevs (1994) je za preučevanje trgovine
na drobno ocenil pomen dejavnikov s korelacijsko in multiplo regresijsko analizo. Ciglič (2010) je s pomočjo informacijskega prispevka in razmerja informacijskega prispevka primerjal količino informacije
dveh podatkovnih slojev (višinska razlika, nadmorska višina) glede pojasnjevanja lege vinogradov v Sloveniji. Tirellijeva in Pessanijeva (2011) sta za izbor podatkovnih slojev uporabili štiri različne metode:
χ2, informacijski prispevek (informationgain), razmerje informacijskega prispevka (gainratio) in simetrično negotovost (symmetricaluncertainty). Izbrane spremenljivke sta uporabili za izdelavo modelov
nevronskih omrežij in odločitvenih dreves za napovedi prisotnosti oziroma odsotnosti ribjih populacij. Z Mann-Whitneyjevim testom sta Warren in asch (2005) ugotavljala, ali se območja arheoloških
najdišč razlikujejo od območjih brez njih glede na posamezne podatkovne sloje.
Tudi primerov ocenjevanja končnih klasifikacij je veliko. Kampichler je s sodelavci (2010) uporabil različne metode strojnega učenja za določanje prisotnosti oziroma odsotnosti vrste divjega purana
(Melagrisocellata). Rezultate je ocenil na podlagi mere NMI (normalisedmutualinformation). Več metod
strojnega učenja in statističnih metod sta za razvrščanje vrst netopirjev preučila tudi armitage in Ober
(2010). Njihovo uspešnost sta ocenjevala na različne načine (klasifikacijska natančnost, senzitivnost,
specifičnost …), ocenjevala pa sta tudi relevantnost vhodnih podatkov. Chan in Paelinckx (2008) sta
klasifikacijsko točnost pri razvrščanju ekotopov preverjala z dvema različnima metodama. Drăguţ in
Eisank (2012) sta klasifikacijo na podlagi reliefnih značilnosti ocenila s pomočjo statističnih metod (povprečna varianco znotraj posameznih segmentov in Moranov I) ter kvalitativnega ocenjevanja
strokovnjakov.
V prispevku skušamo z nekaterimi statističnimi metodami ugotoviti, ali je izdelana tipizacija z vidika izbranih podatkovnih slojev smiselna (statistično značilna). Za analizo smo izbrali dve tipizaciji:
tipizacijo Slovenije z 9 pokrajinskimi tipi (Perko 2007) in tipizacijo Slovenije s 24 pokrajinskimi
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tipi, ki je bila v okviru projekta izdelana z geografskimi informacijskimi sistemi na podlagi kamnin,
rastja in razgibanosti reliefa.
Za testiranje obeh tipizacij smo uporabili naslednje podatkovne sloje v ločljivosti 200 m (kar za območje Slovenije pomeni približno 500.000 celic):
• nadmorska višina površja,
• naklon površja,
• ekspozicija površja,
• gostota rečne mreže (v krogu s polmerom 500 m),
• padavinski režim (razmerje med poletno in jesensko količino padavin),
• temperaturna razlika (razlika med julijsko in januarsko temperaturo).

2 Geografska tipizacija Slovenije z 9 enotami
Za preverjanje pokrajinskih tipov smo najprej izbrali razmeroma preprosto geografsko tipizacijo,
ki Slovenijo na prvi ravni deli na 4 pokrajinske tipe in na drugi ravni na 9 pokrajinskih tipov oziroma
podtipov (slika 1). Prva raven je povezana z lego Slovenije na stiku štirih velikih evropskih geografskih enot: alp, Panonske kotline, Dinarskega gorovja in Sredozemlja, na drugi ravni pa so tipi prve ravni
razdeljeni predvem glede na relief in kamnine (Perko 2007, 33–54).
Shema te geografske tipizacije, ki sloni predvem na naravnih sestavinah pokrajine in rabi tal, je naslednja:
• prvi tip (alpske pokrajine) ima tri podtipe (alpska gorovja, alpska hribovja in alpske ravnine),
• drugi tip (panonske pokrajine) ima dva podtipa (panonska gričevja in panonske ravnine),
• tretji tip (dinarske pokrajine) ima dva podtipa (dinarske planote ter dinarska podolja in ravniki),
• četrti tip (sredozemske pokrajine) ima prav tako dva podtipa (sredozemska gričevja in sredozemske planote).
Na tej podlagi je bila izdelana tudi regionalizacija Slovenije (Perko 2007, 55), ki Slovenijo na prvi
ravni deli na 4 makroregije in na drugi ravni na 48 regij. Shema je naslednja:
• prva makroregija (alpe) ima 11 regij (na primer Julijske alpe, Posavsko hribovje ali Savska ravan),
• druga makroregija (Panonska kotlina) ima 12 regij (na primer Haloze ali Murska ravan),
• tretja makroregija (Dinarsko gorovje) ima 19 regij (na primer Javorniki in Snežnik ali bela krajina),
• četrta makroregija (Sredozemlje) pa ima 6 regij (na primer Goriška brda ali Kras).
Meje makroregij pri regionalizaciji so enake mejam tipov pri tipizaciji (na primer makroregija alpe
pri regionalizaciji se prostorsko ujema s tipom alpske pokrajine pri tipizaciji), vsaka od regij pri regionalizaciji pa ustreza enemu od podtipov pri tipizaciji (na primer v makroregiji alpe so 4 regije podtipa
alpsko gorovje, 5 regij je podtipa alpsko hribovje, 2 regiji pa sta podtipa alpska ravnina).

3 Geografska tipizacija Slovenije s 24 enotami
Za preverjanje pokrajinskih tipov smo izbrali tudi geografsko tipizacijo, ki sloni na prostorskem
prekrivanju 4 reliefnih, 7 litoloških in 7 potencialnovegetacijskih enot. Izoblikovanost površja, kamnine in rastje namreč najbolj vplivajo na zunanjo podobo slovenskih pokrajin.
Teoretično je možnih 196 enot, dejansko se pojavlja 175 kombinacij, od tega pa 30 najbolj pogostih kombinacij prekriva več kot dve tretjini površja Slovenije. Končna različica te tipizacije, ki je v celoti
izdelana z geografskim informacijskin sistemom, ima 24 pokrajinskih tipov: 4 ravninske (15 % Slovenije), 11 gričevnatih (37 % Slovenije), 6 hribovskih (38 % Slovenije) in 3 gorske tipe (10 % Slovenije).
Slika 1:GeografskatipizacijaSlovenijez 9 tipi(Perko 2007, 54).p (str.84)
Slika 2:GeografskatipizacijaSlovenijes 24 tipi(številkepokrajinskihtipovsoenakekotpriopisu
tipizacijev poglavju 3).p (str.85)
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Shema te geografske tipizacije je naslednja:
1: ravnina iz nekarbonatnih usedlin z belim gabrom, dobom in rdečim borom,
2: ravnina iz nekarbonatnih usedlin z bukvijo, kostanjem in hrasti,
3: ravnina iz karbonatnih usedlin z belim gabrom, dobom in rdečim borom,
4: ostale ravnine,
5: gričevje iz nekarbonatnih usedlin z belim gabrom, dobom in rdečim borom,
6: gričevje iz nekarbonatnih usedlin z bukvijo, kostanjem in hrasti,
7: gričevje iz drobnozrnatih klastičnih kamnin z bukvijo, kostanjem in hrasti,
8: gričevje iz fliša s puhastim hrastom in gradnom,
9: gričevje iz fliša z bukvijo, kostanjem in hrasti,
10: gričevje iz karbonatnih kamnin s puhastim hrastom in gradnom,
11: gričevje iz karbonatnih kamnin z belim gabrom, dobom in rdečim borom,
12: gričevje iz karbonatnih kamnin z bukvijo,
13: gričevje iz karbonatnih kamnin z bukvijo in jelko,
14: gričevje iz karbonatnih kamnin z bukvijo, kostanjem in hrasti,
15: ostala gričevja,
16: hribovje iz grobozrnatih klastičnih kamnin z bukvijo,
17: hribovje iz karbonatnih kamnin z bukvijo,
18: hribovje iz karbonatnih kamnin z bukvijo in jelko,
19: hribovje iz karbonatnih kamnin z bukvijo in gabrovcem,
20: hribovje iz metamorfnih in magmatskih kamnin in tufov z bukvijo, kostanjem in hrasti,
21: ostala hribovja,
22: gorovje iz karbonatnih kamnin z bukvijo,
23: gorovje iz karbonatnih kamnin z jelko, smreko in visokogorskim rastjem,
24: ostala gorovja.

4 Metode dela
Za ugotavljanje kakovosti tipizacije glede na posamezne podatkovne sloje smo najprej uporabili analizo variance oziroma F test, s katerim smo ugotavljali, ali se vrednosti spremenljivk razlikujejo po
posameznih skupinah (Foster 2006), v našem primeru pokrajinskih tipih. Ker je analiza variance občutljiva na nenormalno porazdelitev podatkov ter neenake variance po skupinah, smo izvedli tudi ustrezne
neparametrične teste, čeprav nekateri viri omenjajo, da je analiza variance »… dokajrobustnametoda
gledeneizpolnjevanjadomnev,čejestatističnaznačilnosttestovmanjšaod0,01 …« (Rogerson 2006;
SPSS 2008). Za potrditev rezultatov smo zato uporabili tudi brown-Forsytheov test in Welchov test,
ki ne predvidevata enakih varianc po skupinah in povesta, ali so povprečja po skupinah (pokrajinskih
tipih) različna (SPSS 2008), ter dve neparametrični metodi: Kruskal-Wallisov test in test median. Prva
ugotavlja, ali so povprečja rangov (ali pa vsota rangov) različna po skupinah (pokrajinskih tipih), druga pa testira, ali so mediane skupin različne (Rogerson 2006). Pri vseh omenjenih testih ničelna hipoteza
pravi, da med skupinami ni razlik, nasprotna pa, da razlike so (SPSS 2008).
Omenjeni načini ugotavljanja ustreznosti podatkovnih slojev oziroma ujemanja med tipizacijo in
posameznim podatkovnim slojem dajejo informacijo le na ravni celotne tipizacije, nič pa ne povedo
o razmerjih med posameznimi tipi. Poleg tega pri omenjenih testih lahko zavrnemo ničelno hipotezo
tudi, če se dve skupini (oziroma dva pokrajinska tipa) znotraj tipizacije dejansko ne razlikujeta.
V analizi smo zato uporabili tudi metodo, ki omogoča preverjanje, katere posamezne pokrajinske tipe na podlagi izbranega podatkovnega sloja (naravne značilnosti) lahko ločujemo in katerih ne
moremo. uporabili smo Mann-Whitneyjev test, ki omogoča primerjavo posameznih pokrajinskih
tipov glede na izbrani podatkovni sloj in na podlagi primerjave rangov z določeno statistično značil-
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nostjo pove, ali sta si posamezna pokrajinska tipa med seboj podobna ali ne. Ničelna hipoteza pri tem
testu trdi, da dva vzorca enot, torej celic iz dveh pokrajinskih tipov, prihajata iz iste populacije (Sagadin 2003).

5 Rezultati
Rezultati Welchovega testa, brown-Forsytheovega testa, Kruskal-Wallisovega testa, testa median
in analize variance (F testa) so pri obeh tipizacijah pri statistični značilnosti 0,001 oziroma tveganju
0,1 % pokazali, da se vrednosti vsakega izbranega podatkovnega sloja med pokrajinskimi tipi razlikujejo. To pomeni, da sta obe tipizaciji kot celoti glede na te podatkovne sloje smiselni.
Z Mann-Whitneyjevim testom smo dodatno ugotovili, kateri pari pokrajinskih tipov se glede na
podatkovne sloje statistično pomembno razlikujejo. Pri tem testu smo primerjali vsak možni par pokrajinskih tipov in ugotovili, ali se glede na izbrani podatkovni sloj pokrajinska tipa iz določenega para
razlikujeta ali ne. Na primer, zanimalo nas je, ali so med panonskimi gričevji in sredozemskimi gričevji
glede na nadmorsko višino statistično značilne razlike. Več je parov pokrajinskih tipov, ki se razlikujejo, bolj smiselna je tipizacija.
Mann-Whitneyjev test je za tipizacijo z 9 pokrajinskimi tipi pokazal, da se pri tveganju 1,0 % vsi
pari pokrajinskih tipov med seboj razlikujejo glede na nadmorsko višino, naklon, padavinski režim in
temperaturno razliko. Pri gostoti rečne mreže se razlikujejo vsi pari razen enega (par alpska hribovja : sredozemska gričevja), pri ekspoziciji pa vsi pari razen dveh (par panonska gričevja : sredozemska
gričevja in par dinarske planote : sredozemske planote). To pomeni, na primer, da se pokrajinska tipa
dinarske in sredozemske planote glede na ekspozicije statistično ne razlikujeta.
V preglednici 1 je za vse možne pare pokrajinskih tipov tipizacije z 9 tipi označeno, ali se glede na
ekspozicijo pokrajinska tipa po Mann-Whitneyjevem testu razlikujeta ob tveganju 1,0 %.
Za tipizacijo s 24 pokrajinskimi tipi pa je Mann-Whitneyjev test pokazal, da se pri tveganju 1,0 %
pri temperaturni razliki statistično razlikujejo vsi pari razen enega, pri naklonu vsi pari razen dveh,
Preglednica 1:Potrjena(zeleno)inzavrnjena(rdeče)statističnarazlikaparovpokrajinskihtipovtipizacije
z 9 tipipoMann-Whitneyjevemtestugledena podatkovnislojekspozicijaobtveganju1,0 %.
alpska alpska
alpske panonska panonske dinarske dinarska sredo- sredogorovja hribovja ravnine gričevja ravnine planote podolja zemska zemske
in ravniki gričevja planote
alpska gorovja
alpska hribovja
alpske ravnine
panonska gričevja
panonske ravnine
dinarske planote
dinarska podolja
in ravniki
sredozemska gričevja
sredozemske planote
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Preglednica 2:Številoparovpokrajinskihtipov,kisepoMann-Whitneyjevemtestupritveganju1,0 %
nerazlikujejo.
podatkovni sloj
ekspozicija
gostota rečne mreže
naklon
padavinski režim
letna temperaturna razlika
nadmorska višina

tipizacija z 9 tipi

tipizacija s 24 tipi

2
1
0
0
0
0

41
6
2
5
1
4

Preglednica 3:Številoparovpokrajinskihtipov,kisepoMann-Whitneyjevemtestupritveganju0,1 %
nerazlikujejo.
podatkovni sloj
ekspozicija
gostota rečne mreže
naklon
padavinski režim
letna temperaturna razlika
nadmorska višina

tipizacija z 9 tipi

tipizacija s 24 tipi

3
1
0
0
0
0

48
8
2
6
2
6

pri nadmorski višini vsi pari razen štirih, pri padavinskem režimu vsi pari razen petih in pri gostoti rečne mreže vsi pari razen šestih. Pri ekspoziciji je takih parov 41, kar je 14,9 % glede na 276 vseh možnih
parov.
Z Mann-Whitneyjevim testom torej lahko ugotovimo, koliko takih parov pokrajinskih tipov
izbrane tipizacije se pojavi pri posameznem podatkovnem sloju (preglednici 2 in 3). Več je takih parov
pri posameznem podatkovnem sloju, manj primeren je ta sloj za razlikovanje med pokrajinskimi tipi.
Na tak način lahko vrednotimo podatkovne sloje.
Podobno lahko vrednotimo tudi pare pokrajinskih tipov. Večje je število podatkovnih slojev, pri
katerih se pokrajinska tipa v paru ne razlikujeta, bolj smiselna je njuna združitev. Če bi se na primer
pokrajinski par dinarske planote : sredozemske planote ne razlikoval samo glede ekspozicije ampak tudi
glede ostalih podatkovnih slojev, bi bila združitev obojih planot smiselna.
Pri takih načinih vrednotenja podatkovnih slojev ali parov pokrajinskih tipov se je treba zavedati, da se tveganje napačnega sklepanja z naraščanjem števila posamičnih primerjav povečuje. Pri tipizaciji
z 9 pokrajinskimi tipi smo naredili 36 primerjav tipov glede na posamezni podatkovni sloj, kar pri
tveganju 1,0 % oziroma zaupanju 99,0 % pomeni, da je končno tveganje (McKillup and Dyar 2010)
kar 30 % ((1–0,01)36 = 0,70 = 70 %). Pri tipizaciji s 24 pokrajinskimi tipi pa je zaradi 276 primerjav tipov
tveganje še večje, kar 94 %. Zato je pri večjem številu primerjav pri testu bolje uporabiti čim manjše
tveganje.
Ob tveganju 0,1 % (preglednica 3) je pri tipizaciji z 9 pokrajinskimi tipi in 36 primerjavami tipov
glede na posamezni podatkovni sloj končno tveganje 3,5 %, pri tipizaciji s 24 pokrajinskimi tipi in 276 primerjavami pa 24,1 %. Poleg tega morata biti vzorec oziroma število celic čim večja.
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6 Sklep
uporabljene metode omogočajo vrednotenje podatkovnih slojev, tipizacij kot celote in pokrajinskih tipov znotraj tipizacije.
ugotovili smo:
• da je razdelitev na pokrajinske tipe pri obeh tipizacijah Slovenije glede na izbrane podatkovne sloje
sorazmerno zelo dobra,
• da je ekspozicija med izbranimi podatkovnimi sloji najmanj primerna za razlikovanje med tipi, kar je
razumljivo, saj so ekpozicije sorazmerno enakomerno razporejene po prostorskih enotah Slovenije, in
• kateri posamični pari pokrajinskih tipov se glede na določeni podatkovni sloj ne razlikujejo.
Navedena spoznanja je treba pretehtati in jih smiselno upoštevati pri morebitnih popravkih tipizacij Slovenije.
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ABSTRACT
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classification
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1 Uvod
Revščina je na svetovni ravni eden osrednjih problemov z vidika kršitev človekovih pravic in prav
slumi so njen najbolj viden odraz (amnesty International 2012). Nastajanje neformalnih naselij po vsem
svetu je pojav, ki je povezan bodisi z valom urbanizacije v drugi polovici prejšnjega stoletja bodisi s pritokom priseljencev in/ali beguncev v zadnjih desetletjih. Razlogi so različni. Najpogosteje gre za
posledice neinvestiranja v podeželska območja, vojaške konflikte na širšem območju, naravne katastrofe, kršitve lastninskih pravic (tudi razlastitve), množične prisilne izselitve zaradi prisvajanja zemlje s strani
kapitalističnih korporacij ter podobno. Za ljudi s pomanjkanjem finančnih sredstev so neformalna naselja
pogosto edina možnost. Zaradi množičnega preseljevanja v urbana središča ali na njihove robove tovrstna
območja praviloma nastajajo in rastejo brez ustreznega prostorskega načrtovanja in ustrezne zakonodaje.
Lokalne oblasti problemov priseljevanja praviloma ne rešujejo sproti in si pred posledicami zatiskajo oči. Zaradi raznolikih vrst neformalnih naselij po svetu in zaradi njihovega razvoja je problem
še bolj zapleten, saj je treba rešitve prilagoditi okoliščinam vsakega posameznega primera (na primer
legalizacija naselja, zagotavljanje socialnovarstvenih storitev, izgradnja komunalne infrastrukture, programi preselitve v socialna stanovanja). Te rešitve spadajo v okvir različnih strok in politik, njihova izvedba
pa je odvisna od razpoložljivih informacij o stanju naselja ter politične volje in finančne zavezanosti
državnih in lokalnih ustanov.
Nezakonita gradnja na mestnih območjih je resen problem tudi v afriških mestih. Za neformalna
naselja afrike so značilni zlasti izrazita revščina, pomanjkanje osnovnih socialnovarstvenih storitev (šole in zdravstveni domovi), nizka raven infrastrukture (varne ceste, vodovod, sanitarije in kanalizacija)
ter visoka raven kriminala.
V državah v razvoju pogosto ni prostorskih in demografskih podatkov, ki bi omogočali spremljanje, načrtovanje in upravljanje vseh delov mestnih sistemov. Reševanje problema neformalnih naselij
je oteženo prav zaradi pomanjkanja podatkov o obsegu, strukturi, opremljenosti in poseljenosti. Ta primanjkljaj lahko premostimo s pridobivanjem neodvisnih informacij iz daljinsko zaznanih podatkov.
uporaba satelitskih posnetkov danes omogoča sorazmerno hitre odgovore na vprašanja kot so: kje se
nahajajo neformalna naselja, kakšna je dinamika njihove rasti, koliko ljudi potencialno živi tam, kaj njihovi prebivalci potrebujejo in podobno.
Prispevek se osredotoča na zmožnosti pridobivanja osnovnih prostorskih podatkov in njihovo uporabnost za neformalno naselje Kibera-Nairobi v Keniji s pomočjo satelitskih posnetkov visoke ločljivosti.
ameriško združenje za napredek znanosti (aaaS), ki podpira delovanje iniciative MapKibera Project/Trust (MKP/T) in drugih dejavnosti nevladnih organizacij, je doniralo nekaj satelitskih posnetkov
območja. Dejavnosti MKP-ja (MKP 2011) vključujejo aktivnosti, ki zajemajo različna kartiranja stanja
in pojavov v skupnosti Kibera. Cilj študije je pomagati iniciativi MKT-ja (MKT 2011) pri obdelavi satelitskih podatkov in prvemu kartiranju celotnega sluma. Zadani nalogi sta bili dve: pridobiti podrobno
karto rabe tal, na podlagi katere lahko ocenimo delež bivalnih povšin in s tem število prebivalcev, in
drugič, analizirati zmogljivosti visokoločljivih satelitskih posnetkov za odkrivanje sprememb in širitve naselja v nedavni preteklosti. Za določitev detajlne urbane strukture neformalnega naselja Kibera
smo uporabili objektno usmerjeno analizo podatkov. Rezultate morfoloških vrednosti atributov objektov stavb smo nato uporabili za ocenjevanje potencialnega števila prebivalcev v Kiberi.

2 Študijsko območje in podatki
Kibera leži na severozahodnem robu glavnega mesta Kenije Nairobija in je največje neformalno
naselje v afriki. Koliko ljudi dejansko živi v Kiberi, ni znano, ocene pa se gibljejo med 170.000 in 1 milijon prebivalcev. Gotovo je le, da na površini skoraj 2,5 km2 več sto tisoč ljudi živi v slabih razmerah
in pomanjkanju osnovnih storitev za dostojno življenje. Te storitve pa so: dostop do neoporečne vode,
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Legenda
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Slika 1:ObseginrazdelitevneformalneganaseljaKibera(Nairobi,Kenija)na12 vasi.
sanitarij, komunalne opremljenosti, zdravstvenega varstva in formalnega izobraževanja. Kibera je razdeljena na 12 vasi (Kianda, Soweto West, Raila, Gatwekera, Kisumi Ndogo, Makina, Kamdi Muru,
Mashimoni, Laini Saba, Lindi, Silanga in Soweto East), kjer na manj kot 1 % celotne površine mesta
Nairobi živi skoraj četrtina vseh prebivalcev (slika 1).
Satelitske podobe visoke prostorske ločljivosti, to je ločljivosti okoli in pod 1 m, omogočajo prepoznavanje podrobnosti geografskih elementov na zemeljskem površju. V študiji smo obravnavali
1 satelitski posnetek GeoEye in 2 posnetka Quickbird, ki so bili posneti med letoma 2006 in 2009. Glavne značilnosti posnetkov so opisane v preglednici 1.
Preglednica 1:Uporabljenisatelitskiposnetki.
senzor

GeoEye
Quickbird
Quickbird

spekter/spektralni
kanali

prostorska ločljivost
(po ostrenju s pankromatskim kanalom)

pokritost območja
neformalnega naselja
z oblaki

datum snemanja

vidni/R-G-b
vidni/R-G-b
vidni/R-G-b

0,5 m
0,6 m
0,6 m

majhen delež
brez oblakov
brez oblakov

25. 7. 2009
10. 8. 2008
27. 3. 2006

Poleg različne izvorne prostorske ločljivosti so glavne razlike med dobljenimi GeoEye in Quickbird
posnetki različni koti snemanja. Posledica tega je, da imajo strehe višjih objektov in njihove sence različne
lege med posnetki. Ker Kibera leži na razgibanem površju, so med posameznimi posnetki območja (in
objekti, ki na njih ležijo) na nagnjenih pobočjih lahko precej različno pozicionirana in tudi različnih razsežnosti. Pri raziskavi nismo razpolagali z digitalnim modelom reliefa območja, zato tudi ortorektifikacija
ni bila mogoča. Položajno usklajenost med geografskimi objekti na različnih podobah smo dosegli z metodo lokalnega prilagajanja (rubbersheeting) na podlagi več kot tisoč ročno identificiranih kontrolnih točk.

3 Metode
Za zaznavanje urbanih sistemov iz satelitskih posnetkov se uporabljajo različni pristopi. Težnja
kartiranja neformalnih prebivališč je, da se dobljeni prostorski podatki lahko povežejo tudi s social-
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Slika 2:PrikazmikrostruktureneformalneganaseljaKibera.IzsekizsatelitskegaposnetkaGeoEye 2009.
no-gospodarskimi podatki neformalnega naselja. Za pridobitev ustreznih informacij o kompleksnih
urbanih sistemih je zato treba uporabiti nove, kompleksne metode obdelave posnetkov, ki so prilagojene lastnostim podob visoke ločljivosti. Večja ločljivost namreč odstira bistveno več podrobnosti o površju
in objektih, ker mora metodologija znati prepoznati in ovrednotiti ali gre za bistven podatek (pomembna značilnost geografskega objekta) ali ne. Stranski učinek visoke prostorske ločljivosti je tudi večja količina
podatkov, ki zahteva več zmogljivosti za shranjevanje ter več časa obdelave. Odkrivanje strukturnih in
morfoloških lastnosti neformalnih naselij iz satelitskih posnetkov je še posebej zahtevna naloga zaradi značilne mikrostrukture tovrstnih naselij: združenih ali prekrivajočih se streh, nepravilne oblike stavb
ter sorodnih spektralnih lastnosti geografskih objektov v takšnih okoljih (slika 2).
Kartiranje rabe tal: Neformalno naselje Kibera je sestavljeno iz različnih velikosti stavb, ki sledijo obliki terena, so prekrite z različnimi materiali, se med seboj tesno stikajo in so povezane z mrežo
netlakovanih (prašnih) voznih in peš poti. Zaradi opisanih lastnosti območja, lastnosti razpoložljivih
satelitskih podatkov in stanja obstoječih metodologij obdelave podatkov smo za namen kartiranja podrobne prostorske strukture Kibere izbrali metodo objektne klasifikacije. Objektna klasifikacija spada v skupino
metod objektno usmerjenih analiz rastrskih podatkov (Veljanovski s sodelavci 2011). Klasifikacija pomeni
razvrščanje podatkov v tematske razrede oziroma objektne tipe. Objektna klasifikacija se od klasične,
pikselske klasifikacije razlikuje po tem, da namesto posameznega piksla razvršča posamezne segmente (homogena območja) v izbrane razrede. Segmenti se tvorijo v postopku segmentacije, kjer se ob
upoštevanju več kriterijev homogenosti rastrska podoba razdeli v množico manjših območij s podobnimi spektralnimi lastnostmi, segmenti. Segmenti praviloma še ne predstavljajo objektov, temveč njihove
dele. V fazi klasifikacije se segmenti razvrščajo v ustrezne razrede na podlagi pravil ali učnih vzorcev.
Objektna klasifikacija poteka v treh korakih: segmentacija podobe, objektna klasifikacija ter poklasifikacija (odpravljanje napak) in generalizacija (Navulur 2007).
Določanje sprememb: Neformalno naselje Kibera je z vidika možnosti prostorske širitve precej omejeno. V raziskavi nas je zanimalo, kako lahko zaznamo širitev naselja na razpoložljivih satelitskih podatkih.
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Možnosti sta bili dve: primerjava stanj na podatkih objektne klasifikacije v različnih datumih (postklasifikacijska zaznava sprememb) ter neposredna primerjava posnetkov (določanje sprememb
z razlikovanjem podob). Ker je določanje rabe tal z metodo objektne klasifikacije za Kibero časovno
in vsebinsko zahtevna naloga, smo se odločili za uporabo pikselske, a hitrejše tehnike. uporabili smo
večnivojsko tehniko razlikovanja podob, ki je bila razvita za posnetke srednje ločljivosti (Veljanovski 2008).
Tehnika najprej poišče večja odstopanja v bolj grobem merilu (3 krat 3 piksle ali 1,5 m ločljivost) na
podlagi analize lokalne okolice, nato pa samo za identificirane lokacije sprememb preverja razlike v originalnem merilu posnetkov (0,5 m ločljivost). Na tak način se izognemo dobršnemu delu t. i. navideznih
sprememb, ki so posledica radiometričnih razlik v podatkih in ne pravih sprememb. Metoda zahteva
kakovostno radiometrično usklajevanje posnetkov različnih datumov (uporabili smo radiometrično
standardizacijo z linerano regresijo) in učinkovito rešuje problem lokalnih radiometričnih nesoglasij
med posnetki.
Ocenjevanje števila prebivalcev: ugotavljanje števila prebivalcev poteka s pomočjo popisov. V neformalnih naseljih je izvajanje popisa oteženo iz več razlogov: visoke stopnje kriminalitete v posameznih
predelih in zato slabše dostopnosti, sezonske spremenljivosti števila naseljencev, nezaupanja prebivalstva za posredovanje dejanskih podatkov, neenotnih navodil za zbiranje podatkov in podobno. Zaradi
nezanimanja lokalnih oblasti za dejansko ugotovitev stanja so podatke o prebivalstvu v Kiberi zbrali
posamezniki ali različne organizacij, zajemali pa so jih praviloma le vzorčno, za dele posameznih vasi
ali predelov naselja. V sami raziskavi smo populacijo ocenjevali na podlagi podatkov, pridobljenih z objektno klasifikacijo (skupna površina bivalnih objektov na območju) ter podatkov o gostoti prebivalstva
iz več virov popisov.

4 Rezultati kartiranja rabe tal in sprememb
Ker bi bila obdelava celotnega neformalnega naselja Kibera na satelitski podobi GeoEye računsko
preveč zahtevna, smo za klasifikacijo podobo razdelili na 12 manjših delov, glede na meje vasi. Da bi
se izognili napačnemu razvrščanju objektov na robovih deljenih posnetkov, smo uporabili 30-metrsko vmesno cono pri maskiranju delov vasi iz celotne podobe (slika 3).
Segmentacijo in klasifikacijo smo izvedli za vsako vas posebej, z enakimi nastavitvami segmentacijskih parametrov. Dobljeni segmenti se nato nadzorovano razvrstijo s pomočjo algortima SVM (support
vectormachine) v najbolj pripadajoče razrede. Določali smo skupno devet razredov rabe tal, od katerih so štirje razredi predstavljali stanovanjske objekte (stavbe z modrim, svetlim, rjavim in rdečim
odbojem). Na ta način smo dobili boljše rezultate, kot bi jih v primeru skupnega razreda za stavbe. Delni rezultati vasi so bili nato združeni v skupno karto rabe tal za celotno območje Kibere. Podrobno
kartiranje neformalnih vasi se je izkazalo za zahtevno, saj zaradi zapletene mikrostrukture streh (kombinacija različnih kritin, renovacij in senc) ni bilo mogoče določiti obrisov posameznih zgradb, ampak

Slika 3:Prikaz30 metrskevmesneconeokoli
posameznevasizaustreznoklasifikacijona
robovih.
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Slika 4:Rezultatobjektnousmerjeneklasifikacije.Združenirezultatirazvrščanja,kjersoprikazani
posplošenirazredirabetalzacelotnoobmočjeKibere.
so se le-te pogosto zlivale v večje objekte. Zaradi tega tudi ni bilo mogoče štetje posameznih stavb in
posledično s tem določitev števila prebivalcev na ta način.
Neformalno naselje Kibera je z vidika možnosti prostorske širitve precej omejeno. Na severu naselje omejujeta mesto in golf igrišče, na jugu rečna struga (slika 4). Širitve so možne, a v precej omejenem
obsegu in smereh. Zato se naselje v zadnjih nekaj desetletjih ni bistveno povečalo v obsegu, se je pa
zelo zgostilo, kar dokazujejo tudi rezultati analize sprememb. Za spremembe na celotnem območju Kibere smo primerjali podobi GeoEye (2009) in Quickbird (2006). Zaznane spremembe prikazuje slika 5.
Glavne spremembe v naselju Kibera so v večji meri posledica nove gradnje stavb in prenov streh
večjega obsega, rušenja stavb je manj. Naselje se je zgostilo v severnem in severovzhodnem delu, razširilo (novogradnje) pa v vasi Raila (jugozahodni rob) ter ob večjih cestah (na severozahodnem in
severovzhodnem robu ter vzolž večje ceste skrajno vzhodno).

Slika 5:ZaznanespremembezacelotnoobmočjeKiberemedletoma 2006in 2009.
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5 Ocenjevanje števila prebivalcev v neformalnem naselju Kibera
Skupno bivalno površino Kibere smo določili iz vsote vseh stanovanjskih območij (razred strehe)
vseh dvanajstih vasi iz vektorskih rezultatov objektne klasifikacije (slika 4). Vsota pove, da je skupna
stanovanjska površina Kibere 1.646.883 m2, kar je za več kot 20 % večja površina, kot je le ta bila določena leta 1993 (Sartori s sodelavci 2002). Iz preglednice 2 je razvidno, da se ocena števila prebivalcev
glede na različne vire vzorčnih popisov v Kiberi giblje od 150.000 do 650.000 ljudi.
Preglednica 2:Ocenaštevilaprebivalcevv Kiberigledenagostotoprebivalstva,pridobljenoizrazličnih
virovvzorčnihpopisovobupoštevanjuskupnepovršinebivalnihobjektovz objektnoklasifikacijo.
vir
MapKibera Project (2011)
IRIN (2006)
aHI uS (2005)
Sartori s sodelavci (2002)
Sartori s sodelavci (2002)

gostota (prebivalci na m2)

število prebivalcev

0,10
0,20
0,30
0,33
0,39

156.652
329.377
494.065
543.471
642.284

Ker je Kibera obdana z natančno določenimi mejami, lahko sklepamo, da je povečanje stanovanjskih površin posledica gostejše naselitve znotraj naselja skozi leta. Zavedamo se, da je privzeta
površina bivalnih objektov nekoliko precenjena, ker ne upošteva, da so določeni objekti (predvidoma
del tistih ob cestah) lahko namenjeni drugačni rabi: trgovinam, storitvam. Odgovor na oceno, kolikšen je ta delež, lahko dobimo le s terenskim pregledom. Iz samih lastnosti streh (narava zajema satelitskih
posnetkov) o tem ne moremo zanesljivo sklepati.

6 Sklep
Strehe in netlakovana tla v neformalnem naselju Kibera imajo v vidnem spektru zelo podoben spektralni odziv. Zaradi tovrstnih primerov je strategija, s katero razlikujemo in razvrščamo segmente
v pravilne tematske razrede, otežena. Sorazmerno s tem se povečuje obseg dela v fazi poklasifikacije.
Opisana situacija govori v prid uporabi multispektralnih podob, ki vsebujejo tudi kanale infrardečega spektra vselej, kadar želimo kartirati urbane mikrosisteme. Kljub temu lahko trdimo, da uporabljena
objektno usmerjena metodologija pri analizi gosto naseljenih urbanih območjih veliko obeta. Tako
pri kartiranju prostorske strukture naselja Kibera kot študiji širjenja naselja in določevanja števila prebivalcev smo dobili zelo zadovoljive in uporabne rezultate. S študijo smo potrdili, da satelitski posnetki
lahko pomembno dopolnjujejo podatke, ki se na tradicionalen način zbirajo na terenu. Podatki, ki jih
dobimo iz visokoločljivih posnetkov, so pomembni za načrtovanje v neformalnih naseljih (na primer
za izgradnjo infrastrukture), še posebej, če so ti prostorski podatki povezani s socialno-demografskimi podatki, ki so zbrani na istem območju. Čeprav številni problemi pri uporabljeni metodologiji še
ostajajo nerešeni (na primerrazmejitev posameznih stavb znotraj neformalnega naselja), se rešitve že
razvijajo. Objektno usmerjene analize visokoločljivih podatkov daljinskega zaznavanja torej omogočajo izjemne možnosti za oceno števila prebivalcev v neformalnih naseljih in s tem pripomorejo tudi
k udejanjanju zavez glede človekovih pravic do vode in sanitarij (izboljšanje življenskih razmer) svetovnega prebivalstva.
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1 Uvod
V prispevku je obravnavana problematika določitve bonitete zemljišč. boniteta zemljišča odraža
proizvodno sposobnost kmetijskega ali gozdnega zemljišča na podlagi naravnih dejavnikov, neglede
na trenutno pokrovnost zemljišča, torej je mera za proizvodni potencial zemljišča (Košir 2005). Skladno z Zakonom o ugotavljanju katastrskega dohodka (Zukd-1 2011) je boniteta osnova za določitev
katastrskega dohodka, uporablja pa se tudi pri odmeri plačil za spremembe namembnosti kmetijskih
zemljišč in pri vrednotenju nepremičnin. Določena je v obliki bonitetnih točk kot celoštevilska vrednost na intervalu [0, 100]. boniteta 100 pomeni, da gre za najboljše kmetijsko ali gozdno zemljišče. Velja
omeniti, da proizvodna sposobnost zemljišča ne odraža neposredno njegove tržne vrednosti, saj na slednjo vplivajo še drugi dejavniki.
Enota določitve bonitete zemljišč je parcela, torej osnovna enota evidentiranja zemljišč v zemljiškem katastru – uradni evidenci, ki jo ureja Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN 2006, spr. 2007).
S tem zakonom je bila boniteta zemljišča uvedena kot nov podatek. Nadomešča dva podatka, ki sta se
za vsak parcelni del vodila po sistemu katastrske klasifikacije, in sicer vrsto rabe in (za katastrske kulture)
katastrski razred. Katastrski razredi na intervalu [1, 8] so se določali v okviru 42 med seboj neprimerljivih katastrskih okrajev, in sicer na osnovi vzorčnih parcel znotraj posameznih okrajev. Prehod iz
katastrske klasifikacije na boniteto zemljišč je bil podrobneje opredeljen s podzakonskim aktom (Pravilnik o vzpostavitvi … 2008). Vzpostavitev bonitete izhaja iz prevedbenih preglednic, ki za vsak katastrski
okraj, vsako katastrsko kulturo in vsak katastrski razred določajo ustrezno število bonitetnih točk.
Za določitev bonitetnih točk zemljišč z neposrednim terenskim ogledom je bila pripravljena podrobna metodologija v obliki podzakonskega akta (Pravilnik o določanju … 2008). bonitetne točke parcele
se izračunajo na podlagi lastnosti tal, podnebja, reliefa in drugih vplivov. Geodetska uprava Republike Slovenije je objavila še podrobnejša obvezna navodila (Tehnična navodila … 2008). Pred kratkim
je izšel tudi širši strokovni javnosti namenjen priročnik (Košir 2011).
V nadaljevanju predstavljena študija (berk s sodelavci 2011) preočuje možnosti določitve bonitete zemljišč brez terenskega ogleda, torej iz razpoložljivih prostorskih podatkov. Gre za poskus uporabe
metodologije bonitiranja zemljišč, ki je sicer prilagojena določitvi bonitetnih točk zemljišč s strani posebej
usposobljenih strokovnjakov z licenco neposredno na terenu, pri prostorskem modeliranju. Pripravljena sta bila analiza podatkovnih virov in predlog postopka za samodejno določitev bonitetnih točk
na nivoju države. Poskusni izračun je bil izveden za območja treh geodetskih pisarn. Izvedena je bila
tudi primerjava z obstoječimi bonitetnimi točkami v zbirki zemljiškega katastra. Naročnica študije je
Geodetska uprava Republike Slovenije.

2 Vhodni podatki za določitev bonitetnih točk
Podatkovna zbirka, v okviru katere se določa boniteta zemljišč (kot atribut), je zemljiški kataster.
Za izbrana poskusna območja smo od naročnika pridobili:
• zemljiškokatastrski prikaz (v nadaljevanju: ZKP) in
• opisne podatke zemljiškega katastra.
ZKP je podatkovni sloj parcel oziroma parcelnih delov, ki zvezno pokriva območje celotne Slovenije. Prek spletnega portala Prostor (medmrežje 1) je mogoče naročiti podatke v vektorski obliki. Opisni
podatki zemljiškega katastra so na voljo v pisnem formatu. uporabili smo datoteke VK6, ki med drugim vsebujejo tudi bonitetne točke parcele, določene na podlagi že omenjenih prevedbenih preglednic.
Prostorske podatkovne zbirke, s pomočjo katerih je bila v okviru predstavljene študije poskusno
določena boniteta zemljišč, so:
• sloj dejanske rabe zemljišč,
• sloj talnih števil,
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• sloj naravnogeografske tipizacije in
• digitalni model višin 5 m × 5 m.
Sloj dejanske rabe zemljišč je uradna evidenca, ki jo vodi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, in
sicer skladno z Zakonom o kmetijstvu (ZKme-1 2008). Podrobneje je način ugotavljanja dejanske rabe
zemljišč opredeljen v podzakonskem aktu (Pravilnik o evidenci … 2008, spr. 2010). Prek spletnega portala Ministrstva za kmetijstvo in okolje (medmrežje 2) je podatke o dejanski rabi mogoče pridobiti
brezplačno v vektorski obliki. Za vsako zajeto območje rabe zemljišča je podana šifra dejanske rabe.
Sloj talnih števil je prav tako na voljo prek spletnega portala Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (medmrežje 2), kjer je podatke mogoče pridobiti brezplačno v vektorski obliki. Karto je izdelala biotehniška
fakulteta (Rupreht s sodelavci 2006), in sicer v merilu 1 : 25.000. Enota zajema je zaključeno območje
z enotnim talnim številom, ki je generaliziran podatek pedosistematskih enot, izražen kot celoštevilska vrednost na intervalu [7, 100]. Večje število pomeni tla z boljšimi talnimi lastnostmi oziroma tla
z večjim pridelovalnim potencialom.
Sloj naravnogeografske tipizacije v vektorski obliki je zagotovil naročnik študije. Karto je izdelal
Geografski inštitut antona Melika (Perko 1998 in 2007) in upošteva geološke značilnosti, površje, podnebje, rastje in rabo tal. Karta je izdelana v merilu 1 : 1.300.000. Tipi so po tej delitvi določeni v dveh
ravneh podrobnosti. Za študijo je bila skladno z metodologijo bonitiranja uporabljena druga raven z 9 tipi.
Podatke digitalnega modela višin z velikostjo celice 5 krat 5 m (v nadaljevanju: DMV 5) je prav tako
zagotovil naročnik študije. Prek spletnega portala Prostor (medmrežje 1) jih je mogoče naročiti v pisnem formatu. Posamezne datoteke vsebujejo podatke za območja listov temeljnih topografskih
načrtov v merilu 1 : 5000 (v nadaljevanju: TTN 5). DMV 5 je nastal kot eden izmed izdelkov projekta
cikličnega aerosnemanja z avtomatskim stereoizvrednotenjem aeroposnetkov iz leta 2006 (Tehnična
dokumentacija … 2006). Zahtevana je bila natančnost višin, boljša od 3 m, za nezaraščena območja (okoli
38 % ozemlja države) pa boljša od 1 m. Poleg nadmorske višine sta bila za vsako točko DMV 5 določena tudi nagib terena in smer nagiba. Izračunana sta po metodi, ki upošteva sosednjih 8 točk modela.

