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PREDGOVOR

Izbrana poglavja iz »Geodezije za gradbene inženirje« so namenjena predvsem študentom
gradbeništva na Univerzi v Mariboru, kakor tudi vsem, ki bi želeli obnoviti znanje ali
pobližje spoznati geodetsko stroko. V gradivu je predstavljen tako zgodovinski razvoj in
teoretične osnove geodezije, kakor tudi zahtevna dela v gradbeništvu ter najsodobnejše
metode meritev. Menim, da smo zajeli vsa pomembnejša poglavja in na ta način študentom
gradbeništva omogočili boljše poznavanje geodezije kot celote. V gradivu so na koncu
vsakega poglavja tudi vprašanja za ponavljanje s katerimi se da obnoviti predelana snov.

Hvala vsem, ki so mi kakorkoli pomagali pri izdaji učbenika.

Maribor, 2004
Avtor

-8-

-9-

1. Uvod

v geodezijo

Geodezija kot znanost povezuje rezultate matematike, astronomije, gravimetrije in drugih
znanosti zaradi proučevanja in reševanja svojih teoretičnih problemov, npr. določanje
oblike geoida, kot veda pa oblikuje ali izdeluje praktične izdelke, npr. izdelava izvirnega
geodetskega načrta.
Novejše definicije opredeljujejo geodezijo kot informacijsko dejavnost, ki se ukvarja z
zajemanjem, obdelavo in prikazovanjem prostorskih podatkov.
GEODEZIJA zajema naslednje dejavnosti:
 klasično geodezijo
 daljinsko zazanavanje
 fotogrametrijo
 kartografijo
 prostorske informacijske sisteme...
1.1 Temeljne naloge geodezije

Temeljne naloge geodezije so predvsem:
 določanje oblike in velikosti Zemlje, njene lege v vesolju ter določanje geografskih
in prostorskih koordinat geodetskim točkam,
 transformacija točk z Zemljinega površja na geocentrični referenčni elipsoid,
 izmera in inventarizacija Zemljinega površja in izmera podzemnih prostorov v
rudnikih,
 določanje ravninskih pravokotnih in polarnih koordinat geodetskim točkam,
 ugotavljanje stanja in sprememb na Zemljinem površju ali neposredni bližini,
 prikaz manjšega dela Zemljinega površja na geodetskih in katastrskih načrtih,
 prikaz velikega dela Zemljinega površja na kartah,
 trasiranje in zakoličevanje prometnic in drugih objektov in naprav, prenos načrtov v
naravo, spremljanje stabilnosti objektov v vertikalni in horizontalni smeri,
 načrtovanje, razvoj, vzpostavitev in upravljanje s prostorskimi informacijskimi
sistemi.
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NALOGE GEODEZIJE V GRADBENIŠTVU

faza projektiranja
- izdelava načrtov in kart
- ažuriranje načrtov
- pridobivanje zemljišč

faza gradnje
- zakoličbe objektov
- razvitje mreže geodetskih točk
- prenos lege in oblike iz
projekta v naravo
- kontrola gradnje

po končani gradnji
- kontrola izgrajenega
objekta
- merjenje pomikov
in deformacij
- evidentiranje objekta
v zemljiškem katastru
- evidentiranje objekta v
katastru stavb
- evidentiranje v
katastru gospodarske
javne infrastrukture

Tabela 1.1: Osnovne naloge geodezije v gradbeništvu

1.2 Teoretične osnove geodezije
Teoretične osnove geodezije so:












merske enote,
oblika in velikost Zemlje,
koordinatni sistemi,
teorija koordinatnega računa,
ravninska, sferična in sferoidna geometrija,
teorija pogreškov in izravnalni račun,
geodetska astronomija,
satelitska tehnologija,
geofizika in gravimetrija,
optika in elektronika,
računalništvo ipd.

1.3 Oblika in velikost Zemlje
Definicije o obliki in velikosti Zemlje segajo že v stari vek. Tako so Babilonci in Egipčani
ter Arabci (nadir, alhidada...) imeli Zemljo za ravno okroglo ploščo, ki je obdana z vodo.
Šele v obdobju helenistične Grčije so (Aristotel, Eratosten) prišli do spoznanja, da je
Zemlja okrogla.
V 17. stoletju sta Anglež Newton in Nizozemec Hygens postavila hipotezo, da ima Zemlja
obliko rotacijskega elipsoida.
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Slika 1.1: Primer določitve oblike in velikosti Zemlje
Zemljo smatramo kot GEOID, to je ploskev, ki je v vsaki svoji točki pravokotna na vektor
sile teže in sovpada s srednjim nivojem morske gladine. Definiramo ga lahko tudi kot
referenčno (srednji nivo morske gladine) ekvipotencialna ploskev (potencial sile teže).
Po definiciji, ki jo je podal K.F. Gauss je geoid fizikalna oblika Zemlje. V splošnem
poteka geoid pod kontinenti v globini, ki je enaka nadmorski višini zemeljske površine.
Geoid obravnavamo s primerjavami med dejanskim težnostnim poljem in normalnim
težnostnim poljem. Razliko višin med geocentričnim referenčnim elipsoidom in geoidom
imenujemo geoidna višina oziroma geoidna ondulacija (anomalija) (NT). Absolutna
geoidna višina se nanaša na absolutni geocentrični elipsoid, relativna geoidna višina pa se
nanaša na referenčne elipsoide, ki niso geocentrični. Geoidna višina torej ni absolutna
količina.

Slika 1.2: Prikaz Zemlje kot geoid-a
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Ker je privlačnost odvisna od nepravilne razporeditve zemeljskih mas tako na površini kot
v notranjosti Zemlje, geoidu ni mogoče določiti matematične enačbe. Zemlja je tako
definirana kot GEOCENTRIČNI ROTACIJSKI ELIPSOID, ki nastane z vrtenjem
elipse okoli male osi, kar pomeni, da je Zemlja na polih sploščena. Geocentrični rotacijski
elipsoid smatramo kot globalni elipsoid.

b – mala polos elipse meridianov

a – velika polos elipse meridianov

Slika 1.3: Mala in velika polos elipsoida
Osnovni pojmi matematičnega opisa geocentričnega rotacijskega elipsoida:







Mala os »b« elipse se ujema z vrtilno osjo Zemlje. Končni točki vrtilne osi Zemlje
se imenujeta severni in južni pol.
»a« je velika polos elipsoida.
Ravnine, položene skozi vrtilno os, sekajo površino elipsoida v elipsah, ki se
imenujejo meridiani ali poldnevniki.
Ravnine, položene pravokotno na vrtilno os, sekajo površino elipsoida v krogih, ki
se imenujejo paralele ali vzporedniki.
Najdaljša paralela, katere ravnina gre skozi središče elipsoida se imenuje ekvator.
Sploščenost elipsoida se računa po enačbi: e=(a-b)/a

Geodetski referenčni ali Zemljin splošni elipsoid

Slika 1.4: Geodetski referenčni elipsoid
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Med geodetskimi referenčnimi elipsoidi, ki so lokalnega značaja, se bomo omejili le na
dva elipsoida, ki sta v Sloveniji največ v uporabi:
-Besselov elipsoid (1841)
a=6 377 397,155m
b=6 356 078,963m
e=1/299,15
e=(a-b)/a

-WGS (1984)
a=6 378 137,0m
b=6 356 752,3m
e=1/298,257

V Sloveniji je ploskev geoida za približno 48m nad ploskvijo elipsoida WGS84, kar
pomeni, da so višine na naših topografskih kartah za približno 48m manjše od elipsoidnih
višin, določenih v sistemu GPS (elipsoid WGS84).
ZEMLJA KOT KROGLA (sfera)
Ker so računanja na elipsoidu zaradi sferoidne trigonometrije zahtevna se lahko Zemlja
aproksimira tudi z obliko krogle. Ta aproksimacija se uporablja za manj zahtevna
geodetska dela. Polmer krogle izberemo tako, da se krogla najbolje prilega referenčnemu
elipsoidu.
Pri aproksimaciji Zemlje s kroglo ločimo dva načina:
a) aproksimacija celotnega Zemljinega elipsoida s kroglo
takrat računamo srednji polmer krogle (R) kot geometrično ali aritmetrično sredino:
enačba krogle: x2+y2+z2=R2

Slika 1.5: Aproksimacija Zemlje s kroglo
Srednji polmer R krogle lahko izračunamo z:
-

geometrično sredino: R = 3 a a b =6 370283 m
a+a+b
= 6 370 291m
aritmetično sredino: R =
3
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b) aproksimacija samo dela Zemljinega elipsoida s kroglo
Velikost radija Zemljine krogle je v tem primeru odvisna od položaja dela elipsoida, ki ga
želimo aproksimirati s kroglo.
Polmer se računa po enačbi: R = M N = 6 374,8 km (za Slovenijo)
kjer je:
M – krivinski polmer krajevnega meridiana v izbrani točki T
N – krivinski polmer 1. vertikale v točki T (normala na meridian)
Ker je fizična površina Zemlje zelo neenakomerno oblikovana, jo pri geodetskih delih
zamenjamo za površino zemljskega rotacijskega elipsoida, krogle ali cele ravnine, kar je
odvisno od razsežnosti meritev, želene natančnosti in namena.

1.4 Koordinatni sistemi
Koordinatni sistem je vsaka s koordinatami definirana geometrična tvorba s katero se
določajo točke z njenimi koordinatami.
Vrste koordinatnih sistemov, ki jih uporabljamo v geodeziji:
 prostorski koordinatni sistem
 ravninski koordinatni sistem
Med prostorskimi koordinatnimi sistemi največ uporabljamo:
 geografski koordinatni sistem (φ - geografska širina, λ- geografska dolžina),
 WGS 84 (World Geodetic System 1984) – svetovni geodetski koordinatni
sistem Navstar (B-geografska širina, L-geografska dolžina, h-nadmorska višina ali y,x,z).
Ravninski pravokotni koordinatni sistemi v geodeziji so:
Ravninski pravokotni sistemi so v glavnem metode projeciranja Zemlje ali dela Zemlje na
projekcijsko ploskev, zato so poimenovani po metodi projeciranja:
 Koordinatni sistem, ki izvira iz Univerzalne transverzalne Mercatorjeve projekcije
(Universal Transverse Mercator Projection – UTM),
 mednarodni koordinatni sistem, ki določa dimenzijo in oznako mednarodne
karte v merilu 1 : 1 000 000,
 Gauss – Krüegerjev koordinatni sistem,
 avstro – ogrski lokalni koordinatni sistemi, ki sloni na Söldnerjevi projekciji.

Geografski koordinatni sistem
V kartografiji se šele od 16. stoletja dalje uporablja geografski koordinatni sistem, ki
določa lego točke na zemeljski površini z geografskima koordinatama: geografska širina
(φ ali B) in geografska dolžina (λ ali L). Geografska širina neke točke T je kot med
normalo na površino elipsoida in med ravnino ekvatorja (glej sliko 1.6). Vrednost kota ϕ je
od -90° do +90°, Geografska dolžina neke točke je kot med ravnino začetnega meridiana in
ravnino meridiana točke T. Računa se od začetnega meridiana na vzhod in zahod. Vrednost
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kota λ je od 0° do 180° W (zahodno od Greenwicha) in od 0° do 180° E (Vzhodno od
Greenwicha-nulti meridian).

Slika 1.6: Geografske koordinate na krogli

Slika 1.7:Geografske koordinate na elipsoidu

1.5 Projekcije
Projekcija je preslikava točk in linij z ukrivljene ploskve rotacijskega elipsoida ali krogle
na ravnino ali na ploskev, ki jo je mogoče razviti v ravnino. Glede na vrsto pomožne
projekcijske ploskve delimo projekcije na ravninske, konusne in cilindrične.
1.5.1 RAVNINSKA ALI AZIMUTNA PROJEKCIJA
Pri tej vrsti projekcije se Zemlja ali del Zemlje projicira neposredno na izbrano ravnino po
zakonih linearne projekcije, tako kot kaže slika 1.8.

Slika 1.8: Primeri ravninske projekcije
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Glede na položaj projekcijskega središča delimo ravninske projekcije na (glej sliko 1.8):
 ortografske, kjer je center projekcijskih žarkov v neskončnosti ( ∞ ),
 zunanje, kjer je center projekcijskih žarkov na poljubni oddaljenosti od centra
Zemlje ali izven nje ( D > R ),
 stereografske, kjer je center projekcijskih žarkov na sami površini Zemlje (D=R ),
 centralne ali gnomonične, kjer je center projekcijskih žarkov v središču Zemlje.

1.5.2 KONUSNA ALI STOŠČNA PROJEKCIJA
Pri konusni projekciji je projekcijska ploskev plašč stošca, tako kot kaže slika 1.9.

Slika 1.9: Primeir konusne projekcije
Glede na položaj stožca, delimo konusne projekcije na:
 polarne, pri katerih je vrh stožca v podaljšku zemeljske osi,
 prečne, kjer je vrh stožca v ekvatorialni ravnini Zemlje,
 poševne, kjer vrh stožca leži poljubno glede na os Zemlje.