3 Metodologija določitve bonitetnih točk
Metodologija bonitiranja v predstavljeni študiji je temeljila na pravilniku, ki je namenjen določitvi bonitetnih točk z neposrednim terenskim ogledom. Osnovna enačba za izračun bonitetnih točk se
glasi (Pravilnik o določanju … 2008, 5181)
 Σ % posebni vplivi 
B = T ⋅ K ⋅ R ⋅ 1 −
 ,

100

kjer so:
B – bonitetne točke,
T – točke lastnosti tal,
K – točke lastnosti klime,
R – točke lastnosti reliefa in
∑ % posebnivplivi– vsota deležev posebnih vplivov.
Točke lastnosti tal se nanašajo na karto talnih števil in so celoštevilske vrednosti na intervalu [7, 100].
Točke lastnosti klime so celoštevilske vrednosti na intervalu [1, 10], pri čemer 1 pomeni najmanj
ugodno podnebje, 10 pa najbolj ugodno podnebje (preglednica 1). Točke lastnosti reliefa so prav tako
celoštevilske vrednosti na intervalu [1, 10], pri čemer 1 pomeni najmanj ugoden relief, 10 pa najbolj
ugoden relief (preglednica 2). Pod korenom enačbe je torej kvečjemu vrednost 100 krat 10 krat 10 = 10.000,
zato je dobljena vrednost po tej enačbi kvečjemu 100. Posebni negativni vplivi se nanašajo na skalovitost,
poplavnost, sušnost, zasenčenost, odprtost in zaprtost ter vetrovnost zemljišč in so praviloma ovrednoteni s terenskim ogledom.
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V naši študiji smo enačbo za izračun bonitetnih točk poenostavili kar v
B = T ⋅K ⋅R.
Poleg manjkajočega dela enačbe, ki se nanaša na posebne vplive, je bila poenostavljena tudi določitev
točk lastnosti klime. upoštevani sta bili le osnovni merili, in sicer naravnogeografski tip in nadmorska višina.
Za določitev točk lastnosti klime tako nista bili upoštevani dodatni merili, ki sta povprečna letna
količina padavin in povprečna letna temperatura.
Točke lastnosti klime so bile določene na podlagi podatkov o naravnogeografskem tipu ter nadmorski višini. Kot osnova je služila podrobnejša opredelitev lastnosti klime z razponom točk (Pravilnik
o določanju … 2008, 5199–5200), ki je bila nekoliko prilagojena zaradi zagotovitve definicijskega območja za celoten razpon nadmorskih višin (preglednica 1).
Preglednica 1:Točkelastnostiklimev odvisnostiodnaravnogeografskegatipainnadmorskevišine
zemljišča.
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Preglednica 2:Točkelastnostireliefav odvisnostiodnagibazemljišča.
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Točke lastnosti reliefa so bile določene na podlagi nagiba zemljišča v točki. Preglednica z razponom
točk (Pravilnik o določanju … 2008, 5201) je bila predelana tako, da je definicijsko območje realno število na intervalu [0, 10] in da je funkcija, ki določa točke lastnosti reliefa, povsod zvezna (preglednica 2).
Funkcije za posamezne odseke so določene kot premice, razen za zadnji odsek, kjer je funkcija določena tako, da je dosežena zveznost in odvedljivost na spoju s predhodnim odsekom. Zadnja funkcija
(za nagib nad 65 %) limitira proti 0, ko nagib terena raste čez vse meje (proti navpični steni).

4 Postopek določitve bonitetnih točk
Postopek določitve bonitetnih točk, ki je bil uporabljen za izbrano poskusno območje, lahko razdelimo na pet korakov (slika 1). V 1. koraku je bil na podlagi niza podatkov za vse katastrske občine
(v nadaljevanju: KO) izbranega poskusnega območja pripravljen seznam listov TTN 5, ki to območje
pokrivajo. Za te liste so bili nato pridobljeni podatki DMV 5.
V 2. koraku je bil dobljeni niz datotek DMV5 »presekan« z ZKP ter s sloji dejanske rabe, talnih števil in naravnogeografskih tipov. Preseki prostorskih podatkovnih slojev z DMV 5 so bili izvedeni s funkcijami Postgis
v podatkovnem strežniku PostgreSQL. Za vsako točko grida so bili poleg nadmorske višine in nagiba pridobljeni še podatki o KO-ju in parcelni številki, šifri dejanske rabe, talnem številu ter šifri naravnogeografskega tipa.
Iz vseh dobljenih podatkov so bile v 3. koraku za vsako točko DMV 5 po navedeni (poenostavljeni)
enačbi določene bonitetne točke. Pri tem je bila za določitev točk lastnosti klime uporabljena preglednica 1, za določitev točk lastnosti reliefa pa preglednica 2. Dobljeni vmesni rezultat tega koraka je digitalni
model bonitetnih točk 5 krat 5 m (v nadaljevanju: DMbT 5).
V 4. koraku je bil iz opisnih podatkov zemljiškega katastra za vse KO-je skupaj tvorjen seznam parcel
izbranega poskusnega območja. Za vsako parcelo sta bili poleg KO-ja in parcelne številke zapisani tudi
koordinati njenega centroida.
V 5. koraku so bile določene bonitetne točke za vsako posamezno parcelo. Za določitev bonitetnih točk parcele so bile upoštevane točke iz DMbT 5, ki so znotraj njenih meja in za katere je vrednost
bonitetnih točk neničelna ter gre (glede na šifro dejanske rabe) za kmetijsko ali gozdno zemljišče. Če
so bile vrednosti bonitetnih točk v vseh točkah DMbT 5 znotraj parcele enake 0, je takšna tudi vrednost bonitetnih točk za to parcelo. Sicer pa so bile bonitetne točke za parcelo določene kot aritmetična
sredina vseh neničelnih bonitetnih točk znotraj parcele
1 n
B = ⋅ ∑ Bi .
n i =1

bonitetne točke parcele, znotraj katere ni bilo niti ene točke DMbT 5 (zelo redek slučaj), so bile določene na osnovi točke DMbT 5, ki je najbližja centroidu parcele. Za tvorbo DMbT 5 in nato bonitetnih
točk parcel je bilo uporabljeno lastno programsko orodje, razvito v programskem jeziku C++.
uporabljeni gridni pristop k bonitiranju omogoča določitev bonitetnih točk za poljubno zemljišče in ni vezan zgolj na parcele v zemljiškem katastru. Za velika zemljišča so ustrezno upoštevani različni
dejavniki, ki vplivajo na določitev bonitetnih točk na posameznih delih zemljišča z različno proizvodno sposobnostjo. Če namreč gledamo na DMbT 5 kot na model ploskve v prostoru, bi bila stroga definicija
bonitetnih točk kmetijskega ali gozdnega zemljišča Z
B=

1
∫∫ B (y , x ) ⋅dZ ,
pov(Z ) ( y ,x ) ∈Z

kjer je pov(Z) površina zemljišča Z. Takšna definicija je limita uporabljene aritmetične sredine vrednosti v točkah modela, ko gre dolžina stranice celice grida proti 0, in zagotavlja, da se ob kakršnemkoli
spreminjanju meja parcele ali skupine parcel ohranja njihov skupni katastrski dohodek.
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Slika 2:Poskusnaobmočjabonitiranja –območjageodetskihpisarnKranj,SlovenjGradecinŠkofja
Lokaz razdelitvijonalisteTTN 5.
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5 Poskusni izračun bonitetnih točk in analiza rezultatov
Za poskusno določitev bonitetnih točk parcel so bila s ciljem zaobjeti različne tipe tal, podnebja
in reliefa izbrana tri poskusna območja, in sicer območja geodetskih pisarn Kranj, Slovenj Gradec in
Škofja Loka (slika 2).
V nadaljevanju so predstavljeni rezultati poskusne določitve bonitetnih točk za območje geodetske pisarne Kranj (slika 3). Območje pokriva 119 listov TTN 5 in obsega okoli 129.000 parcel.
Izvedena je bila primerjava poskusno določenih bonitetnih točk in bonitetnih točk po podatkih
zemljiškega katastra, ki temeljijo na prevedbenih preglednicah. Relativna odstopanja bonitetnih točk
(obstoječe – poskusne) so po razredih za poskusno območje Kranj navedena (preglednica 3) in tudi
grafično prikazana (slika 4).
Parcel na kmetijskih ali gozdnih zemljiščih, za katere ni bilo mogoče določiti bonitetnih točk zaradi nepopolnega sloja talnih števil – manjkajo urbana območja, je na območju geodetske pisarne Kranj
995. Podan je prikaz detajla z lokacijami nebonitiranih parcel (slika 5).
analiza ujemanja poskusno določenih bonitetnih točk in bonitetnih točk v zbirki zemljiškega katastra pokaže velika relativna odstopanja. Za 12,5 % vseh parcel, ki pokrivajo 22,2 % skupne površine, je

Bonitetne točke
ni podatka
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Slika 3:PoskusnoobmočjeKranj:poskusnodoločenebonitetnetočkeparcel –prikazporazredih.
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Preglednica 3:PoskusnoobmočjeKranj:relativnaodstopanjaposkusnodoločenihbonitetnihtočk
od bonitetnihtočkv zbirkizemljiškegakatastra.
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–50 do –30
–30 do –10
–10 do 10
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Slika 4:PoskusnoobmočjeKranj:relativnaodstopanjaposkusnodoločenihbonitetnihtočkodbonitetnih
točkv zbirkizemljiškegakatastra –prikazporazredih.
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Slika 5:PoskusnoobmočjeKranj(izsek):zaradinepopolnekartetalnihštevilnebonitiraneparcele(rdeče)
znotrajurbanihobmočij.
relativno odstopanje večje od 50 %. bistveno večji je delež negativnih odstopanj (tj, ko so poskusno določene bonitetne točke previsoke), kar je verjetno tudi posledica neupoštevanja posebnih negativnih vplivov
pri poskusni določitvi bonitet (preglednica 3). Vključitev podatkovnih slojev agencije Republike Slovenije za okolje (medmrežje 3) bi omogočila upoštevanje dodatnih meril za določitev točk lastnosti klime
(povprečnih letnih temperatur in povprečnih letnih padavin) ter modeliranje posebnih vplivov (poplavnih območij, povprečnih letnih hitrosti vetra ipd.).
Vendar pa razloge za (pre)velika odstopanja ne gre iskati le v neupoštevanju posebnih vplivov. Zagotoviti bi morali tudi višjo kakovost uporabljenih vhodnih podatkov, predvsem podrobnejšo karto talnih
števil, dopolnjeno tudi za urbana območja (slika 5). Rezultat bi lahko izboljšali tudi z boljšim DMV-jem
(višja točnost in/ali večja podrobnost) in z izboljšano položajno točnostjo podatkov zemljiškega katastra.
Prispevek k izboljšavi podatkov je lahko tudi evidenca o proizvodni sposobnosti gozdnih rastišč iz gozdnogospodarskih načrtov, kjer so upoštevani tudi posebni vplivi ekspozicije, odprtosti in skalovitosti.
Za jasnejšo sliko bi preverjanje ujemanja bonitetnih točk lahko najprej izvedli na obstoječih vzorčnih
parcelah, določenih po predpisani metodologiji neposredno na terenu s strani licenciranih strokovnjakov. V drugi fazi, torej po nekakšni kalibraciji postopka, bi razloge za odstopanja od obstoječih
bonitetnih točk v zbirki zemljiškega katastra najbrž našli tudi v načinu določitve slednjih, ki ni temeljil neposredno na metodologiji, uporabljeni v študiji.

6 Sklep
Namen študije je bil preveriti možnosti vzdrževanja podatkov o bonitetah parcel zgolj s pomočjo
razpoložljivih prostorskih podatkov. bonitetne točke parcele v zbirki zemljiškega katastra je treba ponovno določiti ob spremembi mej parcele (npr. ob delitvi ali združevanju parcel) in ob evidentiranju zemljišča
pod stavbo. Poleg tega se na daljši rok spreminjajo vhodni podatki za določitev bonitetnih točk, ki so
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tudi žive zbirke (npr. območja dejanske rabe). uporabljen je bil gridni pristop k bonitiranju, to je določitev bonitetnih točk parcel na podlagi vsakokratno tvorjenega digitalnega modela bonitetnih točk.
Rezultati predstavljenega območja (Kranj) kot tudi ostalih dveh preizkusnih območij so pokazali,
da bi bilo treba za potrebe vzdrževanja podatkov o bonitetah predstavljeni način bonitiranja izboljšati. Med predlogi za nadaljnje delo sta tu najprej razširitev nabora in izboljšava kakovosti vhodnih podatkov.
Eden izmed predlogov za nadaljnje delo pa gre tudi v smeri razčlenitve problematike, tako da bi predstavljeni postopek najprej dodatno »umerili« na vzorčnih parcelah, za katere so bonitetne točke določene
neposredno na terenu.
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1 Uvod
Kozjanski park je območje, ki se razprostira na 206 km2. Opredeljen je s statusom regijskega parka in je hkrati največji regijski park v Sloveniji. Na jugu parka teče reka Voglajna, na zahodni strani
reka Sotla, na vzhodni strani reka Savinja, na severu vzhodnega dela parka ležijo Posavski hribi poznani kot Kozjansko. Za območje je značilna prehodnost iz predalpskih hribovitih in z gozdovi poraščenih
predelov v ravnino ob Sotli. Med ravninskim Obsoteljem in hribi vzhodnega Posavskega hribovja je
vinogradniško terciarno gričevje.
Regijski park je obsežno območje značilnih ekosistemov in krajine, kjer je narava ostala neokrnjena.
Človeški vpliv je prisoten, vendar je v sozvočju z naravo. Park je bil ustanovljen v letu 1981 kot Spominski park Trebče. Pokrival je osrednji in vzhodni del Kozjanskega ter bizeljsko hribovje v južni Orlici.
Iz strokovnih, sistemskih in promocijskih razlogov se je območje vse bolj uveljavljalo kot Kozjanski
park. S sprejetjem Zakona o ohranjanju narave leta 1999 (ur. l. RS 56/1999) se po 166. členu tega zakona dotedanji Spominski park Trebče šteje za regijski park z imenom Kozjanski park (medmrežje 1).
Kozjanski park se preučuje v sklopu mednarodnega projekta Transnacionalne ekološke mreže (TransnationalEcologicalNetworks), ki je aktiven v večih državah Evropske unije. V okviru tega projekta nas
je zanimala raba tal in spremembe, ki so se zgodile skozi različna časovna obdobja. Dandanes je dostopnih vedno več skeniranih ali ponovno natisnjenih zgodovinskih kart iz različnih virov na območju celotne
Slovenije (Podobnikar, Kokalj 2007, 180).
Velik napredek je bil storjen na področju dostopnosti starih kart. Interpretacija kart je možna na
pisni način ali vizualno. Najboljša in najenostavnejša vizualna interpretacija, in sicer s primerjavo dveh
posnetkov, ki se prekrivata. Skenirane karte je treba transformirati v želen koordinatni sistem, nato pa
jih lahko primerjamo z različnimi podatkovnimi sloji, kot so satelitski posnetki, digitalni ortofoto, rastrski ali vektorski sloji, mestni plani in katastrski načrti (Podobnikar in Šinkovec, 2004,67–73).

2 Metoda
Zgodovinski zemljevidi so bili izdelani z različnimi tehnikami zajemanja podatkov, upoštevajoč razvoj kartografije in geodetskih tehnik v posameznem zgodovinskem obdobju. Zelo pomemben dejavnik
kakovosti končnega zemljevida je bil namen uporabe. V splošnem velja, da so izdelki vojaške kartografije bolj natančni kot izdelki kartiranja zemljišč za pobiranje davkov.
Za ugotavljanje sprememb rabe tal v različnih časovnih obdobjih so bili izbrani zgodovinski zemljevidi in podatkovni viri iz šestih časovnih obdobij, zadnja dva sta iz 21. stoletja. Na podlagi skeniranih
zemljevidov se je v programskem okolju arcGIS izrisalo karte rabe tal. Zaradi primerjave rabe tal med
različnimi časovnimi obdobji na osnovi zgodovinskih kart je bilo določeno enotno število kategorij.
Vsaka karta rabe tal za posamezno časovno obdobje se je analizirala ločeno.
Odčitavanje mej med posameznimi rabami je bilo na nekaterih območjih zelo dvoumno – treba
je izbrati območje, upoštevajoč stopnjo generalizacije, da posamezna raba ni zajeta preveč detajlno ali
premalo natančno. Na novejših kartah je odčitavanje bolj preprosto in posamezne rabe so zajete z večjo natančnostjo, saj so tudi rabe tal na kartah določene bolj precizno. Pri tem je treba upoštevati tehnologijo
in zmožnosti, ki so bile na razpolago v posameznem zgodovinskem obdobju. Karte se nanašajo na isto
območje, vendar so v različnih merilih.
Glavni viri podatkov za raziskavo so bile avstrijske vojaške karte (prva in druga Jožefinska izmera) s konca 18. stoletja, topografske karte meril 1 : 75.000 in 1 : 50.000 z začetka in sredine 20. stoletja
ter vektorski podatki evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč 2006 in 2009 (medmrežje 4). Glavni pomanjkljivosti pri kartah sta dve. Po eni strani so karte sistematične in vključujejo neobičajne
objektne kataloge (kartografski ključ), različne oblike kartiranja in pomanjkanje projekcije ter transformacijskih parametrov. Drugi problem je prisoten na razgibanem terenu in slabši natančnosti ter
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Slika 1:PrvaJožefinskaizmera 1784–1787.
pomanjkanjem zajetih detajlov v goratem svetu. Na zgodovinskih kartah so območja poredko izmerjena in slabo kartirana. Karte so bolj podobne umetniški sliki kot tehničnemu izdelku. Konglomerat
pomanjkljivosti in negotovosti pri tovrstnih kartah ni enostaven zalogaj, posebej če je treba iz danih
podatkov sestaviti bogato podatkovno bazo v geografskih informacijskih sistemih (Podobnikar,
Kokalj 2007, 183).
1800: Jožefinska vojaška izmera: Leta 1763, malo po tem ko je avstro-Ogrska monarhija izgubila
vojno proti Prusiji, je cesarica Marija Terezija dala ukaz za izvedbo vojaške topografije po celotni monarhiji. Njen sin, cesar Josip I, je podprl reformo in končal prvo izmero leta 1787 v zelo kratkem času. Izvedena
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izmera pokriva celotno območje Slovenije. Izmera je bila narejena brez natančnih geodetskih inštrumentov in brez uporabe projekcije. Natačnost izmere se razlikuje glede na značilnosti terena, časovno
obdobje in kakovost izmere. Zaradi pomanjkljive kakovosti izmere kart v prvi vojaški izmeri je v 19. stoletju sledila 2. vojaška izmera, ki jo je naročil cesar Franc II in velja za bolj natančno. Kasneje se je izvedla
tudi 3. vojaška izmera. Obe, 2. in 3. izmera, veljata za relativno natančni, parametre transformacije v obeh
izmerah bi lahko uporabili za večje območje. Karte so shranjene v arhivu na Dunaju. Lastnosti kart vojaške izmere (Podobnikar s sodelavci 2007, 183):
• obdobje od 1763 do 1787,
• območje zajema je celotna avstro-Ogrska monarhija,
• Casini-Soldnerjeva ekvidistantna kartografska projekcija,
• položajni pogreški so večji od 250 m, v goratih predelih še večji,
• kartografija je lepa, bolj umetniška kot natančna,
• raba tal je ponekod težja za interpretacijo, razen linijskih objektov, kot so reke, ceste, ter površin, kot
so pozidana območja in gozdovi.
1943: Rohitsch und Drachenburg 1 : 75.000:
• obdobje zajema od 1914 do 1943,
• pokriva širše območje Rogatca in Kozjega,
• položajni pogreški so večji od 250 m,
• raba tal je ponekod težja za interpretacijo, razen linijskih objektov, kot so reke, ceste, ter površin, kot
so pozidana območja in gozdovi,
• kontrolne točke, uporabljene za georeferenciranje, so cerkveni zvoniki, nekateri značilni mostovi, stolpi
ali redki razpoznavni vrhovi (pozorni smo bili na morebitne spremembe pokrajine in treba se je zavedati, da najvišji vrhovi v alpah v tistem času še niso bili izmerjeni in so bila območja še neraziskana).
1955 Jugoslovanske karte 1 : 25.000:
• obdobje zajema je 1934,
• območje zajema je vzhodno od rapalske meje,
• Gauss-Krügerjeva projekcija, izhodiščni meridian Pariz,
• pozicijski pogrešek: 7 m (teoretično 5 m),
• manjša natančnost v goratih predelih,
• karte so georeferencirane v ciljnem koordinatnem sistemu glede na tiskano koordinatno mrežo (Podobnikar, Kokalj 2007, 184–185).
Evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč 2006 in 2009: Podatke o dejanski rabi ministrstvo (nekdanje Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano) zajema s pomočjo računalniško podprte
foto interpretacije, pri čemer se kot podlaga uporablja ortofoto. Za določanje dejanske rabe se uporablja
interpretacijski ključ, ki vsebuje šifrant vrst dejanske rabe, navodila za zajem podatkov, opise posameznih
vrst dejanske rabe in najmanjše površine zajema posameznih vrst dejanske rabe (medmrežje 2). Evidenca vsebuje 25 vrst dejanske rabe, ki smo jih zaradi primerjave z ostalimi podatkovnimi viri združili v sedem razredov.
Slovenska podatkovna baza v merilu 1 : 5.000 in 1 : 50.000: Topografski podatki v merilu 1 : 5000,
digitalni ortofoti in državne topografske karte merila 1 : 50.000 so bili uporabljene za georeferenciranje zgodovinskih kart. Vir zgodovinskih kart je kartografski oddelek Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani.
Georeferenciranje zgodovinskih kart: Zgodovinske karte so bile proizvedene v različnih projekcijah, koordinatnih sistemih in merilih. Metrična kvaliteta ni homogena in kartografsko so karte neenake.
Metode generalizacije so nepoznane. Nekatere karte imajo označene koordinate na robovih koordinatnega sistema (Podobnikar, Kokalj 2007, 185). Princip georeferenciranja je zasnovan na iskanju dveh
identičnih točk, ki se morata lokacijsko čim bolj ujemati, če jih poiščemo na starem zemljevidu in novem
sloju, ki ga je potrebno georeferencirati. Identične točke je potrebno izbrati zelo pazljivo. Na starih zemljevidih je najbolje izbrati točke, ki so bile triangulirane, na primer cerkve ali stolpi. Za bolj zanesljive
točke se prav tako štejejo mostovi, rečni pritoki, križišča, gradovi, meandri. Karakteristične točke je
včasih mogoče definirati tudi glede na toponime, ki so v različnih jezikih uporabljenih na zemljevidih.
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Slika 2:Rabatalizlet 1784–1787(NUKLjubljana).
Na starih zemljevidih je dobro poiskati tudi prepoznavne detajle kot identične točke na celotnem območju
karte, saj so lokalne distorzije zelo velike. To pa je včasih težavno, saj nekaterim območjem primankuje oprijemljivih detajlov. Večino detajlov na teh kartah je bilo posnetih s prostim očesom. Kvaliteta kart
je odvisna od izkušenj kartografa in njegovega semantičnega dojemanja. Za preoblikovanje tovrstne
karte je potrebno prepoznati stil kartografa in kartografskih elementov, vključno s stopnjo generalizacije. (Podobnikar, Kokalj 2007; 186; Petek, Fridl 2004). Referenčne identične točke so bile izbrane na
kartah podobnega merila. Ko je izbranih dovolj kontrolnih točk, se karto lahko transformira v ciljni
koordinatni sisitem.
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Slika 3:Rabatalizlet 1869–1887(NUKLjubljana).

3 Analiza rabe tal
Potem ko so bile karte pravilno locirane in transformirane, smo analizirali rabo tal. Izbrali in analizirali smo skupne kategorije rabe tal, ki so značilne za Kozjanski park, in sicer: travnike, vinograde,
sadovnjake, gozdove in urbana območja. Zaradi različnih meril in raznolikosti podatkovnih virov z vidika rabe smo poleg skupnih kategorij rabe tal določili tudi kategorije, ki smo jih lahko interpretirali
in so bile značilne za posamezen podatkovni vir. Dodatne kategorije smo določili pri interpretaciji karte
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Slika 4:Rabatalizleta 1943(NUKLjubljana).

Prve Jožefinske izmere, podatkovnem viru dejanske rabe kmetijskih zemljišč 2006 in 2009. Pri karti Prve
Jožefinske izmere je bila zaradi težav z interpretacijo izpuščena kategorija sadovnjak, Pri karti Druge
Jožefinske izmere pa kategorija vinograd.
Izdelanih je bilo 6 tematskih kart rabe tal za posamezna zgodovinska obdobja. Za vsako karto v zgodovinskem obdobju se je za posamezno kategorijo rabe tal izračunala površina, na osnovi katere je bila
izdelana primerjava sprememb v površini rabe tal skozi čas.
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Slika 5:Rabatalizleta 1955(NUKLjubljana).

4 Raba tal skozi čas
Opaziti je razlike v površini rabe tal skozi posamezna časovna obdobja. Vidimo lahko trende naraščanja in padanja površin posameznih kategorij.
Površine travnikov od 18. stoletja do danes naraščajo, le v obdobju po 2. svetovni vojni sledi rahel
padec. Površine območij z vinogradi naraščajo, razen v zadnjih dveh obdobjih. Površine gozdov se sprva zmanjšujejo, v obdobju po 2. svetovni vojni pa do danes je viden porast gozdnih površin. urbane
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Slika 6:Rabatalizleta 2006(Medmrežje 4).

površine, ki so do leta 1955 skoraj nespremenjene, se po 2. svetovni vojni znatno zmanjšujejo. V zadnjem času je zaznati rahlo povečanje. Dinamika spreminjanja urbanih in gozdnih površin Kozjanskega
parka sovpada z družbeno-demografskimi procesi tega območja. Največji padec števila prebivalcev in
odseljevanje je zaslediti po 2. svetovni vojni. Ljudje so iskali delo v novonastalih tovarnah v mestih.
Kozjansko je začelo v razvoju izrazito zaostajati, postalo je sinonim za manj razvito pokrajino. Glavni
problemi se kažejo v zmanjševanju števila prebivalcev in njihovem staranju, opuščanju kmetijske pri-
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Slika 7:Rabatalizleta 2009(Medmrežje 4).
delave in propadanju kulturne pokrajine (Polšak 2006, 2). Opuščanje kmetijske pridelave vpliva na povečano pogozdovanje in ozelenjevanje (Sajovic 2005).
Pri analizah sprememb površin rabe tal z uporabo zgodovinskih kart je treba upoštevati tematsko
raznolikost in različna merila kartografskih virov. Novejši kartografski viri večjih meril omogočajo natančnejše določanje površin kategorij rab tal kot zgodovinske karte manjših meril. uporabljena metodologija
lepo prikaže dinamiko spreminjanja posameznih kategorij rab tal skozi časovna obdobja, medtem ko
je zaradi raznolikosti kartografskih virov manj primerna za natančen prikaz velikosti sprememb površin kategorij rab tal skozi časovna obdobja. Podatki iz različnih kartografskih virov pomenijo izziv za
njihovo medsebojno primerjavo in interpretacijo.
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5 Sklep
Za interpretacijo različnih vidikov prostorskih pojavov v različnih časovnih obdobjih je treba razpoložljive podatke georeferencirati v isti koordinatni sistem. Zgodovinske karte so dragocena informacija
o preteklosti.
Na žalost so karte tematsko različne in nepredvidljive kakovosti ter tako težko primerljive s sodobnimi kartografskimi in ostalimi podatkovnimi viri. Če je kakovost podatkov dobro poznana, je na voljo
še veliko možnosti za nadaljnje analize. Opravljene analize lahko pomagajo pri razlikovanju procesov
in področij, ki potrebujejo posebno pozornost in jih je treba upoštevati pri načrtovanju upravljanja s prostorom. uporaba zgodovinskih podatkovnih virov pri analizi rabe tal lahko pomeni tehtno argumentacijo
proti degradaciji prostora.
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1 Uvod
Obseg individualne stanovanjske gradnje, predvsem pa način njenega umeščanja v prostor, je povzročil korenite spremembe v podobi in strukturi naselij ter pejsažu pokrajine (Drozg 1995, 13). Novejša
stanovanjska gradnja večinoma ne upošteva avtohtone zasnove in naravnih determinant, ki so določale položaj in zasnovo nekdanjih agrarnih naselij, na primer naklon zemljišča, izpostavljenost visoki
podtalnici ali poplavam, varovanje kakovostnih kmetijskih zemljišč, temveč se, v nasprotju s tem, širijo na površine, ki so nekoč veljale za nezazidljive. Marsikatero naselje je tako prestopilo »naravne meje«,
s čimer se je izgubil ali vsaj zabrisal vtis premišljenosti prvotne lokacije. Poleg pozidave kmetijskih zemljišč je pozidava v zadnjih desetletjih bolj usmerjena na zemljišča, ki so manj ugodna za pozidavo, na
primer bolj strma, bolj mokra, bolj plazovita in od voda ogrožena (Marušič 2010). Gradnja na manj
ugodnih zemljiščih za pozidavo pogosto povečuje tveganje za naravne nesreče (Natek 2007).
analiza položaja naselij je bila izvedena s pomočjo GIS-ov, saj ti omogočajo izdelavo in analizo
prostorskih podatkovnih slojev, poizvedovanja, ter druga opravila, ki predstavljajo temelj za tovrstno
analizo.

2 Metode
analiza je potekala na testnem območju pravokotne oblike s stranicama 10 krat 15 km in središčno koordinato v državnem koordinatnem sistemu D48/GK 585.010, 178.530. Območje zajema del
Goričkega in Ravenskega (slika 1).
Izdelani so bili naslednji osnovni podatkovni sloji, ki odgovarjajo kartiranju (abstrakciji) v merilu 1 : 25.000: raba tal za leta 1850, 1890, 1940 in 1971; naselij za ista leta in leto 2009; novogradnje
v obdobjih 1850–1890, 1890–1940, 1940–1971, 1971–2009; sloj voda za leto 1850; sloj plastnic, naklona, vlažnost tal, vetrovnosti, ukrivljenosti in ekspozicije površja.

Legenda
Testno območje
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km

Vir: Pregledna karta RS v merilu 1 : 1 000 000,
GURS, 2002
© Geodetska uprava Republike Slovenije

Slika 1:Testnoobmočje.
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sloj rabe tal za leto 1971

sloj rabe tal za leto 1971
in zemljevid iz leta 1940

sloj rabe tal za leto 1940

Slika 2:Postopekvektorizacijeodzadnjegaurejanja.
Metodologija pretvorbe starih kart v sloje rabe tal v GIS-ih temelji na postopkih, opisanih v publikacijah Podobnikar (2009, 2011). Sloj rabe tal za leto 2009 je bil preklasificiran (medmrežje 1), drugi
sloji rabe tal pa so bili pripravljeni po postopku vektorskega zajema po načelih odzadnjega urejanja (backwardediting) (Podobnikar 2011), kar pomeni, da so bili sloji rabe tal pripravljeni v vrstnem redu od
najnovejšega (2009) do najstarejšega (1850) (slika 2).
V ta namen so bili uporabljeni primarni zemljevidi iz let: 1850, 1890, 1940 in 1971 ter sekundarni
zemljevidi. Slednji so služili za pomoč pri vektorizaciji, ki je temeljila na uporabi primarnih zemljevidov. S postopkom preklasifikacije vseh slojev rabe tal so bili izdelani sloji naselij za ta ista leta. Sloj vod
za leto 1850 je bil izdelan z vektorizacijo voda na zemljevidu iz istega leta. Sloji plastnic, naklona, vlažnosti tal, vetrovnosti, ukrivljenosti in ekspozicije površja so bili izdelani iz DMR-ja ločljivosti 12,5 m.
Izdelani so bili štirje opisni prostorski modeli: induktivna in deduktivna modela posebej za Goričko in Ravensko. V splošnem temelji induktivni model na podatkih posameznega območja in se ga
uporablja, kadar ne poznamo splošnih značilnosti območja. Deduktivni model temelji na neki predpostavki, ki je splošno znana ali jo postavimo sami, preverimo pa jo na prostorskih podatkih (Dalla
bona 1994, 1–6). Z modelom v GIS-ih poenostavljeno predstavimo del realnega sveta ali njegovih sistemov, ki obdrži dovolj njegovih lastnosti za nadaljnje analize (Ford 1999, 3–10).
Vhodni podatkovni sloji modelov so bili medsebojno primerjani s kapa-testom neodvisnosti, za
kar smo razvili orodje, saj je rezultat zaradi podobnosti slojev lahko pristranski. Poleg tega smo razvili
orodje za izračun prekrivanja posameznih podatkovnih slojev, ki poda prekrivanje želenih kategorij
v odstotkih. Prav tako smo razvili orodje, ki smo ga poimenovali orodje za iskanje območij. To omogoča iskanje območij po želenih kriterijih. Vsa tri razvita orodja delujejo v programskem paketu arcMap.

3 Rezultati
V raziskavi smo na izvedenih podatkovnih slojih izdelali analizo lege naselij iz starih kart, ki jo predstavljamo v nadaljevanju. Rezultate smo uporabili v modelih, ki nakazujejo upoštevanje vzorcev pri
gradnji v preteklosti.
Izveden sloj ekspozicije površja: analizo ekspozicije površja smo izvedli le na območju Goričkega, saj se je na območju Ravenskega izkazala za nesmiselno. Ekspozicije površja so prisotne na vseh
glavnih osmih smereh neba (slika 3). Iz prekrivanja slojev naselij s slojem ekspozicije površja smo ugotovili, da je leta 1850 največ naselij na zahodni (18 %) ekspoziciji, ki je hkrati najbolj zastopana (18 %).
Leta 1850 je bilo najmanj naselij na severovzhodnih (4 %) in severnih (3 %) legah. V vseh obravnavanjih obdobjih je najmanjši delež novogradenj na severnih in severovzhodnih legah, ter največji na
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vzhodnih, jugovzhodnih in zahodnih legah. Na severozahodnih legah od leta 1890 do leta 1971 ni večjih sprememb v deležu novogradenj, izstopa pa leto 2009, kjer je bistveno večji delež novogradenj (17 %)
glede na druga obdobja (8–14 %).
Izveden sloj naklona površja: Območje Goričkega je razgibano gričevje, tudi z nakloni večjimi od 15°.
Na Ravenskem prevladuje površje z naklonom pod 5°, površje z večjim naklonom (6–10°) je le na vznožju
Goričkega.
Leta 1850 je bilo na Goričkem 57 % naselij na naklonu do vključno 5° in 94 % do vključno 10° (slika 4).
Na površju z do naklona 5° je bilo največ novogradenj v obdobju 1940–1971, najmanj pa v obdobju 1980–1940 in 1971–2009. Na pobočju z naklonom 11–15° so novogradnje v vseh obdobjih, od katerih
ima največji delež obdobje 1971–2009. V obdobju od 1890 do 2009 se novogradnje (1 %) pojavljajo tudi
na naklonih večjih od 15 %.
Na Ravenskem (slika 4) so bila 1850 leta vsa naselja na ravnini z naklonom do 5°. Novogradnje na
naklonu 6–10° se pojavljajo od leta 1850 do 2009. V obdobju 1850–1890 je bilo takšnih 9 %, v obdobju 1971–2009 pa 3 %.
Izveden sloj oddaljenosti od vodotokov: Sloj oddaljenosti od vode je bil izdelan v arcMap-u z orodjem Bufferanalysis. Rezultat analize oddaljenosti naselij od vodotokov je pokazal povezavo med legami
naselij in oddaljenostjo od vode, iz česar lahko sklepamo, da je bila bližina vodotokov merilo za postavitev naselij (urbanc 2002, 58). Tako na Goričkem kot na Ravenskem (slika 5) delež naselij z oddaljenostjo
od vodotokov do 400 m pada. Delež naselij do 200 m od vodotokov je skoraj enak na Goričkem (31 %)
in Ravenskem (36 %), na večjih oddaljenostih od vodotokov je na Ravenskem manj naselij kot na Goričkem. Na Goričkem je 19 % naselij oddaljenih za več kot 500 m od vodotokov, na Ravenskem je takšnih
kar 48 %. Razlog za takšno lego naselij glede na oddaljenost od potokov sta prav gotovo visoka podtalnica (Repe 2009, 127–139) na prekmurski ravnini, ki nudi dostop do vode, in lažja prehodnost ravninskega
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površja, zaradi česar je razdalja manj pomembna. Na Ravenskem so majhne globine do gladine podzemnih vod, saj se srednje globine do gladine podtalnice na večini vodomernih postaj v Prekmurju gibljejo
od 1 do 5 m (brečko Grubar 2009).
Izveden sloj poplavnega območja: Poplavno območje katastrofalnih poplav (medmrežje 2) pokriva 2 % testnega območja Goričkega in 6 % območja Ravenskega. Leta 1850 območje katastrofalnih poplav
ni bilo poseljeno. Razvidno je, da se v obdobjih od 1890 do 1971 na poplavnem območju Goričkega
pojavi 1 % novogradenj, v zadnjem obravnavanem obdobju pa 3 %. Na Ravenskem se novogradnje na
poplavnem območju pojavijo v obdobjih 1890–1940 in 1971–2009.
Izveden sloj vlažnosti tal: Sloj vlažnosti tal je bil izdelan iz sloja DMR-ja z orodjem topografski
indeks vlažnosti, programskega paketa SaGa GIS (band 1993). Vrednosti sloja so bile klasificirane v pet
razredov po načelu linearne vrste. Območja z največjo vrednostjo vlažnosti predstavljajo 3 % testnega
območja Goričkega in 26 % območja Ravenskega. Na najbolj vlažnih tleh leta 1850 na Goričkem ni bilo
naselij (slika 6), na Ravenskem pa je bilo takšnih 7 %. Od leta 1850 do leta 2009 so se naselja širila tudi
v vlažnejša območja. Največji delež novogradenj na vlažnih območjih se pojavi na Goričkem (7 %) in
Ravenskem (19 %) v obdobju 1971–2009.
Izveden sloj ukrivljenosti površja: Pri ukrivljenosti površja smo se osredotočili na konkavno (doline) in konveksno (slemena) ukrivljenost površja. Na testnem območju Goričkega sta obe obliki
ukrivljenosti zastopani v skoraj enaki meri (slika 7): konkavnega površja je 27 %, konveksnega pa 28 %.
Primerjava lege naselij z ukrivljenostjo površja je pokazala, da je v vseh obravnavanih obdobjih več naselij na konveksno ukrivljenem v primerjavi s konkavno ukrivljenim površjem, ter da se delež naselij na
konveksno ukrivljenem površju tekom obdobij zmanjšuje v prid konkavno ukrivljenemu. Tako je bilo
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Slika 7:Deležnaselijizleta 1850innovogradenjv letih 1890,1940,1971in 2009nakonveksno
in konkavnoukrivljenempovršjuGoričkega.
leta 1850 43 % naselij na konveksno ukrivljenem in 15 % na konkavno ukrivljenem površju. V obdobju 1971–2009 je bilo na konveksno ukrivljenem površju 32 % naselij, na konkavno ukrivljenem pa 28 %.
analiza ukrivljenosti Ravenskega je bila izpuščena zaradi razmeroma ravnega terena.
Opisni induktivni in deduktivni modeli: Z induktivnim in deduktivnim modelom smo iskali značilnosti leg naselij na Goričkem in Ravenskem (slika 8). Vsi modeli so bili sestavljeni iz izvedenih slojev
po istem načelu: vanje so bili vstavljeni binarni rastrski izvedeni sloji ekspozicije, naklona, vetrovnosti in vlažnosti tal, ki so ustrezali zahtevanim kriterijem modela. Modeli so obravnavali območja naselij
iz leta 2009. Rezultat modela lahko prikaže območja z zahtevanimi lastnostmi na večjem območju od
želenega, zato ga je treba umeriti na manjše območje (Clarke in Silva 2001, 525–552). Za umerjanje
rezultatov modela je bil uporabljen sloj naselij iz leta 2009, saj smo z modeli obravnavali le območja
naselij iz leta 2009, ki so po površini najobsežnejša. Slika 9 prikazuje boolovo površino induktivnega
modela za Ravensko, ki sovpada z izbranimi parametri pri analizi površin primernih za poselitev.

4 Razprava
Pri primerjanju leg naselij z območji, kjer je vetrovnost največja, se je pokazalo, da se niti naselja
iz leta 1850 niti poznejše novogradnje ne izogibajo tem območjem, kar ni presenetljivo, saj hitrosti vetra
v tem delu Slovenije sodijo med lahke sapice ali šibke vetrove.
Izvedeni sloji rabe tal so služili za ugotavljanje sprememb pokrajine na testnem območju Goričkega in Ravenskega. Izkazalo se je, da se na Goričkem površine kmetijskih zemljišč zmanjšujejo (slika 10)
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vse od leta 1850 do leta 2009 v nasprotju z urbanimi in gozdnimi površinami, ki se nekoliko povečujejo. Delež novogradenj na kmetijskih zemljiščih na Goričkem je največji v obdobju 1850–1890 in
najmanjši v obdobju 1940–1971, kar je proti pričakovanjem in najverjetneje posledica gradnje na gozdnih
površinah. Delež urbanih površin je leta 1850 na Goričkem (2 %) manjši kot na Ravenskem (3 %), kar
je zaradi razgibanega reliefa pričakovano. Leta 2009 je ta delež enak na Goričkem in Ravenskem (5 %).
Na Ravenskem (slika 9) se je površina kmetijskih površin od 1850 do 2009 nekoliko povečala, gozdna površina pa nekoliko zmanjšala. Ravno tako kot na Goričkem je tudi na Ravenskem prisoten trend
rasti urbanih površin. analiza je pokazala, da je največji delež novogradenj na Ravenskem na kmetijskih površinah v obdobju 1940–1971 in najmanjši v obdobju 1890–1940 in 1971–2009.
Rezultati so pokazali, da je največ naselij na ravninah do 5° kar je v skladu z ugotovitvijo, da je največji delež naselij v razredu naklona 2–4° (Perko 2001, 117). Glede ekspozicije površja rezultat raziskave
nekoliko odstopa od povprečja v Sloveniji, saj smo ugotovili, da se v vseh obravnavanih obdobjih največ naselij leži na vzhodni, jugovzhodni in zahodnih legah. Za Slovenijo pa velja, da je največ naselij
na južnih, jugozahodnih in jugovzhodnih legah (Perko 2001, 117). Rezultat spreminjanja pokrajine,
ki je v našem primeru izrazitejše na Goričkem, je značilen za širši prostor, saj se pokrajina zarašča zaradi opuščanja ali prestrukturiranja kmetijstva (urbanc 2002, 71).
Rezultati za obdobje 1940–1971 na nekaterih prikazanih histogramih odstopajo od trenda rezultatov ostalih obdobij, kar je najverjetneje posledica manjšega sloja novogradenj za to obdobje.

5 Sklep
Študija je potrdila trend povečevanja gradnje naselij na manj primernih območjih: območjih katastrofalnih poplav, na vlažnejših tleh in na večjih naklonih površja. Na Goričkem se od leta 1890 do leta 2009
naselja širijo celo na pobočja z nakloni večjimi od 15°. Večina naselij in novogradenj iz vseh obravnavanih obdobjih je na konveksno ukrivljenem površju, vendar se ta delež tekom obdobij zmanjšuje, medtem
ko delež novogradenj na konkavno ukrivljenem površju prek obdobij narašča. Na Goričkem je prisoten trend manjšanja kmetijskih zemljišč (59–53 %) in večanje gozdnih (39–42 %) ter urbanih površin
(2–5 %). Na Ravenskem je prišlo do manjšega nihanja deleža kmetijskih površin; ta se je sčasoma nekoliko
povečal. V nasprotju s tem, pa so se gozdne površine nekoliko zmanjšale (20–18 %).
Raziskava je pokazala, da novejše novogradnje čedalje manj upoštevajo enake prostorske značilnosti kot naselja iz leta 1850.
Med dosežke raziskave na področju GIS-ov prištevamo izdelana orodja za aplikacijo arcMap in
nova spoznanja o legi naselij.
V analizo bi lahko vključili sloj pedološke karte in pedoloških profilov tal (vir: GERK portal) in s tem
pridobili podatek o kakovosti kmetijskih zemljišč. Na podlagi tega bi lahko ugotavljali katerim območjem se moramo z gradnjo izogniti in katerim ne. Tovrstno raziskavo bi bilo smiselno izvesti za območja,
ki jih naravne nesreče pogosto prizadenejo (Podobnikar in drugi 2010), rezultate pa vključili v urbanistične načrte, s čimer bi se izognili posledicam naravnih nesreč v bodoče.
Zahvalainpojasnilo:PodatkinovejšegadatumasobilipridobljeninaGeodetskiupraviRepublikeSlovenije,starejšekartografskogradivopaodnaslednjihpodpornikov:GeografskiinštitutAntonaMelikaZRC
SAZU,NUK(dr. RenataŠolar),dr. VincencRajšp,dr. GáborTimár,dr. IstvánMárkus,g. RomeoVarga,
ga. StankaDešnik,terosebniarhivg. MarjanaPodobnikarja.Nalogajebilazasnovanav okviruprojekta
TransEcoNet,CentralEvrope,vendarnažalostdonjeneimplementacijezaradizapletovnaUniverziv Novi
Goriciniprišlo.
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Prostorskaanalizainkartiranjeromskihnaselijv Sloveniji
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gradivihv različnihmerilih.
V prispevkusopredstavljenipostopkizbiranjarazličnihpodatkovo romskipopulaciji,njihovogeolociranjeinkartiranjeternekaterirezultatiizvedenihprostorskihanalizromskihnaselij.
KLJUČNEBESEDE
Romi,romskonaselje,geolociranje,kartiranje,prostorskaanaliza,tematskakartografija
ABSTRACT
SpatialanalysisandmappingofRomasettlementsinSlovenia
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1 Uvod
Romi so prostorsko razpršena skupnost, ki je v zadnjih desetletij zaradi načrtne ustalitve in drugih razlogov izoblikovala več t. i. romskih naselij, v katerih živi večji del pripadnikov. Izraz romsko naselje
je nastal ob vprašanju, kako poimenovati skupino bivalnih enot, v katerih živi romsko prebivalstvo. Te
enote niso dejanska statistična naselja z ustrezno numeracijo, in čeprav so v bližini obstoječih statistično opredeljenih naselij, se vanje funkcionalno večinoma ne vključujejo. Največ Romov živi v Prekmurju
in na Dolenjskem. Večinoma so podeželsko prebivalstvo, povsem nova skupina pa so mestne populacije v večjih mestih, predvsem v Ljubljani in Mariboru; slednji so večinoma imigranti iz držav nekdanje
Jugoslavije, ki so prišli v Slovenijo v zadnjih treh desetletjih. Na Gorenjskem najdemo tudi nekaj pripadnikov Sintov, ki živijo razpršeno (Zupančič 2010).
Pregled dosedanjih raziskav in elaboratov o romski populaciji v Sloveniji je pokazal, da vsebujejo
večinoma le besedilne in tabelarične opise naselij z romskim prebivalstvom. Podatki večinoma niso geolocirani in niso prikazani na kartografskih gradivih v različnih merilih. Kartografski prikazi se v večini
primerov nanašajo le na označitve občin, kjer živijo predstavniki romske skupnosti. V Popisnem atlasu Slovenije tematska karta prikazuje število Romov po naseljih (Dolenc s sodelavci 2007). Tematskih
kart, ki bi prikazovale druge vsebine, povezane z romskim prebivalstvom, praktično ni.
Pri projektu »Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti«, kjer sodelujemo kot projektni partner in katerega koordinator je Inštitut za narodnostna vprašanja,
smo prostorsko umestili romska naselja, izvedli prostorske analize in izdelali različne tematske karte.