1.5.3 CILINDRIČNA ALI VALJNA PROJEKCIJA
O cilindričnih projekcijah govorimo takrat, ko je projekcijska ploskev plašč valja (glej
sliko 1.10). Glede na položaj valja in zemeljske osi delimo cilindrične projekcije na:
 polarne,
 prečne,
 poševne.
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Slika 1.10: Primeri cilindrične projekcije

1.5.4 Deformacije različnih projekcij
Pri preslikavanju točk, linij in površin na projekcijsko ravnino (oz. plašč stožca ali valja)
prihaja do popačenj kotov, dolžin oz. površin. Tako lahko ločimo projekcije, glede
deformacije še na naslednji način:

• ekvivalentne projekcije
so tiste, pri katerih se ohranja razmerje med površinami na elipsoidu in površinami na
karti. Najpogosteje se uporablja v atlasih, saj je mogoča primerjava površin posameznih
delov sveta. Najbolj znana ekvivalentna projekcija je Lambertova zenitna (perspektivna)
projekcija.

• ekvidistančne projekcije
so tiste, pri katerih se ohranja merilo projekcije samo po eni določeni smeri. Ekvidistančne
projekcije uporabljamo za izdelavo kart v srednjih merilih. Najbolj znana ekvidistančna
projekcija je Ptolemejeva polarna stoščasta projekcija.

• konformne projekcije
so tiste, pri katerih se ohranja sličnost neskončno majhnih likov. Konformne projekcije so
primerne za izdelavo kart v velikih merilih. Najbolj znani konformni projekciji sta
Mercatorjeva pokončna valjna projekcija in Gauss-Kruegerjeva prečna valjna projekcija.
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1.5.5 Gauss–Krügerjeva projekcija
Leta 1820 je nemški matematik Gauss nakazal najugodnejši prenos točk na ravnino.
Njegovo idejo je razvijal profesor Krüger in leta 1912 zasnoval znani Gauss-Krügerjev
koordinatni sistem v ravnini, ki ga je leta 1927 prevzela tudi tedanja Jugoslavija.
Gauss–Krügerjeva projekcija sloni na projekcijah 120-ih meridianskih con s širino 3o po
geografski širini. Projekcija je cilindrična na plašče valjev, ki ležijo prečno na ekvator in
tangirajo Zemljino oblo vzdolž srednjega meridiana v izbranem meridianskem pasu.
Značilnost Gauss-Kruegerjevega sistema je razdelitev zemeljskega elipsoida na
meridianske cone, ki obsegajo širino 3° geografske dolžine in segajo od severnega do
južnega pola. Izhodišče štetja meridianskih pasov ali con je Greenwich. Da bi se
koordinate v posamezni meridianski coni med seboj razlikovale, je vsaka cona dobila
svojo številko, ki jo dobimo tako, da geografsko dolžino srednjega meridiana posamezne
cone delimo s številko 3. Tako dobimo 120 con – projekcij (glej sliko 1.12)

Slika 1.11:Projekcija na plašč valja

Slika 1.12: Meridianske cone

Slovenija obsega meridinasko cono s srednjim meridianom 15° geografske dolžine
vzhodno od Greenwicha. Srednji meridian 15° geografske dolžine gre skozi Zagorje in
skoraj cela Slovenija leži v 5 coni (15/3=5). Da bi celotna Slovenija ležala v 5.meridianski
coni smo razširili meridiansko cono na 3°15´ geografske dolžine. Da bi vedno računali s
pozitivnimi ordinatami, smo uvedli Baumgartov način štetja ordinat, ki določa za vrednost
srednjega meridiana 500 000m. V takšen koordinatnem sistemu so koordinate izhodišča
vsakega koordinatnega sistema meridianskih con: Xo=0 m, Yo=500.000 m, pripadnost
koordinat posamezni meridianski coni je podana s številko cone, ki jo pripišemo pred
vrednost vsake koordinate.
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Modulacija oziroma zamaknjenost projekcijske ravnine
Ker je Gauss-Kruegerjeva (GK) projekcija konformna, deformacij kotov ni, so pa
deformacije dolžin, ki se večajo z oddaljenostjo od projekcije srednjega meridiana.

y
y – oddaljenost od dotikalnega meridiana
Slika 1.13: Primer določitve oddaljenosti od dotikalnega meridiana

GK ravnina
GK modulirana ravnina

Slika 1.14: Primer modulacije Gauss-Kruegerjeve ravnine
Deformacije dolžin pri Gauss-Kruegerjevi projekciji – modulacija dolžin:
y v km
rGK v cm/km
rMOD v cm/km

0
0
-10,00

10
0,12
-9,88

50
3,08
-6,92

90
9,98
-0,02

127
19,87
+9,87

Tabela 1.1: Deformacije dolžin pri GK projekciji
V zgornji tabeli je:
rGK - velikost dolžinske deformacije pri GK projekciji
rMOD - velikost dolžinske deformacije pri modulirani GK projekciji

Polarni koordinatni sistemi
Splošno je polarni koordinatni sistem podan s polom (O) in polarno osjo, ki gre iz pola.
Lega točke T je podana z razdaljo te točke od pola ρ (velikost radij-vektorja) in polarnim
kotom φ, to je kot med polarno osjo in krajevnim vektorjem točke T.

Slika 1.15: Primer polarnega koordinatnega sistema
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V geodeziji in astronomiji se najpogosteje uporabljajo trije polarni koordinatni
sistemi:




kartografski, kjer je polarna os poljubna geodetska točka,
geografski, kjer je polarna os geografski meridian in
magnetni, kjer je polarna os magnetni meridian.

Slika 1.16: Kartografski polarni koordinatni sistem

Slika 1.17: Magnetni polarni koordinatni sistem

Slika 1.18: Geografski polarni koordinatni sistem
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Razlaga slike:




geografski meridian (GM) konvergira k
severnem tečaju,
magnetni meridian (MM) konvergira proti
severnemu magnetnemu polu,
smer proti kartografskemu severu (KS) je
paralelna s smerjo srednjega meridiana.

Slika 1.20:Razmerja med polarnimi koordinatnimi sistemi

1.6 Osnove koordinatnega računa
V geodeziji uporabljamo geodetski koordinatni sistem. To je kartezični koordinatni sistem
(y,x), v katerem je pozitivna smer osi x (abcisna os) usmerjena proti kartografskemu
severu, negativna os x pa proti jugu. Pozitivna smer osi y (ordinatna os) poteka proti
vzhodu, negativna pa proti zahodu. Točka je v koordinatnem sistemu določena s
pravokotnima koordinatama y (ordinata) in x (abcisa), katerih predznaka +/- sta odvisna
od tega, v katerem kvadrantu leži točka. Velikost smernega kota (ν)je med 0° in 360° šteje
se od pozitivne x osi v smeri gibanja urinega kazalca.

IV.

+X

I.

T

YT
ν

XT
d

O

III.

+Y

II.

Slika 1.21: Razdelitev na kvadrante
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Pravokotne koordinate točke T:
T (YT, XT)
Kartografske polarne koordinate točke T:
T (ν,d)
Če imamo v nekem koordinatnem sistemu podani dve točki A (ya, xa) in B (yb, xb) in ju
povežemo, potem je ta smer lahko določena s koordinatama krajnih točk ali s koordinatami
ene točke, dolžino dAB in kotom, ki smer zapre s pozitivno smerjo osi x v eni izmed točk.
Ta kot imenujemo smerni kot te smeri. Smerni kot ν AB neke smeri dobimo tako, da se skozi
začetno točko smeri prenese vzporednica pozitivni smeri x osi koordinatnega sistema.
Smerni kot je potemtakem kot med to vzporednico in smerjo ter poteka od vzporednice
pozitivne smeri osi x koordinatnega sistema v smeri ure.
Smerni kot ν je določen z enačbo:

tgν =

∆y
∆x

Toda zaradi matematičnih lastnosti funkcije arctg, kota ne moremo računati kar po enačbi:

ν = arctg
tga =

∆y
, zato si pomagamo s pomožnim kotom α:
∆x

∆y
∆x

Vsaka smer, ki jo določata dve točki ima dva smerna kota, na svojem začetku in na koncu,
med katerima obstaja odnos: ν AB = ν BA ± 180° (glej sliko 1.22).
V prvem kvadrantu so zveze
naslednje:
 predznaka koordinatnih
razlik: ∆y>0, ∆x>0
 vrednost kotne funkcije
∆y
tga =
>0
∆x
 vrednost smernega kota
ν =α

Slika 1.22: I. kvandrant
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V drugem kvadrantu so zveze
naslednje:
 predznaka koordinatnih
razlik: ∆y>0, ∆x<0
 vrednost kotne funkcije
∆y
tga =
<0
∆x
 vrednost smernega kota
ν = α+180°

Slika 1.23: II. kvandrant
V tretjem kvadrantu so zveze
naslednje:
 predznaka koordinatnih
razlik:
∆<0y, ∆x<0
 vrednost kotne funkcije
∆y
tga =
<0
∆x
 vrednost smernega kota
ν = -α+180°

Slika 1.24: III. kvandrant
V četrtem kvadrantu so zveze
naslednje:
 predznaka koordinatnih
razlik: ∆y<0, ∆x>0
 vrednost kotne funkcije
∆y
tga =
<0
∆x
 vrednost smernega kota
ν = -α+360°

Slika 1.25: IV. kvandrant
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Tabelarično si lahko zgoraj opisane primere obnašanja smernih kotov glede na koordinatne
razlike v posameznih kvadrantih predstavimo takole:

∆y
∆x
α
ν

I
+
+
+
ν =α

II
+
ν = α +180˚

III
+
ν = α +180˚

IV
+
ν = 360˚- α

Tabela 1.2: Velikost smernega kota v posameznem kvadrantu

VPRAŠANJA ZA PONAVLJANJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kaj je geodezija kot znanost in geodezija kot veda?
S čim se ukvarja geodezija?
Na kakšen način lahko aproksimiramo telo Zemlje?
Kako je definiran geoid?
Kaj je koordinatni sistem?
Katere vrste koordinatnih sistemov poznamo?
Katere vrste projekcij poznamo?
Kako so projekcije deformirane?
Podrobno opiši Gauss – Krugerjevo projekcijo?
Kaj je magnetna deklinacija, meridianska konvergenca in mrežni magnetni odklon?
Kaj je smerni kot?
Kako se izračuna dolžina med dvema znanima točkama?
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2. Enote, pogreški, merila
2.1 Merske enote
Meriti pomeni primerjati neko količino s količino iste vrste, ki jo vzamemo kot mersko
enoto za to količino. Slovenija uporablja mednarodni sistem merskih enot SI.
Mednarodni sistem merskih enot (SI) določa sedem osnovnih enot:









meter (m) za dolžino,
kilogram (kg) za maso,
sekundo (s) za čas,
amper (A) za električni tok,
kelvin (K) za termodinamično temperaturo,
mol (mol) za množino (snovi),
kandela (cd) za svetilnost.

Enote v geodeziji delimo na:



enote za merjenje dolžin in površin
enote za merjenje kotov

2.1.1 Dolžinske mere
a) metrski merski sistem
Razvit je bil v Franciji v 18. stoletju z željo, da bi do takrat različne dolžinske merske
enote nadomestili z metrom kot mersko enoto. Leta 1837 ga je sprejela tudi Avstro-ogrska.
Po današnji definiciji je meter:
METER = dolžina poti, ki jo v vakumu napravi svetloba v 1/299792458 s.
Enote za ploščino kmetijskih in zazidalnih zemljišč:
1 kvadratni meter
1 ar
1 hektar
1 kvadratni kilometer

= 1m2
= 1a
= 1ha
= 1km2

= 100m2
= 100a
= 100ha

= 10.000m2
= 10.000a

= 1.000.000m2
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b) seženjski merski sistem

Slika 2.1: Primer izhodišč merskih sistemov
Seženjski sistem je bil v veljavi v Avstro-ogrski monarhiji, kamor so spadale tudi
slovenske dežele v času, ko je bil izdelan zemljiški kataster. Osnovna enota tega sistema je
en seženj (o).
1 seženj = 1°
1 čevelj
1 palec
1 črtka

= 1.896484m
= 1' = 1/6°
= 1˝ = 1/12`
= 1´˝ = 1/12˝

= 31.6cm
= 2.63cm
= 2.2mm

Višja enota od sežnja je poštna milja = 4000 o = 7,585936 km.
Enota za ploščino je kvadratni seženj ( □o ).
kvadratni seženj = 1 □o = 3,596652 m2
Višji enoti sta:
oral = 1600 □o = 5754,642 m2
kvadratna poštna milja = 10 000 oralov = 57,54642 km2
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c) angleški merski sistem
osnovna enota je yard
1 yard = 1yd

= 0.91439179m

1 yard = 1yd ima 3foote = 0.91439179m
1 foot = 1ft ima 12 inchev = 0.3048m = 1/3yd
1 inch = 1in = 0.0254m = 1/12ft
Večja enota od yarda je angleška milja :
1 mile = 1 m = 1760 yd = 1609,34 m
Poznamo pa še:
-geografsko miljo: 1/15 dolžine loka meridianske stopinje na površini krogle, s katero
aproksimiramo obliko Zemlje. 1 geografska milja je 1.586 km.
- morsko miljo: ¼ geografske milje = 1/60 dolžine loka meridianske stopinje na površini
krogle, s katero aproksimiramo obliko Zemlje = 1 meridianska minuta= 1.85511 km.