2 Evidentiranje, geolociranje, zajem in kartiranje lokacij romskih naselij
Osnova prvega dela preučevanja je bila koncentrirana na geolociranje pridobljenih prostorskih
podatkov o romski populaciji in kartografsko zajemanje, ki je potekalo ločeno za posamezne regije, v katerih živijo Romi.
Ob začetku dela smo najprej zbrali vse dostopne informacije in podatke o romskem prebivalstvu.
Podatke o romski populaciji smo pridobili prek različnih virov: Statističnega urada Republike Slovenije (Popis prebivalstva 2002), Ministrstva za šolstvo in šport in Centrov za socialno delo (podatke CSD
je pridobil Inštitut za narodnostna vprašanja in nam jih posredoval). Pri omenjenih virih je šlo predvsem za podatke o demografiji oziroma v večini primerov le za podatke o številu romskih prebivalcev.
Podatki so bili prostorsko različno strukturirani; večinoma so tabelarično prikazovali število Romov
po občinah, posameznih šolah, območju delovanja centra za socialno delo, nekateri pa so vsebovali tudi
podatke, ki so se nanašali na posamezna romska naselja. Zelo so nam pomagali različni elaborati (predvsem dela dr. Jerneja Zupančiča in Strokovne skupine za reševanje prostorske problematike romskih
naselij) ter ostali, na spletu dostopni viri in informacije. Potrebne prostorske podatke smo pridobili na
Geodetski upravi Republike Slovenije, z vidika uporabnosti v projektu pa smo pregledali tudi podatke, ki smo jih na inštitutu sami pridobili že znotraj drugih raziskav.
Za prostorske analize in kartiranja je bilo treba vse zbrane podatke najprej geolocirati; vsakemu romskemu naselju smo določili lokacijo v prostoru. Za osnovni pregled in sistematizacijo del smo najprej vse
podatke zbrali v enotno bazo, kjer smo romska naselja razvrstili po občinah in znotraj občin v redna naselja. Romska naselja smo za zajem klasificirali, nato smo s pomočjo kartografskih podatkovnih virov majhnih
meril določili širše območje rednega naselja in mu dodelili ustrezen list digitalnega ortofota (DOF), ki
ga pokriva. Sledilo je pregledovanje DOF-ov, na katerih smo iskali prostorske poselitvene vzorce, ki so
značilni za romska naselja. Vzorce oziroma poselitveno strukturo romskih naselij smo definirali na podlagi
preučevanj nekaj izbranih poznanih in preverjenih primerov in s pomočjo pridobljenih informacij o prostorskih značilnostih romskih naselij. Naseljem, ki smo jih našli s pomočjo DOF-ov, smo določili lokacijo
(koordinate) središčne točke ter začrtali mejo naselja oziroma zarisali območje, ki ga naselja zajema.
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Slika 1:RomskonaseljeSmrekec(občinaGrosuplje),
DOF, 2011.

Slika 2:RomskonaseljePertoča(občinaRogašovci),
DOF, 2010.

Ker se tovrstne problematike ne da obravnavati le kabinetno in ker vseh romskih naselij ni bilo mogoče geolocirati s pomočjo DOF-ov, nekatere lokacije pa so bile nejasne, smo opravili tudi terensko delo.
Na terenu smo, ločeno za Prekmurje in Jugovzhodno Slovenijo, s pomočjo lokalnega neromskega in
romskega prebivalstva ter kartografskega gradiva iskali romska naselja ter njihove lokacije sproti vrisovali na karto. Hkrati smo preverili še nejasne lokacije romskih naselij.
Ob končanju geolociranja in zajemanja romskih naselij smo imeli za vsako romsko naselje posebej ter skupaj za občine pripravljene datoteke, ki so vsebovale *shp središčne točke romskega naselja,
*shp območja romskega naselja in ustrezen DOF, ki ga pokriva. Podatke smo združili tudi za prikaze
v ostalih prostorskih enotah (statistične regije, upravne enote, redna naselja in šolski okoliš) ter za celotno
Slovenijo. *shp datoteke smo dopolnili s pridobljenimi demografskimi in ostalimi podatki. Točkovno
lokacijo smo določili 97 romskim naseljem (s klasifikacijo smo izločili romsko populacijo, ki živi razpršeno po mestih, na primer v stanovanjskih blokih), območje pa smo začrtali 78 romskim naseljem
(izločili smo romska »naselja«, ki vsebujejo tri hiše ali manj). Rezultate smo prikazali na kartografskih
gradivih različnih meril.

3 Kartiranje prostorskega širjenja romskih naselij
Za časovni pregled prostorskega razvoja romskih naselij in izdelavo kart prostorskega širjenja smo
potrebovali serijo starejših DOF-ov. S pomočjo seznama številk listov DOF, ki pokrivajo romska naselja,
Slika 3:Občine,kjerživijoRomiinSinti.p (str.136)
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Slika 5:KartaprostorskegaširjenjaromskeganaseljaŽabjak-Brezje(občinaNovomesto),podlagaDOF, 2010.
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in Gauss-Krügerjevih koordinat središčnih točk romskih naselij smo pridobili več serij starejših
posnetkov cikličnih aerosnemanj iz 80-ih in 90-ih let prejšnjega stoletja ter tiste pred zadnjim snemanjem.
Novejše posnetke in posnetke iz 90-ih let smo pridobili za vsa romska naselja. Zaradi dolgotrajnosti
zbiranja in skeniranja posnetkov iz 80-ih let, smo le-te pridobili za 28 območij. Posnetke smo geolocirali, naredili slike, jih zložili v časovno zaporedje in za vsa romska naselja posneli filme prostorskega
širjenja. Pri kartografskem zajemanju smo za vsako romsko naselje najprej določili meje naselja v 90-ih
letih, nato smo zajeli območje naselja. Območij nismo zajemali za vsa naselja; romska naselja smo pregledali, analizirali ter določili kriterije zajema in prikazov prostorskega širjenja. Enako smo za
17 največjih romskih naselij naredili za 80-ta leta. Zajete podatke smo nato obdelali; podatke smo najprej
generalizirali, iz poligonskih *.shp smo izdelali linije in ponovno uskladili meje. Za nazornejši kartografski prikaz smo poligone območij različnih obdobij presekali med seboj ter tudi tu uskladili linije
različnih obdobij. Sledil je izbor podlage za tematske karte prostorskega širjenja romskih naselij, kjer
smo se odločili za sivinski DOF z določeno prosojnostjo.

4 Kartiranje formalno-pravne ureditve romskih naselij
Prostorska analiza je zajemala tudi ugotavljanje lastništva zemljišč romskih naselij, računanje deležev
stavb brez hišne številke ter vizualizacijo romskega naselja Hudeje (občina Trebnje) v obliki trirazsežnostnega modela s poudarkom na prikazu stavb z urejenih zakonskim statusom in bodočim prostorskim
razvojem. Za analizo lastniške strukture zemljišč glede na lastništvo fizičnih in pravnih oseb smo povezali evidence zemljiškega katastra in registra nepremičnin. Pridobljeno bazo podatkov o lastništvu smo
presekali z bazo podatkov z območji romskih naselij. Tako smo za vsako romsko naselje pridobili več

Slika 6:Lastništvozemljiščromskihnaselijgledenavelikostparcelepoobčinah,Dolenjska.
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Slika 7:Deležobjektovbrezhišneštevilkeporomskihnaseljihinobčinah,severnidelPrekmurja(stolpci
ponazarjajorazmerjemedobjektis hišnoštevilkoinobjektibrezhišneštevilke,višinastolpcaprikazuje
številovsehobjektovv posameznemromskemnaselju(stolpcesmonamestonaprimerkrožnihdiagramov
uporabilizaprikazprimerjavevelikostiposameznihromskihnaselij,yosnamenomanivključenaoziroma
obrazložena,kernismohotelinavajatitočnegašteviloobjektovzavsakoromskonaselje,ampaksmopodali
leprimerjavovelikostiposameznihromskihnaselijterrazmerjaobjektovs hišnoštevilkoin breznje).
podatkov: katastrska občina, parcele, površina, enotna matična številka občana (EMŠO), ime in tip EMŠO.
Podatke smo obdelali glede na lastništvo parcel, in sicer po površini. Za lastništvo zemljišč smo opredelili naslednje kategorije: zasebnik, občina, država in ostali. Podatke smo pregledali in obdelali za vsako
romsko naselje posebej oziroma za vsako parcelo znotraj naselja. Zaradi varovanja osebnih podatkov
se pri analizi posameznih parcel nismo spuščali v razčljenjevanje zasebnikov na Rome in ne-Rome. Pri
izboru kartografskega prikaza smo se odločili za prikaz po občinah v sklopu posamezne regije ter za
skupen prikaz za Slovenijo (ravno tako po regijah). Za kartografsko podlago smo izbrali senčen relief.
Za vsako občino smo naredili analizo lastništev glede na površino parcele: za vsako kategorijo smo izračunali absolutno površino zemljišča. Podatke smo obdelali in analizirali ter pripravili skupno tabelo
za izdelavo grafičnih prikazov. Tej fazi je sledila še grafična upodobitev pridobljenih podatkov. Izdelali smo še karte objektov brez hišne številke, za vsako romsko naselje posebej. uporabili smo podatke
registra prostorskih enot (hišne številke), podatke katastra stavb in DOF-e iz let 2010 in 2011. Za vsako romsko naselje posebej smo izračunali število objektov ter število hišnih številk in iz tega dobili število
objektov brez hišnih številk. upoštevali smo vse obstoječe objekte, ki stojijo v romskem naselju. Način
prikaza smo izbrali enak kot pri prikazu lastništev – prikaz po občinah, za posamezne regije; vendar smo tu prikazali še razmerja za vsako romsko naselje posebej. Iz podatkov smo pripravili grafe, jih
slikovno obdelali ter združili z rastrsko podlago v skupno sliko oziroma tematsko karto. Za pripravo
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Slika 8:KartačasovnedostopnostiromskeganaseljaPuščadobližnjihosnovnihšol.
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geovizualizacije romskega naselja Hudeje smo s pomočjo DOF-a in načrta o legalni situaciji naselja v GooglesketchUp-u trirazsežno upodobili vse objekte v naselju in jih ločili v dve kategoriji: na tiste brez
zakonskega statusa in tiste, ki imajo legaliziran status. Prikaz smo nato prevedli v kml, položili na GoogleEarth ter posneli vizualizacijo, ki je vključevala tudi prikaz bodočega razvoja naselja s postavitvijo
večnamenske dvorane, športnega igrišča ter ekoloških otokov.

5 Kartiranje časovne dostopnosti od romskih naselij do osnovnih šol
Časovno dostopnost romskih naselij do osnovnih šol smo prikazali s ploskvami časovne oddaljenosti od središča romskega naselja. Osnova določanja ploskev časovne oddaljenosti je mrežna analiza
cestnega omrežja. V postopku mrežne analize sta nujna vhodna podatka topološko urejen sloj cest in
parametri časovne oddaljenosti od središča romskega naselja. V našem primeru smo izbrali parametre za izračun ploskev 5, 10 in 15 minutne oddaljenosti od središča romskega naselja s povprečno hitrostjo
50 km/h. Končne ploskve časovne oddaljenosti smo generalizirali in jih prikazali na rastrski kartografski podlagi skupaj z lokacijami osnovnih šol v območju mrežne analize.

6 Sklep
Prostorske analize, tematsko kartiranje in vizualizacije romskih naselij v obliki dvo- in trirazsežnih modelov so se izkazale kot odlično dodatno orodje pri preučevanju romske problematike, zlasti
seveda v tistem delu, ki se dotika podatkov povezanih s prostorom in načrtovanjem. S pomočjo prostorskih prikazov bo lažje ugotavljati vzorce preteklega in določati prihodnji prostorski razvoj romskih
naselij ter tudi načrtovati različne možnosti reševanja prostorskih problemov. V nadaljevanju dela bi
bilo dobro pozornost posvetiti vsakemu romskemu naselju posebej in za večino izdelati detajlno prostorsko dokumentacijo, ki lahko pripomore k uspešnejšemu urejanju problematike naselij z romskih
prebivalstvom. Takšna dokumentacija je lahko vsestransko uporabna za prostorsko planiranje, načrtovanje dejavnosti, sanacijo, infrasturkturno opremljanje in legalizacijo ter nadaljnje spremljanje
prostorskega razvoja romskih naselij. Podkrepljena z različnimi simulacijami razvoja romskih naselij
v obliki trirazsežnih modelov lahko dinamično prikaže pomembnost prostorskih analiz in prikazov
pri reševanju romske problematike.
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Vplivrazdaljenatokovedelavcevvozačevv Sloveniji
V prispevkuanaliziramovplivrazdaljenaizbirokrajadelovnegamestav Sloveniji.V tanamensmorazvili
bivariatnigravitacijskimodel,s katerimsmoanaliziralirelativnetokovedelavcevvozačevmedobčinamiSlovenijemedletoma 2000in 2010.Izrezultatovanalizejerazvidno,dapostajamov Slovenijičedalje
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ABSTRACT
ChangesoftheinfluenceofdistanceonlabourcommutinginSlovenia
Inthepaper,weanalysetheinfluenceofdistanceonlabourcommutinginSlovenia.Forthispurpose,we
developedthebivariategravitymodeltoanalyserelativeflowsofinter-municipallabourcommutersin
Sloveniain 2000–2010.TheresultsshowthatSloveniancommutersaremoreandmoretolerantforlong
journeystowork.Ourtoleranceforlongerdistancesofjourneytoworkhasbeenincreasedallthetimein
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1 Uvod
Selitve prebivalstva, tedenska in dnevna mobilnost na delo, v šolo ali na lokacije drugih aktivnosti danes obravnavamo kot enega izmed najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na demografsko ter
družbenoekonomsko podobo regij. Zato je za vsakršno spremembo v regiji zelo pomembno poznati
ter razumeti vzroke in posledice tokov prebivalstva (Drobne in Konjar 2011). Na obseg in način mobilnosti delavcev vplivajo številni dejavniki, med katerimi je prometna infrastruktura pomembnejša
(Johansson 2008). Prometna infrastruktura, ki je prilagojena uporabi osebnega avtomobila, omogoča
lažjo mobilnost delavcev in vsakodnevno vožnjo z avtomobilom v zaposlitvena središča. Zato je gradnja avtocest v zadnjih dveh desetletjih temeljito spremenila tokove mobilnosti delavcev vozačev in s tem
posredno vplivala tudi na regionalno strukturo Slovenije (bole 2011).
Za obdobje po letu 2000 je značilna hitra gradnja avtocest, saj se je v tem obdobju zgradilo veliko
novih odsekov na vseh krakih omrežja, ki so skoraj že sklenili avtocestni križ. Predvsem v letu 2008 je
bilo dokončanih nekaj zelo pomembnih in dolgo pričakovanih avtocestnih odsekov v skupni dolžini
82,3 km. Leta 2009 so bili prometu predani (nekateri z vidika gradnje zelo zahtevni) avtocestni odseki v skupni dolžini 39,3 km; v letu 2010 pa sta bila prometu predana še zadnja manjkajoča odseka na
dolenjskem avtocestnem kraku v skupni dolžini 14,8 km. V tem obdobju se je zgodila še ena velika sprememba. Sistem cestninjenja je zamenjal vinjetni sistem. Tako se voznikom osebnih in enoslednih vozil
ni treba ustavljati na cestninskih postajah in plačevati nadomestila za uporabo avtocestnega odseka,
ampak kupijo tedensko, mesečno ali letno vinjeto ter se lahko prosto vozijo po avtocestah, kar je še
dodatno povečalo hitrost potovanja med posameznimi občinskimi središči.
Z dnevno mobilnostjo delavcev so se v Sloveniji med drugimi ukvarjali bogataj in Drobne (1997, 2005),
ki sta analizirala medregionalne tokove delavcev vozačev kot tudi stalnih selitev v Sloveniji, v (Drobne in bogataj 2005) pa tokove delavcev vozačev med občinami Slovenije; Pelc (1998) in Dolenc (2000),
ki sta empirično predstavila dnevno mobilnost delavcev v Sloveniji, Pavlin in Sluga (2000) sta analizirala zaposlitveno moč Ljubljane, bole je analiziral dnevno mobilnost delovno aktivnega prebivalstva
v Sloveniji ob popisu leta 2002 (bole 2004) oziroma spremembe v mobilnosti zaposlenih v največja zaposlitvena središča Slovenije med letoma 2000 in 2009 (bole 2011). Rezultati zadnje boletove študije (2011)
kažejo, da se je v Sloveniji znatno povečal obseg mobilnosti zaposlenih kot tudi smeri njihovih relacij. Pečar (2009) je analizirala privlačnost zaposlitvenih središč v Sloveniji kot tudi zunanjo delovno
mobilnost ob Popisu 2002. Drobne in sodelavci (2008a) so analizirali vpliv spremembe Šengenske
meje na tokove stalnih selitev v (2011) pa so analizirali dinamiko na lokalni ravni tokov delavcev
vozačev. Drobne in bogataj (2011) sta analizirala s pomočjo gravitacijskih modelov tokove stalnih
selitev ter tokove delavcev vozačev med regijami Slovenije na NuTS 3 in SKTE 5 ravni med letoma 2000 in 2009.
S prometno dostopnostjo v Sloveniji glede na izgradnjo novih avtocest so se med drugimi ukvarjali bogataj in Drobne (1997, 2005) ki sta analizirala vpliv izgradnje avtocest, oziroma investicij
v avtoceste, na tokove delavcev vozačev ter posredno tudi na stalne selitve, Drobne (2003, 2005), ki
je razvil rastrski pristop modeliranja dostopnosti do izbranih središč in katerega so testirali Drobne
in sodelavci (2004, 2005), Drobne in sodelavci (2008b), ki so testirali vpliv dostopnosti do avtocestnih priključkov na tokove delavcev vozačev v gravitacijskih modelih, Kozina, ki je analiziral prometno
dostopnost kot kriterij regionalizacije (2008) oziroma analiziral prometno dostopnost do izbranih regionalnih središč v Sloveniji na primeru cestnega podsistema (2010) ter Zavodnik Lamovšek s sodelavci
(2009), ki so analizirali vpliv dostopnosti do javnih storitev kot orodje za doseganje policentričnega
razvoja Slovenije.
V prispevku analiziramo vpliv časovne dostopnosti na tokove delavcev vozačev s pomočjo gravitacijskega pristopa. V ta namen smo večvariatni gravitacijski model prilagodili v bivariatnega, s katerim
raziskujemo relativne tokove delavcev vozačev. aplikacijo bivariatnega gravitacijskega modela smo izvedli
za relativne tokove delavcev vozačev med občinami Slovenije med letoma 2000 in 2010.
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2 Metodologija
Prostorska interakcija je širok pojem, ki opisuje gibanje v prostoru. V družboslovnih znanostih nas
zanima predvsem gibanje v prostoru, ki je rezultat delovanja človeka in ki vključuje selitve, dnevno ali
tedensko delovno mobilnost, dnevne ali tedenske tokove dijakov in študentov, tokove informacij in blaga in podobno. Gravitacijski modeli so najbolj razširjeni modeli prostorskih interakcij za analizo in
napovedovanje vzorcev prostorskih interakcij (Haynes in Fotheringham 1984). Po analogiji iz naravoslovja, so številni družboslovni raziskovalci (glej, na primer, Stewart 1941, 1942, 1948) posplošili Newtnov
zakon gravitacije v skupni gravitacijski model med dvema prostorskima enotama (krajema, občinama, regijama, državama itd.) v
I ij = a

Pib1 Pjb2
dijc

(1)

,

kjer je Iij interakcija med analiziranimi prostorskimi enotami, na primer, med kraji (regijami) izvora i in kraji (regijami) ponora j, Pi je populacija v kraju (regiji) izvora i, Pj je populacija v kraju (regiji)
ponora j, dij je razdalja med krajema (regijama) i in j, a konstanta, b1, b2 in c pa so eksponenti. Konstanto a in eksponente b1, b2 in c določimo empirično v postopkih regresijske analize.
Vpliv razdalje na interakcije v prostoru lahko analiziramo s pomočjo večvariatnega gravitacijskega modela (1), ki ga prilagodimo v
DVij = a

Pib1 Pjb2
d ( t )ijc

(2)

,

kjer je DVij tok delavcev vozačev iz občine i v občino j, d(t)ij pa čas potovanja med občinskima središčema i in j. Z modelom (1) analiziramo vpliv potovalnih časov na absolutne tokove delavcev vozačev,
kjer moramo istočasno upoštevati tudi demografski spremenljivki Pi in Pj. Zato smo model (2) prilagodili v bivariatni gravitacijski model, s katerim smo analizirali vpliv potovalnih časov na relativne tokove
delavcev vozačev med občinami Slovenije; in sicer:
DVij
Pi Pj

∑

DVij

= a ⋅ d ( t )ijk

(3)

i

∑

DVij vsota vseh tokov medobčinskih delavcev vozače v analiziranem letu, a konstanta
kjer je
in k koeficient oziroma naklon premice, ki se opazovanjem najbolje prilega, ko neodvisno slučajno
DVij
spremenljivko d(t)ij in odvisno slučajno spremenljivko
zarišemo na grafikon logaPi Pj
DVij

∑

ritemskih meril (primerjaj s Taylor 1975). Naklon k premice, ki se opazovanjem najbolje prilega, je neposredna mera vpliva razdalje na odločitev glede potovanja na delo. bolj ko je premica strma, manj smo
tolerantni glede daljših potovanj na delo, oziroma obratno, manjši ko je naklon premice, bolj smo v povprečju pripravljeni potovati na daljše razdalje in za to porabiti več časa.
Delavec vozač (tudi delovni migrant) je zaposlena oseba, pri kateri teritorialna enota delovnega mesta
ni enaka teritorialni enoti prebivališča. V tem prispevku analiziramo tokove delavcev vozačev med občinami Slovenije v enajstletnem obdobju 2000–2010. Vir podatkov o tokovih delavcev vozačev je Statistični
register delovno aktivnega prebivalstva (SRDaP), ki ga vodi Statistični urad Republike Slovenije
(SuRS 2012a). Do konca leta 2008 je za državljane Republike Slovenije upoštevano samo stalno prebivališče, za tujce pa začasno. V podatkih, ki se nanašajo na leti 2009 in 2010, pa je upoštevana spremenjena
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metodologija: če ima zaposlena oseba prijavljeno začasno prebivališče, se upošteva najprej začasno in
šele nato stalno prebivališče. To spremembo v metodologiji vodenja tokov delavcev vozačev smo upoštevali pri analizi in razlagi rezultatov modeliranja funkcionalnih regij.
Število občin se je v analiziranem obdobju spremenilo dvakrat. V letih 2000 in 2001 je bilo v Sloveniji 192 občin. V letu 2002 nastala ena nova občina, v letu 2006 pa je bilo ustanovljenih še 17 novih
občin. Do konca analiziranega obdobja je bila Slovenija upravno razdeljena na 210 občin; podrobneje o spremembah občin v (SuRS 2012b).
S pomočjo modela (3) smo analizirali vpliv spremembe razdalje na relativne tokove delavcev vozačev v obdobju 2000–2010. Podatke o delavcih vozačih med občinami Slovenije smo pridobili na SuRS-u
(SuRS 2012a), prav tako tudi podatke o številu prebivalcev v občini (SuRS 2012c), medtem ko smo podatke o časovnih razdaljah med središči občin modelirali v programskem paketu arcGIS (Poklukar 2010;
in lastni izračun) s pomočjo podatkov o mreži državnih cest za obdobje 2000–2010 (DRSC 2011) ter
podatkov o cestninskih postajah za obdobje 2000–2010 (DaRS 2011).
Podatke o državnih cestah smo uredili v enajst mrežnih modelov (po analiziranih letih), cestnim
odsekom pripisali povprečne potovalne hitrosti glede na kategorijo ceste ter opredelili vpliv cestninskih postaj na potovalno hitrost. Vpliv cestninske postaje na potovalno hitrost je bil opredeljen na dva
načina: pred letom 2008, ko je bilo cestnino treba še plačevati in smo se na cestnem odseku, kjer so
bile postavljene cestninske postaje, zadržali dlje časa, ter od leta 2008 dalje, ko je z osebnim in enoslednim vozilom praviloma mogoče prečkati cestninsko postajo brez zaustavljanja, toda z zmanjšano
hitrostjo. S pomočjo topološko urejenih mrežnih modelov ter lokacij občinskih središč smo izračunali
OD matrike (origin-destinationmatrix) oziroma razdalje med vsemi analiziranimi občinskimi središči. Izračunali smo najkrajše in najhitrejše povezave med občinskimi središči po posameznih letih; več
o metodologiji izgradnje mrežnih modelov ter izračuna OD matrik v (Poklukar 2010).

3 Rezultati
Slika 1 prikazuje mrežo državnih cest s poudarkom na novozgrajenih avtocestnih odsekih ter regionalna, upravna in občinska središča v Sloveniji med letoma 2000 in 2010.
Preglednica 1:Povprečnipotovalničasmedobčinskimisrediščiv Slovenijiv letih 2000do 2010.
leto

število občinskih središč

kumulativna razdalja novih
avtocestnih odsekov (km)

povprečni potovalni čas med
občinskimi središči (minute)

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

192
192
193
193
193
193
193
210
210
210
210

28,8
36,9
66,2
95,9
132,3
158,1
165,9
168,3
256,8
296,1
310,9

103
102
99
99
98
96
96
96
91
90
90

Slika 1:Mrežadržavnihcestinsrediščav Slovenijimedletoma 2000in 2010.p
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Rezultati izračuna potovalnih časov po najhitrejši poti v orodju arcGIS kažejo na to, da se je povprečni potovalni čas med občinskimi središči v Sloveniji od leta 2000 do leta 2010 zmanjšal za 13 minut
(preglednica 1). Spremembe bi lahko bile pogojene z nastajanjem novih občin (večanje števila občin
naj bi pogojevalo zmanjševanjem fizičnih razdalj med občinskimi središči). To se je zgodilo v letih 2001
in 2006. Toda z analizo ostankov v regresijski analizi ugotovimo, da povečanje števila občin v teh letih
ne vpliva bistveno na variacijo povprečnih potovalnih časov oziroma na trend skrajševanja povprečnih potovalnih časov.
Regresijski model med kumulativno razdaljo novih avtocestnih odsekov (KRNAC) in povprečnim
potovalnim časom (PPC) med občinskimi središči v analiziranem obdobju je:
PPC = 103,4 – 0,045 · KRNAC

R2 = 97,8 %,

kar kaže na izjemno močan vpliv izgradnje novih avtocestnih odsekov na zmanjševanje povprečnih potovalnih časov med občinskimi središči (rKRNAC,PPC = 98,9), pri tej trditvi je tveganje izjemno majhno
(α << 0,01 %).
analizo vpliva razdalje na odločitev glede lokacije delovnega mesta smo analizirali s pomočjo bivariatnega gravitacijskega modela (3), katerega ocene parametrov so v preglednici 2. Podrobna analiza
koeficienta regresijske premice dá statistično zanesljive rezultate spreminjanja vpliva razdalje na relativne tokove delavcev vozačev v Sloveniji: tveganje ob trditvi, da vpliv razdalje na izbiro lokacije delovnega
mesta v Sloveniji pada, je majhno (α = 2,2 %), hkrati pa so ocene parametrov izjemno zanesljive (vse
P-vrednosti ocenjenih parametrov so manjše od 10–294).
Preglednica 2:ParametribivariatnegagravitacijskegamodeladelavcevvozačevmedobčinamiSlovenije.
leto

število analiziranih
interakcij

delež pojasnjene
variance (%)

a

k

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

8.049
8.274
8.534
8.972
9.371
9.769
10.303
11.944
12.376
11.916
12.107

54,3
54,0
54,0
53,3
52,0
51,4
50,8
50,3
50,0
50,3
50,8

17,7
18,1
20,3
19,7
18,4
19,1
20,5
22,2
23,4
24,2
25,0

–1,847
–1,844
–1,864
–1,837
–1,804
–1,801
–1,801
–1,770
–1,780
–1,809
–1,821

bivariatni gravitacijski model omogoči neposredno analizo spreminjanja vpliva razdalje na
odločitve glede lokacije delovnega mesta. Zaradi prostorske omejitve prikazujemo v grafikonu logaritemskih meril v nadaljevanju bivariatni gravitacijski model le za zadnje analizirano leto 2010 (glej
sliko 2).
Slika 3 prikazuje spremembe vpliva potovalnega časa na relativne tokove delavcev vozačev med občinami Slovenije v letih 2000 do 2010 v bivariatnem gravitacijskem modelu. Iz slike je mogoče razbrati,
da postajamo v Sloveniji čedalje bolj tolerantni za daljša potovanja na delo. Večja odstopanja od enajstletnega trenda se kažejo predvsem v letih 2002 in 2010, ko smo bili v povprečju pripravljeni najmanj
časa nameniti vožnji na delo, ter leta 2007, ko smo bili najbolj tolerantni za daljša potovanja na delo. Rezultat razlagamo tako:
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1.000.000

k = –1,821

relativna interakcija . 104

100.000
10.000
1.000
100
10
1
1

10

100

1.000

razdalja

Slika 2:Bivariatnigravitacijskimodelrelativnihtokovdelavcevvozačevzaleto 2010.
• (a) Leta 2002 se je zaključeval prvi Nacionalni programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994
do konca leta 2002 (ur. l. RS 13/96). Domnevamo, da je to bil razlog začasno manjši pripravljenosti potovati na daljše razdalje v letih 2002 in 2003, dokler ni bila sprejeta nova Resolucija o nacionalnem programu
izgradnje avtocest v RS (ur. l. RS 50/2004) leta 2004. Po letu 2004 se je toleranca do potovanj na daljše
razdalje zopet dvignila nad povprečno spremembo rasti tolerance v analiziranem obdobju.
• (b) Po letu 2007 smo v Sloveniji dokončali nekaj zelo pomembnih in dolgo pričakovanih avtocestnih odsekov ter odpravili sistem cestninjenja. Vse to je lahko rezultiralo v naših pričakovanjih že
leta 2007, kar je dvignilo prag tolerance delavcev vozačev do daljših potovanj na delo.
• (c) Oceni naklonov bivariatnega regresijskega modela za leti 2009 in 2010 odstopata navzdol od enajstletnega trenda spremembe vpliva potovalnega časa na relativne tokove delavcev vozačev (spet smo
postali manj tolerantni za daljša potovanja). Takšen, najverjetneje izkrivljen, rezultat je lahko posledica spremenjene metodologije zajema podatkov o medobčinskih delavcih vozačih, ko se od vključno
leta 2009 dalje v Sloveniji najprej upošteva začasno in šele nato stalno prebivališče.
Glede na spremenjeno metodologijo zajema podatkov, ko se je ob koncu leta 2009 kar 8,6 % (nekaj manj kot 70.000) delavcev vozačev »prestavilo« iz stalnih v začasna prebivališča, smo v zaključni fazi
analize izključili podatke za leti 2009 in 2010. Slika 4 prikazuje spremembe vpliva potovalnega časa na
relativne tokove delavcev vozačev med občinami Slovenije v analiziranem obdobju brez let 2009 in 2010.
Iz analize trenda rezultatov samo za obdobje 2000–2008 je mogoče ugotoviti, da še hitreje postajamo
tolerantni za poti na daljše razdalje, kot se je izkazalo z analizo celotnega obdobja, medtem ko se odnosi po letih ne spremenijo bistveno od ocenjenih trendov za vseh enajst let skupaj: leti 2002 in 2007 sta
še vedno ekstremni leti, ko smo bili najmanj oziroma najbolj tolerantni do potovanj na daljše razdalje, v letih 2004 in 2005 pa je bila naša pripravljenost za daljše potovanje na delo nadpovprečna oziroma
v skladu z hitrim gospodarskim razvojem v svetu in v Sloveniji. Iz slike 5 je mogoče tudi razbrati, da
smo bili v letih 2004 do 2006, takoj ko je bila sprejeta nova Resolucija o nacionalnem programu izgradnje avtocest (ur. l. RS 50/2004), najbolj tolerantni do daljših potovanj na delo.
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4 Sklep
V prispevku smo analizirali spremembe vpliva razdalje na izbiro kraja delovnega mesta. V ta namen
smo razvili bivariatni gravitacijski model, s katerim smo analizirali relativne tokove delavcev vozačev
med občinami Slovenije. Vpliv razdalje ter njegovo spreminjanje na tokove delavcev vozačev med občinami Slovenije smo analizirali za enajstletno obdobje med letoma 2000 in 2010. Iz rezultatov analize
je razvidno, da postajamo v Sloveniji čedalje bolj tolerantni za daljša potovanja na delo. To sliko rahlo zameglijo rezultati za leti 2009 in 2010, ko se je spremenila metodologija zajema podatkov o tokovih
delavcev vozačev.
Kot je bilo že večkrat ugotovljeno in dokazano, sta dnevna in tedenska mobilnost na delo pomembnejša dejavnika, ki vplivata na demografsko ter družbenoekonomsko podobo regij; glej, na primer,
(O'Connor 1980). Na sam obseg in način mobilnosti delavcev pa vplivajo, poleg razpoložljive infrastrukture in družbenoekonomske zgradbe naselbinskega sistema, tudi številni dejavniki, ki so povsem osebne
in psihološke narave. Kot so dokazali Green in sodelavci (1986) ter Prashker in sodelavci (2008) se ti dejavniki osebne in psihološke narave odražajo različno glede na spol. To pa bo predmet naših naslednjih raziskav.
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1 Uvod
Gibanje in dostopnost sta dve plati istega pojava, če je gibanje fizični akt premikanja od izhodišča
do cilja, dostopnost definira, kako je moč priti do cilja.
Modeliranje dostopnosti in gibanja v arheologiji s pomočjo orodij, kot so zaledja najdišč, optimalne poti in podobno, implicitno ali eksplicitno temeljijo na predpostavkah o racionalnem vedenju agentov
ali principa najmanjšega stroška (principleofleastcost). V prispevku želimo pokazati, da se je moč preteklemu gibanju in dostopnosti približati tudi brez takšnega teoretskega bremena. Za inspiracijo smo
uporabili časovno geografijo, teorijo, ki povezuje časovno in prostorsko razsežnost bivanja v celoto. V prispevku predstavljamo novo orodje – polje potencialnih poti, ki služi za razumevanje interakcij, gibanja
in dostopnosti v pokrajini.

2 Časovna geografija
Skozi gibanje se čas, prostor in prakse dialektično prepletajo med seboj. Vse te teme obravnava časovna geografija, ki jo je od 70-ih let 20. stoletja oblikoval Torsten Hägerstrand in sodelavci na univerzi
v Lundu (Hägerstrand 1970; 1973; 1975; 1976; Pred 1977). Časovna geografija ponuja konceptualni
okvir za razumevanje človeškega gibanja v prostoru in času in se osredotoča na fizične omejitve telesnega bivanja v prostoru in času, kot so dejstvo, da nihče ne more biti na dveh krajih ob istem času ali v istem
trenutku opravljati več opravil, da premikanje zahteva čas in da vsi dogodki izhajajo iz preteklih dogodkov (Hägerstrand 1975; Pred 1977).
Časovna geografija je razvila množico analitičnih orodij za preučevanje, kako omejitve strukturirajo vsakdanje življenje. Najpomembnejši koncept je prostor-čas, omejen trirazsežen prostor, kjer širina
in dolžina predstavljata prostor, višina pa čas. Premikanje vsakega telesa (predmeta, snovi, človeka ali
živali) lahko opišemo z prostorsko-časovno sledjo ali trajektorijo, ki opiše pot telesa v prostoru in času.
Prostor in čas sta tako povezana v enoten koncept.
Veliko bolj kot izolirane sledi so zanimivi prostorsko-časovni vzorci, ki vzniknejo iz interakcij in
odnosov med telesi. Ta »koreografija bivanja« (Pred 1977) nastane, ko gibanje agentov oblikuje mrežo odnosov, ki ustvarjajo nove omejitve. Da bi lahko dva agenta opravila skupno aktivnost, se morata
njuni prostorsko-časovni sledi združiti. Dostopnost stvari, orodij in opreme še dodatno omejuje prostor-čas, kjer se sledi lahko združita. Tako se iz množice omejitev oblikujejo stabilni prostorsko-časovni
vzorci. Gibanje tako ni izoliran pojav, temveč del širšega vzorca interakcij.
Prostorsko-časovna razmerja med stvarmi in agenti v najširšem smislu vzajemno vplivajo in igrajo
aktivno vlogo pri oblikovanju poti v prostor-času. Hägerstrand (1976, 332) to imenuje »princip vzajemnosti« (principleoftogetherness), kjer je gibanje vsake snovi, predmeta ali agenta hkrati povezuje
in se prepleta z gibanjem mnogo drugih predmetov, snovi ali agentov; gibanje je tako rekurzivna in
generativna praksa.

3 Gibanje, dostopnost in geografski informacijski sistemi
Gibanje običajno modeliramo z pomočjo modeliranja stroškovnih površin (costsurface) in računanjem optimalnih poti (least cost pathways) med ciljem in izhodiščem (bell in Lock 2000, 86).
Kumulativna stroškovna površina je zvezna ploskev, kjer vrednost rastrske celice temelji na vsoti stroška
ali težavnosti gibanja prek celic od izhodišča. Strošek lahko izrazimo kot čas ali energijo, potrebno za
prečkanje celice. Optimalno pot iz izhodišča kumulativne stroškovne površine do cilja izračunamo s pomočjo katerega od optimizacijskih algoritmov, najobičajnejši je Dijkstrin algoritem najkrajše poti (shortest
pathalgorithm, Dijkstra 1959). Oblike optimalnih poti so zelo občutljive na izbrani algoritem in funk-
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cijo, ki definira strošek prehoda celice. Poti se lahko precej razlikujejo med seboj. Optimalne poti, predstavljene kot črte ali zaporedja celic, so videti zelo natančne, vendar je njihova točnost vprašljiva.
Menimo, da je moč analize stroškovnih površin pri razumevanju preteklega gibanja in dostopnosti uporabiti na mnogo manj determinističen način. Za navdih sem se obrnil k časovni geografiji.
bodoče poti agenta v prostor-času se cepijo v različne smeri. Omejene so zgolj z omejitvami, kot so
največja hitrost, ki jo je agent zmožen, način transporta, čas, ki je agentu na voljo in podobno. agent
ima na voljo časovno zalogo (timebudget), časovni interval, znotraj katerega lahko opravi pot in aktivnosti. Prostorsko-časovna prizma tako opiše volumen v prostor-času, znotraj katerega lahko ali morajo
ostati vse bodoče sledi agenta. Njeno obliko in volumen jo določajo zgolj agentove omejitve. Prostorsko-časovna prizma opiše dostopnost prostora (in časa) za agenta; osredotoča se zgolj na možnosti in
omejitve, in ne na vedenje kot tako. Tako je koncept nevtralen in splošen, saj opisuje osnovne lastnosti bivanja v materialnem svetu (Lentrop 2004). Prostorsko-časovno prizmo lahko opišemo med dvema
točkama v prostor-času: izhodiščem in ciljem. Točki sta lahko različni, lahko je ena izmed njih neznana, ali pa je izhodišče enako cilju (Harvey 2006).
Projekcija prostorsko-časovne prizme na ravnino je območje potencialnih poti (potentialpatharea),
prostor, kjer se agent znotraj svoje časovne zaloge lahko nahaja. V GIS-ih jo modeliramo kot binarni
rastrski sloj, kjer vrednosti kažejo prisotnost znotraj prostorsko-časovne prizme (slika 1).
Običajna uporaba stroškovnih površin v arheologiji, kot je določanje izohronih linij okoli najdišč
(Gaffney and Stančič 1993), so tako območja potencialnih poti prostorsko-časovnih prizem, kjer se agenti
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znotraj časovne zaloge vrnejo na izhodišče. Tovrstne analize lahko opravimo z orodji, ki so del večine
programov GIS-ov.
Območja potencialnih poti so najsplošnejši način opisovanja gibanja in dostopnosti. Osredotočajo so zgolj na omejitve, ki delujejo na agenta in tako opisujejo, kje se gibanje lahko zgodi. Tako so zelo
nenatančne, saj ne opisujejo konkretnega gibanja, vendar tudi zelo točne, saj zelo verodostojno opisujejo prostor, kjer se gibanje lahko zgodi.
Območja potencialnih poti sama po sebi niso pretirano zanimiva in uporabna. Sestavljamo jih lahko v bolj zanimive in zapletene analize. Najpreprostejše so kumulativna območja potencialnih poti, kjer
vrednost vsake celice označuje, iz koliko izhodišč je celica dostopna znotraj časovne zaloge agenta. S spreminjanjem časovne zaloge lahko opazujemo njen učinek na dostopnost pokrajine in tako ugotavljamo,
kako dostopni so deli pokrajine iz različnih izhodišč, identificiramo prostore, kjer pokrajina omogoča
interakcijo in kje je potrebna večja časovna zaloga, da bi do interakcije prišlo. Na ta način lahko identificiramo tudi ne-dogodke ali dogodke, ki preprečujejo, da bi do dogodkov ali interakcij prišlo (Pred 1977, 210)
Idejo kumulativnih območij potencialnih poti lahko posplošimo tako, da je izhodišče vsaka celica
v pokrajini. Polje potencialnih poti izračunamo tako, da seštejemo območja potencialnih poti s konstantno časovno zalogo iz vsake celice v pokrajini. Rezultat je kontinuirana rastrska površina, kjer vrednost
celice kaže, koliko celic je dostopnih znotraj časovne zaloge. Vsaka točka ima tako vsaj vrednost 1, običajno pa mnogo več. Celice z višjimi vrednostmi so dostopne iz več drugih celic oziroma lahko dostopajo
do več drugih celic kot celice z nižjimi vrednostmi.
Izračun polja potencialnih poti je računsko izjemno zahteven postopek. Računalnik mora izračunati kumulativno stroškovno površino za vsako celico študijskega območja in jih nato sešteti skupaj.
Zato smo za izračun polja potencialnih poti razvili namensko napisan program, ki teče na superračunalniškem grozdu Iridis 3 univerze v Southamptonu. Superračunalnik Iridis 3 je v času pisanja tega
besedila 74. na svetu po računski moči, saj zmore okoli 72 TFlops. Sestavlja ga 1008 vozlišč (računalnikov) s po dvema 4-jedrnima procesorjema. Poganja ga operacijski sistem GNu Linux. algoritem za
izračun polja potencialnih poti smo paralelizirali tako, da izračun poteka vzporedno na več jedrih. Študijsko območje razdeli na manjše območja, ki se deloma prekrivajo; vsak vzporedni proces izračuna
polje potencialnih poti za podobmočje na svojem jedru. Ko so vsi procesi končani, njihove rezultate
sešteje. Za izračun stroška premikanja čez celico smo uporabili Toblerjevo pohodniško formulo (Tobler 1993), kjer strošek izrazimo v sekundah, ki jih agent rabi za prehod celice. Izračunali smo polje
potencialnih poti za 5-, 15-, 30- in 60-minutno časovno zalogo (slika 2). Za izračun polj potencialnih poti
študijskega območja dimezij 6712,5 krat 9012,5 m in ločljivosti 12,5 m (slika 2) smo z 32 vzporednimi
procesi rabili 13,47 ure; z enim procesom bi za izračun rabili okoli 431 ur (18 dni).
Polje potencialnih poti je težko interpretirati. Dajo nam novo pogled na pokrajino, ki temelji na
njeni notranji dostopnosti, saj ne opisujeje posameznih, izoliranih dejanj gibanja ali gibanja med specifičnimi lokacijami. Identificira območja, ki so bolj dostopna in omogoča razumevanje aktivne vloge
pokrajine pri strukturiranju praks in gibanja v njej. Imenujemo ga lahko tudi topografija dostopnosti.
S spreminjanjem časovne zaloge lahko raziskujemo razmerje med omejitvami, ki jih postavlja časovna zaloga, in omejitvami, ki jih postavlja pokrajina sama. Topografija dostopnosti je zelo odvisna od
časovne zaloge. Z manjšo časovno zalogo so absolutne vrednosti nižje, saj lahko dosežemo manjše število
celic. Lokalne razlike imajo tako velik vpliv na topografijo dostopnosti. Ko časovno zalogo povečujemo,
postajajo vrednosti absolutno večje, vendar tudi razlike med posameznimi lokacijami manjše, topografija dostopnosti postaja bolj mehka, saj se bližnje lokacije vse manj razlikujejo v dostopnosti. Na ta
način lahko opazujemo vznikanje vzorcev dostopnosti v velikem merilu, kot so koridorji, bazeni in ovire (slika 2).
Topografija dostopnosti tako meri povezanost vsake celice do drugih celic, dostopnih znotraj časovne zaloge. Višje smo na topografiji dostopnosti, več celic je dostopnih znotraj časovne zaloge. Dviganje
pomeni pridobivanje na dostopnosti in hitrosti gibanja. Tako lahko topografijo dostopnosti analiziramo s pomočjo morfometričnih parametrov, kot so naklon, orientacija in značilnosti topografije.
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Slika 2:Digitalnimodelvišin(DMV 12,5)območjaprelazaRazdrtoinpoljapotencialnihpotiza5-,15-,
30- in45-minutnočasovnozalogo.
Naklon topografije dostopnosti (ali prvi odvod polja potencialnih poti) kaže spremembo v hitrosti gibanja. Večja kot je strmina, hitrejša je sprememba hitrosti. Ravna območja so območja, kjer hitrost
ostaja nespremenjena. usmerjenost je smer, kjer je sprememba v dostopnosti največja.
S pomočjo morfometričnih parametrov lahko topografijo razdelimo v značilnosti, kot so jame, vrhove, doline, sedla in ravnine. Imena sugerirajo geomorfološke interpretacijo, a jih moramo razumeti v smislu
sprememb v dosegljivosti treh ortogonalnih komponent polja potencialnih poti. Jame so lokalni minimumi v dosegljivosti, lokalno najslabše povezane celice, medtem ko so vrhovi lokalno najbolje povezane
celice. Grebeni povezujejo dobro povezane celice in so tako naravni koridorji gibanja, doline pa so slabo
povezane celice. Sedla povezujejo grebena in so prostori, kjer je moč prečkati slabo povezane doline.
Tako jih lahko razumemo kot ozka grla, ki usmerjajo gibanje.
Filter izstopanja (prominencefilter, Llobera 2001) vrne razliko v dostopnosti med celico in celicami znotraj poljubno definirane okolice. Izstopanje v dosegljivosti tako lahko definiramo kot delež celic,
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Slika 3:Morfometričneanalize(naklon,usmerjenost,značilnostitopografijeinizstopanje)poljapotencialnih potis 15-minutnočasovnozalogo,napetenadigitalnimodelvišin.
ki so manj dosegljive znotraj okolice. Na ta način filter izstopanja izolira dele pokrajine, ki so bolje dosegljive od svojih sosed. Pokrajina tako strukturira v mrežo dobro povezanih lokacij, koridorjev, poti in
povezav in otokov slabše dosegljivih celic (slika 3).

4 Sklep
Časovna geografija so osredotoča na prostor, čas in prakse, ki ju oblikujejo; poudarja pomen materialnega sveta in njegovih omejitev. Časovna geografija tako ponuja konceptualni in metodološki okvir
za preučevanje gibanja, dostopnosti in interakcij, ki ga lahko implementiramo v GIS-e.
Okvir časovne geografije pomaga razumeti omejitve, ki jih čas in prostor postavljata interakcijam
med ljudmi in drugimi agenti. Govori zgolj o možnostih, o omejitvah, ne ponuja nam natančnih toda
netočnih rezultatov, kot na primer optimalne poti. Časovna geografija ni zgolj opis dogodkov v prostoru in času, temveč ponuja možnost globljega razumevanja osnovnih premis družbenih procesov, ki se
dogajajo v prostoru in času (Lenntrop 2004, 223).
V prispevku smo razvili orodje, polje potencialnih poti, ki služi razumevanju, kako reliefne značilnosti pokrajine omogoča ali omejuje interakcije in dostop, kako je pokrajina strukturirana s praksami
in kako sama strukturira prakse.
Orodje, predstavljeno v prispevku, seveda ne producira neproblematičnih rezultatov, reprezentacij gibanja in dostopnosti. Menimo, da je treba ta orodja razumeti in uporabljati kot odprte, raziskovalne
prakse, ki ustvarjajo mnogo več od statičnih reprezentacij. Te prakse poustvarjajo prakse iz preteklosti in omogočajo, da povežemo naše prakse modeliranja z gibanjem in interakcijami v preteklosti.

158

Modeliranje gibanja in dostopnosti

5 Viri in literatura
bell, T., Lock, G. 2000: Topographic and cultural influences on walking the ridgeway in later prehistoric times. beyond the map: archaeology and spatial technologies. amsterdam.
Digitalni model višin 12,5. Geodetska uprava Republike Slovenije. Ljubljana, 2005.
Dijkstra, E. W. 1959: a note on two problems in connection with graphs. Numerische Mathematik 1.
Göttingen.
Gaffney, C., Stančič, Z. 1993: GIS approaches to regional analysis: a case study of the island of Hvar.
Ljubljana.
Hägerstrand, T. 1970: What about People in Regional Science? Papers of the Regional Science association 24. Philadelphia.
Hägerstrand, T. 1973: The domain of human geography. Directions in geography. London.
Hägerstrand, T. 1975: Space, Time and Human Conditions. Dynamic allocation of urban Space. Lexington.
Hägerstrand, T. 1976: Geography and the study of interaction between society and nature. Geoforum 7,
5–6. Manchester.
Lenntrop, b. 2004: Path, Prism, Project, Pocket and Population. Geografiska annaler, series b, 86-4.
Lund.
Llobera, M. 2001: building Past Landscape Perception With GIS: understanding Topographic Prominence. Journal of archaeological Science 28. austin.
Miller, H. J. 2005: a Measurement Theory for Time Geography. Geographical analysis 37. Columbus.
Pred, a. 1977. The Choreography of Existence: Comments on Hägerstrand's Time-Geography and Its
usefulness. Economic Geography 53-2. Worcester.
Tobler, W. 1993: Non-isotropic geographic modelling. Technical Report 93-1. Santa barbara.

159

160

Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2011–2012, 2012, 161–173

SPREMEMbE FUNKCIONALNIH REGIJ SLOVENIJE
MED LETOMA 2000 IN 2009
mag. SamoDrobne
Fakultetazagradbeništvoingeodezijo,Univerzav Ljubljani
samo.drobne@fgg.uni-lj.si
MojcaMajaLavrič
mojca.lavric@siol.com

UDK:913:331.556.48(497.4)
IZVLEČEK
SpremembefunkcionalnihregijSlovenijemedletoma 2000in 2009
Funkcionalnaregijajeregija,zakaterojeznačilnavisokafrekvencanotranjihregionalnihgospodarskih
interakcij.V prispevkupredstavimospremembefunkcionalnihregijSlovenijenamakroinsubmakroravni
v letih 2000do 2009.Funkcionalneregijesmomodeliralipopristopuhierarhičnegarazvrščanjav skupine
pometodiIntramaxz analizomedobčinskihtokovdelavcevvozačev.Sistemetreh,petih,sedmihindvanajstihfunkcionalnihregijv državismoprimerjalipoletihgledenapovršino,številoprebivalcev,številoobčin
v regijiteroblikofunkcionalneregije.
KLJUČNEBESEDE
regija,funkcionalnaregija,delavcivozači,dnevnimigranti,vožnjanadelo,Intramax, 2000–2009,Slovenija
ABSTRACT
ChangeoffunctionalregionsofSloveniain 2000–2009
A functionalregionisa regioncharacterisedbya highfrequencyofintraregionaleconomicinteraction.
Inthepaper,thechangeofthefunctionalregionsispresentedatmacroandsub-macrolevelinSlovenia
in 2000–2009.FunctionalregionsweremodelledbyhierarchicalclusteringapproachusingtheIntramax
methodandtheinter-municipalflowsoflabourcommuters.Weanalysedthechangesofthree,five,seven
andtwelvefunctionalregionsinthecountrybyarea,populationandnumberofmunicipalitiesintheregion,
aswellastheshapeindexoffunctionalregion.
KEYWORDS
region,functionalregion,labourcommuters,commuting,Intramax,2000–2009,Slovenia

161

Samo Drobne, Mojca Maja Lavrič

1 Uvod
Funkcionalna regija je območje z opredeljenim središčem, katerega izbrana lastnost se z oddaljevanjem od središča zmanjšuje. Regijo imenujemo funkcionalna regija, kadar se med središčem regije in ostalimi
deli regije odvija vsaj ena zvrst prostorske interakcije, ki območje povezuje v funkcionalno celoto. V splošnem je za funkcionalno regijo značilna visoka frekvenca notranjih regionalnih gospodarskih interakcij,
kakršne so regionalna trgovina dobrin in storitev, delovna mobilnost ter nakupovanje (Johansson 1998).
V primerjavi z ostalimi tipi regij pri funkcionalnih regijah ne obravnavamo posebej geografskih danosti
in zgodovinskih povezav (Vanhove in Klaasen 1987), temveč se usmerjamo na funkcionalno povezanost.
Funkcionalne regije najpogosteje določimo na podlagi lokalnih trgov dela LLMs (locallabourmarkets) in zaposlitvenih sistemov, ki jih sestavljajo lokalni trgi delovne sile in delovnih mest. V tem primeru
naj bi v funkcionalni regiji povpraševanju po delu ustrezala podobno velika ponudba delovnih mest
(van der Laan in Schalke 2001; Karlsson in Olsson 2006). Pri oblikovanju funkcionalne regije sta pomembna središče gospodarskih dejavnosti in zaledje, okolica, ki je opredeljena s povezanostjo do izbranega
središča. Pri različnih analizah funkcionalnih regij imata pomembno vlogo tako središče kot moč zaledja.
Funkcionalna regija je največkrat sestavljena iz enega ali več središč in pripadajočega zaledja (Karlsson 2007). Velikost funkcionalne regije je pri takem pristopu pomemben kazalec velikosti in pomembnosti
trga dela. Na velikost funkcionalne regije vpliva predvsem privlačnost središča za posameznika ali investitorja. Posameznik bo pri odločitvi o kraju zaposlitve upošteval predvsem tip dela, višino plače, možnosti
in stroške prevoza na delo in čas, ki ga bo porabil za pot do dela. Vsakršna sprememba teh danosti lahko
spremeni območje funkcionalne regije (Karlsson in Olsson 2006).
Prevladujoči koncept pri določevanju funkcionalnih regij temelji na analizi podatkov o delavcih
vozačih (Smart 1974; Coombes s sodelavci 1986; Casado-Diaz 2000; andersen 2011; OECD 2002; Karlsson in Olsson 2006; Cörvers s sodekavci 2009; Farmer in Fotheringham 2011). Karlsson in Olsson (2006)
ločita tri pristope določevanja funkcionalnih regij na osnovi podatkov o mobilnosti delavcev vozačev:
• po (a) pristopu lokalnega trga dela (locallabourmarketapproach) razmejimo funkcionalne regije
s pomočjo enosmernih tokov dnevne mobilnosti delavcev med dvema prostorskima enotama (na
primer občinama);
• po (b) pristopu območij delovne mobilnosti (thecommutingzoneapproach) razmejimo funkcionalne regije s pomočjo obojestranskih tokov dnevnih vozačev;
• po (c) pristopu dostopnosti (accessibilityapproach) pa opredelimo funkcionalne regije glede na dostopnost med lokacijami.
Dostopnost lahko obravnavamo z vidika podjetja oziroma delodajalca, ki ga zanima dostopnost
do delovne sile, in/ali z vidika delavcev, za katere so pomembne informacije o številu in dostopnosti
delovnih mest.
Po omenjenih pristopih pa so se razvile različne metode modeliranja funkcionalnih regij. Farmer
in Fotheringham (2011) ločita tri skupine metod funkcionalne regionalizacije prostora:
• (a) metode hierarhičnega razvrščanja v skupine (hierarchicalclustering), katerih izvor sega v 1970-ta
leta in ki vključujejo analitične tehnike markovskih verig kot so jih predlagali brown in Holmes (1971),
Masser in brown (1975; 1977) ter Masser in Schauerwater (1980);
• (b) metode večstopenjske agregacije (multistageaggregation) temeljijo na algoritmu, ki so ga predlagali Coombes in sodelavci (1986), in njegovih izpeljankah, primeri so v (van der Laan in Schalke 2001;
Drobne in sod. 2009a; Konjar in sod. 2010); in
• (c) metode agregacije na centralne kraje (centralplaceaggregation), kjer so avtorji, na primer, Hensen in Cörvers (2003), Drobne s sodelavci (2009a; 2009b; 2010) ter Konjar s sodelavci (2010), nadgradili
in aplicirali algoritem Karlsonna in Olssna (2006) za agregacijo tokov delavcev vozačev na urbana
središča državnega in meddržavnega pomena.
Primere novejših študij funkcionalnih regij za tujino so izvedli Mitchell in sodelavci (2007) za avstralijo,
Feldman in sodelavci (2006), bond in Coombes (2007) za anglijo, Wales in Škotsko, Persyn in Torfs (2011)
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za belgijo, Sykora in Muliček (2009) za Češko, Papps in Newell (2002) za Novo Zelandijo, Cörvers in sodelavci (2009) za Nizozemsko, Karlsson in Olsson 2006 za Švedsko in Casado-Diaz (2000) za Španijo. Novejše
študije funkcionalnih regij za Slovenijo pa najdemo v (bajt 2010; Drobne in Konjar 2011; Drobne in
bogataj 2012; Drobne s sodelavci 2009a; 2009b; 2010; Konjar 2009; Konjar s sodelavci 2010; Pogačnik
s sodelavci 2009; Zavodnik Lamovšek s sodelavci 2011).
V prispevku obravnavamo spremembe funkcionalnih regij na makro in submakro ravni Slovenije
v letih 2000 do 2009. V ta namen smo modelirali sisteme treh, petih, sedmih in dvanajstih funkcionalnih regij ter primerjali njihovo spreminjanje v analiziranem obdobju. Število funkcionalnih regij smo
izbrali izkustveno. Funkcionalne regije smo modelirali po metodi Intramax, ki je razložena v nadaljevanju. V prispevku najprej predstavimo uporabljene podatke in metodo dela, nato prikažemo modelirane
sisteme funkcionalnih regij Slovenije v letih 2000 do 2009, na koncu pa rezultate ovrednotimo.

2 Metodologija
Delavec vozač (tudi delovni migrant) je zaposlena oseba, pri kateri teritorialna enota delovnega mesta
ni enaka teritorialni enoti prebivališča. V tem prispevku analiziramo tokove delavcev vozačev med občinami Slovenije med letoma 2000 in 2009. Vir podatkov o tokovih delavcev vozačev je Statistični register
delovno aktivnega prebivalstva (SRDaP), ki ga vodi Statistični urad Republike Slovenije (SuRS 2012a).
Število občin se je v analiziranem obdobju spremenilo dvakrat. V letih 2000 in 2001 je bilo v Sloveniji
192 občin, leta 2002 je nastala ena nova občina, v letu 2006 pa je bilo ustanovljenih še 17 novih občin.
Do konca analiziranega obdobja je bila Slovenija upravno razdeljena na 210 občin; podrobneje o spremembah občin v (SuRS 2012b).
analizo in združevanje tokov delavcev vozačev med občinami ter modeliranje funkcionalnih regij
smo izvedli po metodi Intramax. Metoda spada v skupino metod hierarhičnega razvrščanja v skupine. Metode hierarhičnega razvrščanja v skupine vključujejo razne analitične tehnike markovskih verig,
kot so jih predlagali brown in Holmes (1971), Masser in brown (1975; 1977) ter Masser in Schuerwater (1980), vse pa temeljijo na Wardovih (1963) postopkih hierarhične agregacije.
Cilj metode Intramax je maksimizacija deleža znotraj skupine interakcij v vsaki stopnji hierarhičnega postopka razvrščanja v skupine z upoštevanjem variacije v vsotah vrstic in stolpcev matrike interakcij
(Masser in brown 1975; 1977). Metoda primerja dejanske s pričakovanimi tokovi. Pričakovani tok med
analiziranima območjema i (območje izvora) in j (območje ponora) izračunamo kot
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∑a ∑∑
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j
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j
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vseh analiziranih tokov. Ničelna domneva za neodvisnost mejnih vsot vrstic in stolpcev je:
ai* ⋅ a* j
H 0 : aij* =
,
n

(2)

Po normalizaciji tokov v matriki interakcij, tako da je n = 1 in a*ij = ai* · aj* izračunamo merilo odstopanja opazovanega od pričakovanega toka med območjema i in j: aij – a*ij.
Ciljna funkcija algoritma hierarhičnega razvršanja v skupine je po (Masser in brown 1975, 1977):
max I = ( aij − aij* ) + ( a ji − a*ji ),

i ≠ j,

(3)
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avtorja sta vgradila v metodo Intramax tudi omejitev sosednosti, s čimer se izognemo primeru,
da bi združili dve območji, ki nista sosednji.
Različica metode Intramax je vgrajena v program Flowmap (breukelman in sod. 2009), s katerim
smo modelirali funkcionalne regije Slovenije. Dve občini smo združili v skupino, za kateri je veljalo,
da je ciljna funkcija tokov med njima maksimalna:
max T =

Tij
Oi ⋅ D j

+

T ji
O j ⋅ Di

,

Oi > 0 in D j > 0,

(4)

kjer je Tij opazovani tok med občino izvora i in občino ponora j, Oi = ∑Tij je vsota vseh tokov
j

iz občine izvora i, D j = ∑Tij je vsota vseh tokov v občino ponora j. Ciljna funkcija (4) je izvedljiva
i

za vse Dj > 0 (občine, v katere ni tokov, niso vključene v analizo) in Oi > 0 (občine, iz katerih ni tokov,
niso vključene v analizo).
Po metodi Intramax združujemo občine po korakih. V vsakem koraku združimo po en par občin,
za katerega velja (4) in katerih interakcija postane notranja interakcija novega, združenega območja.
Če združujemo N občin v skupine potem v N – 1 koraku združimo vse analizirane, izhodiščne občine
v eno samo, združeno regijo. Občine v Sloveniji smo združevali v sisteme treh, petih, sedmih in dvanajstih funkcionalnih regij, posebej za vsako analizirano leto (skupno 40 sistemov funkcionalnih regij).
Število funkcionalnih regij v državi smo izbrali izkustveno.
Metoda Intramax je naletela tudi na kritiko. Coombes in sodelavci (1986) so metodo Intramax kritizirali kot »izključno statistično metodo«, ki ne omogoča prilagoditev regionalizacije geografskim razmeram.
Menimo, da je metoda Intramax prav zaradi objektivne narave ena bolj primernih metod za modeliranje sistemov funkcionalnih regij, katerih spremembe analiziramo v času. Končni rezultati modeliranja
funkcionalnih regij so tako odvisni samo od tokov delavcev vozačev – in ne od predhodno izbranih središčnih, samozadostnih občin.
Modelirane funkcionalne regije smo analizirali po številu prebivalcev, površini, številu občin v regiji
ter po obliki. Indeks oblike funkcionalne regije smo izračunali po enačbi:
C=

A
B

(5)

kjer je A površina poligona obsega L in B površina kroga obsega L. Obseg L in površino A poligona smo izračunali v programskem orodju arcGIS, površino kroga obsega L pa po znani enačbi:
B = π r2 =

L2
4π

(6)

Indeks oblike podaja oblikovno skladnost funkcionalne regije. bolj ko je funkcionalna regija skladna,
višji je indeks oblike.
Zaradi prostorske omejitve podajamo v nadaljevanju le pomembnejše rezultate primerjalne analize
omenjenih parametrov modeliranih funkcionalnih regij. Podrobne rezultate si zainteresiran bralec lahko
ogleda v (Lavrič 2011).

3 Rezultati
V nadaljevanju prikazujemo prevladujoče sisteme treh, petih, sedmih in dvanajstih funkcionalnih
regij Slovenije med letoma 2000 in 2009. Metoda Intramax razmeji funkcionalne regije analiziranega
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Slika 2:TrifunkcionalneregijeSlovenijemedletoma 2006in2009.
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Slika 3:PetfunkcionalnihregijSlovenijemedletoma 2000in 2009.
območja z združevanjem ustreznih občin glede na interakcije med njimi. Metoda ne izhaja iz središčne, samozadostne občine, temveč analizira le medsebojne tokove, v našem primeru tokove delavcev
vozačev. Enolično opredelitev funkcionalnih regij smo izvedli s pomočjo šifre občine v funkcionalni regiji, v katero se je dnevno stekalo največ tokov delavcev vozačev (slike 1 do 10). Šifrant občin na slikah 1
do 10 je javno dostopen na (SuRS 2012b).
V primeru členitve Slovenije v tri funkcionalne regije, ugotovimo, da so se regije na makro ravni
v desetletnem obdobju spremenile samo enkrat. V letih 2000 do 2005 so obstajale funkcionalna regija Ljubljane, Celja in Maribora (slika 1). Leta 2006 pa je vlogo funkcionalne regije Celja prevzela nova regija,
to je funkcionalna regija Kopra. Med letoma 2006 in 2009 je bila Slovenija členjena v tri funkcionalne
regije: Ljubljansko, Mariborsko in Koprsko (slika 2). Funkcionalna regija Ljubljane je imela v celotnem
analiziranem obdobju največjo površino ter največ prebivalcev (ves čas prek 50 % populacije v Sloveniji). V začetku analiziranega obdobja je bilo največ občin v funkcionalni regiji Ljubljane, na koncu pa
v funkcionalni regiji Maribora, ki je vsebovala kar 111 občin. analiza oblike regij s pomočjo indeksa
oblike je pokazala največjo skladnost funkcionalne regije Ljubljane, sledi funkcionalna regija Maribora, nato pa funkcionalni regiji Celja oziroma Kopra.
Členitev Slovenije v pet funkcionalnih regij je pokazala, da se le-te v analiziranem desetletnem obdobju niso spremenile. Na tej ravni so Slovenijo tvorile funkcionalne regije Kopra, Ljubljane, Novega mesta,
Celja in Maribora (slika 3). Največja po površini je bila funkcionalna regija Ljubljane, ki je imela tudi
največ prebivalcev. Sledili sta regiji Maribora in Kopra. Najmanjši po površini sta bili funkcionalni regiji
Novega mesta in Celja. Enak vrstni red regij je zaslediti tudi pri primerjavi števila prebivalcev v funkcionalni regiji. Pomembna je ugotovitev, da je več kot tretjina prebivalcev Slovenije prebivala v funkcionalni
regiji Ljubljane. Največ občin sta imeli regiji Ljubljane in Maribora, najmanj pa regija Novega mesta,
ki se je po obliki izkazala tudi za najmanj skladno zasnovano funkcionalno regijo. Najvišji indeks oblike sta imeli regiji Ljubljane in Maribora.
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Slika 4:SedemfunkcionalnihregijSlovenijeleta 2000.
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Slika 5:SedemfunkcionalnihregijSlovenijemedletoma 2001in 2009.
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Slika 6:DvanajstfunkcionalnihregijSlovenijeleta 2000.
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Slika 7:DvanajstfunkcionalnihregijSlovenijemedletoma 2001in 2002.
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Slika 8:DvanajstfunkcionalnihregijSlovenijemedletoma 2003in 2004.
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Slika 9:DvanajstfunkcionalnihregijSlovenijeleta 2007.
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Slika 10:DvanajstfunkcionalnihregijSlovenijemedletoma 2005in 2006ter 2008in 2009.
Členitev Slovenije v sedem funkcionalnih regij je pokazala, da je pretežni del analiziranega obdobja
(2001 do 2009) obstajal nespremenjen sistem sedmih funkcionalnih regij, ki so ga sestavljale regije Kopra, Nove Gorice, Ljubljane, Novega mesta, Celja, Slovenj Gradca in Maribora (slika 5). Samo
leta 2000 so bili med občinami funkcionalne regije Murske Sobote močnejši tokovi delavcev vozačev kot kasneje med občinami funkcionalne regije Nove Gorice (primerjaj sliki 4 in 5). Funkcionalna
regija Ljubljane je imela v celotnem analiziranem obdobju največjo površino, največ prebivalcev (njihovo število je od leta 2000 do leta 2009 vseskozi naraščalo), a nekoliko manjšo vrednost indeksa
oblike. Funkcionalna regija Slovenj Gradca pa je imela najmanj prebivalcev, vendar je bila oblikovno najbolj skladno zasnovana. Funkcionalna regija Novega mesta je bila vseskozi oblikovno najmanj
skladna.
Členitev Slovenije v dvanajst funkcionalnih regij je pokazala, da so bile nekatere funkcionalne regije v analiziranem desetletnem obdobju ves čas nespremenjene. Te regije so bile funkcionalne regije Slovenj
Gradca, Celja, Trbovelj, Kranja, Nove Gorice in Kopra. Funkcionalne regije, ki so se paroma spreminjale, pa so bile regije Murske Sobote in Maribora ter Ljubljane in Kočevja. Samo leta 2000 sta bili območji
funkcionalnih regij Novega mesta in Krškega razmejeni (slika 6), v preostalih letih pa območje funkcionalne regije Krškega pripada funkcionalni regiji Novega mesta. Od leta 2001 dalje se je pojavila
funkcionalna regija Slovenske bistrice, oziroma kasneje regija Slovenskih Konjic, katere tokovi so močnejši od tokov v dotedanji funkcionalni regiji Krškega. Samo za kratko obdobje, to je v letih 2003 in 2004,
se pojavi funkcionalna regija Ptuja (slika 8), kar povzroči, da se v teh letih regija Maribora zmanjša in
posledično regija Murske Sobote poveča. V letih 2003 in 2004 je območje funkcionalne regija Slovenske bistrice vključeno regiji Maribora. Funkcionalni regiji Maribora in Murske Sobote se še enkrat
v analiziranem desetletnem obdobju, to je leta 2007, izmenoma spremenita (slika 9). Leta 2005 se tokovi
delavcev vozačev v dotedanji regiji Slovenske bistrice spremenijo: pomembnejša od Slovenske bistrice postane v isti funkcionalni regiji občina Slovenske Konjice. Funkcionalna regija Ptuja pa se od leta 2005

170

Spremembe funkcionalnih regij Sloveniji med letoma 2000 in 2009

do konca analiziranega obdobja priključi funkcionalni regiji Maribora. Iz slik 9 in 10 je mogoče opaziti, da ostane funkcionalna regija Slovenskih Konjic do konca analiziranega obdobja nespremenjena.
Funkcionalna regija Novega mesta je bila nespremenjena ter po površini največja pretežni del analiziranega obdobja. Izjema je leto 2000, ko je imela regija Maribora največjo površino, največjo vrednost
indeksa oblike in največ občin. Funkcionalna regija Ljubljane ima v vseh letih analiziranega obdobja
največ prebivalcev, najmanj pa regija Kočevja. Oblikovno najmanj skladni sta bili v letih 2000 in 2002
do 2004 regija Ljubljane, v preostalih letih pa regija Novega mesta. Največjo vrednost indeksa oblike
pa sta imeli v letih 2001 do 2002 in 2005 do 2009 funkcionalni regiji Slovenske bistrice oziroma Slovenskih Konjic, v letih 2003 do 2004 pa funkcionalna regija Slovenj Gradca.

4 Sklep
Funkcionalno opredeljene regije so pogosto ogrodje za izvajanje številnih državnih politik, razvoj
državne uprave, spremljanje prostorskega razvoja ter za ugotavljanje razlik v prostoru. Velike ter stalne spremembe v prostoru narekujejo oblikovanje zapletenih ter dinamičnih regij, ki niso več nujno
vezane na točno določeno zaključeno območje in ki povezujejo prostor tokov na smiselne, funkcionalno povezane celote. Tu se srečamo s pojavom novega regionalizma, ki funkcionalno regijo obravnava
kot najprimernejšo enoto za ekonomske analize in kot najprimernejšo teritorialno sfero za interakcijo političnih, družbenih in ekonomskih procesov v obdobju in pogojih globalizacije (Tomaney in
Ward 2000).
V prispevku smo predstavili spremembe funkcionalnih regij na makro in sub-makro ravni Slovenije med letoma 2000 in 2009. V ta namen smo modelirali izbrane sisteme treh, petih, sedmih in
dvanajstih funkcionalnih regij Slovenije po pristopu območij delovne mobilnosti oziroma po metodi Intramax. Kot smo že ugotovili (Drobne in Konjar 2011), je glavna prednost te metode v tem, da
ponuja regionalizacijo brez kakršnih koli predpostavk o središčnih občinah, na katere navezujemo občine v zaledju. Kljub temu pa dá metoda Intramax primerljive rezultate s funkcionalnimi regijami,
zamejenimi okoli funkcionalno opredeljenih središčnih občin; primeri takšnih funkcionalnih regij za
Slovenijo so v (Drobne in Konjar 2011; Drobne s sodelavci 2009a; 2009b; 2010; Konjar 2010; Konjar
s sodelavci 2010).
Rezultati analize sprememb območij analiziranih sistemov funkcionalnih regij Slovenije med
letoma 2000 in 2009 so pokazali, da spremembe tokov delavcev vozačev bistveno vplivajo na obliko
(in sestavo) funkcionalnih regij. Tako so bili, na primer, na ravni treh funkcionalnih regij Slovenije v prvi
polovici analiziranega obdobja (2000–2005) relativno močnejši medobčinski tokovi delavcev vozačev
v okolici Celja, ki je v tem obdobju oblikovalo samostojno funkcionalno regijo, v drugi polovici analiziranega obdobja (2006–2009) pa so postali relativno močnejši tokovi na zahodu države, ko je funkcionalna
regija Kopra prevzela vlogo ene izmed treh funkcionalnih regij v državi (prej samostojna funkcionalna regija Celja pa se je pripojila funkcionalni regiji Maribora). Podobne spremembe so se dogajale na
ravni sedmih, še bolj intenzivno pa na ravni dvanajstih funkcionalnih regij v državi. Sistem petih funkcionalnih regij Slovenije je edini analizirani sistem funkcionalnih regij, ki je ves čas analiziranega obdobja
ostal nespremenjen. V tem primeru gre za funkcionalne regije Kopra, Ljubljane, Novega mesta, Celja
in Maribora.
Drobne in Konjar (2011) sta na primeru Slovenije pokazala, da izbrana metoda modeliranja funkcionalnih regij lahko bistveno vpliva na oblikovanje območij funkcionalnih regij. Sodobna računalniška
orodja pa omogočajo modeliranje velikega števila sistemov funkcionalnih regij. Zato se je v sodobnem
času pojavilo vprašanje primerneg« števila funkcionalnih regij. Pristop vrednotenja števila in območij funkcionalnih regij v državi pa lahko najde zainteresiran bralec v (Drobne in bogataj 2012).
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IZVLEČEK
IzdelavatrirazsežnostnetopografskekarteHorjulazokolico
Opisanjepostopekizdelavetrirazsežnostne(3D)karteteranimiranegakartografskegaprikazanaprimeruobmočjaHorjulaz okolico,kiustrezavsebiniizrezalistaDTK 25POLHOVGRADEC 114.Priizdelavi
smokotvireuporabilipodatkedigitalnegamodelareliefa(DMR)inpodatkeo dejanskirabipovršja.Predstavljenisonaslednjipostopki:obdelavauvoženihpodatkovternjihovaorganizacija,obdelavainupodobitev
v programuVisualNatureStudio(VNS),določitevnačinaprikazaobjektovinpojavov,izdelava3Dkartografskihznakov,kartografskageneralizacijaterpredstavitevposameznihslikanimiranegakartografskega
prikaza.
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3Dkarta,3Dkartografskimodel,kartografskageneralizacija,CAD3D-modeli
ABSTRACT
Creationofthree-dimensionaltopographicmapofHorjulanditssurroundings
Thischapterpresentsthecreationofa three-dimensional(3D)mapandanimatedcartographicrepresentation
ofHorjulandsurroundings,insertofthesheetofDTK25 POLHOVGRADEC 114.Themapwasmade
usingdigitalterrainmodelanddataofactuallanduse.A specialfocusisgiventofollowingprocedures:
thepresentationofdataprocessingforimportation,organization,processingandvisualizationinVisual
NatureStudio(VNS);thedeterminationofdisplayingobjectsandphenomena;makingof3Dcartographic
signs;cartographicgeneralization,andpresentationofscenesofanimatedcartographicrepresentation.
KEYWORDS
3Dmap,3Dcartographicmodel,cartographicgeneralization,CAD3D-models
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1 Uvod
Karte služijo kot medij za posredovanje prostorskih podatkov. uporabnikom omogočajo seznanjanje
z dejanskim svetom (Petrovič 2007). Stalen tehnološki napredek se odraža tudi na področju kartografije, kot na primer v tehnologiji izdelave kart, uporabe primernejših materialov za upodobitev, načinu
prikaza vsebine in podobno. Kljub vsemu razvoju pa je prikaz objektov in pojavov (realnega) trirazsežnega prostora na ravnini (dvorazsežni podlagi) že od nekdaj povzročal kartografom precej nevšečnosti.
Za višinsko predstavitev so uporabljali različne metode upodobitve (Petrovič 2002):
• perspektivne metode (zvrnjeni »hribčki«),
• plastične metode: črtke (šrafe), sence, barvni sloji,
• geometrične metode: kote, plastnice (izohipse) ter
• kombinacijo zgoraj navedenih metod.
uporabniki so kmalu spoznali številne prednosti trirazsežnostnih upodobitev prostora, sprva v obliki enostavnejših maket, kasneje pa tudi v obliki drugih 3D modelov, reliefnih ter taktilnih kart. Vendar
pa je celoten postopek izdelave terjal precej spretnosti, sredstev ter časa. Šele obsežnejša uporaba računalniških tehnologij je prispevala k bolj številčni izdelavi in uporabi 3D prikazov, predvsem zavoljo
enostavnejše, hitrejše in bolj ekonomične izdelave.

2 Priprava podatkov za izdelavo 3D karte
Pred začetkom izdelave vsake karte je treba natančno določiti vrsto karte, njeno obliko ter določiti, kateremu namenu bo služila. Na tej podlagi nato določimo matematične elemente karte (kartografsko
projekcijo, merilo, orientacijo), opredelimo ustrezno območje, ki ga želimo obravnavati, ter sprejmemo
odločitve o geografski vsebini in oblikovanju karte.
3D karte lahko danes izdelujemo z različnimi programskimi orodji, eden izmed možnih je tudi program VisualnatureStudio proizvajalca 3D Nature, LLC (v nadaljevanju VNS). VNS podpira številne

Slika 1:Oblikovanjeinupodobitevv VNS-ju(primerustrojacesteinrečnestruge).
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formate izmenjevalnih datotek, kot digitalnih modelov reliefa, rastrov, vektorskih slojev, lastno izdelanih 3D objektov itd. Podatke uvažamo s pomočjo čarovnika (Wizard), kjer nato izberemo ustrezno
datoteko, program pa nas v nadaljnjih korakih postopno sprašuje o naših nadaljnjih korakih. Program
je organiziran po zavihkih, ki so locirani in imenovani glede na vsebino (relief, vode, pokritost, kamera,
nebo, 3D objekti, osvetlitev). Posameznemu sloju lahko poljubno dodajamo njihove elemente kot podnivoje (medmrežje 1).
Poleg možnosti izdelave dobrih navideznih upodobitev okolja je prednost VNS-ja tudi v tem, da
vsebuje orodja za izdelavo ter urejanje topologije zunaj upodobitvenega okolja. To pomeni, da lahko
upodobitev vidimo in natančno oblikujemo na nivoju točk, linij in poligonov brez vračanja v GIS okolje. Tematski sloji so lahko izdelani in dostopni prek baze, ki je znotraj upodobitvenega okolja. VNS
je prilagojen za upodabljanje fotorealističnih pogledov. Program vsebuje številne oblike ekosistemov,
na primer ceste, vode, rastje, neba, naloga uporabnika pa je, da si prilagodi in po možnosti še doda lastne vsebine v taki meri, da ustrezajo njegovemu namenu. Tako lahko poljubno dodajamo elemente znotraj
zavihkov ter jim določamo vse ključne parametre. Pri gozdnem ekosistemu, na primer, lahko določimo tipe dreves, vrsto podrasti ter njihovo gostoto. Vodne površine in prometnice upodabljamo kot
linijske objekte (reka, potok) ali kot sklenjene poligone (jezera, mlake). Težave neujemanja 3D podanih vektorskih podatkov ali napenjanja vektorskih objektov s podano širino z modelom reliefa domiselno
in učinkovito odpravimo s pomočjo uporabe t. i. terraffectors, kot je prikazano na sliki 1, skupaj
s predstavitvijo celotnega uporabniškega vmesnika programa VNS. Tako za upodobitev pridobimo
lično ustvarjene oseke in nasipe na digitalnem modelu reliefa, zato je prikaz linijskih elementov bolj
realen.

3 Kartografska generalizacija in priprava načina kartografskega prikaza
Postopke generalizacije uporabljamo tako pri izdelavi kart kot tudi pri modeliranju (Patterson 2005).
Še vedno se izvaja predvsem ročno, saj predstavlja zahteven niz postopkov pri izdelavi novih kart, kjer
si kartografi prizadevajo izboljšati prikaz in zaznavo prostorskih informacij, njihovo uporabnost ter
medsebojna razmerja. Je eden najpomembnejših postopkov izdelave karte, od katerega je v precejšnji
meri odvisna kakovost in učinkovitost prikaza. Kartografska generalizacija je odvisna od merila, namena in načina uporabe karte, kartografskih virov, praga ločljivosti in grafične obremenitve karte.
V proces generalizacije so vključeni naslednji postopki, ki jih je treba zaradi medsebojne odvisnosti izvajati sočasno (Peterca s sodelavci 1974):
• izbira in izpuščanje,
• poenostavljanje,
• združevanje,
• kvalitativna pretvorba in
• premikanje.
Po uspešni vzpostavitvi in generalizaciji kartografskega modela se lotimo še naslednje faze, to je
priprave scen za njihovo upodobitev ter izdelavo animiranega kartografskega prikaza – preleta prek
območja. To storimo s pomočjo nastavitev kamere v VNS-ju. ustvarimo novo kamero, ki nam služi za
realizacijo preleta. Določimo ključne točke preleta (lokacijo, orientacijo, nagib) in čas poteka preleta
med ključnimi točkami. Nato v programu izberemo ustrezno ločljivost posnetka, nastavimo še podatek o številu slik na sekundo ter o glajenju robov. Izbiramo lahko med številnimi izhodnimi formati.
Priporočamo samodejni postopek animiranega prikaza po posameznih posnetkih namesto celotnega
zapisa v video format, saj lahko pri dolgotrajnem animiranju in shranjevanju celotne animacije pride
do težav in se postopek ne izvede v celoti. Posamezni posnetki se shranijo na trdi disk. V programu WindowsLiveMovieMaker lahko nato vse te posnetke naenkrat uvozimo ter sestavimo načrtovan animirani
prikaz.
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Kartografski (3D) modeli vsebujejo veliko količino podatkov, zato je razumljivo, da obdelava in animiranje scen vzameta veliko časa. Do končnih rezultatov pridemo precej hitreje, če imamo zmogljivo
ter sodobno strojno in programsko opremo, saj lahko v nasprotnem primeru pride do nestabilnosti programa.