2.1.2 Kotne mere
a) ločni ali analitični sistem
Osnovna enota je radian (rad). Radian je središčni kot v krogu, katerega lok je enak
polmeru.

Polni krog je 2 π radianov.

α o = 1rad =

360
= 57,29578 = ρ o
2π

Slika 2.2: Ločni sistem

b) seksagezimalni sistem
Osnovna enota je ločna stopinja. Stopinja je razdeljena na 60 kotnih minut in vsaka kotna
minuta na 60 kotnih sekund.
Polni krog je 360 o.
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1o
1'
1o

= 60´
= 60˝
= 3600˝

c) centezimalni sistem
Osnovna enota je grad ali gon. Polni kot je razdeljen na 400 delov – gradov/gonov.
Manjše enote so centigrad (c) in centicentigrad (cc).
Polni krog je 400 g.
1 g = 100c
1 c = 100 cc
1 g = 10.000 cc

d) naklonski kot
Naklon v procentih (%) pove, za koliko metrov se teren spusti oziroma dvigne na razdalji
100m. Naklon v promilih (‰) pa pove, za koliko se teren dvigne ali spusti na razdalji
1000m.

∆h

∆h

Slika 2.3: Izražanje naklonov
Naklone lahko izrazimo tudi s kotom:
tg α = ∆ h / d = n % / 100
n % = tg α • 100

2.2 Merilo kartografskih prikazov
Merilo (M) je število, ki pove kolikokrat je neka dolžina na načrtu manjša od iste dolžine v
naravi.
M=1:m
m=D/d
m – modul merila (faktor pomanjšave oz. povečave)
d – velikost dolžine na karti
D – velikost iste dolžine v naravi na horizontalni ravnini
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Poznamo številčno, opisno in grafično merilo:





številčno merilo: M = 1 : 5000
opisno merilo: 1 cm na karti je 50 m v naravi
grafično merilo

Slika 2.4: Grafično merilo

2.3 Pogreški
Pomembna naloga teorije pogreškov je, da lahko na podlagi podatkov o natančnosti
geodetskega merilnega orodja in načinov merjenja že v naprej izračunamo, kako natančen
bo rezultat. Za to potrebujemo nadštevilna merjenja (tj. merjenje iste količine večkrat).
Nadštevilna merjenja nam v geodeziji omogočajo:







ugotavljanje grobih pogreškov,
računanje najverjetnejše vrednosti rezultata,
ocena natančnosti posameznih merjenj in rezultata,
ugotavljanje vzrokov pogreškov,
ugotavljanje vplivov pogreškov merjenja na rezultat.

Delitev pogreškov glede na njihovo velikost in nastanek:





grobi pogreški
sistematični pogreški
slučajni pogreški

Grobi pogreški
Nastanejo največkrat zaradi nepazljivosti pri merjenju pa tudi zaradi uporabe neprimernega
merilnega instrumenta ali napačne metode dela. Vsa merjenja, ki imajo značaj grobih
pogreškov, iz nadaljnjega računanja odstarnimo (eliminiramo). Grobe pogreške odkrijemo
s kontrolnimi meritvami in nadštevilnimi opazovanji.

Sistematični pogreški
Nastanejo po določenem sistemu. Pri ponavljanju meritev z istim inštrumentom so vedno
približno enaki. Posledice neugotovljenih sistematičnih pogreškov so lahko zelo neugodne.
Sistematične pogreške lahko ugotovimo in jih iz opazovanj eliminiramo. Odpravljamo jih
predvsem z:
- preizkušnjo in rektifikacijo merilnega pribora in inštrumentarija,
- z metodo dela,
- z opazovanji pod določenimi pogoji (dvig vizure nad teren),
- z uvajanjem popravkov – neznank v model izravnave (konstanta inštrumenta,
temperaturni popravek...)
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Slučajni pogreški
Se pojavijo pri vseh geodetskih merjenjih in se bistveno razlikujejo od grobih in
sistematičnih pogreškov. Grobe in sistematične pogreške lahko vedno ugotovimo in jih iz
merskih podatkov eliminiramo; slučajnih pa iz rezultatov merjenj ne moremo odstraniti,
ker nastanejo slučajno zaradi nepopolnosti človeka, ki meri, zaradi nenatančnosti
inštrumenta ter zaradi zunanjih vplivov (sprememba vlage, temperature in pritiska), ki jih
ne moremo predvideti. Za tako nastale slučajne pogreške velja zakon o porazdelitvi
pogreškov (zakon verjetnosti), ki ga je formuliral Gauss.
Pri geodetskih meritvah ni znana prava vrednost merjene količine, v tem primeru iz
merjenih vrednosti izračunamo najverjetnejšo vrednost merjene količine kot navadno
aritmetično sredino:

x1 + x2 + ... + xn [x ] 1 n
=
= ∑ xi
X=
n
n n i =1

kjer je:
X – aritmetična sredina
x1 .. xn – merjene količine
n – število merjenj

2.4 Podajanje natančnosti
Natančnost meritev lahko podamo na tri različne načine:
1.način
meritev ± p mm
primer:
1234 m ± 2 mm ali 1234 ± 2 mm/km
2.način
meritev ± p %
primer:
1234 m ± 0,01%
3.način
meritev ± p ppm (point per milion)
primer:
1234 m ± 2 ppm

VPRAŠANJA ZA PONAVLJANJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kaj je merjenje?
Katere dolžinske merske sisteme poznamo?
Od kod izvira »katastrsko« merilo 1:2880?
Katere sisteme uporabljamo za kotne mere?
Kaj je naklon v promilih (odtisočkih)?
Kaj je merilo?
Kako delimo pogreške glede na nastanek?
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3. Geodetske točke in geodetske mreže
Osnovo za vsako geodetsko izmero tvorijo geodetske točke, ki so zaradi meritev in
matematične in statistične obdelave merskih podatkov povezane v tako imenovane
geodetske mreže. Geodetska točka je točka na fizični površini Zemlje, označena s trajno
stabilizacijo (glej poglavje3.5) in ima določeno koordinato v državnem koordinatnem
sistemu. Geodetske točke so v naravi označene s trajnimi izmeritvenimi znamenji, kot npr
s betonskimi kamni, kovinskimi čepi, plastičnimi klini, betonskimi stebri, reperji (višinske
točke), stolpi, zvoniki...
Torej geodetsko točko tvorijo materialna stabilizacija – izmeritveno znamenje in
koordinate, določene na podlagi meritev in matematične obdelave v državnem
koordinatnem sistemu, ki so določena ustreznemu znamenju.
Glede na namen delimo geodetske točke na:
 položajne točke (y,x)
 višinske točke (H)

Geodetska mreža je skupina med seboj povezanih geodetskih točk iste vrste. Točke
geodetskih mrež se delijo na dve osnovni skupini in sicer na:



točke temeljnih geodetskih mrež
točke izmeritvenih mrež

3.1 Točke temeljnih geodetskih mrež

GEODETSKE TOČKE

TOČKE TEMELJNIH GEODETSKIH MREŽ

a) MREŽA POLOŽAJNIH TEMELJNIH TOČK

b) MREŽA VIŠINSKIH TEMELJNIH TOČK

TOČKE IZMERITVENIH MREŽ

-

trigonometrične točke 1.- 4. reda
mestne poligonske točke
navezovalne točke
oslonilne točke

- nivelmanska mreža z visoko natančnostjo
- nivelmanska mreža 1. – 4. reda
- mestna nivelmanska mreža

c) MREŽA GRAVIMETRIČNIH TOČK

Shema 3.1: Delitev geodetskih točk
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Mrežo temeljnih geodetskih mrež sestavljajo tri skupine:
 položajne mreže
 višinske mreže
 gravimetrične mreže
Glede na obliko in metodo določanja koordinat delimo mreže na:
 trigonometrične mreže
 poligonske mreže
 poligonometrične mreže
 linijske mreže
 nivelmanske mreže
 trilateracijske mreže

3.1.1 Trigonometrična in poligonska mreža
Točke so v prostoru določene s pravokotnimi koordinatami y,x in nadmorsko višino H.
Poligonska točka je torej točka z določenimi prostorskimi koordinatami y, x, H. Predstavlja
nam geometrično osnovo izmere terena in izdelave geodetskih načrtov. Podatki o teh
točkah se vodijo na geodetskih upravah in njihovih izpostavah. Pri razvijanju poligonske
mreže izhajamo iz trigonometričnih ali triangulacijskih točk.
Trigonometrične točke I. reda so med seboj oddaljene 20 do 50 km in tvorijo mrežo
trikotnikov. V tej mreži so izmerjeni vsi koti trikotnikov in določene koordinate z zelo
natančnimi astronomskimi meritvami (Laplacove točke). Triangulacijsko mrežo I. reda so
nato zgostili s točkami II., III. in IV. reda. Koordinate točk nižjih redov določamo le z
merjenji kotov.

Slika 3.1.1: Triangulacijska mreža 1. reda

3.1.2 Linijska mreža
To je sistem linij, ki potekajo od poligonske točke do poligonske točke izven poligonskih
vlakov. Največkrat se takšna mreža razvija v mestih po ulicah.

3.2 Državna mreža geodetskih točk
Državna geodetska mreža je mreža geodetskih točk iste vrste. V enotnem državnem
koordinatnem sistemu so enakomerno porazdeljene po ozemlju celotne države.
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Državna mreža geodetskih točk

Temeljna geodetska mreža

položajne

gravimetrijske

višinske

Shema 3.2: Delitev državne mreže geodetskih točk
Položajna temeljna geodetska mreža(y,x,H)
Višinska temeljna geodetska mreža (H)

Delitev temeljnih višinskih geodetskih mrež
Višinski sistemi so v preteklosti ubirali svojo pot in imajo svoj zgodovinski razvoj.
Mareograf, napravo, ki meri nihanje gladine morja, so v Trstu postavili leta 1869 in za
navezavo avstroogrske izmere na pomolu Sartorio stabilizirali normalni reper, katerega
višino je določil dr. Farolfi leta 1875. Ker je bila ničelna nivojska ploskev določena na
osnovi enoletnih opazovanj, so jo določili kasneje. Tako naj bi bila nivojska ploskev, ki je
bila določena na osnovi enoletnih opazovanj nihanj nivoja morja, prenizka za od 6,056 cm
do 18,5 cm. Vzroki za navedene razlike so v opazovanjih, ki so bila izvedena na različnih
mareografih v različnih obdobjih. Poleg normalnega reperja na pomolu Sartorio pa je v
bližini Ruš postavljen fundamentalni reper na katerega je navezana nivelmanska mreža
Republike Slovenije.
Poleg tega pa je bil v času bivše Jugoslavije v Sloveniji prisoten še višinski geodetski
datum Maglaj, ki je bil določen za navezavo izmere II. nivelmana visoke natančnosti
(NVN) leta 1971 iz niza opazovanj na mareografih, ki so postavljeni vzdolž bivše
Jugoslovanske obale od Kopra do Dubrovnika (šest mareografov). Normalni reper za
izmero II. NVN je bil stabiliziran v mestu Maglaj v Bosni in Hercegovini. Danes so vse
višine preračunane na prej omenjeni reper v Trstu.
Po pravilniku o tehničnih normativih za mreže temeljnih geodetskih točk, ki ga je izdala
Republiška geodetska uprava maja 1981 (Ur. l. SRS št. 18-980/81) delimo višinske
temeljne mreže v Sloveniji na dva reda.
V višji red višinske temeljne geodetske mreže uvrščamo:
 nivelmanska mreža z veliko natančnostjo (mreža NVN),
 nivelmanska mreža 1. reda,
 nivelmanska mreža 2. reda,
 mestna nivelmanska mreža 1. reda.
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V nižji red višinske temeljne geodetske mreže se uvrstijo:
 nivelmanska mreža 3. reda,
 nivelmanska mreža 4. reda
 mestna nivelmanska mreža 2. reda.