4 Izdelava trirazsežnostne karte na primeru Horjula z okolico
Predhodno opisan postopek smo uporabili pri izdelavi 3D karte in animiranega kartografskega prikaza območja Horjula z okolico. Kot vir za vzpostavitev modela reliefa v VNS-ju smo uporabili tekstovne
xyz datoteke DMV 25, lista VTD2307 in VTD2308 (Geodetska uprava Republike Slovenije). Pri vsebini 3D karte smo izhajali iz lista DTK 25 POLHOV GRaDEC 114 012-4-3, v celoti zajetega v vektorski
obliki v formatu .ocd programa OCaD (izdelava: Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo FGG, Ljubljana, 1997, izdala: Geodetska uprava Republike Slovenije). Območje obravnave je velikosti 4,5 krat 3 km,
z oglišči yMIN = 446.000 m, yMaX = 450.500 m, xMIN = 97.000 m, xMaX = 100.000 m, podanimi v koordinatnem sistemu D48. Med samo izdelavo 3D karte smo pridobili še podatke o vegetaciji in rabi površin
iz baze Dejanske rabe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (medmrežje 3).
3D kartografski model smo vzpostavili v programskem okolju VNS. Poleg tega programskega okolja za oblikovanje in izdelavo 3D kartografskih prikazov smo uporabili še programsko opremo za pripravo
in obdelavo podatkov, kot so: OCAD 10.0.1 (OCAD AG), GoogleArcMap 9.3 (ESRI), GoogleSketchUp Pro 8
(Google) ter WindowsLiveMovieMaker (Microsoft).
S programom OCaD smo pripravili točkovne, linijske in poligonske vsebine iz datoteke POLHOVGR.OCD
(vektoriziran list DTK 25). Vse podatke za vodovje, prometnice, objekte ter napise smo izvozili v program VNS s pomočjo datoteke formata .shp.
V programu ESRIARCGIS (ArcMap 9.3) je potekalo obrezovanje .shp datotek za naše predhodno
definirano območje. Za ta namen smo najprej ustvarili okvir (okvir.dwg) našega območja, nato pa smo
z orodjem CLIP v programu odrezali odvečen del za vsako vhodno .shp datoteko (vodovje, prometnice,
vegetacija, objekti ter napisi). Kot rezultat smo dobili nove shape datoteke, ki so bile omejene na izbrano
območje (vode_nove.shp, ceste_nove.shp, raba_obmocje.shp, objekti_Clip.shp, POLHOVGR_tx_Clip.shp).
Za upodobitev 3D karte in animiranega prikaza smo uporabili tako znake, ki so že bili vgrajeni v programu VNS (medmrežje 2) kot tudi lastno izdelane znake v programu GoogleSketchUp Pro 8 (slika 2).
Znake smo oblikovali skladno z načeli, opredeljenimi v (Petrovič 2001). Za vode (reke, potoki), ceste
(brezprašna cesta, makadamska cesta, kolovoz, slabši kolovoz, ulica), rastje in stanovanjske objekte smo
uporabili kar 3D znake (objekte), ki so bili prednaloženi v programu samem.
Eden izmed pogostejših problemov, ki se pojavijo pri izdelavi trirazsežnostnih kart, je prekrivanje
objektov, kar odpravimo s postopkom kartografske generalizacije, predvsem premikanja. Pri tem je treba
ohranjati medsebojne odnose prikazanih objektov skladno s teoretičnimi načeli kartografske generalizacije (Peterca sodelavci 1974), prilagojenimi za 3D predstavitve (Petrovič 2001). V nadaljevanju so
navedena vsebinska področja, kjer je bila oziroma na kakšen način je bila uporabljena kartografska generalizacija.
Relief je bil izdelan na podlagi kartografskega vira DMV 25 in ga pri izdelavi 3D karte nismo generalizirali.
Vode so bile prikazane na podlagi lista karte v vektorski obliki DTK 25 POLHOV GRaDEC. Glede na to, da je ta karta merila 1 : 25.000, so bili pri njeni izdelavi upoštevani in uporabljeni vsi postopki
kartografske generalizacije. Z upoštevanjem postopka izbire smo izpustili smo nekatere manjše in manj
pomembne pritoke. Vodno omrežje smo razdelili v dve kategoriji (reke in potoki), ki smo ju prikazali
z vgrajenima kartografskima znakoma (namenoma smo spremenili predhodno določeno teksturo vod
na svetlo modro barvo, da bi se vode bolj ločile od cest) in upoštevali poenostavljanje linij. Izvire in
ponikalnice smo prikazali s poenostavljenima pogojnima kartografskima znakoma, ki smo ju sami izdelali.
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IME
OBJEKTA

3D ZNAK

VELIKOST
[m]

baraka

4 × 2 × 2,8

cerkev

20 × 15 × 15

kozolec

21,25 × 2,5 × 6,1

spomenik

3×3×4

izvir

2 (polmer)

ponikalnica

2 (polmer)

Slika 2:Primerizdelanihkartografskihznakov.
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Slika 3:Izsekiizdelane3Dkarte.
V enotno kategorijo pokritosti tal smo združili travnike, pašnike, ohišnice in vse travnate površin. Prav tako smo se odločili za združevanje hmeljišč in sadovnjakov. Pri njivah in gozdnih površinah
smo uporabili izpuščanje. Izognili smo se prikazu majhnih obdelovalnih površin oziroma majhnih otočkov.
Vse vsebine so bile prikazane na podlagi vgrajenih prikazov (razen njiv, ki smo jih pridobili na spletni
strani http://www.3dnworld.com/components.php). Z izbiro ustreznih drevesnih vrst, gostoto, lokacijo
in orientacijo smo zgradili prikaz sadovnjakov in gozdov.
Stavbe smo pridobili na osnovi lista karte v vektorski obliki DTK25 POLHOV GRaDEC, kjer je določena stopnja generalizacije že upoštevana. Pri vzpostavitvi 3D modela se je v več primerih izkazalo, da
je stavba ležala na cesti oziroma vodi, zato smo v nekaterih primerih dodatno premikali objekte. Stavbe
in tovarno smo prikazali s kartografskim znakom, ki sta vgrajena v programu VNS. Cerkve, kozolce, barake in spomenike smo prikazali s poenostavljenimi in lastno izdelanimi 3D kartografskimi znaki (slika 2).
Prometnice smo prav tako pridobili na podlagi lista DTK 25 v vektorski obliki. Pri prikazu smo
izpustili vse energetske vode (razen daljnovodov). Prav tako smo izpustili gozdne ceste in določene nekategorizirane ceste (neutrjene ceste, pristopi do objektov itd.). Cestno omrežje smo razdelili v tri kategorije
(2 lanehighway, asphaltpath in dirtlane), ki smo jih prikazali z vgrajenimi kartografskimi znaki.
Sloj zemljepisnih imen je še zadnji, pridobljen iz lista DTK 25 v vektorski obliki. uporabili smo
imena naselij in objektov (toponime), vodotokov (hidronime) in reliefnih oblik (oronime). Imena vodotokov smo prikazali nad gladino vodotokov, in sicer z modro barvo. Imena naselij, krajev in gričev smo
prikazali z belo barvo ter črno obrobo, zaradi boljše preglednosti smo jih dvignili nad teren.
Zadnja faza je obsegala izdelavo animacije, navideznega preleta prek prikazanega območja po vnaprej
določeni trajektoriji. Izdelana je bila v programu VNS. Primeri upodobitev vzpostavljenega 3D kartografskega modela, ki so sočasno tudi kadri iz končne izdelane animacije, so prikazani na primerih v sliki 3.
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5 Sklep
V prispevku smo opisali in prikazali proces izdelave trirazsežnostne karte ter animiranega kartografskega prikaza. Podrobno je predstavljena obdelava podatkov za uvoz podatkov, postopki, organizacija,
obdelava in upodobitev v programu Visual Nature Studio (VNS). Določen je bil načina prikaza objektov in pojavov, predstavljena izdelava 3D kartografskih znakov, opisani uporabljeni postopki kartografske
generalizacije ter predstavljena izdelava animiranega kartografskega prikaza.
V uvodu smo omenili, da je razvoj na področju računalništva in tehnologije izrazito pripomogel
k bolj številni izdelavi in uporabi 3D prikazov. Slednje je mogoče, ker do kakovostnih 3D kartografskih
prikazov pridemo v precej hitrejšem času, enostavneje ter za to dolgoročno porabimo manj sredstev. In prav predstavljeni izdelek potrjuje navedena dejstva, res pa bo treba še nekaj časa, da se tovrstni
3D prikazi uveljavijo med uporabniki, pred tem pa še morda nekoliko grafično izboljšajo s ciljem čim
učinkovitejše berljivosti prostorskih podatkov.
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1 Uvod
Geografski informacijski sistemi so v zadnjih dveh desetletjih postali nepogrešljiv pripomoček vsakogar, ki se ukvarja z načrtovanjem posegov v prostor. Pri tem so dobrodošla pomoč tudi trirazsežnostna (3R)
okolja, ki omogočajo prikaz stanja pred in po posegu. Z združitvijo uporabnosti 3R GIS okolja in realistično ponazoritvijo je uporabnikom olajšana izkušnja dojemanja stanja v prostoru in odločanja
o bodočih projektih in njihovih različicah.
Za Mestno občino Koper smo razvili lastno 3R GIS okolje za prostorski prikaz raznovrstnih podatkov. Zaradi svoje prilagodljivosti je okolje primerno za zelo raznolike primere uporabe. Omogoča prikaz
in analize poljubnih rastrskih ali vektorskih podatkovnih slojev, prav tako pa je mogoče v istem okolju hkrati prikazovati tudi 3R modele ter gibanje in spreminjanje posameznih modelov v prostoru skozi
čas.

2 Lastnosti in prednosti 3R GIS okolja
S pomočjo izdelanega okolja lahko načrtovalci in presojevalci posegov v prostor izvajajo ustrezne
analize predvidenih posegov in njihovih vplivov na okolico. Zlasti je pomembno, da jim omogoča presojanje v treh razsežnostih in ob prisotnosti vseh potrebnih podatkovnih slojev. Slabost dvorazsežnostnih
GIS programov je namreč v pomanjkljivi prostorski predstavi, ki jo nudijo. Programsko okolje omogoča tudi enostavno in vizualno nazorno izvajanje analiz osenčenosti okolice po posegu v prostor, kar
je še posebej uporabno po posegih v gosto poseljenem urbanem okolju. Realističen model urbanega
okolja omogoča natančno presojo vedut naselja pred in po posegih, modeliranje pogledov iz novograjenega objekta ter fotorealistično ponazoritev načrtovanega objekta. Modeli v bazi podatkov so prek
svojih identifikatorjev povezani z ostalimi prostorskimi evidencami. Na ta način lahko uporabnik hkrati
dostopa do vseh podatkov, povezanih z modelom, kot so recimo spomeniško varstvo, lastništvo, podatki iz popisa.

3 Osnovni podatkovni sloji za izdelavo 3R urbanega modela
Za realističen prikaz urbanega okolja v treh razsežnostih je nujno predhodno izdelati model stavb,
priporočljivo pa tudi modela urbane opreme in vegetacije. Modele stavb smo izdelali na podlagi podatkov detajlnega laserskega snemanja iz zraka. To je delovno zelo intenziven postopek, saj je treba vsaki
stavbi iz oblaka točk določiti značilne lastnosti (višino, tloris, lokacijo, obliko in naklon strehe in podobno) in jih vnesti v podatkovno bazo. Vse dostopne fasade stavb starega mestnega jedra Kopra smo nato
fotografirali, razpačili in jih, povezane z modelom, shranili v bazo. Rezultat je dinamično ustvarjen sloj
modelov stavb s pripadajočimi teksturami in obliko strehe. Natančnost modela je zaradi izvornih podatkov in načina modeliranja precej večja od že uveljavljenega ustvarjanja 3R stavb le iz podatkov katastra
stavb.
Podatke o vegetaciji in urbani opremi smo pridobili z izvedbo natančnih popisov, nato pa smo za
posamezne tipe rastja (vrsta drevesa, višina) in urbane opreme (vrsta in tip svetilke, klopi, koši za smeti
in podobno) izdelali 3R modele in jih povezali z vnosi v bazi podatkov.
Natančen digitialni model reliefa s polmetrsko ločljivostjo smo, tako kot model stavb, izdelali iz
oblaka točk laserskega snemanja iz zraka in umerili s pomočjo GNSS meritev kontrolnih točk. Hkrati
z laserskim snemanjem je bil izdelan tudi natančen ortofoto posnetek celotnega območja, ki, projiciran na prej omenjeni model reliefa, zagotavlja realističen prikaz stanja v prostoru. Na tri mesece izvajamo
tudi lastna aerosnemanja, ki zagotavljajo posodobljenost podatkov.
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4 Dodatni podatkovni sloji za načrtovanje in prikaz posegov v prostor
V bazo podatkov lahko dodamo poljubne podatkovne sloje, vendar so za uporabo pri načrtovanju
in prikazu posegov v prostor najuporabnejši sloji omejitev v prostoru ter lastnosti površja.
Omejitve v prostoru
• 2R sloji formalnih omejitev v prostoru, na primer območja Natura 2000, vodovarstvena območja,
območja ohranjanja naravne in kulturne dediščine;
• arheološka najdišča – območja arheoloških raziskav s povezavami na poročila o izkopavanjih in varstvenih režimih;
• komunalni vodi – podatke smo prevzeli iz katastrov gospodarske javne infrastrukture. Problem je
slabša kvaliteta zajema višine pri nekaterih evidencah GJI;
• geološke vrtine in profili – okolje omogoča vnos in prikaz geoloških podatkov vrtin ter prikaz interpoliranih podatkov o višini podtalnice, globini posameznih geoloških plasti in ostalih razpoložljivih
podatkov.

5 3R modeliranje mest
V osnovi enostavna in trivialna naloga izdelave 3R modela mesta se kar hitro spreobrne v težavno
nalogo, ko poskusimo zadovoljiti vse potrebe. Prikazati si želimo velika območja. Želimo si detajlnih
struktur, ki bi imele čim bolj realno podobo. Z istim namenom vključujemo tudi rastje ter druge objekte. Vse skupaj zelo hitro preseže meje, ki jih za prikazovanje ponuja strojna oprema. Le premišljene
metode in učinkovita organizacija podatkov lahko omogočita tekoče prikazovanje velikih gmot podatkov v realnem času.
Pri 3R modeliranju mest smo naleteli na naslednje težave:
• velika količina objektov,
• realnost podobe,
• možnost prikaza več stopenj kompleksnosti,
• možnost sprotnega ažuriranja podatkov z enostavnimi postopki za uporabnika,
• časovno sledenje spremembam.
Pri prikazu 3R modelov pa so se pojavile naslednje zahteve:
• prikaz na različnih kombinacijah strojne opreme,
• istočasni prikaz velike količine podatkov,
• preklapljanje med istoležnimi modeli (na primer časovno preklapljanje med modeli iz različnih zgodovinskih obdobij oziroma predstavitve različnih projektov, umeščenih v isti prostor).
Pri izdelavi učinkovitega modela, ki bi izpolnjeval naštete zahteve, smo združili dve metodi, ki ju
opisujemo v nadaljevanju.
Statični 3R model: Model imenujemo statični takrat, ko je njegova struktura izdelana in shranjena
v datoteko. Prednost statičnega modela je v tem, da ne potrebuje dostopa do baze podatkov in računalnik razbremeni sprotnega ustvarjanja 3R struktur.
Njegova slabost je, da moramo vsak posamezni model posebej odpreti v prikazovalniku. Če želimo prikazati skupino modelov, moramo najprej naložiti vsakega posebej. Skupek modelov moramo
nato shraniti v svojo datoteko, s čimer se količina podatkov zelo hitro veča. Prav tako se tovrstne datoteke nabirajo na različnih lokacijah. Ob nadgradnji modela ponovno nastane nova datoteka. učinkovito
sledenje takšnemu toku podatkov je zelo zahtevno, vračanje na predhodna stanja pa je težavno, včasih nemogoče.
Pri prikazovanju različnih scenarijev imamo težave s preklapljanjem med različnimi modeli, saj imamo več različnih modelov na isti lokaciji. Primer tega je na primer preklop med prikazovanjem stavbe
iz 18. stoletja in istoležne stavbe iz današnjega časa.
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Dinamični 3R model: Dinamični model je model, ki se ustvarja sproti. V ozadju dinamičnega modela stoji baza podatkov, v kateri so definirani vsi podatki, potrebni za izgradnjo modela, ne pa model
sam. Prikazovalnik v trenutku zagona zahteva od baze vse potrebne podatke za izdelavo 3R modela
ter na njihovi osnovi ustvari 3R model.
Prednosti takega modela so:
• možnost istočasnega pregledovanja 3R podatkov iz iste baze večih uporabnikov hkrati,
• možnost hkratnega izvajanja sprememb v bazi s strani več uporabnikov,
• sprotno prikazovanje uvedenih sprememb vsem uporabnikom v realnem času,
• za izvedbo sprememb ni potrebno znanje o 3R modeliranju, saj uporabnik spreminja opisne podatke
v tabelah, iz katerih se model izdeluje,
• možnost sprotnega preklapljanja med vidnimi elementi v prikazu,
• več stopenj natančnosti modelov, ki se med seboj lahko po potrebi dinamično izmenjujejo.
Slabosti dinamičnega 3R modela so:
• za prikaz je potrebna zmogljivejša strojna oprema, ki v realnem času izgrajuje model,
• za prikaz modela je potreben dostop do baze podatkov,
• sistem je zelo učinkovit za prikaz enostavnih modelov stavb, ni pa učinkovit pri podrobnih modelih,
ki jih je težko opisati v okviru standardizirane tabele.

6 Primerjava metod
Če želimo s kvadri ponazoriti razporeditev stavb na večji površini (na primer celotni mestni občini), je zelo učinkovit dinamični model, saj lahko iz katastra stavb v bazo prenesemo podatke (tlorise
stavb, nadmorske višine temeljev ter višine stavb od temelja itd.), program pa ob zagonu na podlagi
teh podatkov izdela zelo grob 3R model območja. S pomočjo skriptov za avtomatično ažuriranje stanja
lahko model enostavno ažuriramo ob vsakem prejemu novega katastra.

Slika 1:Osnovnimodelstavb –kvadri.
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Model lahko s parametričnim opisom streh (vsaka zgradba ima pripadajoče polje, v katerega vpišemo podatke, potrebne za rekonstrukcijo oblike strehe). Ta podatek je sestavljen iz šifranta, ki opisuje
obliko strehe in naklona strehe.
Ob spremembi tlorisa ali višine zgradbe se obnovita tudi položaj in oblika strehe in prilagodita novim
dimenzijam znotraj okvirov njenega parametričnega opisa. Če želimo mestu dati še bolj realno podobo, lahko ob popisu fotografiramo fasade stavb in v bazo vnesemo imena fotografij, ki predstavljajo
posamezne stranice stavbe.
Pri statičnem modelu vsakršna sprememba zahteva ročni poseg v 3R model, za kar je potrebno znanje o 3R modeliranju s strani uporabnika. Ob vsaki spremembi katastra je treba stavbo identificirati
znotraj modela, ročno popraviti tako videz zgradbe, kakor tudi njene strehe, ter po potrebi spremeniti
navedbo o teksturi fasade. Tako delo je zelo zamudno.

Slika 2:Kvadriz dodanostrehoinfotografijamifasad.

Slika 3:Primerpodrobnejšihmodelov.
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Na drugi strani pa se dinamični model izkaže kot neučinkovit pri podrobnejših modelih zgradb.
Ko želimo modelirati na primer objekt zgodovinskega pomena in bi želeli v model zajeti vse njegove
arhitekturne podrobnosti, tega ne moremo opisati v tabeli podatkov – vsaj ne v taki, ki bi bila standardizirana za vse stavbe in obenem ne preveč kompleksna. V takšnih primerih so ustreznejši statični modeli,
saj lahko kompleksno strukturo modeliramo in zapečatimo v samostojno datoteko.

7 Integracija sistemov
Na podlagi primerjave smo ugotovili, da se pri izdelavi učinkovitega 3R modela mesta nikakor ne
moremo uporabljati ene same metode, tako zaradi vizualne podobe kot tudi zaradi strojnih zmogljivosti razpoložljive opreme. Odločili smo se torej za integracijo obeh sistemov, kjer osnovne stavbe, ki
jih lahko prikažemo s kvadri, dinamično ustvarjamo iz baze, hkrati pa nam baza dostavi podatek o lokaciji kompleksnejšega statičnega 3R modela ter nam poda njegov položaj in orientacijo v modelu.
LOD (levelofdetail) sistem za pospešitev prikazovanja: Čeprav smo v opisu statični model predstavili kot manj obremenjujočega za strojno opremo, se v praksi tudi s tega stališča izkaže kot slabši,
saj moramo že ob zagonu naložiti vse, kar želimo videti. Če želimo na primer potovati po modelu celotne mestne občine, moramo pri statičnem modelu naložiti vse kvadre, vse podrobnosti stavbe (okna,
balkoni, ograje, žlebovi, kljuke itd.), rastje, svetila itd. Obenem moramo biti pozorni, da se na lokaciji
podrobnih modelov ne nahajajo kvadri, ki ponazarjajo isto stavbo iz katastrskih podatkov. Statični model
ima tako naložene vse elemente, tako tiste, ki so zunaj vidnega polja, kot tudi podrobnosti, ki na trenutni razdalji niso razločne.
Pri dinamičnem modelu se pa v trenutnem pogledu omejimo samo na predmete, ki so v vidnem
polju in so na dani razdalji razločni. Ob zagonu lahko tako naložimo samo kvadre stavb, saj gledamo
območje z večje razdalje in se podrobnosti na stavbah ne vidijo. Ko se naselju približujemo, se zmanjša

Slika 4:Integracijakvadrovs prilepljenimifasadamiinpodrobnihmodelov.
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število objektov v vidnem polju, zato lahko v tem koraku dodamo tudi na primer strehe. Ko se posameznemu objektu dovolj približamo, lahko naložimo še fotografijo fasade. Kasneje lahko naložimo še
drevesa, svetila in podrobne modele zgradb, ki vsebujejo oka, balkone, ograje itd. S približevanjem se
neprestano zmanjšuje število objektov v bližnjem vidnem polju, te pa lahko nadomestimo s predmeti,
ki predstavljajo detajle na stavbi. Ob vstopu v stavbo se naloži samo model notranjosti z vsemi podrobnostmi.
Prikaz rastja, svetil in ostalih objektov lahko omogočimo ali pa tudi ne, odvisno od zmogljivosti strojne opreme, na kateri trenutno prikazujemo. Ravno tako lahko v primeru manj zmogljivih sistemov
aplikaciji omejimo stopnjo prikaza podrobnosti. Na ta način metoda, ki je na osnovnem primeru izkazala za počasnejšo, postane ključnega pomena za sprotno pregledovanje.
»… Gledenapredstavitev3D-modelovobjektovsetakšniprikazipokakovostioziromavključevanju
podrobnostidelijogledenastopnjoposploševanjadetajlovoziromagledenaločljivostobjektov(LOD –
levelofdetail).Zaupodobitevstavbnasplošnorazlikujemopetstopenjrazpoznavnosti(kakovostiupodobitve)objektov,kiseoznačujejokotLOD 0,LOD 1,LOD 2,LOD 3inLOD 4(Kolbe, 2008).Zveznoali
večstopenjskoprikazovanjeločljivostipodrobnosti(LOD)jesplošnopoznanatehnikav računalniškigrafiki,
kiseuporabljazapodajanjeodpogledaodvisneredukcijepodrobnostipriprikazovanjurojevtočk,pravokotnihintrikotniškihmrež,3D-objektov,teksturitd.Pristopzagotavljasprotnoizboljšanjerazmerja
medločljivostjo,kakovostjoinhitrostjoprikazazahtevnedinamičneračunalniškegrafike.Ločljivostdetajlaseizračunavasprotioziromav realnemčasualiskladnos prednastavitvami,karjeodvisnoodzapletenosti
površin,oddaljenostiopazovalca,kotaopazovanjain/alihitrostipremikanjaobjektaaliopazovalca(en.
wikipedia.org/wiki/Level_of_detail).Največjamogočaizgubanatančnostiselahkodoločiz ustreznonastavitvijovnaprejpodanihmejnihvrednostirazličnihstopenjnatančnosti …« (Šumrada 2009, 698).
Sledenje časovnemu razvoju mesta preko 3R modela: Dinamična metoda je nepogrešljiva tudi
pri prikazovanju sprememb podobe mesta skozi čas, saj prikazovalnik v realnem času pridobiva tako
dinamične kot tudi statične modele iz baze in jih dodaja ali izklaplja iz prikaza. Glavna težava pri tem

Slika 5:Prikazmodela»3RmodelstaregamestnegajedraKopraokolileta 1800«,izdelaneganapodlagi
podatkovizfranciscejskegakatastra.

189

Dean Šopič, Črt Rudman, aljoša Žerjal, Daniel Presl Radi, Jure Grahor

se skriva v razparceliranju/združevanju stavb skozi čas. Stavba iz preteklosti se je namreč z leti katastrsko lahko delila ali združevala, čeprav je njena zunanja podoba ostala enaka. Rešitev je v pozorno
izdelani drevesni povezavi znotraj baze, ki beleži vse časovne delitve/združevanja stavbe in tako zazna, kdaj zamenjati prikaz ene stavbe z večimi ali obratno.

8 Sklep
Na podlagi zgoraj navedenega smo kot osnovo izbrali dinamični model in mu vgradili posamične
statične modele različnih stavb v različnih obdobjih. Temeljna osnova celotne strukture je dobro organiziran GIS sistem, ki mora predvideti vse potrebne podatke za izpeljavo naše naloge ter dopustiti možnost
nadaljnega razvoja v primeru novih potreb.

9 Viri in literatura
Šumrada, R. 2009: Trirazsežni pristopi za modeliranje stavb mest in pokrajin. Geodetski vestnik 53-4.
Ljubljana.
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1 Uvod – zračno lasersko skeniranje
Zračno lasersko skeniranje je metoda daljinskega zaznavanja, ki omogoča podrobno izmero reliefa tudi pod rastjem. Za lasersko skeniranje se uporablja tudi sinonim lidarsko snemanje ali kratko lidar,
ki izhaja iz angleškega opisa tehnologije (lightdetectionandranging, okrajšava LiDaR). Glavni rezultat laserskih meritev so georeferencirane koordinate laserskih točk, ki vsebujejo še red odboja in intenziteto
odbitega valovanja. Lasersko skeniranje se lahko uporablja kot samostojna tehnika zajema ali v kombinciji z drugimi metodami daljinskega zaznavanja, običajno aerofotografiranjem.
Lasersko skeniranje se uporablja za izmero tras elektrovodov, izdelavo podrobnih 3D-modelov mest,
gozdarske, hidrološke in ostale topografske analize (Shan in Toth 2009; ahokas in sodelavci 2005). V Sloveniji lasersko skeniranje uporabljamo pri vzdrževanju daljnovodov (medmrežje 4), oceni tveganja pred
naravnimi nesrečami ter identifikacijo geomorfoloških značilnosti (Podobnikar s sodelavci 2008; Triglav Čekada 2011), pri izboljšavi topografskih kart (Petrovič s sodelavci 2011) in modeliranju mest
(Zalokar 2010). Že nekaj časa ga uporabljamo tudi za prostorsko načrtovanje, preučevanje spreminjanja
reliefa, za izdelavo podrobnih hidroloških študij, za gozdarstvo in arheološke študije (Gosar s sodelavci 2007; Kobler in Zafran 2006; Janža s sodelavci 2009; Kolega s sodelavci 2008; barborič s sodelavci 2008;
Kokalj, Oštir in Zakšek 2008; Mlekuž 2010). Laserske podatke pa bi lahko v prihodnosti uporabili še
za ažuriranje različnih nepremičninskih evidenc ter drugo (Triglav Čekada 2010).
Natančnost položaja laserskih točk je odvisna od natančnosti neposrednega georeferenciranja, s katerim določimo lego laserskih točk v prostoru. Natančnost neposrednega georeferenciranja je odvisna
od natančnosti laserskega skenerja, natančnosti inercialnega navigacijskage sistema (INS) in natančnosti globalnega navigacijskega satelitskega sistema (GNSS) na krovu nosilca snemanja. Več o tem, kako
lahko natančnost laserskih točk opredelimo še pred samim laserskim skeniranjem, najdemo v (Triglav-Če-

Legenda
Območje a
Območje b
Območje C

Slika 1:Območjarazličnihgostotlaserskegaskeniranja(medmrežje 1).
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kada 2010). Že obstoječi laserski podatki pa ponavadi že v sami tehnični dokumentaciji projekta vsebujejo tudi splošno oceno položajne natančnosti laserskega skeniranja.
Gostota laserskih točk na enoto površine je podana s številom točk na m2. Zaradi različnega števila odbojev enega laserskega žarka (na stavbi dobimo samo en laserski odboj, na rastju več, na vodi
nobenega) ter različnih prekrivanj snemalnih pasov, gostota laserskih točk ni enotna za celotno delovišče. Pri gostoti moramo opredeliti, ali je določena za vse registrirane odboje laserskega žarka, ali le za
tiste, ki se odbijejo od tal oziroma terena. V tem prispevku je gostota uporabljena kot registracija vseh
odbojev. Glede na gostoto lahko lasersko skeniranje delimo na:
• do 5 točk/m2 – majhna gostota laserskih točk: omogoča izdelavo splošnih digitalnih modelov reliefa (DMR) za celotno državo in je primerljiva z DMR-ji, ki jih pridobimo na osnovi stereorestitucije
letalskih posnetkov cikličnega aerosnemanja Slovenije,
• 5–10 točk/m2 – srednja gostota laserskih točk: omogoča izdelavo bolj podrobnih DMR-jev, denimo
za generalne študije poplavnih območij,
• 10 ali več točk/m2 – visoka gostota laserskih točk: omogoča izdelavo najbolj podrobnih DMR-jev,
podrobnih 3D-modelov mest, prikaz podatkov za topografske karte merila 1 : 10.000 ali 1 : 5000 ter
podrobne hidrološke študije poplavnosti.
Leta 2011 sta Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) ter Geodetska uprava Republike Slovenije
(GuRS) začela izvajati lasersko skeniranje celotnega ozemlja Slovenije, predvem za izdelavo kart poplavnosti in za druge namene (medmrežje 3). Geodetski inštitut Slovenije (GI) izvaja kontrolo kakovosti
rezultatov projekta. V sestavku bomo primerjali vsedržavne slovenske laserske podatke s primerljivimi
tujimi vsedržavnimi laserskimi skeniranji.

2 Državna laserska skeniranja v tujini
Nizozemska je prva država, ki je začela z vsedržavnim laserskim skeniranjem že leta 1996. Celo državo
so pokrili med leti 1996 in 2003. Lasersko skeniranje je bilo osnova za izdelavo DMR-ja z 0,062 točke/m2 (1 točka na 16 m2) na odprtih območjih ali 0,028 točke/m2 na območjih pokritih z gozdovi ali
vodami. Standardni odklon višinske napake je bil 15 cm (de boar s sodelavci 2008). Snemanja so izvajali pozimi. Drugo lasersko skeniranje s srednjo gostoto 6–10 točk/m2 so začeli izvajati leta 2007, do
leta 2012 pa bo predvidoma dokončano. Višinska napaka teh laserskih podatkov naj ne bi presegala
5 cm. Na razpolago bodo: oblak točk površja, klasificiran oblak ostalih točk in dva DMR-ja – en z velikostjo celice 0,5 krat 0,5 m in drugi s celicami 5 krat 5 m (de Jong 2011).
Naslednji so se vsedržavnega snemanja lotili v Švici, kjer so lasersko skeniranje kombinirali s klasičnim aerofotografiranjem. Snemanja so začeli izvajati leta 1999. Državo so razdelili na 5 blokov (lotov),
ki so jih posneli v petih letih. Posneli niso le območij nad gozdno mejo, torej nad 2000 m višine, saj je
bil eden od namenov snemanja tudi ažuriranje podatkov za preverjanje kmetijskih subvencij, nad gozdno mejo pa pomembnejših kmetijskih površin ne najdemo. Snemanje je bilo izvedeno v nezalistanem
delu leta, z najvišjo dovoljeno debelino snežne odeje 10 cm, predpisano je bilo, da se snemanje izvaja
med decembrom in junijem. Glavni izdelek laserskega skeniranja je bil DMR, ki prikazuje samo relief
brez vegetacije. DMR mora ima 0,44 točke/m2 na odprtih območjih ali 0,14 točke/m2 v gozdovih. Izdelki, poleg DMR-ja, vključujejo še klasificiran oblak točk in digitalni model površja (DMP), ki vsebujeta
vse vidne strukture, od vegetacije do grajenih objektov. Višinska in ravninska točnost vseh izdelkov mora
biti boljša od 50 cm (1 sigma) (Luethy in Stengele 2005).
V Nemčiji, kjer površina povprečne dežela kar nekajkrat presega površino Slovenije, so se laserskega skeniranja lotili po deželah. bavarska, katere površina je skoraj 3,5 Slovenije, je začela z državnim
laserskim skeniranjem leta 1996 in ga sklenila leta 2011. Za bavarske alpe so predpisali 1 točko/m2 in
višinsko točnost 8 cm (Dorsch s sodelavci 2010). Dežela baden-Würtenberg je začela z laserskim skeniranjem leta 2000 in ga sklenila leta 2004. Namen skeniranja je bil predvsem za preprečevanja poplav.
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Posneli so ga z ločljivostjo 0,44 točke/m2, predpisana višinska točnost je boljša kot 50 cm. Eden izmed
rezulatov je bil tudi DMR z velikostjo celice 1 krat 1 m (Sittler 2004). V celoti je z laserskim skeniranjem
pokrita še dežela Schleswig-Holstein (medmrežje 3).
Danska je leta 2007 naročila vsedržavno lasersko snemanje z višinsko točnostjo 10–15 cm in gostoto 0,62 točke/m2 (medmrežje 2).
Finska je začela s postopno izdelavo vsedržavnega laserskega skeniranja leta 2008. Najprej so se v letih 2008
in 2009 lotili snemanja obmorskih in območij večjih rek v skupni velikosti za dobri dve Sloveniji. Predpisana gostota laserskih točk je 0,5 točke/m2 na terenu, kar znese 1 točko na 1,4m razdalje. Točnost na odprtem
terenu mora dosegati po višini 15 cm in ravninsko 60 cm. Laserski podatki so samodejno klasificirani in
eden od izdelkov je tudi DMR z velikostjo celice 2 krat 2 m (ahokas s sodelavci 2008; Laaksonen 2009).
ProvincaBolzano,velikazaslabopolovicoSlovenije,jebilaposnetaleta 2003.Snemalisos tremirazličnimigostotami:območja,kjerimajokartemeril1 : 5000z gostoto4 točkena2,5 krat 2,5 m,območja,
kjernitehkartpodnadmorskovišino 2000 mz 8 točkna5 krat 5 minostalaobmočjanavišjihnadmorskih
višinahz gostoto0,12 točke/m2.GlavniizdeleklaserskegaskeniranjajebilDMRs prejnavedenovelikostjo
celice(WackinStelzl 2005).

3 Lasersko skeniranje Slovenije
Projekt laserskega skeniranja Slovenije se je začel leta 2011. Spomladil leta 2012 je bil projekt začasno prekinjen in se bo verjetno nadaljeval jeseni leta 2012. Do aprila 2012 je bilo izdelano, kontrolirano
in predano pet blokov iz območja a (slika 1): Dravinja, Ljubljansko barje, Vipava in Savinja (oba dela)
ter trije bloki iz območja b.
V projektu Lasersko skeniranje Slovenije bo pokrita celotna površina Slovenije vključno z 250 m
širokim čezmejnim pasom. Glede na namen je Slovenija razdeljena na območja a, b in C z različnimi
gostotami laserskih točk:
• območja a – 10 točk/m2: štirje zemeljski plazovi in devet poplavno najbolj ogroženih območij,
• območja b – 5 točk/m2: večji del države,
• območja C – 2 točki/m2: visokogorje in območja velikih gozdov.
Za območja a je bila izbrana visoka gostota (vsi registrirani odboji) laserskih točk, ki omogoča podrobne prostorske analize. Za območja b je izbrana srednja gostota laserskih točk, le-ta še vedno omogoča
izdelavo kakovostnih hidroloških-hidrotehničnih analiz (medmrežje 1).
Območje države je razdeljeno na manjše (13 območij a) ali večje bloke (29 območij b in 4 območja C), ki se delno prekrivajo in predajajo ter kontrolirajo kot posamezne enote. Na sliki 1 je mogoče
prepoznati 13 območij a in 4 območja C, območje b (na sliki ni delitve) pa ja razdeljeno na bloke velikosti do 1000 km2, katerih velikosti in meje so prilagojene geografskim značilnostim.
Lasersko skeniranje mora biti izvedeno v nezalistanem delu leta, zato je predvideno, da bo večina
Slovenije posneta spomladi. Po obdelavi podatkov in zunanji kontroli naj bi bila večina podatkov na
razpolago zainteresirani strokovni javnosti.
Rezultati projekta so naslednji:
• Georeferenciran oblak točk (GOT), kjer so točke zapisane v koordinatnem sistemu D96T/TM z elipsoidno višino. Podatki so shranjeni v datotekah, ki predstavljajo snemalne pasove, v formatu LaS
z omejitvijo velikosti posamezne datoteke na 2 Gb.
• Georeferenciran in klasificiran oblak točk (GKOT), kjer so točke zapisane v koordinatnem sistemu D96/TM z nadmorsko višino, v formatu LaS in razrezom na liste v velikosti 1 km2 za območja b
in C ter na ¼ km2 za območja a. Ime datoteke setavljajo tri (1 km – za območja b in C) oziroma štiri številke (500 m za območja a) koordinate E (vzhodno) in N (severno), ki določajo lokacijo levega
spodnjega vogala 1 km2 ali ¼ km2. Primer: datoteka TM_5005_1320.las predstavlja blok velikosti ¼ km2,
katerega levi spodnji vogal leži na kordinati X 500.500 m in Y 132.000 m.
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• Oblak točk reliefa (OTR), kjer so shranjen točke, ki so bile klasificirane v GOT-u kot točke na terenu.
• Digitalni model reliefa (DMR) z velikostjo celice 1 krat 1 m, ki je izdelan z interpolacijo točk OTR-ja,
ter srednjo višinsko točnostjo 15 cm in srednjo ravninsko točnostjo 30 cm.
• Podoba analitičnega senčenja (PAS), ki je zapisan z velikostjo celice 0,5 krat 0,5 m. PaS datoteke
obsegajo območja velikosti 5 krat 5 km.
• Aerofotografije in ortofoti samo za območja a.
Kontrolo kakovosti v zaporednih korakih in za vsak blok posebaj izvajata Geodetska uprava Republike
Slovenije in Geodetski inštitut Slovenije. Kontrola kakovosti obsega:
• pregled popolnosti pokritja z rezultati projekta,
• pravilnost zapisa rezultatiov na elektronski medij,
• berljivost in pravilnost uporabljenih formatov,
• popolnost in ustreznost poročil,
• preverbo izvedbe notranje kotrole izvajalca,
• ustreznost gostote in njene porazdelitve glede na zahteve iz razpisne dokumentacije,
• pregled pravilnosti kasifikacije oblaka točk,
• pravilnost preračuna elipsoidnih višin v nadmorske,
• kontrolo ravninske in višinske točnost OTR-ja in DMR-ja 1,
• pravilnost transformacije iz D96/TM v D48/GK,
• pravilnost izdelave PaS-a,
• kakovost aerofotografij in ortofotov.

4 Sklep
V Sloveniji bomo z vsedržavnim laserskim skeniranjem dobili nov zelo natančen podatkovni sloj
topografije. Izbrane gostote laserskih podatkov so višje kot gostote drugih vsedržavnih laserskih skeniranj držav s primerljivo razgibanostjo topografskih elementov (gore, hribovje). Gostote območij a in
b so enake kot gostota novega snemanja Nizozemske. Tudi množica izdelkov našega vsedržavnega laserskega skeniranja je zelo bogata, od osnovnih neklasificiranih podatkov do rastrskega DMR-ja, zako
menimo, da bodo podatki uporabni za najširši krog zainteresirane slovenske strokovne javnosti. Lasersko skeniranje celotne Slovenije bo spodbudilo uporabo laserskih podatkov za različne namene.
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StrengtheninganddevelopmentofEarthobservationactivitiesinSlovenia
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infrastructure(SDI)andEarthobservationsystemsinSlovenia.ThecountryandSlovenianpartners
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1 Uvod
Prostorski podatki so v obliki različnih zemljevidov tradicionalno predstavljali nepogrešljivo
osnovo naprednim državam pri njihovem vodenju in upravljanju. Z razvojem sodobnih tehnologij zajema
prostorskih podatkov, informacijske tehnologije (IT), vključno s tehnologijo geografskih informacijskih sistemov (GIS), se je začelo v preteklih desetletjih množično zajemati prostorske podatke, tako
v javnem kot v zasebnem sektorju, ki so postali pomembna pomoč pri preučevanju prostorskih in okoljskih pojavov.
Worall (1991, po Malsczewsky 1999) je v začetku devetdesetih let preteklega stoletja ocenil, da je
prek 80 % odločitev posredno ali neposredno povezanih z lokacijo, z geografskim položajem, in izpostavil pomen prostorskih podatkov za človeško družbo ter splošen razvoj. Termin geoinformacijska ali
prostorska podatkovna infrastruktura, ki se nanaša na povezane nacionalne prostorske podatkovne baze,
se je v osemdesetih letih preteklega stoletja pojavil v Kanadi, ko so državna in pokrajinske geodetske
uprave poskušale izboljšati njihovo učinkovitost in zmogljivost s prenosom podatkov v digitalnem okolju (Groot 1997). V večini držav Evrope in tudi ostalih celin zbirajo in upravljajo prostorsko opredeljene
podatke različne službe, zato zahteva uporaba in vzdrževanje teh podatkov dobro organizacijo. Zahteve po sodelovanju ne smejo biti omejene le na tehnični vidik vzpostavitve informacijskega sistema,
ampak se morajo določiti vse dodatne funkcije sodelovanja, kot so način in organizacija sodelovanja,
odgovornost, izmenjava podatkov, kar predstavlja osnovo smotrni prostorski podatkovni infrastrukturi države, regije, lokalne skupnosti. Prostorska podatkovna infrastruktura je postala predmet politike
in določil, ki urejajo dostopnost podatkov, uporabo podatkov, cenovno politiko storitev, uravnoteženost finančnih pomoči in financiranja, kakovost upravljanja ter razvoj človeških virov (Čeh 2002;
Šumrada 2005).
Prostor okoli nas je podvržen stalnim spremembam, ki so posledica naravnih in antropogenih dejavnikov. Za zagotavljanje varnosti, zdravja in blagostanja, za blaženje negativnih pojavov v družbi, kot
sta revščina in lakota, za varovanje okolja, zmanjševanje posledic elementarnih in drugih nesreč ter splošno za sledenje smernicam sonaravnega razvoja je ključnega pomena razumevanje planeta Zemlja kot
sistema – sistema, ki vključuje tla in kamnine, vodo in oceane, številne ekosisteme, druge naravne vire,
zemljišča kot pravne enote gospodarjenja s prostorom, antropogene pojave, atmosfero itd. Skladno s takim pristopom obravnavanja našega življenjskega prostora se je vzporedno s prostorsko podatkovno
infrastrukturo začela razvijati ideja o nujnosti sistematičnega opazovanja Zemlje. Slednje vključuje satelitske, zračne in talne sisteme, ki vsak na svoj način zbirajo in obdelujejo zelo različne vrste podatkov.
S kombiniranjem teh podatkov spremljamo spreminjanje in stanje našega okolja in prostora v najrazličnejših podrobnostih. Okoljski podatki so postali pomemben del prostorske podatkovne infrastrukture,
saj so neposredno ali posredno vezani na geografski položaj.

2 Metodologija
Na mednarodni ravni je zaznati več pobud za vzpostavljanje sistema dolgoročnega opazovanja Zemlje ter kakovostne prostorske podatkovne infrastrukture. V prispevku predstavljamo nekatere ugotovitve
o stanju na tem področju, ki smo jih za našo državo pripravili v okviru mednarodnega projekta krepitve in razvoja dejavnosti opazovanja Zemlje na balkanu OBSERVE (Strengtheninganddevelopment
ofEarthobservationactivitiesintheBalkanarea) v sodelovanju s slovenskimi partnerji projektov BalkanGEONet (balkanGEONet 2012) in EGIDA (EGIDa 2012). Omenjeni projekti so aktualni projekti,
sofinancirani iz 7. okvirnega programa Evropske komisije, kjer sodelujejo slovenski partnerji.
V okviru projektov OBSERVEin BalkanGEONetsmo partnerji projektov za svojo državo določili
večje organizacije, vladne inštitucije in zasebna podjetja, katerih dejavnosti so povezane z zajemom prostorskih podatkov oziroma podatkov o okolju, z njihovim upravljanjem ali s samo uporabo teh podatkov.
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V Sloveniji smo prepoznali 110 takih institucij, ki smo jim posredovali anketni vprašalnik o uporabi
in razpoložljivosti podatkov oddaljenega opazovanje Zemlje. Na anketni vprašalnik je odgovorilo 44 institucij, od tega je bilo 30 % zasebnih podjetij, 20 % vladnih institucij, 16 % znanstvenih in raziskovalnih
centrov, ostali so bili predstavniki drugih javnih ustanov.

3 Prostorska podatkovna infrastruktura in opazovanje Zemlje v Sloveniji
kot članici EU
Med krovne dokumente na področju razvoja prostorske podatkovne infrastrukture spada na evropski ravni Direktiva 2007/2/ES Evropskega parlamenta in sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi
infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE) (Direktiva 2007/2/ES … 2007,
v nadaljnjem besedilu: direktiva INSPIRE), ki je stopila v veljavo 15. maja 2007. Direktiva INSPIRE določa splošna pravila za vzpostavitev prostorske podatkovne infrastrukture v Evropski uniji za namene
okoljskih ter drugih politik in dejavnosti, ki lahko vplivajo na prostor. Prostorsko podatkovno infrastrukturo sestavljajo zbirke prostorskih podatkov in z njimi povezane storitve, metapodatki za
prostorske podatke in storitve, omrežne storitve in tehnologije, dogovori o souporabi, dostopu in uporabi podatkov, usklajevanje in spremljanje izvedbe (ažman 2008). Evropska prostorska podatkovna
infrastruktura temelji na infrastrukturah za prostorske podatke, ki jih vzpostavijo države članice. Te morajo zagotavljati, da so prostorski podatki shranjeni, dostopni in vzdrževani na najprimernejšem mestu
ter da je možno kombinirati prostorske podatkovne zbirke iz različnih virov v okviru Evropske unije
ter jih souporabljati s strani različnih uporabnikov. Slovenija je direktivo INSPIRE prenesla v svoj pravni red z Zakonom o infrastrukturi za prostorske informacije (2010). Zakon med drugim določa nacionalno
točko za stike z Evropsko komisijo v zvezi z direktivo INSPIRE in za učinkovito izvajanje infrastrukture za prostorske informacije, ki je ministrstvo, pristojno za geodetsko dejavnost (Zakon o infrastrukturi
za prostorske informacije 2010). Geodetska uprava Republike Slovenije je med drugim zadolžena tudi
za prostorski referenčni sistem, ki daje osnovo geolociranju podatkov o okolju in prostoru v prostorski referenčni sistem (Kosmatin Fras s sodelavci 2012).
Na področju oddaljenega opazovanja Zemlje je pomembno izpostaviti sodelovanje Slovenije
z Evropsko vesoljsko agencijo ESA (EuropeanSpaceAgency). Slovenija je postala sodelujoča država agencije januarja 2010, ki predstavlja pomemben korak h polnopravnem članstvu, že danes pa lahko država
sodeluje vseh programih agencije, z izjemo osnovnega tehnološko-raziskovalnega programa. Pogajanja za polnopravno članstvo lahko država začne po petih letih statusa sodelujoče države. Slovenija, ki
se po vlaganjih v področje vesoljskih raziskav uvršča zelo nizko celo med novimi članicami Eu, mora
za članstvo v agenciji izkazovati dovolj raziskovalno-razvojne zmogljivosti za sodelovanje pri vesoljskih projektih. Namen takšnega sodelovanja je čim bolje pripraviti državo na polnopravno članstvo in
ji omogočiti, da na ustrezen način zgradi lastne raziskovalno-razvojne in industrijske zmogljivosti, da
bo lahko kompetentno sodelovala pri skupnih vesoljskih projektih. Prizadevanje Slovenije pri vključevanju v ESE se odraža tudi prek Centra odličnosti »Vesolje, znanost in tehnologije« (VESOLJE-SI 2012),
ki združuje slovenske raziskovalce na področjih oddaljenega opazovanja Zemlje, meteorologije, astrofizike in različnih področij tehnologij mikro in nano satelitov, satelitskih komunikacij (tudi navigacijskega
sistema Galileo), hibridnih anten in radarskih tehnologij, laboratorija za testiranje vesoljskih tehnologij. ESA je bila ena izmed predlagateljic pobude za Globalno spremljanje okolja in varnosti GMES
(GlobalMonitoringforEnvironmentandSecurity), ki podpira oddaljeno (satelitsko) opazovanje
zemeljske površine za okoljske in varnostne namene. V okviru tega programa, uvedenega z uredbo
Evropskega parlamenta in sveta z dne 22. septembra 2010 (uredba (Eu) št. 911/2010 Evropskega … 2010),
se razvija niz storitev, ki bodo evropskim državam pomagale zagotavljati oziroma izboljšati kakovost
življenja, predvsem v smislu varovanja okolja in zagotavljanja varnosti. Program GMES naj bi v celoti
zaživel leta 2014.
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4 Dejavnosti opazovanja Zemlje v Sloveniji kot državi Zahodnega balkana
Dejavnosti opazovanja Zemlje za spremljanje pojavov in dejavnosti v našem okolju, ki so postale
pomembna stalnica današnje družbe z namenom zagotavljanja osnove za sprejemanje odločitev v skladu s smernicami trajnostnega razvoja, ne morejo biti omejene na posamezne države. V okviru projektov
OBSERVE in BalkanGEOnet se pripravlja sistem, ki bi uporabnikom na območju balkana olajšal dostop
do podatkov oddaljenega opazovanja Zemlje. Sistem bo pripravljen po zgledu globalnega sistema GEOSS
(angl. GlobalEarthObservationSystemofSystems), ki ga je razvila medvladna skupina GEO (angl. Group
onEarthObservations) in je razdeljen na devet področij: naravne in druge nesreče, zdravje, upravljanje z energijo, podnebne spremembe, vodni viri, vreme, upravljanje z ekosistemi, podpora kmetijstvu
ter biotska raznovrstnost.
Dejavnosti projekta OBSERVE se nanašajo tudi na preučevanje stanja dejavnosti na področju opazovanja Zemlje v izbranih državah z balkana, iz katerih prihajajo partnerji projekta; to so albanija,
bolgarija, bosna in Hercegovina, Grčija, Hrvaška, Makedonija, Romunija, Slovenija, Srbija in Turčija.
V regiji so opazne velike razlike v stopnji razvoja dejavnosti na področju opazovanja Zemlje, ki se med
drugim odražajo tudi v mednarodnih dejavnostih. Med najbolj dejavne države v regiji spadajo poleg
Slovenije še Hrvaška, Grčija in Romunija (preglednica 1).
Slovenijo (podobno kot bolgarijo, Grčijo in Romunijo) kot članico Evropske unije k dejavnostim
vzpostavitve prostorske podatkovne infrastrukture in sistemov za opazovanje Zemlje zavezujejo ali spodbujajo direktive in uredbe Evropske komisije, Evropskega parlamenta in sveta, kot sta že omenjeni direktiva
INSPIRE ter pobuda GMES. Vse omenjene države so članice evropskega združenja geodetskih uprav
Eurogeographics.
Velik napredek na mednarodni ravni, tudi glede na obravnavane države na balkanu, je Slovenija
storila pred kratkim z odločitvijo, da začne sodelovati z Evropsko vesoljsko agencijo ESA in se pridruži
pobudi za Medvladno skupino za opazovanje Zemlje GEO (Kosmatin Fras s sodelavci 2012), ki je bila
predlagana mednarodni skupnosti s strani Združenih držav amerike leta 2003 (GEO 2012). Pobuda
je bila s strani Združenih držav, ki se žal ni želela vključiti v Kjotski sporazum, dana kot alternativa dejavnosti za varovanje okolja. Ideja pobude je v združevanju različnih sistemov za spremljanje in merjenje
Preglednica 1:Članstvoobravnavanihdržavv mednarodnihzdruženjihs področjaprostorskepodatkovne
infrastruktureinopazovanjaZemlje(belo –ničlanica,svetlosivo –pridružena/sodelujočačlanica,temnosivo –članica).
država
albanija
bosna in Hercegovina
Makedonija
bolgarija
Srbija
Turčija
Slovenija
Hrvaška
Grčija
Romunija
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Preglednica 2:ŠibkostiinizziviprivzpostavljanjuglobalnegasistemazaopazovanjeZemljenaBalkanu
pomnenjuslovenskihorganizacij,ponudnikovinuporabnikovprostorskihpodatkov –najvišjipomen
jepripisandejavniku,kijevišjev ranžirnivrsti.
izzivi pri vzpostavljanju globalnega sistema za opazovanje Zemlje na balkanu
stroški vzpostavitve sistema za opazovanje Zemlje na balkanu
neusklajeno delovanje organizacij, ki delujejo na tem področju v državi in v regiji
(ne)prepoznavanje nacionalnega interesa
organizacijski problemi, pomanjkanje skupne koordinacije v državi in v regiji
odpor do sprememb
neusklajena zakonodaja v državi in v regiji
pomanjkanje interesa za transparentno delo v regiji
pomanjkanje strokovnosti pri trenutnih dejavnostih v regiji
skupni zakonski okvir za vzpostavitev sistema za opazovanje Zemlje na balkanu

rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9

atmosferskih in drugih procesov na Zemlji v enoten globalen sistem GEOSS. Pri tem imajo pomembno vlogo podatki oddaljenega opazovanja Zemlje. Načeloma ne gre za vzpostavitev in izgradnjo novih
merilnih in opazovalnih sistemov (čeprav pobuda to tudi podpira), temveč za usklajevanje in povezavo
že obstoječih. Pobuda tako poleg zbiranja podatkov predvideva napredno analizo podatkov, modeliranje in napovedovanje okoljskih pojavov, kar naj bi bila pomembna podlaga za odločitve na različnih
področjih in ravneh družbe. Na območju balkana je ugotovljeno, da je v to mednarodno pobudo vključenih le omejeno število držav (preglednica 1). Prek agencije za okolje Republike Slovenije je naša država
nadalje vključena kot pridružena članica v Evropsko organizacijo za uporabo meteoroloških satelitov
EuMETSaT (EuropeanOrganisationfortheExploitationofMeteorologicalSatellites), katere dejavnosti dopolnjujejo dejavnosti agencije ESA.
Kljub številnim dejavnostim Slovenije na nacionalni in mednarodni ravni je ugotovljeno, da predstavljajo v naši državi velik problem pri zagotavljanju kakovosti izmenjavi in usklajenosti podatkov
o prostoru in okolju notranji predpisi posameznih upravljavcev zbirk podatkov (Poročilo o zagotavljanju … 2010; ObSERVE 2012). Neusklajenost podatkovnih nizov o prostoru in okolju je omenjeno
tudi v poročilu o prostorski podatkovni infrastrukturi v Evropi, ki Slovenijo uvršča med države z najnižjo stopnjo usklajenih prostorskih podatkov na nacionalni ravni (Vanderbroucke s sodelavci 2011).
Medtem ko je Slovenija dejavna članica mednarodnega združenja za fotogrametrijo in daljinsko zaznavanje ISPRS (InternationalSocietyforPhotogrammetryandRemoteSensing), pa žal ni vključena v evropsko
skupino EuroSDR (EuropeanSpatialDataResearch), ki je vodilna evropska skupina na področju razvijanja rešitev prostorske podatkovne infrastrukture.
Rezultati analize odgovorov na vprašalnike, ki so bili naslovljeni na večje slovenske organizacije,
katerih dejavnosti so povezane z zajemom prostorskih podatkov oziroma podatkov o okolju, z njihovim
upravljanjem ali uporabo teh podatkov, kažejo, da te organizacije največji poudarek dajejo kakovosti
podatkov ter hitri in enostavni dostopnosti. Kar 67 % ponudnikov teh podatkov je pripravljeno sodelovati v sistemu, ki bi združeval podatke o opazovanju Zemlje v regiji, 25 % je pripravljeno sodelovati,
vendar v omejenem obsegu. Največji problem pri izmenjavi oziroma pridobivanju podatkov o okolju
in prostoru omenjene organizacije vidijo danes v visoki ceni (70 %), v nepopolnosti (67 %), zastarelosti (64 %) in nedostopnosti podatkov (42 %) ter v napakah podatkov (39 %).
Večina slovenskih organizacij, ki je sodelovala v raziskavi, se zaveda pomena mednarodnega povezovanja in izmenjave podatkov opazovanja Zemlje. 64 % vprašanih meni, da bi bilo treba na tem področju
razviti mednarodni pristop, ki bi lahko učinkovito zbiral in analiziral podatke opazovanja Zemlje za
smotrne in pravočasne odločitve in ukrepe. Pri tem vprašanju izpostavljajo probleme, ki bi lahko ovirali
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vzpostavljanje regionalnega sistema za opazovanje Zemlje na balkanu. V anketnem vprašalniku so morali
šibkosti oziroma izzive pri vzpostavljanju globalnega sistema za opazovanje Zemlje na balkanu, kot so
predstavljeni v preglednici 2, oceniti z ocenami od 1 (zelo pomembno) do 5 (nepomembno). Na osnovi povprečnih vrednosti ocen smo šibkosti oziroma izzive razvrstili v ranžirno vrsto, kjer višji položaj
označuje večji pomen ozirom izziv (preglednica 2).

5 Sklep
Prostorska podatkovna infrastruktura je v preteklih desetletjih postala ena izmed ključnih infrastruktur sodobne družbe, ki zahteva standardizacijo in usklajevanje med različnimi ponudniki in
uporabniki te infrastrukture. Pravočasni in kakovostni podatki o okolju in prostoru so danes nujna podpora pri odločanju o posegih in spremljanju stanja okolja ter hitrih odzivih ob raznih nesrečah. V Sloveniji
so se v preteklih desetletjih izdelale različne prostorske podatkovne baze, ki naj bi predstavljale tudi
osnovo smotrnemu upravljanju s prostorom, okoljem. Toda spremljanje okolja ne more biti omejeno
le na območja znotraj posameznih državnih meja, regij. Mednarodni sistem za opazovanje našega okolja, našega planeta, zahteva standardizacijo podatkov o prostoru in okolju na mednarodni ravni. Slovenija
se prek evropskih projektov in članstva v različnih organizacijah vključuje v dejavnosti za izgradnjo
mednarodne prostorske podatkovne infrastrukture in sistemov za opazovanje Zemlje, ki so usmerjeni
v globalno in racionalno zbiranje podatkov ter njihovo široko uporabo. Za boljše obveščenost in izmenjavo izkušenj bi bilo treba v Sloveniji razviti oziroma okrepiti sodelovanje organizacij, ki delujejo na področjih
prostorske podatkovne infrastrukture in opazovanja Zemlje. To velja tudi za sodelovanje v evropskih
projektih, kjer bo lahko Slovenija v novem okvirnem programu Horizon2020bolj vidno nastopala, če
bodo dejavnosti organizacij v Sloveniji, ki delujejo na omenjenih področjih, bolj koordinirane in usklajene. Dodaten problem Slovenije je, da je kot država na dnu držav Evropske unije po višini vlaganja
v raziskave in razvoj vesoljske tehnologije, sisteme za opazovanje Zemlje ter prostorske podatkovne infrastrukture.
Opomba:Raziskava,kijeprivedladoobjavljenihrezultatov,jesofinanciranav okvirusedmegaokvirnegaprogramaEvropskeunijenaosnovipogodbešt. 265282(Theresearchleadingtotheseresultshasreceived
fundingfromtheEuropeanunion'sSeventhFrameworkProgrammeundergrantagreementNo 265282).
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IZVLEČEK
UporabadaljinskegazaznavanjapovršjaZemljeinGISv zavarovalništvu
Zavarovalništvojepanoga,v katerisoinformacijedaljinskegazaznavanjauporabnev celotnemprocesu
poslovanja(prirazvoju,prodaji,ocenitveganj,naložbahsredstev,likvidacijiškod,trženju …).V poštev
bodoprišlerazličneaplikacije,kibodov večinitemeljilenatehnologijigeografskihinformacijskihsistemov (GIS). Predstavljene so tudi značilnosti, ki trenutno veljajo v zavarovalniškem sektorju in jasno
nakazujejo,dabotrebanekaterestvarispremenitiv željipooblikovanjukakovostnihaplikacijzazavarovalništvo.V prispevkusmonaprimerurazvitihspletnihaplikacijprikazalinekajnačinovuporaberezultatov
daljinskegazaznavanjainGIS-ovv zavarovalništvuinnakazalismernicerazvojanatempodročju.
KLJUČNEBESEDE
zavarovalništvo,daljinskozaznavanje,geografskiinformacijskisistemi,ocenjevanjeinpreprečevanješkode
ABSTRACT
RemotesensingofEarthsurfaceandGISininsurancebusiness
Insurancebusinessisa branchwhereinformationaboutremotesensingandobservationoftheEarthareuseful
in the whole business process (development, sales, risk estimation, investment funds, claims settlement,
marketing…).Wearegoingtotakeintoconsiderationdifferentapplications,whichwillbebasedontheGeographic
InformationSystem(GIS).Alsocharacteristicsthatarecurrentlypresentininsurancesectoraregoingtobe
represented.Theyareclearlyshowingthatcertainthingsshouldbechangedinordertodesignqualityapplications
forinsurancebusiness.Inthisarticlewebapplicationsinsupportofinsurancebusinessareintroduced,also
sometrendsandmetodsofimplementationofthedatagainedwithremotesensingandGIStechnologies.
KEYWORDS
insurancebusiness,remotesensing,geographicinformationsystems,riskestimationandprevention
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1 Uvod
Ideje in želje uporabiti informacije, ki bi jih lahko pridobili z daljinskim zaznavanjem površja Zemlje, so že zelo stare, a šele tehnološki preboji in rešitve v zadnjih nekaj letih (razvoj novih materialov,
mikro- in nanosatelitov, optičnih naprav, laserske tehnologije, IT-ja) omogočajo, da so te informacije
vedno lažje dostopne in da so tudi vložki (finančni, materialni) zmeraj manjši.
Zavarovalništvo je eno izmed področij, kjer so lahko omenjene informacije zelo koristne. Kot prevzemnik tveganj se zavarovalnice med drugim ukvarjajo tudi s prevzemom rizikov, ki izvirajo iz naravnih
pojavov. Tako imajo velik interes po čim bolj natančnem spremljanju dogajanja v okolju, iz katerega izhajajo riziki, ki jih zavarujejo. Zanašanje le na informacije preteklih škodnih dogodkov ni več
dovolj.
Sodobna tehnologija omogoča izdelavo različnih aplikacij za zavarovalnice, s katerimi se lahko koristno uporabijo informacije pridobljene z daljinskim zaznavanjem ter obdelane v GIS-u.
V okviru projekta Center odličnosti VESOLJE-SI izvajamo raziskovalno delo in oblikujemo rešitve za učinkovito in kakovostno zajemanje informacij z daljinskim zaznavanjem. Z GIS-om izvajamo
obdelavo, prezentacijo in deseminacijo podatkov. Poleg tega pripravljamo aplikativne rešitve za zavarovalništvo – v času svojega kratkega delovanja smo razvili spletne aplikacije, ki omogočajo uporabnikom
(lastnikom nepremičnin – potencialnim in dejanskim zavarovancem) nazoren vpogled v razmere na
izbranem območju, ki lahko vplivajo na stopnjo ogroženosti pred naravnimi nesrečami, iz česar izhajajo določeni preventivni ukrepi in tudi višina zavarovalne premije. Zavarovalnice pa lahko tovrstne
aplikacije uporabljajo za spremljanje dinamike škodnih dogodkov, kakor tudi za vzpostavljanje ustrezne zavarovalniške politike za učinkovitejše reševanje škodnih primerov in odpravljanje posledic naravnih
nesreč.

2 Daljinsko zaznavanje in GIS v zavarovalništvu
Daljinsko zaznavanje se vedno bolj uveljavlja v okoljskih študijah ter pri proučevanju in spremljanju vzrokov in posledic naravnih in tistih nesreč, ki jih povzroči človek. uspešno je bilo uporabljeno
na primer pri zaznavanju gozdnih požarov, opazovanju poplav, v študijah krčenja gozdov, pri spremljanju seizmičnih premikov, študijah ledenikov, meritvah temperature oceanov, zaznavanju cvetenja alg,
sledenju onesnaženja v atmosferi in morjih, opazovanju uničenja po vremenskih ujmah, preprečevanju onesnaženja, opazovanju širjenja puščav in napredovanja erozije (Sabins 1997; allenbach 2005; Oštir
s sodelavci 2010).
Ob naravnih nesrečah in preden se le-te zgodijo, lahko satelitske podobe priskrbijo svarilne znake
za posamezna naravna tveganja (Guo s sodelavci 2001), z njimi spremljamo prizadeto območje ali opravimo hitro vrednotenje škode za podporo odločanju v reševalnih operacijah (Voigt 2005).
V splošnem ima daljinsko zaznavanje pri preučevanju tveganj vsaj dva velika potenciala:
• (skoraj sočasno) spremljanje dogodka in
• kartiranje sprememb ali dinamike procesa, skupaj z analizo sprememb v pokrajini, analizo škode in
vpliva, ter njegovo interpretacijo.
Obstoječi satelitski sistemi za opazovanje Zemlje zbirajo visokoločljive podatke na svetovni ravni
in ponujajo veččasovno pokritost. Časovna ločljivost ima pri opazovanju tveganj in nesreč velik pomen,
saj se mora prilagajati širokemu časovnemu razponu za opazovanje počasnega razvoja (napovedovanje)
in zaznavanje hitrih sprememb (reševanje, ocenjevanje škode). Stalno opazovanje zagotavlja ažurne podatke, ki jih s pomočjo GIS-a analiziramo in interpretiramo v posodobljenih tematskih zemljevidih, ki
lahko prikazujejo vpliv naravnih nesreč na okolje. Stalno opazovanje je zato z vidika nesreč pomembno za to, ker tak pristop jamči, da so dosegljive podobe iz časa pred nesrečo in ker način hitrega odziva
omogoča zajem podob v kratkem času po nekem dogodku.
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Opazovanje različnih procesov je odvisno predvsem od obstoječih vesoljskih plovil (satelitov za opazovanje Zemlje) ter obsežnega nabora tehnologij in tehnik (optično in radarsko večspektralno skeniranje,
radarska interferometrija, lasersko merjenje razdalj …).
Detektorji na današnjih satelitih zagotavljajo prostorsko ločljivost, kakršno je bilo še pred nekaj leti
mogoče doseči le z letalskimi snemanji (boljšo od 0,5 m), hkrati se je izboljšala zmožnost absolutnega
prostorskega umeščanja posnetkov. Izboljšuje se spektralna ločljivost detektorjev, ki z opazovanjem pri
različnih valovnih dolžinah omogoča natančnejšo prepoznavo predmetov (stavbe, vegetacija, ceste, poljščine …).
V zadnjih letih pridobivajo na pomenu majhni sateliti (do 500 kg), med katerimi zavidljive zmogljivosti za daljinsko opazovanje dosegajo celo mikro- (do 100 kg) in nanosateliti (do 10 kg). Gre za sodobna
vesoljska plovila, sestavljena iz komercialnih komponent »s police«, ali za tehnološke demonstracije
in pridobivanje izkušenj z novo tehnologijo, ki obljubljajo uporabnost tudi na področju daljinskega zaznavanja. Njihova poglavitna prednost je majhna masa ter z njo povezani nizki stroški izstrelitve, s tem
pa se povečuje tudi dostopnost in uporabnost tehnologij daljinskega zaznavanja in GIS-a za dejavnosti kot je zavarovalništvo.
Preglednica 1:Osnovnelastnostidetektorjevnaizbranihsatelitskihsistemih(vir:Spletnestrani
upravljavcevsatelitskihsistemov:GeoEye,DigitalGlobe,SPOTImage,RapidEye,CSA,ESAin ASI).
satelitski sistem

detektor(ji)

število kanalov

prostorska
ločljivost (m)

širina pasu
snemanja (km)

Ikonos

OSa MS
OSa PaN
bGIS 2000

4
1
4
1
5
1
1
8
1
4
1
5
radar
radar
radar

0,8
3,2
2,4
0,6
2,5 (10, 20)
10
0,5
1,8
0,5
1,6
0,4
6,5
1 (100)
30 (150)
1 (100)

11

Quickbird
SPOT-5
WorldView-1
WorldView-2
GeoEye-1
RapidEye
Radarsat-2
ENVISaT
COSMO-SkyMed

HRG
HRS
WorldView-1
WV110
WV 60
GIS-MS
GIS-PaN
REIS
Radarsat-2
aSaR
SaR 2000

16,5
60
120
17,6
16,4
15,2
77
20 (500)
5 (400)
10 (200)

Z današnjimi sistemi lahko namreč že uspešno spremljamo številne objekte, ki so zanimivi za zavarovalnice, predvsem poljščine (stanje vegetacije, suša, stopnja zrelosti), temperaturo površja, vodne
površine (poplave), posledice in žarišča požarov, zemeljske plazove, določimo lahko poškodbe zaradi
toče in zaradi vetra (tako na poljščinah in gozdovih kot tudi na stavbah). Daljinsko zaznavanje lahko
v veliki meri nadomesti ter dobro usmeri terenski pregled, s čimer poceni oceno in preverjanje škode.
Poleg pozitivnega učinka v fazi razvoja (oblikovanja) in pridobivanja zavarovanj, so informacije
daljinskega zaznavanja ter analiz GIS-a pomembne tudi v fazi kontrole in upravljanja z že sklenjenimi zavarovanji, kot tudi v fazi reševanja in likvidacije škod.
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Legenda: datum zajema in tip senzorja
19. 9. ENVISAT
23. 9. RADARSAT
26. 9. RADARSAT
2. 10. RADARSAT

0

1

2

S

4 km

Slika 1:Opazovanjepoplavseptembraleta 2010v Sloveniji(obseg,časovnirazvoj)ins temustrezno
ukrepanjejebiloomogočenosplošnimjavnostiminzavarovalnicams pomočjozatakeprimererazvite
aplikacije(vir:podatkiESA,CSA,obdelavaCOVesolje-SI,http://www.space.si/presentation).
Na področju razvoja in pridobivanja zavarovanj je pomemben faktor kakovost ocene izpolnjevanja elementov zavarovaljivosti rizikov. Med rizike uvrščamo poplave, viharje, neurja, točo, strelo, sušo,
potres, zemeljski plaz ipd., na kakovost ocene pa pomembno vpliva dejstvo, ali ima zavarovalnica poleg
ocene zavarovaljivosti rizika na razpolago tudi karte ogroženosti za območje, na katerega se nanašajo
njihove zavarovalne pogodbe.
Karta ogroženosti za posamezen riziko klasificira območje na nevarnostne cone, ki podajajo informacijo o oceni škode, ki jo lahko riziko povzroči. Osnova za izdelavo kart ogroženosti je karta nevarnosti,
ki klasificira območje glede na verjetnost in intenziteto uresničitve rizika. Karta nevarnosti je izdelana
na osnovi podatkov o preteklih dogodkih. Karta ogroženosti je rezultat povezave karte nevarnosti s prostorskimi podatki in ostalimi bazami informacij, kot so: baza podatkov o nepremičninah, baza kmetijskih
površin, gozdnih površin, naravnih parkov, varovanih območij ipd. V proces so vključeni strokovnjaki
s področij hidrologije, hidromehanike, meteorologije, geologije in podobno, na podlagi vsega omenjenega
pa se izvaja modeliranje ocene ogroženosti zaradi določenega rizika. bistvo modeliranja je, da lahko pridobimo
informacije o posameznem dogodku, ki bi ga povzročil nek riziko, še preden se ta dogodek dejansko zgodi.
Daljinsko zaznavanje lahko omogoči tudi lažjo kontrolo in upravljanje z že sklenjenimi zavarovanji. Pri zavarovanju posevkov na primer lahko spremljamo, kako se razvijajo poljščine in posledično
kakšen je pričakovan donos. Nadalje lahko aplikacije daljinskega zaznavanja omogočajo izdelavo škodnih scenarijev v primeru katastrofalnih dogodkov – denimo scenarij močnega neurja s točo uničujoče
velikosti, ki prizadene območje, kjer ima zavarovalnica največjo izpostavljenost.
Na področju reševanja in likvidacije škod predstavljajo naravne nesreče in posledično katastrofalni škodni dogodki (na primer poplave, neurja, potresi …) za zavarovalnice posebno velik organizacijski
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izziv. V primeru takšnih dogodkov se zavarovalnice soočajo predvsem s problemi nedostopnosti prizadetega območja, s težavami z oceno obsega škode, z omejenostjo človeških virov, z izračunom realne
in pravične odškodnine ter neresničnimi prijavami.
uporaba daljinskega zaznavanja v skoraj realnem času in obdelava v GIS-u uspešno premoščata
omenjene težave, saj omogočata medsebojno primerjavo med posnetki v daljšem časovnem nizu. Tako
imamo na razpolago posnetke pred in med škodnim dogodkom ter po njem. Posledično je možno spremljati razvoj obsega škode na zavarovanem objektu, s čimer dobimo kakovostnejšo oceno škode, tudi
takrat, ko ne gre za izjemne škodne dogodke večjih dimenzij.
Opozoriti je treba tudi na vlogo omenjenih tehnologij na področju preventive in možnosti informiranja javnosti. Na ta način pridobljene javno dostopne karte ogroženosti zagotovijo informacije
o območjih, ki so še zlasti izpostavljena ujmam (na primer poplave, toča, neurje). Na podlagi tega se
lahko izdajajo opozorila o možnosti nastanka škodnih dogodkov, lahko se omogoči nadaljnje obveščanje ljudi o morebitnem napredovanju in širjenju prizadetega območja in o nastajanju dodatne škode,
predlagajo pa se lahko tudi preventivni ukrepi.

3 Uporabniške rešitve (aplikacije)
Geografski informacijski sistemi omogočajo enostaven in hiter pregled prostorsko povezanih informacij. Prostorska predstavitev podatkov omogoča iskanje zakonitosti, ki na prvi pogled, če podatke
opazujemo zgolj tabelarično, niso razvidne. Te zakonitosti lahko nato s pridom uporabimo pri načrtovanju poslovanja. V nadaljevanju podajamo le tri primere uporabniških rešitev izmed številnih, ki bi
bile zanimive za uporabo v zavarovalništvu.
V Sloveniji za večino vrst naravnih nesreč že obstajajo karte potencialne nevarnosti, ki temeljijo
na teoretičnih modelih in zgodovinskem opazovanju. Te podatke bi lahko s pomočjo daljinskega opazovanja še izboljšali. Če omenjene karte naložimo v GIS aplikacijo, lahko za vsako lokacijo (na primer
hišo ali njivo) v trenutku in povsem avtomatizirano določimo stopnjo potencialne nevarnosti. Na osnovi tega se izračunava potencialna nevarnost za zavarovalne police, sproti se obnavljala baza podatkov,
hkrati je v vsakem trenutku znano tveganje.
Geolocirane zavarovalne police lahko uporabimo pri spremljanju škodnih dogodkov. Obseg škodnega dogodka (na primer obseg območja, ki je bilo poškodovano zaradi toče) lahko namreč enostavno
vrišemo v GIS aplikacijo. Po določitvi območja lahko s prostorsko analizo v hipu pridobimo podatke
o zavarovalnih policah na tem območju in tako izračunamo predvideni obseg zahtevkov, še preden lastniki
začnejo uveljavljati svoje police. Hitra ocena škode je pomembna za posredovanje informacij pozavarovalnicam.
Trenutni obseg informacij o ogroženosti pred naravnimi nesrečami tako obsega naslednje karte:
• opozorilna karta poplav (agencija Republike Slovenije za okolje),
• karta potresne nevarnosti (agencija Republike Slovenije za okolje),
• karta primanjkljajev vode v tleh (agencija Republike Slovenije za okolje),
• karta verjetnosti pojavljanja plazov (Geološki zavod Slovenije),
• povprečna letna hitrost vetra 10 in 50 metrov nad tlemi (agencija Republike Slovenije za okolje),
• prostorska porazdelitev povprečnega števila dni s točo in sodro v vegetacijskem obdobju (agencija
Republike Slovenije za okolje).
Nekaj omenjenih podatkovnih slojev smo vključili v spletno aplikacijo (http://naravnenesrece.geopedia.si), kjer lahko uporabniki (fizične osebe ali zavarovalnice) dobijo nazorno predstavo o ogroženosti
in tveganjih zaradi različnih naravnih nesreč na območju celotne Slovenije, pa vse do mikro lokacij (na
primer za zemljišča, stavbne objekte). Glede na pojavno obliko naravnih nesreč (obravnavamo poplave, potrese, točo, sušo, neurja in viharje) lahko uporabniki preverijo ogroženost lokacije poljubne
nepremičnine. Poizvedbo o željeni lokaciji lahko izvedejo prek interaktivnega iskalnika z vnosom naslova
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Slika 2:Stavbajenaobmočjuzeloredkihpoplavs povratnodobo50 let(vir:spletnastranSpace.si
http://www.space.si/presentation,podatkiGeodetskeupraveRepublikeSlovenijeinAgencijeRepublike
Slovenijezaokolje).
objekta ali z iskanjem v pregledovalnem oknu. Po tem, ko izberejo željen objekt, aplikacija poda celostno poročilo o stopnji ogroženosti objekta glede na konkretno obliko naravne nesreče. Podatki so podani
v obliki uvrstitve v ustrezen razred ogroženosti, hkrati pa aplikacija prikaže tudi konkretne preventivne napotke za zmanjšanje škode ob eventuelnih naravnih nesrečah. Ko bomo v orodje vključili še satelitske
posnetke iz različnih časovnih obdobij (pred dogodkom in po dogodku), bomo dobili zelo koristno dodatno informacijo. Satelitske posnetke bi bilo treba obdelati tako, da bi iz njih izluščili analitične podatke
(z uporabo avtomatskega prepoznavanja površin), nato pa naredili prostorski presek z obstoječimi podatki.
Rezultat bi pomagal določiti dejansko količino škode, ki bi upoštevala stanje pred dogodkom in po njem.

4 Sklep
Daljinsko zaznavanje v kombiaciji z GIS-om postaja nepogrešljiv vir podatkov za hitro in natančno kartiranje. Izrednega pomena pri hitrem kartiranju s satelitskimi posnetki je zasnova samodejne
verige obdelave od surovega posnetka do ustrezne spletne karte ali aplikacije (v nekaj urah).
Spremembe v okolju in zakonitosti Zemlje (geološke, meteorološke, hidrološke in klimatske) postavljajo pod vprašaj zavarovaljivost rizikov, ki izvirajo iz teh zakonitosti. Instrumenta zavarovanja ne želimo
izgubiti, saj se je zavarovanje skozi zgodovino pokazalo kot eden izmed spodbujevalcev gospodarskega in ekonomskega razvoja ter kot bistven element zboljševanja kakovosti življenja ljudi. Daljinsko
zaznavanje površja v kombinaciji z GIS-om ponuja množico uporabnih informacij, tako na področju
preventive kot tudi pri odpravi posledic sprememb v okolju. Z uporabo rezultatov omenjenih tehnologij, kot smo na primerih predstavljenih aplikacij pokazali v prispevku, se na tem področju odpirajo
nove možnosti za izboljšanje procesov na področju zavarovalništva. Poleg tega smo prepričani, da so
koristi bistveno večje kot stroški vzpostavitve in vzdrževanja sistemskih aplikacij.
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Vodnikovegatrgav Ljubljani,insicerz georadarskometodoGPR(groundpenetratingradar).Z izbranimi
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ABSTRACT
Recordingofburiedutilitypipeswithnoninvasivegroundpenetratingmethod
Remotesensingmethodsareincreasinglyusedintheexplorationandrecordingofsubsurfaceutilities.This
istoavoidendangeringtheburiedinfrastructuralinstallationwiththeconstructionworks.Thechallenges
arefacedinrecordingofburiedutilitiesina complexurbanenvironmentattheVodnikSquareinLjubljana,
applyinga GroundPenetratingRadar(GPR)method.Withtheselectedprocessingflow,theburiedutilitiesarepresentedinaccordancewiththespatialaccuracycriteria,requiredforSlovenianconsolidated
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1 Uvod
V Sloveniji znaša skupna enoletna neposredna škoda na gospodarski infrastrukturi (v nadaljevanju GI) 2,1 mio € ali 1,04 €/preb. (Rakar s sodelavci 2010), medtem ko je v tujini znatno višja: belgija
(28 mio €, 5,22 €/preb.), Nizozemska (40 mio €, 2,41 €/preb.), Velika britanija (164 mio €, 2,71 €/preb.).
Z razvojem primerne metode bi lahko preprečili neposredno in posredno škodo na GI-ju, ki je posledica poškodb.
V splošnem so lahko metode evidentiranja in odkrivanja podzemnih vodov GI-ja delno destruktivne ali povsem nedestruktivne. To je odvisno od namena evidentiranja, predvsem pa od stopnje tveganja
poškodovanja ciljnega objekta. Med gospodarsko infrastrukturo sodijo vsi komunalni in elektroenergetski vodi ter elektronske komunikacije.
Obstaja interes lastnikov in upravljavcev GI-ja po izboljšanju položajne natančnosti evidentirane
in odkrivanju neevidentirane infrastrukture ter po določevanju njene globine, orientacije, velikosti in
oblike s pomočjo georadarske nedestruktivne elektromagnetne geofizikalne metode. V zadnjih letih
se v raziskovalnih okoljih na področju plitve podpovršinske geofizike uveljavlja naziv plitva geofizika
visoke ločljivosti (highresolutionshallowgeophysics).
Nedestruktivni vidik geofizikalnih raziskav se je izkazal za zelo obetavnega, saj omogoča raziskovati
in evidentirati podpovršinske ciljne objekte brez fizičnih posegov in nepotrebnega ogrožanja podzemnih vodov. Zahvaljujoč geofizikalnim raziskavam lahko GI hitreje in ceneje zamejimo v njenih realnih
okvirih. Definiranje natančnega položaja GI-ja v prostoru je pomembno tudi za varovanje pred gradbenimi posegi v prostoru. Referenčni nivo je v primeru podpovršinskih raziskav zemljina, ki predstavlja
medij, iz česar sledi, da vsi drugi viri fizikalnih anomalij sodijo v domeno šuma oz. motenj.

2 Metoda
Georadarska metoda GPR (groundpenetratingradar) je sorazmerno mlada visokoločljivostna geofizikalna metoda, njeni začetki segajo v 60-ta leta prejšnjega stoletja, ko so jo uporabili za določanje
debeline polarnega ledu (Komel in Pavlič 2009). Prvi primer uporabe georadarja sega v leto 1976 v Chaco
Canyon v Novi Mehiki, kasneje se je njegova uporaba v tovrstnih raziskavah zelo razširila. V Sloveniji
so georadar prvič preizkusili leta 1991 (brezigar s sodelavci 1996). V zadnjih petnajstih letih je metoda doživela velik razcvet, saj je bila dodobra pojasnjena teoretična, tehnična in tehnološka osnova širjenja
georadarskega elektromagnetnega valovanja (v nadaljevanju EMV). Posledično so bili razviti dovolj
kakovostni modeli za izvedbo zanesljivih raziskav (Jol 2009).
Največja globina, ki jo doseže EMV, je funkcija frekvence valovanja in fizikalnih lastnosti medija,
skozi katero se širi (Thomas s sodelavci 2008). Fizikalni lastnosti, ki vplivata ter opredeljujeta način
širjenja oziroma dušenje EMV-ja v konkretnem mediju, so električna prevodnost σ [Ω–1m–1] in magnetna permeabilnost µ [N/a2]. Elektromagnetne lastnosti medija, v našem primeru zemljine, so odvisne
od sestave in vsebnosti vlage, ki vplivajo na širjenje oziroma dušenje valov. Dielektrične snovi omogočajo širjenje EMV-ja brez znatnega dušenja. bolj je zemljina električno prevodna, manj je dielektrična.
Dielektrična konstanta je definirana kot sposobnost snovi za skladiščenje električnega naboja. Večja
je razlika med relativno dielektrično konstanto različnih snovi pod površjem, večja je amplituda odbojev
(refleksijski koeficient). Ob tem je treba poudariti, da se energija radarskega EMV-ja skozi kovino ne
širi, saj ga kovinski objekti v celoti odbijejo (annan 2003; Rhebergen s sodelavci 2004; Lopera in Milisavljevic 2007).
Z georadarjem prek oddajne antene, usmerjene v tla, pošiljamo impulze elektromagnetne energije in s sprejemno anteno registriramo čase in amplitude povratnih valov. Ob poznavanju (približkov)
dielektrične konstante in s tem hitrosti širjenja EMV-ja v preiskovanem mediju lahko čase povratnih
odbojev pretvorimo v globine. Georadrska metoda temelji na pretvorbi dvojnega časa; to je čas poto-
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vanja valovanja od oddajne do sprejemne antene v razdaljo oziroma globino do objekta, če je znana
hitrost širjenja EMV-ja.
Georadrska metoda se danes pogosto uporablja za neinvazivno odkrivanje in evidentiranje podzemnih vodov GI-ja v ruralnih in urbanih okoljih. Zaradi heterogenosti preiskovanega medija v urbanih
okoljih, ki se običajno sestoji iz različnih nasutij starejših gradbenih faz, polnil izkopov in podobnega, se za določanje globine poslužujemo približkov dielektričnosti. Rezultati tako do določene mere
odstopajo od pravih globin, vendar ne več kot nekaj cm za plitvejše objekte in do nekaj dm za objekte v večjih globinah. To je sprejemljiva natančnost za preverjanje obstoječih načrtov podzemnih vodov
in/ali evidentiranje novih oziroma neevidentiranih vodov.
Ob relativno natančnem določanju globin radarskih odbojev podzemnih vodov mora biti zagotovljena tudi ustrezna natančnost njihovega položaja v prostoru v izbranem koordinatnem sistemu. Odvisno
od značilnosti območja, predvidenega za georadarsko raziskavo, se položaj georadarja oziroma georadarskih odbojev (podzemnih vodov) določa s pomočjo geodetske klasične terestrične izmere ali uporabo
globalnih navigacijskih satelitskih sistemov (izmera GNSS) (Lehmann in Green 1999; Streich 2007; boniger in Tronicke 2010).
Za prikazovanje rezultatov se pogosto uporabljajo prerezi preiskovane prostornine tal v poljubnih
smereh, s čimer dobimo natančen vpogled v prostorske odnose posameznih elementov. Ta postopek
je še posebno dobrodošel za interaktivno interpretacijo v 3D-okolju. Meats (1996) je z uvedbo postopka migracije, ki v veliki meri zmanjša subjektivnost interpretacije rezultatov georadarske raziskave, naredil
prvi odločnejši korak v smeri 3D-prikaza georadarskih rezultatov. Kvantitativne podatke za 3D-prikaz GI-ja dobimo z izbranim naborom postopkov obdelave radarskih prerezov in analizo posamičnih
radarskih odbojev (Van der Kruk 2001; Leckebusch 2003).

3 Rezultat uporabe georadarske metode za pridobivanje metričnih
podatkov GI-ja
Predstavljamo učinkovito uporabo georadarske metode za odkrivanje podzemnih vodov gospodarske infrastrukture na primeru Vodnikovega trga v Ljubljani (Mušič 2010). Gre za analizo nabora
georadarskih podatkov, pridobljenih za predhodne arheološke raziskave pred gradbenimi posegi v prostor za načrtovano podzemno garažo. Pri raziskavi smo uporabili refleksijsko georadarsko tehniko
z vzporednimi, 0,5 m oddaljenimi profili v dveh pravokotnih smereh (sliki 5 in 7). Priporočljiva razdalja med prerezi, kjer prihaja do relativno malo spreminjanja smeri, je 0,5 do 1 m in le izjemoma, kjer
terenske okoliščine tega ne dopuščajo, več (Jol 2009). Za meritve smo uporabili krmilno-procesno enoto TerraSIRch GSSI SIR-3000 proizvajalca GeophysicalSurveySystems, Inc, s 400 MHz monostatično
anteno istega proizvajalca. Za določanje ustrezno majhne in enakomerno odčitane razdalje med sledmi
vzdolž profila (na 2 cm), ki je nujna za dobro horizontalno ločljivost, smo uporabili predhodno umerjeno merilno kolo. Povratne georadarske odboje smo registrirali v časovnem oknu 50 ns (dvojni čas)
(slika 1). Obdelavo podatkov smo izvajali s programsko opremo Reflexw verzija 6.0 podjetja Sandmeiersoftware. V nadaljevanju so navedeni ključni postopki obdelave, prilagojeni za reševanje problemov
pri odkrivanju GI-ja (slika 4). Časovne preseke je možno prikazati le v 3D modulih, kjer s programskim
orodjem združimo več med seboj vzporednih profilov v enotno datoteko, v kateri so vrednosti med
posameznimi profili interpolirane (slike 3, 5, 6 in 7).
Delež elektromagnetnega valovanja, ki se odbije na diskontinuitetah med dvema različnima materialoma (na primer podzemni vod/polnilo izkopa), je odvisen od refleksijskega koeficienta za te materiale
ter od razmerja med valovno dolžino EMV-ja in premerom konkretnega podzemnega voda. Ločljivost in globino dosega georadarskega signala v praksi nadziramo z izbiro ustrezne centralne frekvence
oddajne antene. Za odkrivanje večine zgoraj navedenih podzemnih vodov je najustreznejša izbrana oddajna antena s centralno frekvenco 400 MHz, ki je zelo učinkovita za odkrivanje tovrstnih objektov do
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Slika 1:Primer 2Dradargramas tipičnimiodbojielektromagnetnegavalovanjaodpodzemnihvodov
GI-ja.Ilustriranjetudipreprostnačindoločanjahitrostiširjenjaelektromagnetnegavalovanja
v preiskovanemmedijuz metodoprilagajanjahiperbol.