3.3 Natančnost posameznih nivelmanskih mrež
Nivelmanska mreža z veliko natančnostjo (NVN) je naslonjena na »normalni reper«
(izhodiščno izmeritveno znamenje). Mestna nivelmanska mreža 1. reda mora biti
naslonjena na najmanj dve višinski izmeritveni znamenji (reperja) mreže NVN ali na
mestne fundamentalne reperje (FR).
Mreža NVN in mestna nivelmanska mreža 1. reda se razvijata v obliki nivelmanskih zank.
Nivelmansko zanko sestavljajo nivelmanski poligoni. Na določenih razdaljah v
nivelmanskih poligonih se za zavarovanje temeljne geodetske mreže in zaradi določanja
premikov tal stabilizirajo fundamentalni reperji. Nadmorske višine točk v mreži NVN in
mestni nivelmanski mreži 1. reda se določijo na osnovi istočasne izravnave vseh
nivelmanskih zank.
Ostale nivelmanske mreže se razvijajo v obliki nivelmanskih poligonov. Nadmorske višine
točk v nivelmanskih poligonih se določijo z vključitvijo med dane nadmorske višine točk
(reperjev) višjega oz. enakega reda.
Izhodišče je povprečna nadmorska višina. Točke so definirane kot reperji. To so ponavadi
kovinski čepi (lahko so tudi betonski kvadri), ki se vgrajujejo v objekte ali tla. Nadmorska
višina je definirana kot zgornja meja čepa (lahko tudi sredina). Mreža reperjev je na
razdalji 6 do 7km.

nizki reper

visoki reper
reper

talni

ali

samostojni

Slika 3.3: Primer stabilizacije višinskih točk

3.4 Točke izmeritvenih geodetskih mrež
Izmeritvene geodetske točke so osnova za navezavo geodetskih meritev na GaussKruegerjev koordinatni sistem. V nasprotju s temeljno mrežo geodetskih točk, ki je razvita
na celem območju države s povprečno gostoto vsaj ene točke na 200 ha, je izmeritvena
mreža geodetskih točk praviloma razvita na območjih intenzivne rabe prostora (naselja,
večje komunikacije...). Tako je v Sloveniji evidentiranih okoli 300 000 točk izmeritvene
mreže.
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Izmeritvena mreža je bila do danes merjena z različnimi inštrumenti in z različno
natančnostjo, rezultati merjenj pa izravnani na trigonometrijo. Poleg ugotavljanja fizičnega
stanja izmeritvenih točk na terenu jih bo treba v bodoče z modernejšimi metodami sanirati
tudi v smislu povečanja natančnosti in poenotenja merila ter jih evidentirati v digitalni bazi
geodetskih točk.

3.5 Stabilizacija ali označba točk

betonski kvader

naravni kamen

betonski kvader
medeninasti čep
s podzemnim
centrom
Slika 3.4: Primeri stabilizacije položajnih točk

plastični klin

Temeljne in izmeritvene geodetske točke so geometrična osnova za nadaljnjo izmero
terena, zato so v naravi stalno označene; pravimo, da so stabilizirane.
Položajne geodetske točke so v naravi označene s trajnimi izmeritvenimi znamenji, ki so
izdelane iz betona, kovine ali plastike.
Pri zakoličevanju komunikacij (cest, žičnic...) točke na trasi označimo začasno z lesenimi
količki, na trdem terenu pa z železnimi klini. Natančen položaj točke na lesenem količku
označimo z žebljem. Točke zavarujemo s trikotnim znamenjem.
Višinske geodetske točke, reperji, so v naravi označeni s stalnimi oznakami – čepi, ki so
vzidani v stalne in trdne objekte. V naravi pa se uporabljajo talni ali samostojni reperji.

3.6 Signalizacija geodetskih točk
Geodetske točke, označene na terenu s stalnimi in začasnimi znamenji, morajo biti ob
izmeri vidne, zato jih signaliziramo. Vrsta signala je odvisna predvsem od tega ali merimo
kote, dolžine ali višinske razlike. Poleg tega je odvisna tudi od dolžine vizure in od
zahtevane natančnosti.
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Poznamo naslednje vrste signalov:








trasirke, ki so lahko enodelne, zložljive, teleskopske
piramide in objekti (drevesni signali, cerkveni zvoniki)
nivelmanske late (invar late, lesene late, teleskopske)
vizirne značke
distančne late (vertikalne in horizontalne late)
reflektorji (enojna in trojna samolepilna prizma) itd.

VPRAŠANJA ZA PONAVLJANJE
1.
2.
3.
4.
5,

Kaj je geodetska točka in kaj jo sestavlja?
Katere vrste mrež poznamo?
Razmisli o razlikah med mrežami in kdaj katero mrežo uporabimo v praksi.
Katero vrsto mreže bi uporabil v dolgi ozki dolini in zakaj?
Opiši načine stabilizacije položajnih geodetskih točk.
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4. Merjenje dolžin
Ena pomembnejših nalog v geodeziji je merjenje dolžin, saj znane dolžine med
posameznimi trigonometričnimi, poligonskimi in detajlnimi točkami omogočajo izračun
drugih iskanih količin in s tem pridobivanje želenih rezultatov. Najpreprostejša in najmanj
natančna metoda merjenja dolžin je seveda kar s korakanjem, kar je uporabno predvsem pri
določevanju pozicije nivelirja pri niveliranju iz sredine. Dolžine pa lahko merimo še na
druge načine in z različnimi orodji in instrumenti. Dolžino lahko določamo iz kart, z
mersko lato, z merskimi trakovi, z mersko žico, z merskimi kolesi, z optičnimi
razdaljemeri, z elektronskimi razdaljemeri, z električnimi avtomatskimi merilnimi sistemi
in z laserskim razdaljemerom. Seveda pa obstajajo še druge posredne metode merjenja
dolžin, kot je Global Position System (GPS) in inercialne metode.
V praksi se danes srečamo predvsem z merjenjem z merskimi trakovi, optičnimi
razdaljemeri, elektronskimi razdaljemeri in s posrednim določanjem dolžin, zato si
oglejmo predvsem te metode. Pri merjenju dolžin pa zaradi različnih vplivov na meritve
nastajajo pogreški, ki jih iz naših meritev odstranimo oziroma jih upoštevamo.

4.1 Merjenje dolžin z merskimi trakovi
Z merskimi trakovi ponavadi merimo krajše dolžine, saj so merski trakovi dolžin 20 – 50
metrov. Le redko se poslužujemo merjenja daljših dolžin kot je dolžina traku, saj lahko pri
tovrstnem merjenju hitro pride do slučajnih pogreškov, ki jih ne moremo eliminirati iz
naših meritev. Merski trakovi so izdelani iz jeklenega traku in so umerjeni pri določeni sili
napenjanja in temperaturi (50 N, 20º C). Ponavadi so naviti na okroglo ohišje z ročajem, ki
je lahko kovinsko ali plastično. Na trakovih je milimetrska razdelba, desetinke milimetra
pa seveda lahko še dodatno cenimo sami. Pred natančnejšim merjenjem moramo merski
trak komparirati. To pomeni, da moramo primerjati njegovo dolžino. To naredimo tako, da
dolžino traku primerjeamo z neko drugo znano dolžino. To je ponavadi komparator (talni),
ki predstavlja dve kovinski ploščici zabetonirani v tla na razdalji 20 ali 50 metrov. Trak s
predpisano silo napnemo na komparator, tako da leži začetek traku na prvi (P1) in konec
traku na drugi ploščici (P2). Ker začetek traku ni natančno na začetku razdelbe na ploščici
P1, odčitamo pri označenem začetku traku odsek l1, na ploščici P2 pa odsek l2. Dolžina
traku pri kompariranju je tako:
lK = a + (l2 – l1)
kjer je:
a – dolžina komparatorja.
Pri kompariranju traku izmerimo tudi temperaturo zraka. Dolžino traku reduciramo na
temperaturo +20°C po enačbi:
∆lt = l0 · α · (t – t0)
l = lK + ∆lt,
kjer je:
l – dolžina traku pri +20°C
∆lt – temperaturni popravek, razlika v dolžini traku zaradi temperaturne razlike med t0 in t
l0 – dolžina traku pri temperaturi t0 (nominalna)
α – temperaturni razteznostni koeficient α za jeklo je 0,0000125°C
t – temperatura pri kompariranju
t0 – 20°C
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4.2 Merjenje dolžin z optičnimi razdaljemeri
Razdaljemer je merilna naprava za merjenje razdalj, ponavadi pa se nahajajo v
instrumentih, ki omogočajo tudi merjenje kotov (horizontalnih in vertikalnih), zato se te
naprave imenujejo tahimetri. Razdaljemere lahko glede na zasnovo delimo na optične,
elektronske in laserske.
Optični razdaljemeri omogočajo merjenje s pomočjo optičnih metod (podobno kot
določanje dolžin z nivelirjem). Prvi optični nivelir z uporabo treh niti, ki so med seboj
enako oddaljene (razdalja med zgornjo in spodnjo nitjo je konstantna) je že leta 1810
izdelal Georg Reichenbach.

Slika 4.1: Nitni križ
Goriščna razdalja (f) daljnogleda je pri geodetskih instrumentih konstantna, zato je
konstanten tudi zorni kot (ε), kar omogoča preprost način merjenja dolžin.

Slika 4.2: Prerez optičnega razdaljemera in način določitve razdalje
Pri merjenju poljubne horizontalne dolžine centriramo in horizontiramo instrument z
Raichenbachovim razdaljemerom na začetno točko in na točko, do katere nas zanima
dolžina postavimo vertikalno distančno lato s centimetrsko razdelbo. Pri horizontalni vizuri
je iskana dolžina D med točkama enaka:
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D = D0 + f + δ = D0 + c; c = f + δ
Zaradi podobnosti trikotnikov na sliki 4.3 sledi:
f
f
D0 : l = f : n in D0 = · l = K · l; K =
n
n
Kjer je horizontalna dolžina enaka:
D = D0 + c = K · l + c
V zgornjih enačbah je:
D
D0
f

δ
l
n
K
c

- horizontalna razdalja med točkama
- horizontalna razdalja od goriščne točke objektiva do vertikalne distančne late
- goriščna razdalja objektiva
- razdalja od optičnega središča objektiva do vrtilne osi tahimetra
- odsek ali interval na vertikalni distančni lati, ki ga zajemata zgornja in spodnja
distančna nit
- razdalja med zgornjo in spodnjo distančno nitjo
- velika ali multiplikacijska konstanta daljnogleda
- mala ali adicijska konstanta daljnogleda

Konstanta K je zaradi lažjega računanja ponavadi izbrana kot cela vrednost (npr. 50, 100
ali 200).
Pri poševni vizuri se enačbe za izračun dolžin spremenijo, saj moramo upoštevati
vertikalni kot vizure α.

Slika 4.3: Primer določanja dolžine pri poševni vizuri
Enačba za izračun poševne dolžine je naslednja:

D' = K · l'
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Ker je kot

ε
2

majhen, lahko vzamemo trikotnika G'GH in D'DH za pravokotna trikotnika.

Potem je:
l' l
= cosα
l' = l cos α
2 2
Enačba za poševno dolžino se glasi:
D' = K · l cos α
in za horizontalno dolžino:
D = K · l cos2 α

D = K · l sin2 γ

kjer je:

α − vertikalni kot
γ − zenitna distanca

4.3 Merjenje dolžin z elektronskimi razdaljemeri
Elektronski razdaljemeri ne izkoriščajo optičnih in geometrijskih lastnosti svetlobe ter leč,
temveč lastnost svetlobe kot elektromagnetnega valovanja. Merjenje razdalj z
elektronskimi razdaljemeri tako pomeni merjenje časa, ki ga svetloba potrebuje, da
prepotuje merjeno dolžino.
Za merjenje dolžine med dvema točkama potrebujemo elektronski razdaljemer in reflektor,
ki z oddaljene točke vrne elektromagnetne valove nazaj. Razdaljo S lahko tako določimo
po preprosti enačbi:
S=

v∆t
,
2

kjer je v hitrost elektromagnetnega valovanja in ∆t časovni interval med trenutkom oddaje
in sprejema signala. Različne tehnične rešitve omogočajo različne načine merjenja dolžin.
Poznamo impulzni, interferenčni in fazni način. Elektrooptične razdaljemere torej glede na
način merjenja razdelimo v tri skupine: impulzne, interferenčne in fazne razdaljemere.

4.3.1 Impulzni razdaljemeri
Najprej so se pojavili impulzni razdaljemeri (najstarejši je RADAR – RAdio Detection
And Ranging). Problem pri teh razdaljemerih je dolgo časa bil v nenatančnem merjenju
časa, danes pa je natančnost impulznih (± 3 mm + 1 ppm) primerljiva s faznimi
razdaljemeri. Bistvo impulznih razdaljemerov je v merjenju časa potovanja impulza
valovne širine 12 ns, odhodni in povratni impulz pa se nato primerja z referenčnim
signalom s frekvenco 15 MHz. Uporabljata se dva načina merjenja časa digitalni in
analogno-digitalni način.
Prednosti impulznih razdaljemerov so:






krajši čas merjenja (odpade grobo merjenje),
večji doseg (do 15 km),
razdaljemeri so lažji,
pri krajših razdaljah jih lahko uporabimo tudi brez reflektorja.
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Slabosti impulznih razdaljemerov:





natančnost se zmanjša, če merimo brez reflektorjev,
deformacija svetlobnega impulza zaradi atmosferskih vplivov poslabša natančnost
meritev,
zaradi varnosti ni mogoče neomejeno večati jakosti impulza

4.3.2 Interferenčni razdaljemeri
Intereferenčni razdaljemeri izkoriščajo fizikalni pojav interference svetlobe, odtod tudi
njihovo ime. Dva svetlobna žarka združimo, da nastane interferenčna slika. Oblika
intereferenčne slike je odvisna od fazne razlike med žarkoma. Žarka sta koherentna, kadar
imata enaki frekvenci (in valovni dolžini) in stalno fazno razliko. Koherentnost
zagotovimo z laserjem (kot izvorom svetlobe) in delilcem žarka.
Prednosti interferenčnih razdaljemerov:




to je najnatančnejši način merjenja dolžin,
omogoča merjenje dolžin z največjo ločljivostjo.