Slika 2:Izsekosnovnihpodatkovo podzemnemvodu.pridobljenihizanalize 2Dradargrama:položaj
voda(x, y),njegovaglobinapodpovršino,amplitudaodbitegasignala(= vrstamateriala)inocena
premeravoda.
globine približno 2 m. Podzemne vode v splošnem zanesljivo prepoznamo na georadarskih profilih 2D
radargrama zaradi relativno velikih razlik v dielektričnosti v odnosu do medija, v katerem se nahajajo
(nasutje/polnilo izkopa) (slika 1).
Najbolj razširjen način prikazovanja rezultatov georadarskih opazovanj tudi za evidentiranja GI-ja
je s t. i.časovnimi preseki (timeslices), ki predstavljajo niz vzporednih in praviloma enako oddaljenih
radarskih prerezov (sliki 3 in 5). Rezultat časovnih presekov je diagram enakih amplitud odbojev v istem
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Slika 3:A:Georadarskiprofilz značilnimihiperboličnimiodbojielektromagnetnegasignalanaizraziti
dielektričnimejimedpolnilomizkopaincevjo,kijogeoradarskiprofilprečkapodkotompribližno90°.
Naradargramujasnoprepoznamotudiroboveizkopa.B:Vzporednigeoradarskiprofiliz označenimi
vrhovihiperbol,kipredstavljajopoložajcevi.C:Položajcevidoločens postopkomsamodejnegaizbiranja
temenhiperboličnihodbojev(autopics).
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Slika 4:Pomembnejšikorakipriobdelavigeoradarskihprofilov,kismojihuporabilizaprikazovanje
odbojevs časovnimipreseki.
časovnem območju povratnih valov, ki predstavljajo serije »tlorisov« GI-ja na izbranih globinah. K zanesljivosti interpretacije pomembno prispevajo meritve v dveh pravokotnih smereh, ker je na ta način
kot med poljubno usmerjenimi podzemnimi vodi GI-ja in georadarskimi profili največ 45°, kar je
pomembno za natančno oceno premera voda. V našem primeru je tlorisni prikaz podzemnih vodov
GI-ja rezultat analize časovnih presekov za vsako od smeri georadarskih profilov posebej (slika 5). Lahko pa v fazi obdelaveseriji vzporednih in med seboj pravokotnih profilov tudi združimo v skupne časovne
preseke. Poleg linij izrazitih radarskih odbojev od podzemnih vodov GI-ja prepoznamo še številne druge bolj ali manj kaotične odboje, ki so rezultat sorazmerno velikih razlik v dielektričnosti (refleksijskih
koeficientov) na mejah različnih materialov (slika 5).
Poudariti je treba, da obdelava podatkov obsega zaporedje postopkov, ki omogočajo povečanje razlike med koristno informacijo oziroma signalom in vsemi drugimi motečimi viri anomalij oziroma šumom
(Yilmaz 1987). Zaporedje korakov pri obdelavi podatkov ni točno določeno in je odvisno od posebnosti

218

Neinvazivni način evidentiranja podzemne gospodarske infrastrukture z georadarsko metodo

100920

a

100920

100900

100900

100880

100880

100860

100860

462380

462400

462420
100920

462440

b

462380

462400

462420

462440

C

100900

100880

100860
PODZEMNI VODI
462380

462400

462420

462440
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zajema, vrste ciljnih objektov raziskave, značilnosti okoljskih danosti in posebnosti šumov, ki se v konkretnem okolju pojavljajo. Postopek obdelave je v veliki meri subjektiven, ker temelji na izkušenosti
raziskovalne ekipe. Najpomembnejši postopki obdelave, ki so bili v našem primeru uporabljeni za analizo in prikazovanje rezultatov georadarske raziskave, so prikazani na sliki 4.
Relativne položaje, podane s koordinatami radarskih odbojev v prostoru, smo določali glede na njihov
položaj znotraj ortogonalne mreže postavljene z geodetsko terestrično metodo izmere. Pri georadarskih meritvah uporabljamo praviloma dva načina določanja razdalj vzdolž profila. Prvi način so meritve
v časovni domeni (timemode), ko v enakih razdaljah vzdolž georadarskega profila prožimo »markerje« za naknadno umerjanje georadarskega profila. Drugi način so meritve z merilnim kolesom, ki proži
radarske signale na izbrani razdalji (distancemode). Ocena natančnosti položaja radarskih odbojev/infrastrukturnih objektov znotraj ortogonalne mreže je v obeh primerih podobna in je približno ±10 cm
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Slika 6:3Dprikazpoložajapodzemnihvodovs samodejnimdoločanjemvrhovhiperboličnihodbojev,
kisoposledicaspremembedielektričnostinamejipolnilaizkopaincevi.
na ravnih površinah in nekoliko več na območjih z manjšimi fizičnimi preprekami. Na natančnost določanja položaja nekoliko vpliva tudi globina objekta, ker pri interaktivnem določanju položaja temena
radarskega odboja neposredno na radarskem profilu praviloma lažje določimo položaj odboja za plitve objekte, kjer so hiperbole ozke kot pri globlje ležečih objektih, kjer so lahko hiperbole bistveno širše
(slika 1).
Poleg globine, položaja in smeri nas običajno zanima še ocena premera podzemnega voda. Premer
infrastruktur praviloma ocenjujemo po zvračanju hiperboličnih odbojev v območje izvora radarskega odboja v temenu hiperbole z uporabo migracije. Ocena natančnosti določanja premera virov radarskih
odbojev/infrastrukturnih objektov po uporabi »migracije« je ±5 do največ ±10 cm. Tudi v tem primeru velja, da je natančnost določanja premera infrastrukturnih objektov odvisna od njihovega dejanskega
premera, globine, kakor tudi od materiala v katerem se infrastrukturni objekti nahajajo. Oblika in kontrastnost radarskih odbojev je odvisna od razlik v dielektričnosti, kakor tudi od homogenosti in izotropnosti
medija. Ob tem je treba opozoriti, da lahko v nekaterih primerih precenimo premer infrastrukture pri
radarskih profilih, ki ne sekajo infrastrukturnega voda natančno pod kotom 90°.
Rezultate georadarske raziskave smo prikazali tudi z interaktivno interpretacijo radarskih odbojev
(sliki 6 in 7). Značilne signale, za katere sklepamo, da se nanašajo na podzemne vode, lahko na radargramih namreč posebej označimo. Izbrano mesto na profilu predstavlja točno določen vzorec na točno
določeni sledi (sliki 1 in 3). Koordinate označenega mesta oziroma vzorca shranimo v obliki aSCII tabele
za medopravilnost z drugimi programi, ki so integralni del GIS-ov (slika 2). Izbiranje temen hoperboličnih odbojev lahko opravljamo ročno, vendar je v primeru velikega števila podatkov bolj smiselno
uporabiti samodejno izbiranje, ki je manj intuitivno, veliko hitrejše in tudi objektivnejše. Za izbiranje
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smo uporabljali orodje samodejnega izbiranja (autopicks), z nastavitvijo za posamezne objekte (single
object) (slika 6).
Prednost tega načina je vpogled v amplitude radarskih odbojev, ki so pomembne za prepoznavanje različnih vrst vodov, z istočasnim opazovanjem presekov radarskih odbojev v izbranih ravninah,
kar omogoča natančne zaključke o položaju podzemnih vodov v prostoru (sliki 6 in 8). Na ta način
hitro in zanesljivo ocenimo ob naklonu še relativne razlike v globini odkritih vodov. Za določitev podzemnega voda morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: polariteta mora ustrezati izbrani (pozitivna ali
negativna), reflektor se mora nahajati v izbranem časovnem in prostorskem intervalu, amplituda odboja in kontrast amplitude v določenem prostorskem intervalu morata preseči določen prag (sliki 6 in 7).
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Slika 8:3Dprikazpodzemnihkomunalnihvodovnapodlagirezultatovgeoradarskemetode.
Poleg položaja, ocene globine in premera pomaga pri določitvi vrste podzemnega voda tudi amplituda radarskega odboja, ker je odvisna od materiala cevi in zapolnjenosti cevi. Na osnovi amplitud
radarskih odbojev lahko npr. zanesljivo ugotovimo, ali gre za kovinsko ali nekovinsko cev. Kovinski
vodi povzročajo izrazitejše radarske odboje. Pri načrtovanju ustrezne strategije georadarske raziskave
kot tudi pri prepoznavanju podzemnih vodov v fazi interpretacije pomagajo 2D sintetični modeli (slika 9). Z modeliranjem sintetičnih računalniških georadarskih signalov za različne vrste podzemnih vodov
iz katastra gospodarske javne infrastrukture pomembno prispevamo k zanesljivosti interpretacije. Lahko pa so ti modeli tudi prognostični v smislu ocene zanesljivosti odkrivanja določenih vrst podzemnih
vodov v konkretnem realnem okolju.

4 Sklep
Predstavili smo metodo uporabe georadarske metode za pridobivanje metričnih podatkov GI-ja.
V realnih situacijah praviloma razpolagamo z različno zanesljivimi ocenami geometrije, velikosti ciljnih
objektov, njihove globine in spremenljive dielektričnosti široke palete različnih materialov v nasutjih
za izravnave in polnila izkopov. Slednje pomembno dodatno prispeva k spremenljivosti pogojev v preiskovanem mediju. Veliko število nenadzorovanih spremenljivk v realnem okolju onemogoča ustvarjanje
univerzalnega zaporedja postopkov za obdelavo georadarskih signalov za učinkovito in zanesljivo prepoznavanje posameznih podzemnih elementov GI-ja.
Izsledki raziskave prepoznavanja in pridobivanja metričnih podatkov ciljnih objektov GI-ja na primeru Vodnikovega trga v Ljubljani so vsekakor odlično izhodišče za načrtovanje tovrstnih raziskav za
kompleksnejše modele opazovanj. Ocenili smo srednjo dielektričnost medija, kjer so podzemni vodi,
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njihov položaj, globino in usmerjenost ciljnih objektov. Rezultati bodo zagotavljali zanesljivo identifikacijo najrazličnejše podzemne infrastrukture v zapletenih razmerah realnih urbanih okolij. Zaradi
izredne heterogenosti in s tem nepredvidljivosti urbanega okolja, bi bilo treba zanesljivost rezultatov
georadrske raziskave dodatno podpreti s preudarno izbranim naborom empiričnih izsledkov, pridobljenih pri nadzorovanih pogojih v »testnih bazenih«. S tem bi zadostili zahtevam slovenskega zbirnega
katastra podzemne gospodarske infrastrukture.
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1 Uvod
V zadnjem času lahko opazimo, da potreba po 3R informacijah hitro narašča, saj veliko človeških
dejavnosti, kot so na primer prostorsko načrtovanje, spremljanje stanja okolja, nacionalna varnost in
varstvo pred naravnimi nesrečami, krajinsko planiranje, spremljanje prometa stremi k uveljavljanju tretje dimenzije. Pri tem imajo GIS-i pomembno vlogo, saj hranijo podatke o prostorskih pojavih in
zagotavljajo sredstva za njihovo analizo. Naloge oziroma funkcije GIS-ov namreč temeljijo na zajemu
podatkov, njihovemu oblikovanju in analizi ter končni njihovi predstavitvi. Zato naj bi tudi trirazsežnostni (3R) GIS zagotavljal enako funkcionalnost kot dvorazsežnostni (2R) GIS. (Raper in Maguire 1992;
Zlatanova, Rahman in Pilouk 2002)
V zadnjem času lahko zasledimo potrebo po 3R prikazu kulturne dediščine. 3R modeli stavb starih mestnih jeder so v Evropi že dokaj pogosta praksa pri prikazovanju stavbne kulturne dediščine.
Največkrat so v virtualni resničnosti izdelani digitalni modeli današnjih arhitekturnih kulturnih spomenikov, toda mnogokrat se strokovnjaki digitalnih tehnologij in raziskovalci humanistike spoprimejo
tudi s prikazovanjem preteklosti. Vizualna predstavitev ali rekonstrukcija preteklosti je namreč za uporabnike veliko bolj sprejemljiva in z lahkoto dojemljiva kakor opisna, poleg tega pa tudi veliko bolj
učinkovita, saj človeka popolnoma odpelje v drugo časovno dimenzijo in mu predstavi preteklost tako,
kakor da bi bil lahko v tistem trenutku sam tam.
Po opravljeni analizi potreb za izdelavo 3R modela starega mestnega jedra Kopra v različnih časovnih obdobjih smo ugotovili, da bi slednji služil široki paleti uporabnikov, predvsem pa strokovnjakom
(arhelologom, zgodovinarjem, strokovnjakom s področja kulturne dediščine), katerih delo temelji na
ohranitvi stavbne in druge kulturne dediščine. Zato smo izdelali 4R model oziroma historični 3R model
starega mestnega jedra Kopra. Cilj projekta je bila izdelava GIS orodja, ki bi omogočala vizualni 3R
prikaz zgodovinske mestne podobe Kopra, predvsem njegovega otoškega značaja, poleg tega pa bi bila,
na podlagi obstoječe baze podatkov, kjer bi bili zajeti vsi podatki o posameznih objektih, omogočena
tudi vsebinska nadgradnja in namenska uporaba 3R modela Kopra.

2 Izdelava »3R modela starega mestnega jedra Kopra okoli leta 1800«
Osnovo za izdelavo »3R modela starega mestnega jedra Kopra okoli leta 1800« (v nadaljevanju 4R
model Kopra) predstavlja 3R model sedanjega mestnega jedra Kopra. Glavni cilj je bil opisati in prikazati veličino obstoječe kulturne dediščine na drugačen, alternativni način, kot je na primer navidezna
resničnost. Metodologija je slonela na izdelavi 3R geoinformacijskega sistema, s katerim bi bilo možno urejanje in prikaz sedanje podobe mesta Koper v tridimenzionalni obliki. Ker je njegov namen
predvsem v prikazu in s tem spodbujanju in pospeševanju ozaveščenosti o sedanji kulturni dediščini
mesta Koper, smo za izdelavo slednjega uporabili manj zahtevne 3R modele s podrobnimi teksturami,
ki po Koutsoudisu in sodelavcih, zagotavljajo dovolj realistični prikaz (Koutsoudis, arnaoutoglou in
Chamzas 2007, 27). Z uporabo podatkov katastra stavb GuRS-a (Kataster stavb 2010), ki so bili nato
popravljeni glede na digitalne ortofoto posnetke (DOF 2009), so bili pripravljeni tlorisi zgradb. Zgradba je bila definirana kot osnovni in najmanjši gradnik 3R modela. Več zgradb sestavlja stavbo, ki jo
definira naslov s hišno številko. Iz tlorisov zgradb so nato bili programsko izdelani kubusi zgradb, katerih višine so bile določene na podlagi podatkov iz katastra stavb GuRS-a. Večini kubusom so bile dodane
fotografije fasad, na podlagi podatkov klasificiranih točk lidarskega snemanja pa jim je bil določen tip
strehe ter natančnejša višina zgradbe. Detajlnejši modeli zgradb so bili izdelani na podlagi etažnih načrtov, kjer gre za digitalizacijo načrtov posameznih etaž, njihov dvig na višino posamezne etaž ter končno
združitvijo vseh etaž posameznega modela.
3R model mestnega jedra Kopra je bil nadgrajen in dopolnjen z bazo podatkov o stavbni in kulturni dediščini mesta. Slednja je bila zasnovana na podlagi uporabniških zahtev, ugotovljenih v predhodno
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izdelani študiji »analiza potreb za izdelavo 4D modela Kopra – seznam uporabnikov, identifikacija potreb
z ustreznimi primeri uporabe (use cases)« (Žerjal, Kolega in Žerjal 2010), pregledu primerljivih podatkovnih registrov stavbne in kulturne dediščine po Evropi in svetu, mednarodnih standardih nepremične
kulturne dediščine in podobno ter dosedanjim delom s 3R modelom in prostorskimi podatki za Mestno občino Koper. Ker je večina uporabnikov izpostavila predvsem dostopnost do celovite zbirke podatkov
o nepremični kulturni dediščini na enem mestu, je izdelava 4R modela Kopra temeljila na izdelavi geoinformacijskega sistema, ki združuje vse podatke v enotni podatkovni bazi ter podpira shranjevanje, urejanje
in prikaz prostorskih in atributnih podatkov v 3R obliki. Vsebinski del, ki je zajemal pregled in pridobivanje ustreznih podatkov, vezanih na projekt 4R modela Kopra, je potekal vzporedno z oblikovanjem
podatkovne baze modela.

3 Vsebinski del 4R modela Kopra
V sklopu vsebinskega dela izdelave 4R modela Kopra so bili najprej poiskani in georeferencirani
stari zemljevidi Kopra ter druga relevantna literatura o arhitekturi mesta. Osnovo za izdelavo 4R modela je predstavljal franciscejski kataster iz leta 1819 in sicer zemljevid mesta Koper v merilu 1 : 1440, po
katerem so bili povzeti tlorisi stavb, potek obzidja, ulic in trgov ter potek obale in pomolov. S pomočjo franciscejskega katastra so bili prirejeni tudi današnji lidarski podatki in tako ustvarjen digitalni model
reliefa otoka. Višina stavb je bila določena na podlagi vpisov v elaborat franciscejskega katastra ter iz
različnih drugih arhivskih virov, literature, razglednic, starih vedut in fotografij, kjer je bilo mogoče
razbrati vsaj število nadstropij posamezne stavbe. Na podlagi tlorisov in višin so bili nato ustvarjeni
kubusi stavb, ki so jim bile dodane fasade, prav tako pridobljene iz arhivskih virov, starih razglednic
in fotografij. Stavbam, katerih fasad in višin ni bilo mogoče razbrati iz že naštetih virov, so bile v posameznih okoljih, ki smo jih izbrali za podrobnejši prikaz in izris, dodane tipske fasade. Vsaki stavbi
so bili dodani tudi sledeči atributi:
• čas izgradnje/porušitve,
• višina,
• današnja ulica in hišna številka,
• ime (če obstaja),
• funkcija in
• stopnja verodostojnosti (glede na vir).
Podlage ulic, trgov in dvorišč so bile ugotovljene iz arhivskih virov, starih razglednic, fotografij in franciscejskega katastra. Prav franciscejski kataster (Franciscejski kataster za Primorsko 1819)
predstavlja tudi rastrsko podlago modela. Poleg podlage je bilo ulicam in trgom dodano še njihovo takratno ime in ime četrti, v katero je ulica/trg spadal. Na osnovi znanstvene literature (alisi 1932;
Ferrari 1955; Cherini 1995; Kovač 2000; Prohinar 2003; Hover 2006), starih zemljevidov, tlorisov
arheoloških izkopavanj in vedut (razglednice, fotografije) je bil nato ustvarjen potek propadajočega mestnega obzidja leta 1819. Viri, uporabljeni za podatke o posameznih stavbah, so bili prav
tako navedeni v posebni preglednici, kar je podkrepilo verodostojnost in preverljivost izdelanega
modela.

4 Zgradba geoinformacijskega sistema za urejanje in prikazovanje 4R modela
Kopra
Vzporedno z vsebinskim delom je potekala izdelava geoinformacijskega sistema za urejanje in prikazovanje 4R modela Kopra. Slednji je sestavljen iz podatkovne baze, ki predstavlja temelj celotnega
sistema in GIS orodij za urejanje in prikazovanje podatkov v 3R obliki.
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Za shranjevanje GIS podatkov 4R modela Kopra je bila uporabljena PostgreSQL podatkovna baza,
pri kateri je delo z georeferenciranimi podatki omogočeno z dodatkom PostGISna podatkovni bazi
PostgreSQL. administratorski dostop do baze omogoča sistemsko orodje phpPgAdmin-a ali PgAdmin3.
S tema orodjema lahko administrator neposredno posega v samo zgradbo baze, tabele, sheme in atribute. Struktura baze podatkov je bila, predvsem zaradi velike količine in raznolikosti podatkov,
izdelana na osnovi standarda CityGML, ki predstavlja informacijski model za predstavitev 3R mestnih objektov. CityGML je zasnovan kot odprti podatkovni model in temelji na XML formatu za
shranjevanje in izmenjavo virtualnih 3R modelov mest. Pri tem hierarhično opredeljuje razrede in odnose za najpogostejše topografske objekte v mestih glede na njihove geometrijske, topološke, semantične
lastnosti in videz. City, torej mesto, je široko opredeljen pojem, ki ne zajema samo objektov, temveč
tudi višino, vegetacijo, vodna telesa, »opremo mesta« in še več. Lahko se uporablja za velike površine
ali majhna območja in omogoča predstavljanje terena in 3R objektov v različnih podrobnostih LOD-a (levelofdetail) hkrati (medmrežje 1)
Skladno s standardom CityGML je bila struktura podatkovne baze za lažje delo z bazo in vodenje podatkov razdeljena v posamezne sheme glede na njihovo vsebino. Sheme obsegajo shemo public,
ki predstavlja osnovno shemo, v kateri so splošni podatki o zgradbah in 3R ter 4R modelu, shemo
»kulturna dediščina«, ki vsebuje podatke, ki se nanašajo na kulturno dediščino, shemo »arhitektura« s podatki o arhitekturi zgradb, shemo »arheologija«, ki vsebuje podatke o arheologiji, kjer je območja
izkopavanj in drugih arheoloških raziskav možno dodajati kot nove prostorske enote v modelu, shemo »zgodovina in sociologija« ter shemo »prostor« s podatki o upravljanju s prostorom, prostorskih
aktih itd. Vsaka shema vsebuje preglednice z vsemi njihovimi atributi, ki se medsebojno dopolnjujejo.
Kljub vsem možnostim, ki jih nudi CityGML pa se pojavijo pomanjkljivosti, ko želimo nek objekt
opisati z atributi, ki jih CityGML ne predvideva v naprej. Če želimo model nadgraditi z dodatnimi arheološkimi, arhitekturnimi atributi, le-teh ni mogoče opisati prek osnovne sheme. Zaradi tega v CityGML
obstajajo posamezni moduli (Building, Appearance, CityObjectGroup in Generics), ki omogočajo dodatne nadgraditve. Zgradbe v modelu Kopra so zasnovane na podlagi modula Building, vendar nam ta
modul ne omogoča dodatnih atributov, s katerimi želimo podrobneje opisati zgradbe v času ali z dodatnimi arhitekturnimi atributi. Zato smo v takšnih primerih uporabili generične atribute, ki opišejo
zgradbo z vsemi potrebnimi lastnostmi. Posebni modul Appearancese v naši podatkovni bazi ne pojavi tako očitno kot modul Building, saj so ugotovitve pokazale, da lahko vizualno podobo mesta v bazi
shranimo tako, da pripnemo slike že na fasade, ceste ipd. Tako je enostavno pridobiti enolični identifikator objekta mesta, ki mu pripada slika in na ta način ustvariti Appearance. Modul CityObjectGroup
se lahko uporablja pri združevanju zgradb v stavbe glede na sid (enolični identifikator stavbe), ali pri
kulturni dediščini, ko na primer želimo prikazati, v katero vejo kulturne dediščine spadajo določene
stavbe.
Za urejanje in ogled prostorskih in atributnih podatkov v 3R obliki so bila razvita različna GIS orodja. Pregledovanje 3R modelov in njihovih atributov je bilo zamišljeno ločeno v dveh različnih programih,
ki sta med seboj povezana in se ju lahko uporablja istočasno. 3R modele si namreč ni možno ogledovati neposredno v podatkovni bazi, saj je za to potreben poseben izvoz modelov iz baze v format .ive/.osgb.
Šele po izvozu modelov je nato možno ogledovanje v pregledovalniku 3R modelov, ki omogoča ogledovanje iz različnih perspektiv, strani in oddaljenosti. V kombinaciji s pregledovalnikom 3R modelov
deluje še pregledovalnik atributnih podatkov, ki omogoča ogledovanje in dodajanje atributov prek 3R
modela neposredno v/iz baze. Za urejanje tlorisov zgradb je bil uporabljen program QuantumGis,
ki omogoča neposredno povezavo na bazo podatkov, zahtevnejše urejanje 3R modelov pa se je izvajalo v programu za detajlnejše urejanje slednjih, kjer zgradbam, ki se prikažejo v prikazovalniku, lahko
spreminjamo višino, tip strehe, barvo ter nanjo dodajamo fotografije fasad. Po končanem urejanju je
bil celotni 4R model mesta Koper izvožen v obliko za pregledovanje v pregledovalniku 3R modelov,
in sicer s pomočjo programa za izvoz modelov. V prihodnosti bi bilo možno narediti tudi direktno
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Slika 1:Prikazcelotnega»3RmodelastaregamestnegajedraKopraokolileta 1800«.

Slika 2:PodrobnejšaizsekadvehpomembnejšihpredelovmestaKoperiz»3Rmodelastaregamestnega
jedraKopraokolileta 1800«:TitovtrginPrešernovtrg –vrataMuda.
povezavo med pregledovalnikom 3R modelov in bazo podatkov, da izdelava izvoza za pregledovanje
ne bi bila več potrebna.
4R model Kopra je možno pregledovati v GIS prikazovalniku CityViewer. Prikazovalnik omogoča
ogled celotnega 3R modela (slika 1) z možnim ogledovanjem iz različnih perspektiv, strani in oddaljenosti, s tem pa je možno tudi »sprehajanje« po ulicah, med hišami, ali »prelet« mesta. Slika 2 prikazuje
dva pomembnejša predela mesta Koper iz »3R modela starega mestnega jedra Kopra okoli leta 1800«.
V pregledovalniku CityViewer je možna tudi izbira posameznih objektov ter pregledovanje njihovih atributov (slika 3). Pri izbiri zgradbe se nam odpre atributna tabela, v kateri so zapisani podatki
o izbrani zgradbi, in sicer ID zgradbe (enolični identifikator zgradbe), ulica, na kateri stoji zgradba,
pripadajoča hišna številka zgradbe, njena višina, datum nastanka in rušitve zgradbe, njena funkcija in
ime, v kolikor je le-to poznano. Poleg osnovnih atributov sta vnešena tudi vir podatkov in verodostojnost. S klikom na vrstico Tlaki se odpre druga atributna tabela (slika 4), v kateri izvemo nekdanje ime
ulice in četrt, ki ji je ulica pripadala. Izvemo tudi za tip podlage ulice ali trga.
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Slika 3:Prikazatributovzgradbe.

Slika 4:Prikazatributnetabele»Tlaki«.

5 Sklep
Izdelava 3R/4R modelov, ki so podprti s celovitim geoinformacijskim sistemom, je vedno bolj razširjena praksa, saj zaradi lažje dojemljivega in bolj preglednega prikaza prostora njihova uporabnost
sega vse od znanstvenih do poljudnih področij. Zaradi celovite baze podatkov, kjer so na enem mestu
shranjeni vsi relevantni podatki o določenem objektu, slednji predstavljajo tudi pomembno orodje pri
ohranjanju stavbne, kulturne dediščine. Iz zgolj znanstvenega vidika so 4R virtualni modeli uporabni
za raziskovanje zgodovinskega razvoja arhitekture in urbanizma,skratka preteklega življenja, ki je
bilo vezano na določeno krajino in arhitekturo. Digitalna 3R vizualizacija raziskovalcem olajša pogled
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na arhitekturo in njeno razumevanje bodisi na ravni posameznega spomenika ali delca znotraj ustroja mesta. Poleg tega se z izdelavo natančnih virtualnih 3R modelov današnjih stavb dokumentira stanje
spomenikov, kar omogoča njihovo preučevanje in ohranjanje. 4R virtualni modeli so še posebej uporabni za rekonstrukcijo stavb, ki so danes že porušene ali popolnoma spremenjene, njihove informacije
pa lahko najdemo le v arheoloških ostankih ali drugih zgodovinskih virih. Poleg znanstvenega področja pa so 4R virtualni modeli uporabni predvsem za ozaveščanje širše javnosti o kulturni dediščini –
o zgodovini, arhitekturi, o življenju ljudi v preteklosti. To je način, kako ljudem na prijazen način prikazati kulturno dediščino in znanstvene dosežke humanističnih in družboslovnih ved (etnološke,
zgodovinske, arheološke in umetnostnozgodovinske stroke, raziskav zgodovine in razvoja arhitekture
ter urbanizma). uporabljajo se tako v pedagoški dejavnosti za domačo in tujo javnost ter v kulturnemu turizmu, ki je ena vodilnih gospodarskih panog v Evropi.
V zadnjem času je veliko 3R/4R modelov dosegljivih tudi na spletu. Mnogokrat gre za okrnjeno
obliko bolj zahtevnih modelov arheoloških ali arhitekturnih rekonstrukcij. Kljub temu velja opomniti,
da so mnogi 3R modeli arhitekture, ki so dosegljivi na spletu, izdelali grafični zanesenjaki, saj so dandanes orodja za 3R modeliranje dosegljiva skoraj vsakomur.
3R/4R modeli pa niso le orodje za preučevanje preteklosti, temveč lahko služijo tudi za načrtovanje prihodnosti. uporabni so namreč tudi v gospodarstvu za turistično promocijo, kulturni turizem
in regionalni razvojter za trajnostno strategijo širše regije kot tudi za urbanistične potrebe lokalne skupnosti. Le na temeljih preteklosti se lahko uspešno gradi prihodnost.
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Uporabafotogrametričnegainlidarskegadigitalnegamodelareliefazasamodejnizajemstavb
V prispevkupredstavljamorezultatesamodejnegazajemastavb,kitemeljinaobravnaviletalskihposnetkovinlidarskihpodatkov.Začetnomaskostavbsmoizdelaliiznormiranegadigitalnegamodelapovršja
(nDMP),izkateregasmoizločilirastje.nDMPizračunamokotrazlikomeddigitalnimmodelompovršja(DMP)indigitalnimmodelomreliefa(DMR).ZaizdelavoDMR-jasmouporabilirazličnisamodejni
metodi,fotogrametričnoinlidarskometodo.Zaizdelavomaskerastjasmouporabiliobjektnousmerjeno
analizopodatkov.Takonarejenamaskarastjajeoduveljavljenegaizračunanormiranegadiferencialnegavegetacijskegaindeksa(NDVI)boljšapredvsemv osenčenihobmočjih.Končnomaskostavbsmoizdelali
z uporabonizamorfološkihoperacijinstavbevektoriziralis Houghovotransformacijo.
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digitalnimodelreliefa,samodejnizajemstavb,objektnousmerjenaanaliza,NDVI
ABSTRACT
Theuseofphotogrammetricandlidardigitalterrainmodelforautomaticbuildingextraction
Thispaperpresentstheresultsofautomaticbuildingextractionfromaerialimagesandlidardata.Initial
buildingmaskwasderivedfromthenormaliseddigitalsurfacemodel(nDSM)fromwhichthevegetation
wasexcluded.nDSMiscalculatedasthedifferencebetweenthedigitalsurfacemodel(DSM)anddigital
terrainmodel(DTM).FortheDTMelaborationtwovariousautomatedmethodswereused,photogrammetric
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inshadedareasthancalculatingthenormaliseddifferentialvegetationindex(NDVI).Thefinalbuilding
maskwasproducedemployingseveralmorphologicaloperationsandbuildingswerevectorizedusingHough
transform.
KEYWORDS
digitalterrainmodel,automaticbuildingextraction,objectbasedimageanalysis,NDVI
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1 Uvod
Samodejno prepoznavanje urbanih objektov iz daljinsko zaznanih podatkov je v zadnjih desetletjih pomembna raziskovalna tema strokovnjakov s področja daljinskega zaznavanja, fotogrametrije,
računalniškega vida in obdelave podob. V prispevku obravnavamo samodejni zajem stavb iz letalskih
slikovnih in lidarskih podatkov. Številne metode za zajem stavb uporabljajo večspektralne posnetke in
digitalne modele višin kot vhodni podatek. V tovrstnih metodah lahko oba podatkovna vira uporabimo enakovredno, ali pa predstavljajo osnovni vir za obdelavo višinski podatki, medtem ko večspektralne
posnetke uporabimo za odstranjevanje rastja (awrangjeb, Ravanbakhsh in Fraser 2010, 46). V drugem
primeru iz višinskih podatkov večinoma izdelamo normirani digitalni model površja (nDMP). Začetno masko stavb naredimo z uporabo praga na nDMP-ju (Koc San in Turker 2007) in z odstranitvijo rastja
z masko rastja, izdelano iz večspektralnih podob. nDMP izračunamo kot razliko digitalnega modela površja (DMP) in digitalnega modela reliefa (DMR). V zadnjem času predstavljajo najbolj zanesljivi vir za
izdelavo DMP-ja in DMR-ja lidarski podatki (Höfle s sodelavci 2009). DMP lahko izdelamo tudi z metodami slikovnega ujemanja iz letalskih ali satelitskih posnetkov (Zhang in Fraser 2009). Poleg neposredne
izdelave DMR-ja iz lidarskih podatkov ali slikovnih posnetkov, lahko DMR dobimo tudi z odstranitvijo visokih objektov iz DMP-ja (Pfeifer in böhm 2008).
Pogost način izračuna maske rastja je uporaba normiranega diferencialnega vegetacijskega indeksa (NDVI) iz rdečega in bližnje infrardečega kanala večspektralnega posnetka. Druga možnost je izdelava
maske z metodo objektno usmerjene analize podatkov. Ta metoda je bila razvita za premostitev vrzeli
med vse večjo količino podrobnih letalskih in satelitskih posnetkov ter problemov kompleksnih funkcij za razpoznavanje objektov iz njih (blaschke 2010).

2 Metoda
V raziskavi smo uporabili letalske posnetke, lidarski oblak točk in DMP. Za izdelavo nDMP smo
DMR izdelali na dva različna načina, s fotogrametrično metodo iz letalskih posnetkov in z obdelavo lidarskih podatkov. Masko rastja smo izdelali z metodo objektno usmerjene analize podatkov, s katero smo
dobili vizualno boljše rezultate kot, če bi uporabili zgolj NDVI. Največje razlike so se pojavile predvsem v senčnih območjih. Podrobno opredeljeni parametri segmentacije so bili določeni za pridobitev
segmentov, ki so bili naknadno razvrščeni v najbolj primerne objektne razrede (rastje, sence) z izbrano
vrsto pravil. Postopek smo ponovili tako za vidno rastje kot za rastje v sencah. Postopek izdelave sloja
stavb vključuje izdelavo večih mask, ki so dobljene z uporabo praga sloja nDMP, odstranitvi rastja na
ortopodobah in večih morfoloških operacij za izgradnjo obrisov stavb. Končno vektorizacijo stavb smo
izvedli s Houghovo transformacijo. Slika 1 prikazuje shemo samodejnega zajema stavb.

3 Študijsko območje in podatki
V marcu 2011 je Tehnična Komisija III organizacije ISPRS, WG III/4, udeležencem preizkusa »ISPRS
TestProjectonUrbanClassificationand3DBuildingReconstruction« zagotovila testne podatke. Namen
preizkusa je bilo ovrednotenje tehnik za samodejni zajem različnih urbanih objektov. Iste podatke smo
uporabili tudi za raziskavo, ki jo opisujemo v nadaljevanju. barvni infrardeči letalski posnetki (zelen, rdeč
in bližnji infrardeč kanal) imajo prostorsko ločljivost 8cm in radiometrično ločljivost 11 bitov (Cramer 2010).
Posnetki imajo znane orientacijske parametre. Povprečna gostota lidarskega oblaka točk za posamezni
pas snemanja je 4 točke na m2 (Haala s sodelavci 2010). DMP je zapisan v obliki pravilne celične mreže
in ima prostorsko ločljivostjo 25cm. Izdelan je bil iz podatkov laserskega skeniranja. Vsi podatki so bili zajeti
poleti 2008 na območju mesta Vaihingen v Nemčiji. Za oceno samodejnih postopkov je bilo predpisa-
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Slika 1:Shemasamodejnegazajemastavb.
nih več manjših preizkusnih območij. Opisano raziskavo smo izvedli na območju večstanovanjskih visokih objektov obkroženih z drevesi (območje a) in stanovanjskem območju z zasebnimi hišami (območje b).

4 Predobdelava
Za obe preizkusni območji smo izdelali DMR s prostorsko ločljivostjo 25 cm. DMR smo izdelali na
dva načina: s samodejnimi fotogrametričnimi metodami iz letalskih posnetkov in s samodejnimi postopki
obdelave oblaka lidarskih točk. Fotogrametrični DMR s prostorsko ločljivostjo 1 m smo naredili v programu za digitalno fotogrametrijo SOCETSET. Njegov programski modul NGATE omogoča samodejno
izdelavo DMR-ja. Pri tem vključuje metode slikovnega ujemanja in različne morfološke operacije
za odstranjevanje objektov, ki ne pripadajo reliefu. V nadaljevanju smo fotogrametrični DMR interpolirali na prostorsko ločljivost 25 cm. Lidarski DMR smo izdelali v odprtokodnem programu
LasTOOLS, ki omogoča samodejno klasifikacijo oblaka točk na talne in netalne točke. Iz letalskih posnetkov in DMR-ja smo izdelali ortofote s prostorsko ločljivostjo 25 cm.

5 Izdelava maske stavb in vektorizacija stavb
Fotogrametrični in lidarski nDMP smo izračunali z odštevanjem danega DMP-ja in ustreznega
DMR-ja. Na njem so vključeni le objekti, ki segajo nad zemeljsko površje. Iz nDMP-ja izdelamo masko
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visokih objektov, ki vključuje le območja, za katera obstaja verjetnost, da so stavbe. Pri izdelavi maske
visokih objektov v nDMP-ju smo uporabili prag 1,5 m. Maska visokih objektov, izdelana iz nDMP-ja,
še vedno vsebuje rastje, ki sega vsaj 1,5 m nad površino tal (grmovje in drevesa). Rastje smo iz maske
visokih objektov v nDMP-ju odstranili z masko rastja. Podroben opis izdelave končne maske stavb in
obrisov stavb, ki smo jih uporabili za vektorizacijo stavb, podajajo Grigillo, Kosmatin Fras in Petrovič
(2011, 18–21). Tudi vektorizacijo obrisov stavb s Houghovo transformacijo podrobneje opisujejo Grigillo, Kosmatin Fras in Petrovič (2012, 5162–5163). V nadaljevanju namenjamo več pozornosti izdelavi
maske rastja.

6 Samodejno pridobivanje maske rastja
Masko rastja je mogoče preprosto izdelati z uporabo praga NDVI-ja. NDVI predstavlja razmerje
med razliko in vsoto bližnjega infrardečega (NIR) in rdečega (R) kanala večspektralne podobe (v našem primeru smo ga izračunali iz ortofotov) in je eden najbolj razširjenih indeksov za opazovanje
vegetacije:
NIR − R
NDVI =
NIR + R
Z vizualno interpretacijo maske rastja, izdelane iz NDVI-ja, smo ugotovili, da veliko rastja, ki je
na podobah v senci višjih urbanih objektov, ni bilo pravilno zaznanih. Za izdelavo maske rastja smo
zato uporabili metodo objektne klasifikacije, kjer smo lahko zaznali tudi rastje, ki je v sencah. Objekt-

Slika 2:Levojev rozabarviprikazanamaskarastja,izdelanaizNDVI-ja.Desnojev zelenibarvi
prikazanamaskarastja,izdelanaz objektnoklasifikacijo.Rdečeelipseoznačujejorastjev senci,
kigaz NDVI-jemnismoučinkovitozaznali.
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no usmerjena analiza podob je bila za pridobivanje urbanega rastja iterativno izvedena na ortofotih
s tremi spektralnimi kanali (zelen, R in NIR) in dodanim nDMP-jem kot četrtim podatkovnim slojem. S tako sestavljenimi podatki smo dobili najboljše rezultate za iskanje in razmejitev dreves in drugih
zelenih površin. Testno območje vsebuje več drevesnih vrst z različnimi razdaljami med drevesi in različno velikostjo drevesnih krošenj ter ostalih okoliških elementov, zato je določevanje zelenih urbanih
objektov velik izziv. Slika 2 na primeru območja b prikazuje boljšo zaznavo rastja v sencah z objektno
klasifikacijo v primerjavi z masko rastja, pridobljeno iz NDVI-ja.
Masko rastja smo izdelali s programsko opremo ENVIEX. Njegov programski modul FeatureExtraction ima vgrajen objektno usmerjeni pristop, v katerem pridobimo rezultate v dveh korakih. V prvem
koraku na podlagi spektralnih podpisov izračunamo segmente (segmentacija). V drugem koraku se
segmenti analizirajo in razvrstijo v razrede, ki jim po lastnostih najbolj pripadajo (klasifikacija). Segmentacija je najzahtevnejša faza objektne analize, pri kateri gre za razmejevanje vsebine posnetka
v homogene segmente z združevanjem sosednjih pikslov s podobnimi atributi (svetlost, tekstura, barva) na podlagi več meril homogenosti (Veljanovski, Kanjir in Oštir 2011). Segmentacija je še posebej
problematična na območjih z nizkim kontrastom ali kadar različen prikaz ne pomeni drugačnega pomena.
V tem primeru so rezultati prikazani kot napačno razmejeni objekti na podobi (Kanjir s sodelavci 2010).
Po segmentaciji se segmentom pripišejo različni prostorski, spektralni, geometrični in teksturni kazalniki. Po določitvi segmentacijskih parametrov smo segmente razvrstili s postopkom določanja pravil
glede na ustrezne lastnosti segmenta. Tekstura, oblika in vsebinske značilnosti so ključnega pomena
za prepoznavanje dreves v urbanih območjih (ardila s sodelavci 2012). Zaradi številnih dejavnikov, ki
so omejevali popolno zaznavanje rastja, smo masko rastja pridobili z naslednjim postopkom:
• 1. klasifikacija vidnega rastja in senc,
• 2. izdelava maske senc,
• 3. zaznava rastja pod sencami,
• 4. združitev vidnega rastja in rastja pod sencami.
Objekte vidnega (neosenčenega) rastja smo izdelali z upoštevanjem vrednosti NIR-a in R kanala,
saj ima rastje visoko stopnjo NDVI-ja. Vzporedno z vidnim rastjem smo določili še razred »sence« in
tako izločili senčne površine na posnetku. Znotraj teh površin je rastje, ki pa se od ostale rabe tal ne
ločuje dobro zaradi majhnih spektralnih kontrastov v senci. Nabor pravil, ki smo jih uporabili v postopku določanja posameznega razreda, je naveden v preglednici 1.
Preglednica 1:Uporabljenapravilazadoločevanjerazredovrastja.
razred

kazalnik

vidno rastje
sence

NDVI
nDSM
vrednost R kanala
površina
NDVI
vrednost R kanala
vrednost Z kanala
NDVI
površina

rastje pod sencami

izbrane vrednosti glede na razpon kazalnika
> 0,15
< 2,5
< 800
> 10
< 0,15
< 725
> 260
>0
> 1,5

V naslednjem koraku smo območja senc maskirali in obdelali po istem postopku kot pri vidnem
rastju. Sence so velik problem v daljinskem zaznavanju in simbolizirajo dejavnik, ki bistveno vpliva na
končne rezultate. V urbanih območjih so največje površine senc ob visokih objektih (visoke zgradbe
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in visoko rastje) in nastanejo zaradi »neugodnega« kota sončnih žarkov ob snemanju. Raba tal v senci ima nizko spektralno ločljivost in jo je zato zapleteno razlikovati. Po analizah je bilo ugotovljeno, da
ima rastje v senci še vedno višji NDVI kot druga raba tal. Objekti, ki pripadajo temu razredu, imajo
specifične geometrijske in spektralne lastnosti. Končna maska rastja je nastala z združitvijo poligonov
vidnega rastja in rastja v sencah.

7 Sklep
Rezultate samodejnega zajema stavb je ovrednotil organizator preizkusa na podlagi referenčne podobe stavb. Slednja je bila izdelana ročno s fotogrametričnim zajemom. Rezultati opisujejo popolnost,
pravilnost in kakovost samodejnega zajema stavb tako na pikselskem nivoju kot na nivoju objektov (stavb).
Podroben opis metode za ovrednotenje rezultatov je podan v (Rutzinger, Rottensteiner in Pfeifer 2009,
11–20). Slika 3 prikazuje DMP, referenčno podobo stavb in vektorizirane stavbe za območje b.
Preglednica 2 podaja ovrednotenje samodejnega zajema stavb za obe obravnavani območji. Površinska metoda ovrednotenja je narejena na podlagi pikselske primerjave rezultatov zajema stavb in
referenčne podobe. Objektna metoda primerja med seboj posamezne stavbe in obravnava stavbo kot
pravilno zajeto, če se določen odstotek njene površine ujema s površino iste stavbe na referenčni podobi
stavb. Popolnost podaja odstotek objektov referenčne podobe, ki jih je samodejni postopek dejansko
odkril. Pravilnost opisuje prileganje samodejno zaznanih stavb z referenčnimi stavbami in opozarja
na napačno zajete stavbe. Kakovost rezultatov upošteva tako popolnost kot pravilnost samodejnega
zajema.
Rezultati površinske metode ovrednotenja opozarjajo na manjše nepravilnosti, ki so se pojavile v postopku samodejnega zajema stavb (radialni premik visokih objektov na ortofotu, uporabljenem za izdelavo
maske rastja, napake v postopku vektorizacije stavb). Iz popolnosti objektne metode ovrednotenja lahko
razberemo, da s samodejnim postopkom nismo zajeli nobenega objekta, ki dejansko ne bi predstavljal stavbe. Slabša pravilnost opozarja na nekatere manjše stavbe, ki jih s samodejnim postopkom nismo
prepoznali oziroma smo jih izgubili med postopkom morfološke obdelave maske stavbe.