Slabosti interferenčnih razdaljemerov:





postopek meritev je zelo zahteven in zato potrebujemo zelo drage inštrumente in
pribor,
merjenje dolžin je mogoče le, če je zagotovljen kontinuiran premik merske prizme
od začetne do končne točke,
smiselno je meriti dolžine le do 50 m, zato se uporabljajo predvsem v laboratorijih.

4.3.3 Fazni razdaljemeri
V geodeziji uporabljamo tudi razdaljemere, kjer se časovni interval ∆t ne meri direktno,
ampak posredno s pomočjo merjenja fazne razlike med dvema valovanjema – osnovnim in
povratnim.
Vemo, da se pri širjenju valovanja sorazmerno s časom spreminja tudi faza valovanja. Čim
daljši je čas, tem večja je fazna razlika od skupnega izhodišča. Torej, če merimo fazno
razliko, smo posredno določili tudi čas. V razdaljemerih primerjamo fazi odhodnega in
povratnega valovanja. Fazna razlika nastane zaradi različno dolgih poti obeh valovanj.
Delovanje faznih razdaljemerov temelji na moduliranem elektromagnetnem valovanju.
Modulacija je združitev dveh ali več valovanj iste vrste.
Prednosti faznih razdaljemerov:






najbolj preizkušen postopek merjenja dolžin z elektrooptičnimi razdaljemeri,
instrumenti so zelo kompaktni in zato cenejši,
meritev je neobčutljiva na kratkočasovno prekinitev signala,
novejši fazni razdaljemeri omogočajo merjenje krajših dolžin(do 100 m) brez
uporabe reflektorja.
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Slabosti faznih razdaljemerov:






daljši čas merjenja, čeprav se je z novimi modeli bistveno skrajšal,
pojavljanje specifičnih cikličnih pogreškov faze,
daljše dolžine je potrebno meriti z več modulacijskimi frekvencami, kar lahko
slabša natančnost meritev,
v primerjavi z impulznim načinom merjenja potrebujejo fazni razdaljemeri veliko
bolj zapleteno optiko ter učinkovitejši izvor električne napetosti.

4.4 Kategorizacija terena
Natančno merjenje dolžin med dvema točkama v prostoru je vedno predstavljalo problem.
Natančnost merjenja dolžin je v prvi vrsti odvisna od načina merjenja, pri nekaterih načinih
pa tudi od terena, po katerem se meri. Glede na stopnjo težavnosti lahko teren razdelimo na
tri kategorije:

I. kategorija: območja mestnih naselij in industrijskih območij; območja naselij v
ravninskih predelih z nagibom terena pod 25% (14o); območja, ki so z urbanističnimi akti
predvidena za pozidavo,
II. kategorija: območja naselij v hribovskih predelih z nagibom terena večjim od 25%;
območja kmetijskih obdelovalnih zemljišč; območja kmetijskih neobdelovalnih zemljišč v
ravninskih predelih,
III. kategorija: območja gozdnih zemljišč; območja kmetijskih obdelovalnih zemljišč v
hribovskih predelih, območja planinskega in gorskega sveta.

4.5 Pogreški pri merjenju dolžin
Čeprav smo v obdobju intenzivnega razvoja elektronskih razdaljemerov, bomo v peaksi
velikokrat prisiljeni odmerjati dolžine z merskim trakom. Kljub temu, da je merjenje dolžin
s trakom enostavno, nastaja pri tem vrsta pogreškov, ki se med seboj seštevajo, delno tudi
izničujejo, rezultate pa dobimo bolj napaćne, kot bi jih pričakovali brez poznavanja
vzrokov nenatančnosti.

4.5.1 Pogreški pri merjenju z merskimi trakovi
Sistematični pogreški pri merjenju dolžin z merskim trakom nastanejo predvsem zaradi:






nepravilne dolžine traku
povesa traku
temperaturne razlike
nehorizontalnosti traku

Slučajni pogreški pri merjenju dolžin z merskim trakom nastanejo zaradi:





nenatančnega usmerjanja traku
označevanja konca traku
nepravilne sile napenjanja traku
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Glede na kategorijo terena so dovoljena naslednja maksimalna odstopanja med dvema
merjenjema s 50 metrskim trakom:

∆PN = 0,0025 d
∆I = 0,007 d

za povečano natančnost merjenja

∆II = 0,009 d
∆III = 0,012 d

za teren II. kategorije

za teren I. kategorije
za teren III. kategorije

Pogrešek dolžine (∆d) zaradi nepravilne dolžine traku (∆ld)

∆ld = l – l0
∆ld
l
l0

– pogrešek dolžine traku
– prava dolžina traku, dobljena s kompariranjem
– označena dolžina na traku (nominalna)

Za 1 m traku je vrednost pogreška ∆l =

l − l0
, za poljubno dolžino dm znaša pogrešek
l0

l − l0
⋅ d m in prava dolžina: d = dm + ∆d.
l0
Pogrešek dolžine (∆dt) zaradi temperaturne razlike:
∆d =

∆dt = dm · α · (t – t0)
∆dt
dm
α
t
t0

– pogrešek zaradi temperaturne razlike
– merjena dolžina
– temperaturni razteznostni koeficient, α za jeklo je 12·10-6 st-1
– temperatura traku pri meritvi
– temperatura traku pri +20°C (nominalna)

Prava dolžina je d = dm + ∆dt.

Pogrešek dolžine (∆u) zaradi povesa traku
8⋅u2
∆u =
3⋅ dm
Če se poves traku ne more izmeriti, se računa pogrešek dolžine po enačbi:
3

t 2 ⋅ dm
∆u =
24 ⋅ S 2

∆u
u
dm
t
S

– pogrešek dolžine zaradi povesa traku
– poves traku
– dolžina prostovisečega traku
– teža traku na meter
– sila napenjanja traku

Korigirana dolžina je d = dm - ∆u.
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Pogrešek zaradi nehorizontalnosti traku (∆r)

∆r = l' – l = l' – l' cos α
∆r
l'

α

– pogrešek dolžine
– dolžina traku
– vertikalni kot

Prava dolžina je d = dm - ∆r.

Pogrešek zaradi nenatančnega usmerjanja traku (∆e)
Računamo pri merjenju dolžin, ki so daljše od dolžine traku.
− e2
∆e = l – l' =
2l '
Najverjetnejša vrednost dolžine bo: d = d' + n · ∆e.

∆e

– pogrešek za dolžino enega traku
e
– ekscentriciteta – odmik traku od preme linije
dolžina
l
– prava dolžina traku v smeri merjene dolžine
l'
– merjena ali lomljena dolžina

Pogrešek zaradi označevanja konca traku (σd)
Računamo pri merjenju dolžin, ki so daljše od dolžine traku.

σd = ± σ 1 n ;

σd
σ1
n
l

d = l ⋅ n,

n=

d
l

– standardni odklon dolžine d
– standardni odklon stikov trakov pri polaganju traku
– število trakov
– dolžina traku

Pogrešek zaradi nepravilne sile napenjanja (∆
∆S)
∆S =

∆S
S
S0
dm
P
M

(S − S 0 ) ⋅ d m
P⋅M

– pogrešek
– sila napenjanja pri merjenju
– predpisana sila napenjanja
– merjena dolžina
– prerez traku v mm2
– modul elastičnosti jekla (200000 N/mm2)

Prava dolžina je d = dm + ∆S.

n
d'

– število trakov
– merjena
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4.5.2 Pogreški pri mejenju dolžin z razdaljemeri
Pogreške pri merjenju dolžin z razdeljemeri delimo v tri skupine:
1. skupina – pogreški odvisni od razdaljemera:





pogrešek adicijske konstante,
pogrešek faznih razlik,
pogrešek centriranja razdaljemera in reflektorja.

2. skupina – pogreški odvisni od velikosti razdalje:





pogrešek merske frekvence,
pogrešek zaradi meteoroloških vplivov,
pogrešeh hitrosti razširjanja valov.

3. skupina – ostali pogreški:




pogrešek zaradi vpliva odboja valovanja od zemeljske površine in drugih objektov,
pogrešek orientiranja prizme.

4.6 Redukcija dolžin merjenih z elektromagnetnimi razdaljemeri
Vse dolžine v naravi so izmerjene poševno. Odvisno od namena izmere imamo vrsto
redukcij, ki nam korigirajo dolžino, da jo lahko uporabljamo pri nadaljnjem delu.
Redukcije razdelimo na:





meteorološke popravke zaradi nihanja temperature, zračnega tlaka in vlažnosti,
geometrične popravke zaradi napačne horizontalne in vertikalne ekscentričnosti,
projekcijske popravke zaradi napaćne višinske razlike, ničelnega nivoja in
projekcije.

4.6.1 Meteorološki popravki
Meteorološki pogoji bistveno vplivajo na optično gostoto zemeljske atmosfere in s tem na
hitrost razširjanja elektromagnetnega valovanja. Zaradi enačbe S = v∆t pa posredno tudi
2

na dolžino. Če teh sprememb ne upoštevamo pride do napake. Vemo, da je lomni količnik
svetlobe odvisen tudi od valovne dolžine.
Atmosferske korekcije pri merjenju dolžin računamo po enačbah ali pa si sestavimo
posebne nomograme, iz katerih lahko za izmerjene meteorološke vrednosti korekcijski
faktor (v mm/km) direktno odčitamo.
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Slika 4.4 Nomogram za razdaljemer AGA Geodimeter 6

4.6.2 Geometrični popravki
Sem prištevamo vse popravke zaradi horizontalnosti in vertikalnih ekscentričnosti, tako
merilnega inštrumenta, kot tudi reflektorja. Ločimo tri vrste ekscentričnosti, ki vplivajo na
to, da izmerjena dolžina ne odgovarja razdalji med merskima točkama, katerih medsebojno
dolžino želimo izmeriti:





horizontalni ekscentriciteti razdaljemera in reflektorja,
ekscentrično stojišče razdaljemera in reflektorja,
različna višina razdaljemera in reflektorja.

Ti popravki predstavljajo relativno majhne vrednosti in jih upoštevamo le pri zelo
preciznih meritvah in na dolge razdalje.

4.6.3 Projekcijski popravki
Tu poznamo celo vrsto korekcij, odvisnih od namena, za katerega so bile dolžine merjene.
Najenostavnejši je primer, ko mrežo izravnamo in uporabljamo v prostoru na dani
nadmorski višini. V tem primeru so dolžine, popravljene za dosedanje korekcije, že
uporabljene za nadaljnje delo. V kolikor pa želimo dolžine uporabljati v projekcijski
ravnini, jih moramo reducirati na horizont. Pri tem lahko izvedemo redukcijo na ničelni
nivo ali na Gauss-Krügerjevo projekcijsko ravnino.
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VPRAŠANJA ZA PONAVLJANJE
1. Opiši metode merjenja dolžin!
2. Kakšna je razlika med faznimi in impulznimi razdaljemeri!
3. Kateri pogreški nastopajo pri merjenju dolžin z merskimi trakovi in katere pogreške
moramo upoštevati?
4. Katere popravke moramo narediti pri merjenju z elektronskimi razdaljemeri in v
katerih primerih?
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5. Horizontalni in vertikalni koti
Kot je del ravnine, ki ga omejujeta dva polkraka s skupnim začetkom, ki se imenuje vrh
kota. Pri geodetskih merjenjih in zakoličbah je kot podan s tremi točkami na terenu, od
katerih je ena vrh kota.

5.1 Horizontalni koti
Na sliki 5.1 je točka S stojišče kotomernega instrumenta (vrh kota), točki A in B pa sta
vizirni točki. Ker zavzemata kraka SA in SB v prostoru poljubno lego, oklepata
medsebojno poševni ali položajni kot, ki ga v geodeziji ne uporabljamo.

Slika 5.1: Definicije kotov
V geodeziji prikazujemo obliko in velikost Zemljinega površja v horizontalni ali
ortogonalni projekciji, zato uporabljamo HORIZONTALNI KOT. Horizontalni kot je kot v
horizontalni ravnini oziroma je projekcija poševnega kota (poševnih polkrakov SA in SB)
na horizontalno ravnino, ki poteka skozi točko S. Na sliki 5.1 je to kot β = A0SB0. Vrednost
horizontalnega kota je razlika med odčitkom d pri vizuri na desno točko (B) in odčitkom l
pri vizuri na levo točko (A):
β=d–l

Horizontalni kot je vedno pozitiven, merimo pa jih v območju od 0˚do 360˚ (oz. 0 – 400
gonov) vedno v smeri urinega kazalca.

Slika 5.2: Primer pozitivnega horizontalnega kota
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Da na terenu zares merimo horizontalne kote in ne poševnih je potrebno pred vsakim
začetkom merjenja instrument, s katerim merimo kote (teodolit, tahimeter, totalna postaja,
nivelir s horizontalno razdelbo,…) horizontirati. To pomeni, da je horizontalna razdelba
oz. limb je v horizontali. To naredimo s pomočjo trinožnega podstavka (stativa) in treh
vznožnih vijakov instrumenta tako, da vrhunimo dozno in cevno libelo.
Ponavadi moramo pred horizontiranjem instrumenta le-tega še centrirati. S tem dosežemo,
da je instrument (njegova vertikalna oz. vrtilna os Z) postavljen točno nad točko, ki je vrh
kota z znanima koordinatama (y,x) in nadmorsko višino H, kar omogoča neposredno
določevanje koordinat novih, merjenih točk.
Natančnost določitve koordinat nove točke na osnovi mejenja horizontalnih kotov je
odvisna od:
 natančnosti danih točk,
 oblike trigonometrične mreže,
 načina izračuna,
 natančnosti meritev.
Poznamo več metod merjenja horizontalnih kotov:









girusno,
Schreiberjevo,
metodo zapiranja horizonta,
francosko,
metodo dvojnih kombinacij,
sektorsko ali švicarsko metodo in
repeticijsko metodo.

Pri nas v glavnem uporabljamo prve tri metode. Schreiberjeva metoda je metoda merjenja
vseh kombinacij kotov med dvema smerema. V delovnem zvezku (R. Kamnik, Vaje iz
geodezije) si lahko podrobneje ogledate girusno metodo merjenja horizontalnih kotov. Pri
»metodi zapiranja horizonta« merimo kote med dvema sosednjima smerema, ki zapirata
horizont (vsota vseh kotov mora biti 360 °). Francoska metoda je podobna girusni, le da za
začetno smer izberemo poljubno točko. Metoda dvojnih kombinacij služi kot dopolnilna
metoda zapiranja horizonta. Pri švicarski metodi celoten horizont razdelimo na sektorje,
nato pa meritve opravljamo ločeno za vsak sektor po Schreiberjevi metodi.

5.1.1 Girusna metoda merjenja horizontalnih kotov
Je metoda merjenja večih kotov, ki imajo isti vrh. Ko instrument postavimo (centriramo in
horizontiramo), moramo določiti začetno smer merjenja na eno (trigonometrično) točko
(ponavadi na najbolj stabilno, vidno in oddaljeno točko). Odčitamo odčitek »α1« v prvi
krožni legi (I. K.L.) in nato opazujemo ostale smeri v smeri urinega kazalca do zadnje
opazovane točke »αn«. Prvi pol-girus zaključimo tako, da še enkrat odčitamo »α1«, kar
imenujemo zaključna vizura, s tem odpravimo pogrešek vlečenja horizontalnega kroga ali
limba in preverimo, ali se je stativ med meritvami kaj premaknil. Nato instrument obrnemo
v drugo krožno lego (II. K.L.) in opazujemo smeri v obratnem vrstnem redu kot prej (od αn
proti α1).
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Izračunamo dvojni kolimacijski pogrešek:

2c = (αII − αI) ,
kjer je αI = opazovana smer v I. K.L.
αII = opazovana smer v II. K.L.
Meritve v obeh krožnih legah izvajamo zato, da odstranimo kolimacijski pogrešek. Da
pridobimo čim natančnejše rezultate, pa kote ponavadi merimo v večih girusis. En girus
predstavljajo meritve vseh kotov v obeh krožnih legah. Pri meritvah v večih girusih
180°
, kjer je n število girusov, ki
zamaknemo limb oziroma horizontalno razdelbo za p =
n
jih želimo izmeriti. V primeru, da želimo neke kote izmeriti v treh girusih, bo zamik limba
v posameznem girusu potemtakem 180° / 3 = 60°, kar pomeni, da bomo kote v prvem
girusu začeli meriti z odčitki blizu 0°, v drugem girusu premaknemo limb na približno 60°,
v tretjem girusu pa na 120°. Prave vrednosti kotov na koncu izračunamo kot aritmetično
sredino reduciranih smeri v posameznem girusu.
Terenske podatke opazovanih smeri in ostala opažanja vpisujemo v trigonometrični
obrazec št. 1, katerega primer si lahko ogledate v delovnem zvezku (R.Kamnik) Vaje iz
geodezije.
Kadar pri opazovanju horizontalnih kotov ne vidimo na trigonometrično ali drugo točko, jo
moramo na ustrezen način signalizirati. Signaliziramo jo lahko s pomočjo trasirke, ali pa
nanjo postavimo različne oblike signalov ali celo lesene stolpe (glej sliko 5.3).

Slika 5.3: Primer signalizacije točk

5.1.2 Pogreški pri merjenju kotov
Osnovni konstrukcijski princip teodolita sloni na štirih mehanskih oziroma optičnih oseh:
X,Y,Z,L. Osi morajo pri merjenju in zakoličevanju kotov zavzemati med seboj določeno
lego, le tedaj so rezultati merjenja pravilni oziroma v mejah natančnosti teodolita.
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Štiri osi teodolita so:






Z os – vertikalna oz. vrtilna os alhidade
Y os – horizontalna oz. vrtilna os daljnogleda
X os – vizirna oz. kolimacijska os daljnogleda
L os – os cevne alhidadne libele oz. ravnina dozne alhidadne libele

Teodolit preizkusimo glede na naslednje pogoje:
 L os mora biti pravokotna na Z os; če pogoj ni izpolnjen, ima teodolit pogrešek
alhidadne libele,
 X os mora biti pravokotna na Y os; če pogoj ni izpolnjen, ima teodolit kolimacijski
pogrešek,
 Y os mora biti pravokotna na Z os; če pogoj ni izpolnjen, ima teodolit pogrešek v
horizontalnosti Y osi,
 pri horizontalni vizuri mora biti odčitek na vertikalnem krogu 90o (zenitna razdalja)
oziroma 0o (vertikalni kot); če pogoj ni izpolnjen ima teodolit indeksni pogrešek;
Poleg teh pogreškov ima teodolit lahko še naslednje pogreške:
 ekscentričnost alhidade, če Z os ne poteka skozi credišče razdelbe na
horizontalnem krogu,
 ekscentričnost vertikalnega kroga, če Y os ne poteka skozi središče razdelbe na
vertikalnem krogu,
 ekscentričnost vizure, če se osi Z, Y in X ne sekajo v isti točki.

Kolimacijski pogrešek, kot najpomebnejši pogrešek
X os mora biti pravokotna na Y os. Če pogoj ni izpolnjen, ima teodolit kolimacijski
pogrešek, ki ga izračunamo po enačbi:

c=

α 1 − (α 2 ± 180°)
2

Kolimacijski pogrešek eliminiramo z merjenjem v obeh krožnih legah instrumenta.

5.2 Vertikalni koti
Poleg horizontalnih kotov so še koti, katerih kraki ležijo v vertikalni ravnini. Te kote
imenujemo vertikalni koti. Pri vertikalnih kotih je en krak kota vedno horizontalen ali pa
vertikalen. Če merimo kot od horizontale proti točki T, je to vertikalni ali višinski kot, ki je
lahko elevacijski (+α) ali pa depresijski (-α) (Glej sliko 5.4). Če merimo kot od vertikale
proti točki, je to zenitna razdalja ali zenitna distanca (γ).
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T

z
+α
0°

horizont
-α

T
Slika 5.4: Primer vertikalnega kota
Vertikalne ali višinske kote merimo v območju od -90° do + 90° (0° predstavlja horizont),
zenitne distance pa v območju od 0° do + 180° (0° predstavlja zenit ali nadglavišče).
Tudi pri merjenju vertikalnih kotov moramo pred meritvami instrument horizontirati
(ponavadi tudi centrirati). Zelo pomembno je, da čim natančneje izmerimo višino
instrumenta od točke nad katero je instrumet postavljen, saj le tako lahko izračunamo
višino točke, ki jo opazujemo (to imenujemo trigonometrično višinomerstvo).
Merjenje vertikalnih kotov ne zahteva posebnih metod, vedno pa jih merimo na vseh treh
nitih v obeh krožnih legah instrumenta. Odčitke beremo na vertikalni skali (nekateri
instrumenti omogočajo izklop te skale, da nas ne moti pri merjenju samo horizontalnih
kotov), ki je pri optičnem odčitavanju ponavadi obarvana rumeno, nad njo pa je velika črka
»V«.
Terenske meritve zapisujemo v trigonometrični obrazec št. 1.V, za vertikalne kote, zelo
pomembno pa je, da na zapisnik skiciramo mesto viziranja (npr. pri viziranju na cerkev je
ponavadi mesto viziranja pod jabolkom na zvoniku).

Slika 5.5: Primer mesta viziranja na zvoniku
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VPRAŠANJA ZA PONAVLJANJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kaj je horizontalni kot?
V kakšnem območju merimo horizontalne kote.
Ali je lahko horizontalni kot negativen?
Kaj je horizontiranje in kaj centriranje instrumenta ter zakaj je oboje potrebno?
Katere metode merjenja horizontalnih kotov poznamo?
Podrobno opiši girusno metodo merjenja horizontalnih kotov?
Kaj je kolimacijski pogrešek, kako ga izračunamo in kako eliminiramo iz meritev?
Kaj je višinski kot in kaj zenitna distanca. Kakšna je razlika med njima?
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6. Konvencionalno višinomerstvo
Višinomerstvo se ukvarja z določevanjem višinskih razlik med točkami in določevanjem
nadmorskih višin točk. Višinsko razliko uporabljamo pri redukciji poševno merjenih dolžin
na horizont, pri redukciji dolžin na ničelno nivojsko ploskev in pri določanju nadmorskih
višin posameznih točk. V inženirski geodeziji določamo višine pri gradnji in rekonstrukciji
visokih in nizkih gradenj.
Metode določanja višinskih razlik oz. nadmorskih višin točk so:








merjenje višinskih razlik z merskimi trakovi,
hidrostatični nivelman,
barometrično višinomerstvo,
trigonometrično višinomerstvo,
geometrični nivelman,
satelitske metode GPS.

S tigonometričnim višinomerstvom določamo višine točk s pomočjo merjenja vertikalnega
kota ali zenitne razdalje in horizontalne ali poševne dolžine med točkama med katerima
določamo višinsko razliko. Barometrično višinomerstvo je metoda določanja višinskih
razlik z merjenjem zračnega tlaka, ki pri umirjenem ozračju enakomerno pada z višino. S
pomočjo orientiranega stereopara (to sta dva različna posnetka istega dela terena) lahko
določimo nadmorsko višino katerekoli točke na posnetku. To metodo imenujemo
fotogrametrično višinomerstvo. Satelitski način določanja višin temelji na tehnologiji GPS.

6.1 Trigonometrično višinomerstvo
Trigonometrično višinomerstvo je geodetska metoda določanja višinskih razlik med
točkami na osnovi:




merjenja vertikalnega kota oz. zenitne razdalje,
poševne ali horizontalne dolžine med točkama.

Slika 6.1: Primer določanja višinske razlike po metodi trigonometričnega višinomerstva
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Pri tem nista upoštevana vpliva ukrivljenosti Zemlje in refrakcije. Če merimo višinsko
razliko med točkama, ki sta narazen manj kot 200 m ni potrebno upoštevati vpliva
ukrivljenosti Zemlje in refrakcije. V tem primeru (glej sliko 6.1) se višinska razlika ∆H
izračuna po enačbi:
∆H = i A + d p sin α − l B
kjer je:
iA ... višina inštrumenta na točki A
lB ... višina signala na točki B
dp ... poševno merjena dolžina
α ... vertikalni kot med točkama A in B
Vpliv ukrivljenosti Zemlje je smiselno računati za dolžine daljše od 200 m. Izračunamo
(glej sliko 6.2) ga po enačbi:
D 2H
KR = −
2R

kjer je:
KR ... koeficient ukrivljenosti
DH ... horizontalna dolžina
R ... polmer Zemlje
DH

KR

Slika 6.2: Vpliv ukrivljenosti Zemlje
V tabeli 6.1 si lahko ogledate izračunane vrednosti za KR pri razdaljah od 50 m do 5 km.

DH
KR [mm]

50m
0,2

100m
0,8

200m
3,1

500m
20

1km
78

Tabela 6.1: Izračun vpliva ukrivljenosti Zemlje

Vpliv refrakcije je prikazan na sliki 6.3.

Kr
DH

Slika 6.3: Vpliv refrakcije

5km
1960
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Refrakcijsko krivuljo aproksimiramo z delom krožnega loka. Koeficient refrakcije k=R/r .
k je ponavadi 0,13

D 2H
Kr = −
⋅k
2R
Refrakcijski popravek upoštevamo pri dolžinah večjih od 500m.
Ob upoštevanju obeh vplivov se višinska razlika izračuna takole:
∆h AB = ∆h' BA + K R + K r
∆h AB = DH ⋅ ctgz AB + i − l +

ali

(l − k )
2
⋅ DH
2R

kjer je:
DH ... horizontalna dolžina
zAB ... zenitna razdalja
i ... višina inštrumenta
l ... višina signala
R ... polmer Zemlje
Natančnost višinske razlike je obratno-sorazmerna z velikostjo višinskega kota. Vpliv
refrakcije je nepredvidljiv in se z večanjem dolžine močno poveča. Natančnost je odvisna
tudi od natančnosti določitve višine inštrumenta in signala.
Natančnost meritev se giblje v intervalu od +/- 4 cm do +/- 1 mm in sicer:





pri običajnih meritvah in za daljše dolžine ….. 4cm/km
pri meritvah povečane natančnosti ………1cm/km
in za krajše dolžine (do 200m) …..1mm/100m

Metoda je uporabna za:






določanje višin trigonometričnih točk ( položajne geodetske mreže),
določanje višinskih razlik na daljše razdalje in na strmih terenih,
določanje višinskih razlik pri polarni izmeri,
določanje nepristopnih točk.