Slika 3:LevojeprikazanDMP.Desnosov zelenibarviprikazanestavbe,vektoriziranenapodlagi
fotogrametričneganDMP-ja,inv rdečibarvistavbe,vektoriziranenapodlagilidarskeganDMP-ja.
V sredinijeprikazanareferenčnapodobastavbzaovrednotenjerezultatov.
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Preglednica 2:Ovrednotenjerezultatovsamodejnegazajemastavb.
metoda ovrednotenja

površinska

objektna

popolnost
pravilnost
kakovost
popolnost
pravilnost
kakovost

območje a

območje b

fotogrametrični
DMR

lidarski
DMR

fotogrametrični
DMR

lidarski
DMR

93,8
95,4
89,7
85,7
100,0
85,7

95,1
94,3
89,9
85,7
100,0
85,7

89,7
97,0
87,3
76,8
100,0
76,8

94,4
95,4
90,3
82,1
100,0
82,1

Na območju a, kjer so večstanovanjski visoki objekti, ni bistvenih odstopanj med popolnostjo, pravilnostjo in kakovostjo samodejnega zajema stavb, ne glede na to, ali smo uporabili fotogrametrični
ali lidarski DMR. Lahko ocenimo, da je samodejni postopek izdelave DMR-ja v obeh primerih uspešno izločil velike stavbe. Večje razlike so opazne na območju b, pozidanem z zasebnimi hišami. Samodejno
izdelani DMR iz letalskih posnetkov s fotogrametričnimi metodami vsebuje nekatere napake, ki so posledica nepravilnega slikovnega ujemanja in neučinkovitega morfološkega filtriranja visokih objektov.
Posledično iz izdelanega nDMP-ja nismo odkrili nekaterih nižjih stavb.
Zahvala:PodatkemestaVaihingenjepriskrbeloNemškozdruženjezafotogrametrijo,daljinskozaznavanjeingeoinformatikoDGPF,(Cramer 2010,http://www.ifp.uni-stuttgart.de/dgpf/DKEP-Allg.html).
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1 Uvod
Navigacijske karte so eden od pomorščakovih najstarejših in najširše uporabljanih navigacijskih pripomočkov. So delovna površin, kamor navigator vrisuje smer plov be, položaj ladje
v absolutnem smislu na zemeljskem površju, ter v relativnem smislu glede na okoliške objekte in
druga plovila. Pri elektronskih navigacijskih kartah ENC (electronicnavigationalchart) se je pomorščaku spremenila delovna površina (navigacijsko mizo je nadomestil računalniški zaslon), funkcija
in pomen karte pa ostajata ista. Seveda ob dejstvu, da moderne karte omogočajo pomorščaku še
veliko dodatnih funkcij, kot je na primer preverjanje ustreznosti načrtovane plovne poti (Karničnik 2006).
Navigacijske karte imajo tudi velik pravni pomen. Pri nesrečah (na primer nasedanju ali trku) postanejo navigacijske karte pomemben dokazni material za rekonstrukcijo dogodkov in določitev odgovornosti
za nesrečo. Ravno zato se je treba zavedati pomena natančne izdelave karte. Kar največjo pozornost je
treba posvetiti pripravi podatkov in sami izdelavi karte.

2 O navigacijskih kartah
Glede na način prikaza podatkov poznamo dva tipa navigacijskih kart: klasične oziroma tiskane
in elektronske. Slednje se delijo še na dva podtipa: vektorske in rastrske karte.
Tiskane karte so široko poznane in že v dolgoletni uporabi pri pomorščakih, saj so osnova za zagotavljanje varne plovbe. So grafična predstavitev objektov na papirju, ki so prikazani z različnimi barvami,
velikostmi in oblikami znakov, krajšavami in opisi (slika 1).
Vektorski način prikaza digitalnih podatkov je eden izmed dveh načinov, ki se uporabljata za prikaze navigacijskih podatkov na zaslonu računalnika. Posamezni podatki so prikazani v obliki neposredne
povezave med dvema točkama, ki je podana z dvema nizoma koordinat ali z razdaljo in smerjo od ene
točke proti drugi (slika 2).
Rastrski način je drugi način prikaza digitalnih navigacijskih podatkov elektronske karte. Sliko tvorijo majhni kvadrati (pike oziroma slikovni elementi), vsak s svojo barvo. Tvorijo jo na podoben način,
kot nastane televizijska slika. Kakšno barvo ima posamezna pika, se ugotavlja v procesu skeniranja. Rezultat je slika, ki je pravzaprav digitalna fotokopija tiskane karte.

3 O sistemih za prikazovanje kart na zaslonu
Da bi lahko uporabnik elektronsko navigacijsko karto uporabljal, rabii sistem za prikaz elektronskih informacij karte na računalniškem zaslonu. Elektronski sistem za prikazovanje kart je bil v mnogih
pogledih med prvimi ladijskimi navigacijskimi napravami, kjer so bile uporabljene osnovne komponente računalniške tehnologije in geografskih informacijskih sistemov.
Vsi elektronski sistemi za prikazovanje elektronskih navigacijskih kart nimajo enakih zmožnosti
niti enakih funkcij. Glavne razlike med različnimi elektronskimi sistemi se nanašajo predvsem na format in vsebino podatkov navigacijske karte, prikaz navigacijske karte ter na razpoložljive navigacijske
funkcije (Hecht s sodelavci 2002).
Na osnovi teh kriterijev poznamo tri osnovne elektronske sisteme:
• elektronski sistem za prikazovanje navigacijskih kart ECS (electronicchartsystem),
• rastrski elektronski sistem za prikazovanje navigacijskih kart RCDS (rasterchartdisplaysystem)
ter
• elektronski sistem za prikazovanje navigacijskih kart in informacijski sistem ECDIS (electronicchart
displayandinformationsystem).
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Slika 1:IzsekiztiskanekarteKoprskegazaliva.

4 Uradnost elektronskih navigacijskih kart
Glavne navigacijske funkcije, ki so enake ne glede na vrsto uporabljene karte, so planiranje, spremljanje in dokumentiranje plovbe. To vključuje predvsem izbiro optimalne poti plovbe ob upoštevanju
navigacijskih in ekonomskih elementov plovbe ter zagotovitev, da je plovba po izbrani poti varna (na
primer identifikacija vseh pripomočkov za navigacijo, določevanje položaja ladje, popravljanje smeri
in hitrosti plovbe).
Ne glede na vrsto uporabljene navigacijske karte pa so zahteve Mednarodne konvencije o varstvu
človekovega življenja na morju SOLaS (InternationalConventionfortheSafetyofLifeatSea) (IMO 2009)
zelo jasne. Če naj poveljnik ladje spoštuje ta pravila, mora uporabljati izključno samo uradne navigacijske karte! To pomeni uradne karte in v primeru elektronskih sistemov tudi uraden elektronski sistem,
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Slika 2:IzsekizvektorskekarteENCKoprskegazaliva.
skupaj z ustreznim zavarovanjem v primeru okvare oziroma izpada delovanja. Osnovni pogoj za uradnost navigacijskih kart je, da jih mora izdati nacionalni hidrografski urad in da morajo biti karte redno
vzdrževane.

5 Zahteve mednarodnih konvencij
Krovni organizaciji, ki skrbita za varnost plovbe, sta Mednarodna pomorska organizacija IMO(International Maritime Organization) ter Mednarodna hidrografska organizacija IHO (International
HydrographicOrganization). Obe pripravljata konvencije, standarde in priporočila državam članicam,
z namenom zagotoviti kar najvišji nivo varnosti plovbe po morju. Ena izmed pomembnejših konvencij IMO-ja je konvencija SOLaS – Mednarodna konvencija o varstvu človekovega življenja na morju.
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19. pravilo V. poglavja konvencije SOLaS (IMO, 2009) natančneje opredeljuje, katero navigacijsko opremo mora imeti ladja na krovu. Pravilo zahteva, da morajo imeti vse ladje, ne glede na velikost,
na krovu navigacijske karte in publikacije za planiranje in spremljanje plovbe, vendar pa morajo imeti
tudi ustrezno zavarovanje v primeru izpada delovanja elektronskega sistema, torej ECDIS, ki kot edini elektronski sistem zadošča zahtevam te konvencije.
IMO je leta 2009 sprejela resolucijo, da je uporaba elektronskih kart na ladjah (to je ENC s sistemom ECDIS) obvezna. Glede na zahtevnost tega je v resoluciji tudi predviden postopen prehod na
elektronske sisteme, in sicer glede na velikost in tip ladje od 1. julija 2012 do 1. julija 2018. To pa ni pomemben korak samo za ladjarje, ki morajo svoje ladje opremiti z ECDIS, ampak tudi za nacionalne hidrografske
urade, ki morajo izdelati ENC morja svoje pristojnosti. Če pomorščaki uporabljajo ECDIS, morajo biti
pripravljene tudi karte zanj. Slovenija pri tem ni izjema. Ko bo po preteku prehodnega obdobja priplula ladja v koprsko pristanišče, bo morala imeti na krovu elektronske navigacijske karte, ki jih bo izdelal
slovenski hidrografski urad.

6 Izdelava zbirk podatkov elektronskih navigacijskih kart ENC
ENC je v bistvu geografski informacijski sistem (baza podatkov), ki je standardiziran po vsebini,
strukturi in formatu zapisa. Vsi prikazani objekti na navigacijski karti so vezani na točno določen položaj na površini Zemlje. Zato mora model definirati opisne in prostorske značilnosti posameznega objekta.
V standardu IHO-ja za izdelavo ENC-ja (S-57) je to rešeno s pojavnimi in prostorskimi objekti (na primer pojavni objekt: obalna linija; prostorski objekt: vektor, ki določa mejo med kopnim in morjem).
Pojavni objekt vsebuje opisne lastnosti objekta v naravi, prostorski objekt pa podaja njegovo geometrijo in položaj modelu prostora.
V ENC-ju se uporablja poligonsko-vozliščni topološki model (chain-nodetopology), kar pomeni,
da je baza skupek vozlišč in robov. Vse oblike so definirane z dvema skupnima gradnikoma, točko in
linijo. Podatki v ENC-ju so brez kartografske projekcije, koordinatne točke v bazi podatkov pa so neposredno podane kot geografske koordinate na svetovnem elipsoidu WGS 84. Zaradi vezave navigacijskega
sistema na satelitski navigacijski sistem GPS, je horizontalni datum WGS 84 edini dovoljeni za uporabo in izdelavo kart.
Velikost datoteke z eno ENC bazo podatkov ne sme presegati 5 Mb. Kašna je razdelitev na celice
(liste) ENC-ja, je odvisno od posameznega hidrografskega urada. Nekateri temeljijo na obstoječih mejah
klasičnih oziroma tiskanih kart (primeri kart za Slovenijo) ali na pravokotnih celicah. Celice zajema
ne smejo biti ne prevelike in ne premajhne, v izogib prevelikemu ali premajhnemu številu zajetih celic.
Za ničelni nivo globin in ničelni nivo nadmorskih višin je dovoljenih več možnosti, izbira pa je odvisna
od nivojske ploskve, ki je izbrana za državni ničelni nivo. Pri nas sta to za višine ničelni nivo nadmorskih višin ter srednja nižja nizka voda živih morskih men MLLWS (meanlowerlowwatersprings) kot
ničelni nivo globin.

7 Priprava globin za ENC
Nabor slovenskih ENC zbirk podatkov trenutno obsega 3 celice (Koprski zaliv, Slovensko morje –
vzhod ter Pristanišče Koper). V letu 2010 smo začeli s pripravami izvedbo zbirke podatkov elektronske
navigacijske karte ENC-ja celotnega slovenskega morja. Za pripravo podatkov o globinah so bile opravljene meritve globin morja v letih od 2007 do 2009. Izvajalec meritev je surove podatke meritev pred
predajo že prečistil in točke izmerjenih globin ustrezno izbral v razmaku okoli 20 m. Vhodni podatki
pred izborom vzorca globin in pripravo za izdelavo ENC-ja so bili odbirki globin nekaj več kot pol milijona lokacij (natančneje 516.228 lokacij).
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Slika 3:IzsekizhidrografskegaoriginalazaizdelavoENC-ja,primergostoteglobinzaraven
merila1 : 5000.
Vhodna datoteka s podatki globin je vsebovala zapis geografskih položajev posameznih globin (geografska dolžina in širina) in njihove pozitivne vrednosti. Za nadaljnji izbor globin je bil uporabljen ustrezen
modul programskega paketa dKartEditor(proizvajalca Jeppesen). Za vsako posamezno raven prikaza sta bila izvedena dva koraka, in sicer samodejni izbor globin na osnovi izbranega algoritma ter ročno
preverjanje in popravki označevanja globin kot izbrane/izločene (Klanjšček, Karničnik in Hari 2011).
Glede na značilnosti območja izdelave hidrografskih originalov je bilo določenih 6 različnih meril
izbora globin, ki bodo služile kot osnova za izdelavo ENC-ja, kakor tudi za uporabo v postopkih izdelave tiskanih pomorskih navigacijskih kart. Določena merila izbora globin in število izbranih globin
pri posameznem merilu je prikazano v preglednici 1.
Preglednica 1:Merilaizboraglobininšteviloizbranihglobin.
merilo
1 : 5000
1 : 10.000
1 : 25.000
1 : 50.000
1 : 75.000
1 : 100.000
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število izvornih globin

število globin po izboru

516.228
516.228
516.228
516.228
516.228
516.228

28.398
7.699
1.380
395
192
121

Izdelava elektronskih navigacijskih kart (ENC) v podporo varni navigaciji v slovenskem morju

8 Sklep
Pomorščak na morju ne more varno pluti brez dobre pomorske karte. Ne more vrisati svojega položaja, ne more načrtovati plovbe niti kdaj bo prispel na cilj. Da morajo biti navigacijske karte narejeno
natančno, kakovostno na osnovi dobrih podatkov je bilo možno spoznati iz nedavne tragične nesreče
potniške ladje ob obali Italije. Nedvomno pa za zmanjševanje tveganja ni dovolj samo karta, tudi njena uporaba mora biti pravilna, vestna in dosledna, pa naj bo tiskana ali elektronska. Karta je v rokah
navigatorja orodje, je vir informacij, ki pripomore skupaj z uporabo ostalih navigacijskih naprav, da
ladja, tovor in ne nazadnje posadka prispejo na cilj. Hidrografi in kartografi se trudimo pridobiti kar najboljše podatke, jih pravilno interpretirati in iz množice podatkov izluščiti tiste, ki bodo v resnično pomoč
pri varni plovbi.

9 Viri in literatura
adoption of amendments to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended.
Resolucija IMO MSC.282(86), 2009.
Hecht, H., berking, b., büttgenbach, G., Jonas, M., alexander, L. 2002: The Electronic Chart. GITC
bv. Lemmer.
IHO Transfer Standard for Digital Hydrographic Data 3.1 – Special Publication S-57. International Hydrographic bureau. Monako, 2000.
Karničnik, I. 2006: Povečanje varnosti pomorskega prometa z uporabo elektronskih navigacijskih kart.
Magistrska naloga, Fakulteta za pomorstvo in promet univerze v Ljubljani. Portorož.
Klanjšček, M., Karničnik, I., Hari, J. 2011: Hidrografski originali. Končno poročilo, Geodetski inštitut
Slovenije. Ljubljana.
Mednarodna konvencija o varstvu človekovega življenja na morju (SOLaS – International Convention
for the Safety of Life at Sea). uradni list SFRJ-MP 2/1981. Ljubljana.
Pomorska karta Koprski zaliv 01 – INT 3469 1 : 15.000. Ministrstvo za promet Republike Slovenije. Ljubljana, 2011.

247

248

Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2011–2012, 2012, 249–255

SISTEM ZA PODPORO GASILCEM NA INTERVENCIJI
DarkaJezeršek,BoštjanKrapež,DanielPreslRadi
HarphaSea,d. o. o.Koper
darka@harphasea.si,bostjan@harphasea.si,daniel@harphasea.si

UDK:91:659.2:004
614.84
IZVLEČEK
Sistemzapodporogasilcemnaintervenciji
Pregledinanalizeprostorskihpodatkovpredstavljajopomembenvirinformacij,kipomagajoprirazumevanjustanjav prostorutervplivajonasprejemanjeprostorskihodločitev.Nalogegasilskeslužbenisosamo
gašenjepožarov,temvečnjihovodelovključuješirokkrogživljenjskopomembnihnalog,kizahtevajodobro
načrtovanje.Gasilskastrokaseobtemsrečujez velikokoličinopodatkov,kinavadnoizhajajoizrazličnih
virov,podatkipamorajobitinarazpolagonahiterinučinkovitnačin.Prispevekpredstavizgradboindelovanjev praksižedelujočegatrirazsežnostnegaGIS-a zapodporogasilcemobrazličnihtipihintervencij.
KLJUČNEBESEDE
geografskiinformacijskisistem,gasilci,intervencija,trirazsežnostniprikazovalnik
ABSTRACT
Supportsystemforfirefightersemergencyresponse
Possibilityofviewingandanalyzingspatiallyreferenceddataisbecominganimportantsourceofinformationinordertohelpandimprovedecision-makingprocesses.Today'spublicsafetyagenciesfacechallenges
wellbeyondjustfightingfires.Theyalsorespondtoemergenciesina widerangeoflife-dependingsituationsthatcallforeffectivepre-oganization.Firedepartmentsareoverrunwithdatafrommultiplesources
andthatdataneedstobedisposableeffectivelywhenneeded.Thisarticlegivesanintroductiontoarhitectureandbasicprinciplesofalreadyintegratedandused3DGISapplicationforfirefighterssupport.
KEYWORDS
geographicinformationsystem,firefighters,emergencyresponse,threedimensionaldisplay

249

Darka Jezeršek, boštjan Krapež, Daniel Presl Radi

1 Uvod
Preprečevanje naravnih in drugih nesreč ter zmanjševanje njihovih posledic je nedvomno ena
izmed prednostnih nalog vsake države. Pomembno vlogo pri zagotavljanju nacionalne varnosti imajo gasilci. Gasilska služba opravlja naloge gašenja in reševanja ob požarih, preventivne ukrepe varstva
pred požarom in nekatere naloge s področja zaščite in reševanja ljudi ter premoženja ob naravnih
in drugih nesrečah. Pri vseh njihovih postopkih se prvenstveno odločajo v prid reševanju življenj.
Čas od obvestila o dogodku do odziva in ukrepanja na kraju dogodka se velikokrat meri v sekundah, zato je zelo pomembno, da imajo gasilci na razpolago vsa sredstva za hitro in učinkovito ukrepanje
(Starček 2010). Gasilska služba rabi za svoje učinkovito delovanje sistem, ki jo bo čim hitreje in čim
varneje vodil do območja, kjer je potrebna inter vencija. Informacije morajo biti aktualne in hitro
dostopne. Pogosto se gasilci pri svojem delu srečujejo z omejeno količino informacij, intuitivne tradicionalne metode načrtovanja intervencijskih poti pa zahtevajo veliko časa. Za izpolnitev pričakovanj
javnosti po vedno večji učinkovitosti gasilcev morajo ti imeti na razpolago najboljše tehnike, orodja in metode.
Napredek v razvoju geoinformacijske tehnologije nudi vse pogostejšo podporo različnim strokam,
tudi gasilcem. GIS-i so niz računalniških orodij, metod, tehnik in dejavnosti, ki podpirajo prostorsko
odločanje in nudijo možnost hitrega dostopa do potrebnih podatkov in njihov prikaz za pripravo, odločanje in ukrepanje. Njihova uporaba v gasilstvu omogoča ogled vseh potrebnih podatkov na enem mestu,
pomaga zmanjšati odzivni čas in povečuje učinkovitost.

2 Geoinformacijski sistem za podporo gasilcem na inter venciji
GIS za podporo gasilcem na inter venciji je rezultat projekta SOVZO (Sistem za spremljanje oseb
in vozil v zahtevnih okoljih), ki ga je v okviru programa TP MIR sofinancirala Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije. V sklopu projekta je bil razvit prototip sistema za sledenje oseb na
območjih požarov, kjer so pogoji za delo zelo slabi (omejena vidljivost, možnost pojava strupenih plinov, visoka temperatura, sevanje in podobno). Sistem vpletenim osebam sprotno dovaja informacije
o stanju v prostoru, o njihovi lokaciji ter možnih poteh napredovanja oziroma umika z nevarnega
območja. Namenjen je predvsem gasilcem pri gašenju požarov v zaprtih prostorih ali pri gozdnih požarih, pa tudi drugim reševalnim enotam (plazovi, potresi, iskanja pogrešanih). SOVZO je učinkovita
in inovativna nadgradnja obstoječih klasičnih načinov delovanja gasilcev, saj omogoča krajši odzivni
čas, večjo osebno varnost, hitrejše odkrivanje žarišča oziroma izvora požara s pomočjo toplotne kamere in nadzor poteka gasilske akcije iz centrale prek sledenja vozilom in posameznim osebam na terenu
(SOVZO … 2010).
Sistem za podporo gasilcem na intervenciji je sestavljen iz več delov, ki so med seboj povezane, uporabljamo pa jih lahko tudi samostojno. Omenjene komponente so na osebi (gasilcu), v gasilskem vozilu
in v centrali. Podsistemi med seboj komunicirajo preko uMTS povezav, med vozilom in centralo pa
je predvidena tudi nadomestna povezava prek omrežja TETRa v primeru izpada uMTS-ja. Podsistem
na polno opremljeni osebi vključuje spremljanje senzorjev potencialnih nevarnosti (plini, radioaktivnost), fiziološkega stanja gasilca, modula za določanje trenutnega položaja, video in toplotne kamere
ter prikazovalnike za orientacijo v prostoru. Tudi na vozilu sta nameščeni obe video kameri, računalnik z bazo podatkov in trirazsežnostnim (3R) prikazom terena ter položaja objektov in računalnik za
navigacijo. Podatki o intervenciji se zbirajo v centrali, kjer se nahaja glavni računalnik z bazo podatkov in naprednim GIS-om, ki poleg klasičnih značilnosti tovrstnih aplikacij ponuja možnost 3R
prikazovalnika ter dinamično prikazovanje podatkov na terenu (SOVZO … 2010).
Slika 1:ZasnovasistemaSOVZO(SOVZO … 2010).p
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3 Zgradba in delovanje geoinformacijskega sistema
GIS, imenovan Centrala, je bil razvit za podporo učinkovitemu delu gasilcev na intervenciji, saj naj
bi skrajšal čas, potreben za sprejem odločitev, in izboljšal njihovo učinkovitost. Zasnovan je tako, da je
čim enostavnejši za uporabnika, hkrati pa mu nudi kar največ informacij. Pri razvoju sistema so bile
upoštevane ključne zahteve uporabnosti, ki so nujne za delovanje gasilskih služb:
• poznavanje pogojev za delo na terenu,
• varnost pri izvajanju intervencijskih nalog,
• možnost hitrega načrtovanja intervencijskih nalog,
• enostavno, hitro in učinkovito vodenje nalog,
• naknadna analiza odzivov na vožnjo in pregled statističnih podatkov.
Sistem Centrala, ki je pri dežurni službi, omogoča lažje načrtovanje intervencije. Sestavlja ga 3R/2R
grafični vmesnik, s katerim uporabnik pregleduje intervencijsko območje in pridobiva podatke (intervencijske poti, hidranti, zapore cest, poplavna ali zavarovana območja …) za načrtovanje intervencijske

Slika 2:Kontrolnideljesestavljenizorodnegastolpca(levo)inspletnegabrskalnika(desno).
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naloge. Osnovno jedro Centrale je podatkovna baza, ki se poljubno širi glede na število prostorskih
podatkov. bazo sestavljata objektno-relacijski upravljalnik podatkovnih baz PostgreSQL skupaj z dodatkom za geografske podatke PostGIS in odprtokodna knjižnica OpenSceneGraph, ki temelji na odprtokodni
knjižnici OpenGL. Celoten sistem je napisan v programskem jeziku C++, sestavljen pa je iz dveh ločenih delov, ki sta povezana med sabo samo s podatkovno bazo.
Prvi, kontrolni del, omogoča ogled in spreminjanje atributov prostorskih podatkov, izbiranje slojev in vnašanje novih podatkov v bazo preko protokola HTTP in spletnega jezika PHP. Z njim lahko
spreminjamo delovanje 3R prikazovalnika, izris slojev ter navigacijo po terenu. Kontrolni del je sestavljen iz orodnega stolpca in spletnega brskalnika. Stolpec (slika 2) je zgrajen iz enostavnih velikih gumbov
na levem delu zaslona. S statičnimi gumbi spreminjamo način delovanja 3R prikazovalnika, s katerim
lahko spremljamo trenutni položaj vozila ali osebe. Dinamični gumbi omogočajo uporabniku zajem
intervencij ter njihov zaključek, izbiro slojev, ki jih želijo videti v 3R prikazovalniku, podatke o izbranih točkah v 3R prikazovalniku ter požarne načrte izbranih objektov. Spletni brskalnik (slika 3) omogoča
prikazovanje že vnaprej pripravljenih slojev, na primer hišni naslovi, ceste, intervencijske poti, hidranti, poplavna območja in podobno.
Drugi, prikazovalni del, je osrednji in najpomembnejši del GIS Centrale. Prek njega želimo prikazati prostorske podatke na zanimiv in interaktiven način. Posebnost GIS-a je v tem, da so vsi podatki
prikazani v 3R prostoru (slika 4), s katerim dobimo lepšo in boljšo predstavitev, kot če bi podatke prikazovali v 2R prostoru. S prikazovalnikom lahko raziskujemo prostor, spremljamo in analiziramo
prostorske podatke ter nalagamo nove statične in dinamične objekte v realnem času. Celoten prikazovalnik je napisan s pomočjo knjižnice OpenSceneGraph, njegova prednost pa je v tem, da omogoča tudi
prikaz dinamičnih objektov (na primer vozil, ljudi, vetra itd.) v realnem času.
GIS dopolnjuje aplikacija Vozilo, ki deluje kot avtonomna aplikacija s svojo podatkovno bazo. Program se strukturno razlikuje od sistema Centrala v delu prikazovalnika, ki za prikaz prostorskih podatkov

Slika 3:3Rprikazintervencije.
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Slika 4:Spremljanjeintervencije.
uporablja 2R projekcijo. Za navigacijo uporablja navigacijski vmesnik pgRouting, ki omogoča izračunavanje najkrajših oziroma najugodnejših intervencijskih poti.
Ko gasilska služba prejme informacijo o izrednem dogodku, steče postopek evidentiranja kraja intervencije. Določiti je treba točno lokacijo in na kraj dogodka usmeriti intervencijsko vozilo. Dežurni operater
ima možnost, da zajame intervencijo (slika 5) iz seznama baze hišnih številk ali neposredno z dvoklikom na teren 3R prikazovalnika. V seznamu intervencij, kjer je mogoče spremljati aktivne intervencije
in jih tudi zaključiti, se izpiše zabeležena intervencija s spremljajočimi podatki, kot so število prebivalcev na hišni številki, požarni načrt na hišni številki in podobno. Podatki o intervenciji se z izbiro
poveljujočega vozila avtomatično prenesejo v mobilni GIS. Računalnik je hkrati nosilec podatkovne
baze in navigacijski vmesnik. Ob vnosu intervencije v Centralo se glede na izbiro poveljujočega vozila
v Vozilu izpiše predlagana pot do kraja intervencije s spremljajočimi podatki (vrsta intervencije, zahtevnost terena, število prebivalcev na naslovu itd.). Med tem, ko navigacijski vmesnik po najhitrejši poti
vodi intervencijsko vozilo na kraj intervencije, lahko uporabnik v Centrali spremlja položaj vozila na
terenu prek 3R GIS aplikacije. Ta nadzor omogoča še dodatno izpopolnjevanje načrta intervencije. Sistem
Centrala dovoljuje nadzorovanje več intervencij hkrati, med njimi pa lahko poljubno preklapljamo in
nadzorujemo situacijo. Enako velja za vozila, ki so prek GPS/GPRS modulov povezana z osrednjo podatkovno bazo, njihove lokacije pa lahko v vsakem trenutku spremljamo v prikazovalniku.
Osnovne lastnosti GIS-a predstavlja nabor prostorskih slojev v bazi, njihovo nalaganje, pregledovanje
in izbiro. Prostorski sloji so predhodno in glede na potrebe vpisani v prostorsko bazo s svojo topologijo
in atributnimi podatki. uporabnik Centrale lahko z izbiro sloja v seznamu aktivnih prikliče sloj, ki ga lahko
najprej pregleduje v 3R prikazovalniku, z dvoklikom pa pridobi tudi atributne podatke. Možno je, da se atributni podatki prikazujejo glede na oddaljenost pogleda, saj s tem pridobimo boljši pregled, obenem pa ne
izgubljamo hitrosti delovanja aplikacije. Posebej zanimivi so sloji, ki prikazujejo na primer poplavna in zavarovanja območja in podobno, saj lahko uporabnik glede na njihovo prisotnost prilagaja režim ukrepanja.

4 Sklep
Samostojnost aplikacije in združene lastnosti geoinformacijskega, navigacijskega in podatkovnega sistema omogočajo širok obseg možnosti za nadgradnje glede na ciljnega uporabnika. GIS aplikacijo
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smo v praksi preizkusili v sodelovanju z Gasilsko brigado Koper, ki jo tudi redno uporablja in poroča
o njenem delovanju. Poleg spremljanja intervencijskih vozil omogoča informacijski sistem tudi naknadno analizo odzivov na intervencije in pregled različnih statističnih podatkov, vezanih na lokacije
vozil.
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uporabeGIS-a zanamenprikazovanja,iskanjainvnašanjapodatkov.KlasičniGIS-iseizosebnihračunalnikovvseboljselijonasplet.PritemuporabljajospletnebrskalnikekotodjemalcedoGISstrežnikov,
nakaterihsonameščenebazeprostorskihpodatkov.AliselahkoGooglovizemljevidiprimerjajos takimi
namenskimispletnimistrežniki?
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1 Uvod
Geografski informacijski sistem (GIS) je tipičen izdelek računalniške dobe. GIS sestavljajo strojna
in programska oprema, prostorski podatki, analize ter ljudje (Tomlinson 2003). GIS je s stališča strojne in programske platforme zelo zahteven. Za analiziranje prostorskih podatkov je potrebno veliko
procesorske moči. Zato je že od prvega pojavljanja GIS-ov veljalo, da je za normalno delo z GIS-i potrebna močna delovna postaja, kasneje pa zmogljiv osebni računalnik. Namen prispevka je ugotoviti, ali
lahko GIS danes uporabljamo na internetu in ali je ta GIS enak GIS-u na osebnem računalniku.
GIS-i se zadnjih nekaj let pospešeno selijo na internet. Pojavili so se programi, kot so GoogleEarth,
GoogleMaps, BingMaps. V Sloveniji so znani Geopedija, zemljevid na portalu Najdi.si, Prostorski informacijski sistem občin (PISO) in iObčina. V teh programih lahko uporabniki dobijo veliko prostorskih
informacij, ki so postavljene v koordinatni sistem in prikazane na kartografskih podlogah s pripadajočimi atributnimi podatki. Ena izmed definicij GIS-e opisuje kot sklop opravil, kot so zajem, hranjenje,
preverjanje, urejanje, analiziranje in prikazovanje prostorskih in atributnih podatkov (Ozemoy, Smith
in Sicherman 1981, 92; burrough 1986; DoE 1987; Parker 1988, 1547). ali velja ta definicija tudi za GIS-e,
ki se pojavljajo na internetu?
Vzpostavitev GIS-a je tehnično zahtevno delo in tudi zelo drago. Med stroške spada nakup programske opreme, ki je največkrat draga že sama po sebi in izobraževanje sistemskih inženirjev, programerjev
ter operaterjev. Prvi poskrbijo za namestitev in vzdrževanje sistema, drugi za prilagoditev sistema uporabniku ali določenemu namenu, tretji pa za vnašanje in obdelavo podatkov, izdelavo ter izris
rezultatov prostorskih analiz. Selitev GIS-ov na internet pomeni, da je tak sistem precej cenejši, saj rabimo le eno licenco za spletni strežnik, dostop do strežnika pa je prek osebnih računalnikov z dostopom
do interneta.

2 Spletni GIS-i
GIS vsebuje štiri osnovne funkcije: priprava, analiza, prikaz in upravljanje prostorskih podatkov.
Priprava vsebuje zajem podatkov in njihovo urejanje. analize omogočajo uporabo podatkov z namenom izdelave/ustvarjanja novih, ki predstavljajo novo informacijo. Prikaz je možen z orodji za grafično
prikazovanje podatkov, bodisi na ekranu ali na risalniku. upravljanje prostorskih podatkov predstavlja rokovanje s stalnimi grafičnimi in alfa-numeričnimi podatki (Nijkamp in Scholten 1993). Položajno
opredeljenim podatkom so lahko pripeti atributni podatki, skupaj pa se hranijo v bazi podatkov. Na
osnovi teh podatkov lahko operater s pomočjo priloženih orodij, ki so del GIS-a, izvede analize. Rezultat
analiz je lahko kartografsko gradivo in informacije, ki so na voljo za sprejemanje odločitev uporabnika GIS-a (Tomlinson 2003). Prednost uporabe GIS-a je v njegovi funkciji upravljanja z bazami položajno
opredeljenih podatkov. Funkcije, ki jih ima GIS vgrajene, omogočajo iskanje po bazi, izdelavo statističnih, prostorskih in drugih analiz in vizualizacijo geografskih podatkov (Heuvelink 1998). Mednje
sodijo tudi orodja, ki omogočajo analiziranje podatkov ne glede na njihovo vrsto, podatki sami pa so
lahko rezultat opazovanj, predhodnih analiz, preneseni iz drugih baz, ali kako drugače pridobljeni (batty
in Densham 1996).
Spletni GIS-i morajo, poleg zgoraj naštetega, zadostiti še pogoju večuporabnosti. To je, da lahko
sistem uporablja več uporabnikov hkrati. Ter delovanju v internetu, kjer se osnovne bazične funkcije
sistema, kot so baza podatkov, programska logika in predstavitev rezultatov prenašajo med strežnikom
in odjemalcem (Peng in Tsou 2003). Spletne GIS-e lahko razdelimo na sisteme, ki tečejo na strani strežnika (server-side), na strani odjemalca (client-side) in mešane sisteme. Pri sistemih, ki tečejo na strani
strežnika, odjemalec prek obrazca HTML sporoči strežniku zahtevo po podatkih, na strežniški strani
se podatki pripravijo in v obliki slike pošljejo nazaj odjemalcu. Pri mešanih sistemih večjo vlogo na
odjemalčevi strani prevzamejo posredovani programi napisani v jeziku java (javaapplet), ki omogo-
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čajo večjo interaktivnost s strani uporabnikov sistema. Taki sistemi so primerni za vključevanje uporabnikov v obliki diskusij. V zadnji kategoriji client-side sistemov je glavni program na odjemalčevi strani,
ta opravi vse analize in modeliranje, na strani strežnika pa je samo baza podatkov, do katere dostopa
odjemalec (Šumrada 2001; Rinner 2003).

3 Primeri uporabe GoogleMaps
Googlovi zemljevidi (GoogleMaps) ponujajo uporabniku zemljevide, satelitske posnetke in veliko
orodij, ki omogočajo izdelavo lastnih zemljevidov. uporabnik lahko naredi svoj zemljevid, na katerega vnese vse tri osnovne elemente GIS-a: točko, linijo in poligon. Googlovi zemljevidi že v osnovi ponujajo
določene možnosti GIS-ov, kot so risanje osnovnih GIS elementov, dodajanje atributnih podatkov in
prikazovanje takih zemljevidov. Googlovi zemljevidi ponujajo še možnost, da uporabnik zemljevide
nadgradi s pomočjo programskega vmesnika GoogleMapsAPI (applicationprogramminginterface).
Ta omogoča izdelavo poljubne karte, ki ji dodamo podatkovne sloje, iskanje po bazi atributnih podatkov, iskanje prek grafičnega vmesnika ter vnos grafičnih in atributnih podatkov. Karto lahko uporabnik
nato vstavi na svojo spletno stran.
V nadaljevanju so predstavljeni štirje primeri uporabe Googlovih zemljevidov kot osnove za prikaz prostorskih podatkov.
Za projekt »Informacijska tehnologija, urbana mobilnost in izboljšanje kakovosti življenja: z GSM-i
do analiz stanja in potreb kolesarstva v Ljubljani« (kolo.uirs.si) je bil narejen spletni portal kolo.uirs.si.
V projektu je bilo potrebno s pomočjo GPS sledilnikov zajeti poti, ki jih opravijo kolesarji po Ljubljani, rezultate pa prikazati na spletni strani projekta. V raziskavo je bilo vključenih 61 oseb različnih starosti,
ki so opravile 705 kolesarskih voženj po Ljubljani in njeni okolici. Podatki, pridobljeni z GPS sledilnikom, so uporabljeni v obliki zapisa KML (keyholemarkuplanguage), ki ga uporabljata programa Google
Earth in GoogleMaps. Za prikaz podatkov je bil uporabljen program GoogleMaps. S pomočjo vmesnika aPI je bil izdelan zemljevid poti, ki so jih opravili kolesarji v času trajanja projekta. Linije, ki
predstavljajo poti kolesarjev, so bile prenesene v Googlove tabele (Googlefusiontables). Te tabele so
spletni servis, ki omogoča vnos podatkov, ki jih lahko programsko prek vmesnika aPI prikazujemo
na zemljevidu na svojih spletnih straneh. aPI omogoča prikazovanje podatkov tudi na Googlovih zemljevidih. Za prikazovanje opravljenih kolesarskih poti po vnaprej izbranih atributnih podatkih (spol,
namen opravljene poti, zaposlitveni status kolesarja in njegova starost) je bil izdelan uporabniški vmesnik, ki omogoča izbor po posameznih atributnih podatkih.
Projekt »ukrepi za uresničevanje pravic invalidov do dostopa brez ovir: inventarizacija obstoječih
ovir v grajenem okolju in v objektih v javni rabi po Sloveniji« (dostopnost.uirs.si) je imel za eno od nalog
izvedbo raziskave o stanju dostopnosti grajenih objektov v javni rabi in na javnih površinah za gibalno ovirane, slepe in slabovidne ter gluhe in naglušne osebe. Cilj te naloge pa je bil prikaz dostopnosti
grajenih objektov na spletnem portalu, skupaj z možnostjo vzpostavitve sistema nadzora dostopnosti
do grajenih objektov v Sloveniji. Pri tem projektu sta bili izdelani dve Googlovi karti, ena za prikaz stanja
in druga za spremljanje in opozarjanje o stanju v prostoru. Pri prvi karti, ki prikazuje stanje šestiindvajsetih zajetih testnih objektov, je bil uporabljen dvojni prikaz objektov. V levem delu okna je prikaz
v tekstovni obliki in v desnem delu grafični prikaz na karti. Prikaz omogoča slabovidnim, da lahko uporabijo le tekstovni prikaz, če jim vid ne omogoča iskanja po karti. Izbira objekta v tekstovnem prikazu
omogoča tudi hkraten prikaz objekta na karti v desnem oknu. Podatki so shranjeni v MSAccess-ovi
bazi podatkov in se prek aSP (activeserverpages) programskega vmesnika, ki teče na strani strežnika
in javascript-a na odjemalčevi strani, prikazujejo na zemljevidu v programu GoogleMaps. Za vzpostavitev sistema nadzora o dostopnosti objektov je možno v drugo karto vnašati objekte in opis ovir
za te objekte. uporabnik izbere lokacijo na karti in vnese pripombo ali pobudo, ta pa se skupaj s prostorskimi koordinatami izbrane lokacije shrani v MSAccess-ovo bazo podatkov.

259

Igor bizjak

Slika 1:Potikolesarjevv središčuLjubljane.
Za mednarodni projekt »ReSource – Turning Problems into Potentials« (www.resource-ce.eu/en/
project-results/post-mining-knowledge-database/internet-knowledge-database-on-utilization-of-postmining-potentials/) je bilo treba vzpostaviti podatkovno bazo 103 projektov dobre prakse in centrov
znanja o revitalizaciji starih rudnikov, odprtih kopov, kamnolomov in podobnih posegov v naravo. Pri
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Slika 2:Prikazstanjadostopnostiobjekta.
tem je sodelovalo šest držav iz Eu. Podatke je bilo treba prikazati na zemljevidu Evrope s posebnimi
simboli ter omogočiti iskanje po bazi podatkov. Zaradi funkcije iskanja so atributni in prostorski podatki shranjeni v MSAccess-ovi bazi podatkov. Iskani niz podatkov se vnese preko obrazca na spletni strani
na strežnik, kjer rutine VBScript (visualbasicscript) naredijo poizvedbo v bazi podatkov. To poizvedbo zapišejo v obliki definicij spremenljivk, ki jih prebere java script, ko strežnik vrne datoteko nazaj
odjemalcu. Javascript na odjemalčevi strani izriše karto s simboli in omogoči pregledovanje. Po vsakem simbolu je možno klikniti in dobiti še dodatne podatke, med katerimi so tudi slike in povezave
do natančnejših podatkov.
Portal poslovne cone (www.poslovnecone.si) je namenjen predstavljanju slovenskih poslovnih con,
zanimivih za tuje vlagatelje. Stran obišče približno 400 oseb na mesec. Tuji vlagatelji lahko ob pregledovanju 237 con poiščejo primerne za na primer postavitev obrata, tovarne ali distribucijsko-logističnega
centra v Sloveniji. Cone so predstavljene v obliki poligonov s podrobnejšimi podatki o velikosti, komunalni opremljenosti in dostopnosti. Prvotno je bil portal zasnovan na osnovi MapServer GIS-a ter
Gae-a dodatka za pregledovnanje con v 3D načinu. Zaradi prepočasnega odziva MapServer-ja in potrebnega nameščanja java knjižnic za delovanje Gae-a dodatka na strani odjemalca, so bili podatki o conah
prestavljeni na GoogleMaps. Pri tem je bil uporabljen vmesnik aPI, verzija 2.0, ker podpira prikaz
v 3D načinu. Za prikaz se uporabljata dva sloja, sloj slovenskih poslovno-gospodarskih con in sloj slovenskih regij. Oba sta shranjena v datotekah KML. Pri tem je sloj slovenskih regij zaradi omejitve števila
točk v datoteki KML razdeljen na dve datoteki.

261

Igor bizjak

Slika 3:Prikazizbranihpodatkovnapodlagidoločenihkriterijev.
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Slika 4:Prikazconev 3Dpogledu.

4 Sklep
V osnovi so Googlovi zemljevidi samo dober prikazovalnik grafičnih podlag, za katere ni niti nujno, da so kartografske. Vmesnik aPI je tisti, ki šele omogoči, da bi se iz Googlovih zemljevidov lahko
naredil spletni GIS. Če GIS-i obsegajo pripravo, analizo, prikaz in upravljanje prostorskih podatkov,
potem lahko z gotovostjo trdimo, da Googlovi zemljevidi nikakor ne morejo biti označeni kot GIS. Če
bi morda s pomočjo vmesnika aPI dodali še druga orodja, ki jih imajo današnji GIS-i, predvsem pa
orodja za analiziranje prostorskih podatkov, bi se definiciji GIS-a lahko približali. Vendar so tudi pri
programiranju nadgradenj v jeziku javascript omejitve, saj ne nudi enakih možnosti kot druga programska orodja, na primer java. Omejitev je tudi sam vmesnik aPI, ki podpira datoteke KML samo
do določene velikosti oziroma do določene količine vsebovanih prostorskih elementov (točke, linije,
poligoni …). Googlovi zemljevidi torej niso pravi GIS. Lahko pa bi bili kartografski informacijski sistem.
Z njim je možno prikazovati prostorske podatke, ki jih vnesemo v bazo podatkov, izvajati poizvedbe
in različne vrste prikazov. Ni treba skrbeti za osveževanje kartografskih podlag, vdelan je iskalnik po
podatkih, ki jih hrani Google na svojih strežnikih, ter vmesnik za pomikanje po karti. To pa so definicije kartografskega informacijskega sistema (Shulei in Yufen 2004). Googlovi zemljevidi imajo programski
vmesnik aPI, ki omogoča nadgradnjo kartografskega informacijskega sistema. Z njegovo pomočjo lahko z dodajanjem novih funkcionalnosti Googlove zemljevide približamo GIS-u. a do pravega GIS-a so
Googlovi zemljevidi še daleč. Vse naslednje možnosti bi morali vsebovati kot že izdelana orodja in ne
kot možnost, da se izdelajo s pomočjo programskega vmesnika. Predvsem bi morali vsebovati možnosti dodajanja slojev v različnih formatih. Trenutno le v KML, KMZ in GeoRSS formatu. Pri dodajanju
osnovnih grafičnih objektov (točka, linija, poligon) bi morali ponujati možnosti določanja več atributnih
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podatkov kot le enega. Manjkajo možnosti za delo s sloji (razvrščanje, določanje legend in podobno),
izdelava analiz podatkov (preseki slojev, unije in podobno) in na koncu tudi priprava karte opremljene z legendami in opisi za izpis na tiskalnik ali risalnik.
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