6.2 Geometrično niveliranje
Geometrično niveliranje je najnatančnejša metoda konvencionalnega višinomerstva, ki
temelji na horizontalni materialni ali optični liniji, od katere določamo vertikalne razdalje.
Pri navadnem niveliranju dosežemo nekaj milimetrsko natančnost, pri preciznem
nivelmanu pa nekaj desetink milimetra. Pri tem uporabljamo nivelir in lato.
Višinsko razliko med dvema točkama določamo na dva načina:

 z niveliranjem iz sredine
 z niveliranjem iz krajišča
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Slika 6.4: Primer niveliranja iz krajišča

Slika 6.5: Primer niveliranja iz sredine

Z niveliranjem določamo nadmorske višine stalnim višinskim točkam – reperjem, pa tudi
detajlnim točkam na zemeljski površini. Glede na to in glede na način določanja delimo
nivelmane na generalne in detajlne nivelmane.
Z generalnim nivelmanom določamo nadmorske višine stalnim višinskim točkam
oziroma reperjem, ki so lahko med seboj različno povezani. Med točkami – reperji
niveliramo z metodo niveliranja iz sredine.
Ločimo naslednje vrste generalnega nivelmana:
 Iztegnjeni aili linijski nivelman,
 Zaključeni nivelman,
 Nivelmansko vozlišče in
 Nivelmanska mreža.
Z detajlnim nivelmanom določamo nadmorske višine detajlnim točkam, ki ležijo v smeri
neke linije – trase, in točkam, ki so razporejene po zemeljskem površju v različnih smereh.
Po tem kriteriju delimo detajlni nivelman na:




linijski nivelman in
nivelman površin.

Za potrebe geodezije se največkrat uporablja niveliranje iz sredine, za potrebe gradbeništva
(profiliranje) pa pogosto tudi niveliranje iz krajišča.

6.2.1 Niveliranje iz sredine
Niveliranje iz sredine ima pred niveliranjem iz krajišča kar nekaj prednosti:

 Razdalja med točkama je lahko dvakrat večja
 Čitanje na lati je natančnejše in hitrejše od merjenja višine nivelirja
 Odpravi se pogrešek nivelirja, ki povzroči nehorizontalnost vizure
 Odpravi se vpliv ukrivljenosti Zemlje na višinske razlike
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Višinska razlika med točkama A in B je enaka vsoti delnih višinskih razlik:

h AB = h1 + h2 + ... + hn + hn +1 = [h]
Delne višinske razlike pri niveliranju iz sredine se izračunajo na naslednji način:
h1 = LZ1 – LS1, h2 = LZ2 – LS2, … hn = LZn – LSn, hn+1 = LZn+1 – LSn+1,
kjer je LZ odčitek na lati zadaj in LS odčitek na lati spredaj.
Vsota delnih višin je tako: [h] = [LZ] – [LS].
Zaradi kontrole niveliramo dvakrat in sicer TJA (hAB)in NAZAJ (hBA). Višinski razliki
dobljeni z niveliranjem v eno in v drugo smer bi morali biti po absolutni vrednosti enaki,
vendar se zaradi slučajnih pogreškov pri merjenju razlikujeta za višinsko nesoglasje fh:
fh = h AB + h BA

6.3 Nivelir
Nivelir je optično mehanski (elektronski) inštrument, ki zagotavlja horizontalno optično
linijo oziroma horizontalno vizurno os.
Nivelirje delimo glede na natančnost in na način horizontiranja vizurne osi.
Glede na natančnost nivelirje delimo na:
 nivelirje majhne natančnosti,
 nivelirje srednje natančnosti,
 nivelirje visoke natančnosti in
 nivelirje najvišje natančnosti.
Glede na način horizontiranja vizurne osi nivelirje delimo na:
 nivelirje z nivelacijsko libelo in
 nivelirje s kompenzatorjem.

6.4 Nivelmanske late
Nivelacijska lata služi pri niveliranju za odmerjanje vertikalne razdalje med horizontalno
vizuro nivelirja ter točko, ki ji želimo določiti višino.
Tehnične karakteristike nivelmanskih lat:
Zgradba lat: les, kovina, plastika
Delitev: enodelne, dvodelne, sestavljive, izvlečene
Dolžina lat: od 1 do 4m.
Na latah je pritrjena dozna libela zaradi natančnejšega držanja vertikalnosti. Pri natančnih
meritvah uporabljamo trinožnik.
Običajne nivelmanske late imajo:





razdelbo direktno na lati,
centimetrsko razdelbo,
ničla sovpada s peto late.
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Precizne late imajo:





razdelbo na invar traku,
razdelba je polcentimetrska,
ničla sovpada z ničlo late.

Primer čitanja na lati s centimetrsko razdelbo na srednji niti nivelirja si lahko ogledate na
sliki 6.6. Odčitek na lati je v tem primeru: 2,677 m.

Slika 6.6: Primer čitanja na lati

VPRAŠANJA ZA PONAVLJANJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

S čim se ukvarja višinomerstvo?
Na kakšne načine lahko določimo višinsko razliko in s tem višino?
Kakšne so prednosti niveliranja iz sredine?
Katere vrste nivelmanov poznaš?
Koliko metrov je lahko razdalja med dvema točkama pri niveliranju iz sredine?
Kaj je višinsko nesoglasje f?
Kako izračunamo popravek višinske razlike?
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7. Določanje koordinat novih točk
Včasih gostota geodetskih točk višjih redov npr. I., II. ali III. reda ne zadostuje potrebam
geodeta na terenu, zato z zgostitvijo geodetskih točk nižjih redov zgostimo mrežo
triangulacijskih točk. Ponavadi se to naredi s pomočjo presekov smeri (glej sliko 7.1), pri
čemer moramo opazovati kote in dolžine. Pri tem poznamo dve vrsti presekov, oziroma
tako imenovanih urezov:

 zunanji urez
 notranji urez
in njuno kombinacijo
 Snelliusov oz. Pothenotov način

7.1 Zunanji urez
Koordinate nove, iskane točke T lahko pridobimo s pomočjo nujnega minimalnega števila
merjenj, t.j. s presekom naprej iz minimalno dveh znanih točk proti novi točki.
Dani sta točki (njuni koordinati) A in B, na katerih smo izvršili merjenja na primerno
število znanih točk ter na novo točko T, katere koordinate iščemo. Na znanih točkah
izvršimo orientacijo smeri, tako da dobimo orientirane smerne kote ϕ TA in ϕ BT na novo
točko T.

Slika 7.1: Primer določanja koordinat po metodi zunanjega ureza
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Koordinate nove točke T pridobimo z računanjem naslednjih šestih korakov:
1. Izračun dolžine in smernih kotov med danima točkama
d=

(∆x 2 + ∆y 2 ) , tgν AB =

tgν BA =

yB − yA
xB − x A

y A − yB
ali ν BA = ν AB − 180
x A − xB

2. Izračun notranjih kotov v trikotniku kot razlika opazovanih smeri – glej sliko 7.1:
α = α TA − α AB

β = α BA − α BT

3. Izračun orientiranih smeri od danih točk proti novi točki:

ϕ BT = ν BA − β ,
γ = ϕ BT − ϕ TA

ϕ TA = α − (360° − ν AB )
α + β + γ = 180°

4. Izračun ostalih stranic po sinusnem izreku:
d AB
d
d
sin α
= BT = AT ⇒ d BT = d AB
sin γ sin α sin β
sin γ
sin β
d AT = d AB
sin γ
5. Izračun koordinatnih razlik:
∆y AT = d AT ⋅ sin ϕ TA
∆x AT = d AT ⋅ cos ϕ TA
∆y BT = d BT ⋅ sin ϕ BT
∆x BT = d BT ⋅ cos ϕ BT
6. Izračun koordinat nove točke T:
yT = y A + ∆y AT
y B + ∆y BT
xT = x A + ∆x AT
x B + ∆x BT
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7.2 Notranji urez
Notranji urez je v bistvu nasprotna naloga zunanjega ureza, saj v tem primeru smeri
opazujemo z nove proti znanim (danim) točkam. V tem primeru moramo opazovati
najmanj tri znane točke. Računanje koordinat nove točke pa lahko izvedemo na nekaj
načinov: Snelliusov oz. Pothenotov način, rešitev s pomočjo Collinsove pomožne točke,
rešitev s pomočjo Cassinijeve geometrijske konstrukcije.

7.2.1 Snelliusov oziroma Pothenotov način
Dane so koordinate treh točk Ta, Tm in Tb. Na novi točki T smo merili kote α in β proti tem
točkam (glej sliko 7.2).

Slika 7.2: Primer določitve koordinat nove točke po Snelliusovem načinu
Za izračun koordinat točke T moramo poznati smerne kote νa in νb v točkah Ta in Tb in
in
ν b = ν bm + ψ predstavlja
stranice da in db. Ker lahko izračunamo: ν a = ν am + ϕ
notranji urez računanje kotov ϕ in ψ. Potem se lahko točka T določi s presekom naprej iz
točk Ta in Tb ali z računanjem koordinatnih razlik.
Najprej lahko izračunamo naslednje kote in stranice:

tgν am =

ym − ya
y −y
x −x
; kjer je a = m m a = m ma
sin ν a
cosν a
xm − x a

tgν bm =

ym − yb
y −y
x −x
; kjer je b = m m b = m mb
sin ν b
cosν b
xm − xb

in

Računanje koordinatnih razlik (xm – xa), (xm – xb), (ym – ya), (ym – yb) se kontrolira po
enačbi:

(ym – ya) – (ym – yb) = (yb – ya)
(xm – xa) – (xm – xb) = (xb – xa).
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Vsota notranjih kotov v četverokotniku je:
α + β + γ + δ + ϕ + ψ = 360°
Najprej izrazimo polovično vsoto kotov ϕ in ψ:

ϕ +ψ
2

= 180° −

α + β +γ +δ
2

Kot γ + δ dobimo kot: γ + δ = ν am − ν bm .
Kota α in β dobimo kot razliko opazovanih smeri iz nove točke T proti danim točkam Ta,
Tm in Tb.
Da bi dobili kota ϕ in ψ, izrazimo še njuno polrazliko. V ta namen iz trikotnikov ∆Ta Tm T
in ∆ Tb Tm T izrazimo dolžino stranice dm.
Iz prvega trikotnika sledi: d m = a

sin ϕ
.
sin α

sin ψ
.
sin β
sin ϕ
sinψ
Po izenačenju dobimo: a
=b
sin α
sin β

Iz drugega trikotnika: d m = b

⇒

sinψ a sin β
=
sin ϕ b sin α

Zaradi lažjega računanja uvedimo pomožno količino µ, ki je definirana takole:
sinψ a sin β
=
in dobimo:
tgµ =
sin ϕ b sin α
sin ϕ
1
−1 =
−1
sinψ
tgµ

⇒

sin ϕ − sinψ 1 − tgµ
=
sinψ
tgµ

sin ϕ
1
+1 =
+1
sinψ
tgµ

⇒

sin ϕ + sinψ 1 + tgµ
=
sinψ
tgµ

in

Ko enačbi delimo, sledi:
sin ϕ − sinψ
ϕ +ψ
ϕ −ψ
2 cos
sin
sin ϕ − sinψ
sinψ
2
2 = tg ϕ + ψ ⋅ ctg ϕ + ψ
=
=
sin ϕ + sinψ sin ϕ + sinψ
ϕ +ψ
ϕ −ψ
2
2
2 sin
cos
2
2
sinψ
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Po drugi strani je
sin ϕ − sinψ 1 − tgµ
=
= ctg (45° + µ )
sin ϕ + sinψ 1 + tgµ
tako da dobimo:
tg

ϕ −ψ

2
oziroma

ϕ -ψ
2

⋅ ctg

ϕ +ψ
2

= arctg(tg

= ctg (45° + µ ) ⇒ tg

ϕ +ψ
2

ϕ −ψ
2

= tg

ϕ +ψ
2

⋅ ctg (45° + µ )

⋅ ctg (45° + µ )).

Od tod lahko določimo kota ϕ in ψ:
ϕ +ψ ϕ −ψ
ϕ=
+
2
2

ψ=

ϕ +ψ
2

−

ϕ −ψ
2

Za kontrolo preverimo veljavnost enačbe: α + β + γ + δ + ϕ + ψ = 360°
Za izračun koordinatnih razlik moramo po sinusnem pravilu izračunati stranice:
sin(α + ϕ )
sin( β + ψ )
in
da = a
db = b
sin α
sin β
Tako dobimo koordinatne razlike:

a sin(α + ϕ ) ⋅ sin ν a
sin α
a sin(α + ϕ ) ⋅ cosν a
∆xa= da· cosνa =
sin α
b sin( β + ψ ) ⋅ sin ν b
∆yb= db· sinνb =
sin β
b sin( β + ψ ) ⋅ cosν b
∆xb= db· cosνb =
sin β
∆ya= da· sinνa =

Najnatančnejša metoda določanja koordinat s pomočjo ureza je seveda kombinirani urez,
ki predstavlja kombinacijo notranjega in zunanjega ureza.

VPRAŠANJA ZA PONAVLJANJE
1. V katerem primeru uporabimo presek smeri oziroma urez?
2. Kakšna je razlika med zunanjim in notranjim urezom?
3. Kolikšno je najmanjše število točk, ki jih moramo opazovati pri notranjem urezu?
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8. Poligonometrija
Poligonometrija je kombinirana metoda izmere. Uporabljamo jo za natančno položajno
določanje geodetskih točk po principu poligona, le da kote in dolžine poligonskih stranic
merimo zelo natančno. Natančnost teodolita mora biti pri čitanju na horizontalnem in
vertikalnem krogu ±1'', natančnost razdaljemera pa ±(5 mm + 5mm/km). Poligonometrijo
uporabljamo predvsem pri merjenju v ozkih dolinah in na zaraščenem terenu, kjer ni
mogoče uporabiti triangulacijske in trilateracijske metode izmere.
Točke geodetskih mrež delimo na:
1. Točke temeljnih geodetskih mrež:

 položajne točke,
 višinske točke in
 gravimetrične točke.
2. Točke izmeritvenih geodetskih mrež pa delimo na:

 mestne trigonometrične točke
 navezovalne točke
 poligonske točke

8.1 Poligoniziranje, poligon, poligonske točke
Na terenu imamo različne mreže geodetskih točk. V splošnem bi morale biti zadosti mreže
temeljnih geodetskih točk, a v praksi temu ni tako, saj te mreže zaradi specifike terena ne
omogočajo podrobnejše izmere le-tega. Zato izvajamo različne zgostitve točk temeljnih
geodetskih mrež. Ena izmed takšnih zgostitev so tudi poligonske točke. Zgostitev
izvedemo z uvrstitvijo novih poligonskih točk med obstoječe geodetske točke. Nove točke
med sabo povežemo s stranicami. Postopek, ki nam to omogoča se imenuje poligonizacija,
niz točk med dvema danima geodetskima točkama se imenuje poligon, zgostitvene točke
pa poligonske točke. Sistem poligonov imenujemo poligonska mreža, ki jo sestavljajo
glavni in pomožni poligoni.
Poznamo več vrst poligonov. V odvisnosti od tega, kako so poligoni priključeni na
obstoječe trigonometrične točke ločimo (glej sliko 8.1):







obojestransko priključene poligone, ki potekajo od dane točke in se priključi na drugo
dano točko,
zaključene poligone, kjer sta začetna in končna točka poligona ista točka,
slepe poligone, kjer je na začetku poligon priključen na dano točko, konča pa se prosto
dolžinsko določene poligone, kjer sta začetna in končna točka poligona dani s
koordinatami in
proste poligone, ki se začnejo in končajo na poljubnih točkah.
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Slika 8.1: Oblike poligonskih vlakov

Pri poligonu merimo poligonske ali lomne kote in poligonske stranice (dolžine).
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8.2 Razvijanje poligona
Delo se prične z rekognosciranjem terena in stabilizacijo poligonskih točk. Nato sledi
izdelava topografij in oštevilčenje poligonskih točk. Naredi se skica poligona ter se
nadaljuje z merjenjem dolžin stranic in priklepnih ter lomnih kotov poligona, redukcijo
poševno merjenih dolžin na horizont, računanjem priklepnih in lomnih kotov poligona,
računanjem in izravnavo poligona.

VPRAŠANJA ZA PONAVLJANJE
1. Kdaj in kje razvijemo poligon?
2. Kakšna je razlika med obojestransko priključenim in slepim poligonom?
3. Kaj je lomni kot in v čem se razlikuje od smernega kota?
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9. Določanje koordinat točk višinskih geodetskih
mrež
Kot smo videli že v 3. in 6. poglavju se višinomerstvo ukvarja z določevanjem višinskih
razlik med točkami in določanjem nadmorskih višin točk. Pri tem si pomagamo z množico
geodetskih točk, tako imenovanih reperjev, ki imajo znano višino in jih lahko združujemo
v različne tipe mrež oziroma vlakov. Vemo da ločimo generalni in detajlni nivelman in v
tem smislu razlikujemo tudi nivelmanske mreže, vlake oziroma naloge znotraj
posameznega nivelmana.
Generalni nivelman služi za določanje nadmorske višine stalnim geodetskim, višinskim
točkam oziroma reperjem, ki jih lahko med sabo povezujemo v nivelmanske mreže. Tako
poznamo naslednje tipe nivelmanov oziroma mrež.

Slika 9.1: Primer nivelmanov
Reperji so stalne geodetske točke zato jih kot take tudi ustrezno trajno stabiliziramo in
zanje izdelamo topografije. To pomeni, da za vsak reper izrišemo njegov položaj v naravi
ter na skico vpišemo oddaljenosti od karakterističnih točk. Tipi reperjev so odvisni od vrste
nivelmana.
Detajlni nivelman služi za določevanje nadmorske višine točkam, ki ležijo v smeri neke
linije (ceste, železnice, vodotoka, komunalne infrastrukture, itd) in točkam, ki so po terenu
naključno porazdeljene. V tem smislu ločimo detajlni nivelman na linijski nivelman in
nivelman površin.
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Pri linijskih objektih (pri zakoličbah) uporabljamo predvsem nivelmane podolžnih in
prečnih profilov. Podolžni profil je prerez terena z vertikalno ravnino v smeri zakoličene
linije oz trase (os ceste, železnice,…). Prečni profil pa je prerez terena, usmerjen
pravokotno na os trase.
Z nivelmanom površin (detajlni nivelman) določamo nadmorske višine točk, ki so po
terenu v različnih smereh naključno porazdeljene. Pri niveliranju točk, ki morajo imeti isto
nadmorsko višino, morajo biti odčitki na lati v vsaki točki enaki. Če temu ni tako, v točki,
ki odstopa od oostalih odčitkov, zabijemo količek in na njem označimo, kje je projektirana
višina. Pri niveliranju nagnjenih ploskev (letališča, stadioni, parkirišča, itd) je treba najprej
zakoličiti točke, kamor bomo postavili lato in si izračunati želene višine, ki jih moramo
zakoličiti. Če niveliramo ukrivljene ploskve, je treba podobno kot pri nagnjenih ploskvah
najprej zakoličiti mrežo točk na ploskvi ter jim izračunati želene višine, ki jih nato
zakoličimo z nivelmanom (asfaltiranje ceste, parki, golf igrišča,…). Seveda je najlažje in
najhitreje, če lahko niveliramo iz enega stojišča, sicer pa postopamo enako kot pri
niveliranju oddaljenih točk. Niveliranje začnemo in končamo na reperju. Meritve
vpisujemo v obrazec in sproti računamo nadmorske višine detajlnih točk in izmenišč.

VPRAŠANJA ZA PONAVLJANJE
1.
2.
3.
4.

Čemu služi generalni nivelman?
Kaj je reper?
Katere vrste nivelmanov poznamo?
Čemu služi detajlni nivelman?
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10. Računanje površin
V današnjem času lahko površino parcele ali dela parcele izračunamo na več načinov in
sicer glede na razpoložljiv inštrumentarij ter glede na določitev koordinat mejnih točk.
Na splošno lahko površine računamo na naslednje načine:

 matematični način je podrobneje opisan v poglavju 10.1,
 grafični način, kjer grafično odčitavamo dolžine na karti ali uporabimo metodo kvadratne
mreže,
 polgrafični kombiniran način in
 mehanični način s pomočjo planimetrov.
Najnatančnejše se površine izračunajo na podlagi terenskih podatkov izmere, saj le-ti
vsebujejo samo pogreške izmere. Računanje površine je odvisno od metode izmere.
Površine, ki so določene na podlagi grafičnih podatkov ali s planimetriranjem, vsebujejo
poleg pogreškov izmere tudi pogreške kartiranja in pogreške grafičnega odčitavanja
podatkov na karti oziroma pogreške planimetriranja. Podrobeje si bomo ogledali
matematični način računanja površin.

10.1 Matematični načini računanja površin
Vsi matematični načini računanja površin temeljijo na računanju (in seštevanju) ploščin
trikotnikov. Zato parcelo vedno razdelimo na več trikotnikov, tako kot prikazuje slika 10.1.
Trikotnik je lahko določen z dolžinami vseh treh stranic ali z dvema stranicama in
vmesnim kotom ali z eno stranico in dvema (priležnima) kotoma. Metodo, kjer je trikotnik
določen z dolžinami vseh treh stranic, v geodeziji imenujemo trilateracija. V tem primeru
lahko ploščino trikotnika izračunamo po Herronovem obrazcu:
n

P = ∑ S i ( S i − ai )( S i − bi )( S i − ci ) ;
i =1

Si =

ai + bi + ci
2

kjer je Si srednjica ali polovica oboda i-tega trikotnika, ai, bi in ci, pa so dolžine stranic itega trikotnika.

Slika 10.1: Pri računanju površin po matematični metodi parcelo razdelimo na več
trikotnikov
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Ploščino parcele lahko izračunamo tudi po polarni metodi (Slika 10.2). V tem primeru
računamo površino na podlagi izmerjenih dolžin in kotov po enačbi:

P=

1 n
1 n
d
d
α
−
α
=
sin(
)
∑ i i +1
∑ d i d i+1 sin(ν i +1 − ν i ) ,
i +1
i
2 i =1
2 i =1

kjer so: di in αi polarni koordinati i-te točke, νi pa smerni kot i-te točke

X
3

2

νi+1
νi
1

S

di

αi
i

di+1

n

i+1 αi+1
Y

Slika 10.2: Primer polarne metode računanaja površine parcele
Pri polarni terenski izmeri parcele je lahko stojišče instrumenta v parceli, na njeni meji ali
izven parcele, kar moramo pri računanju površine parcele tudi upoštevati.

Površino parcele izmerjene po ortogonalni metodi izmere (Slika 10.3) računamo po
enačbi:

P=

1 n
∑ ( xi +1 − xi )( yi + yi +1 ) , kjer sta (xi,yi) koordinati i-te točke.
2 i =1
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i+1

1
i
y1
A

yi

x1

xi

yi+1
xi+1

B

Slika 10.3: Primer ortogonalne metode računanaja površine parcele
V geodetski praksi pa običajno iz terenskih podatkov izmere izračunamo za mejne točke
njihove geodetske (Gauss-Krugerjeve) pravokotne koordinate. V tem primeru računamo
ploščino parcele iz pravokotnih koordinat mejnih točk po eni od enačb:
pri projekciji točk na Y os:
pri projekciji točk na X os:

1 n
∑ ( xi + xi +1 )( yi +1 − yi )
2 i =1
1 n
P = ∑ ( xi − xi +1 )( y i +1 + y i )
2 i =1

P=

oziroma po Gaussovih enačbah:
urejeno po X osi:
urejeno po Y osi:

1 n
∑ xi ( yi +1 − yi −1 )
2 i =1
1 n
P = ∑ y i ( xi −1 − xi +1 )
2 i =1

P=

Splošno enačbo za izračun ploščine parcele pri projekciji točk na Y os dobimo po enačbi
(glej sliko 10.4):
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X
3

x3
2

x2

x4
x1

4
1
Y
y1

y2

y3

y4

Slika 10.4: Primer računanaja površine parcele iz koordinat
P=

x + x3
x + x4
x1 + x 2
x + x1
( y 2 − y1 ) + 2
( y3 − y 2 ) + 3
( y 4 − y3 ) + 4
( y1 − y 4 )
2
2
2
2

Iz zgornje enačbe sledi splošna enačba:

P=

1 n
∑ ( xi + xi +1 )( yi +1 − yi )
2 i =1

Pri enačbah pomeni indeks: i + 1, če je i = n, potem je n +1 = 1 in indeks
i – 1, če je i = 1, potem je 0 = n.
Zgornje enačbe veljajo le, če je označba točk zaporedna po posameznih ogliščih.

VPRAŠANJA ZA PONAVLJANJE
1. Katere metode merjenja površin poznaš?
2. Katera metoda merjenja - računanja površin je najnatančnejša?
3. Kaj moramo izmeriti, da lahko izračunamo površino po polarni metodi?
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11. Geodetske zakoličbe
Med pomembne naloge inženirske geodezije spadajo zakoličbe objektov. Zakoličba ali
zakoličenje je prenos točk iz projekta v naravo in označevanje le-teh na terenu. Te točke so
lahko oglišča zgradb, točke na oseh cest, žičnic, predorov itd.
Metode zakoličbe so podobne metodam geodetske izmere. Osnovne metode zakoličb so
koordinatne metode (ortogonalna, polarna) in metode presekov (zunanji in notranji urez,
ločni presek). Osnovna naloga je izračun zakoličbenih elementov, ki so odvisni od izbire
metode zakoličbe, od izbire danih izhodiščnih geodetskih točk, in od načina določitve
koordinat zakoličbenih točk. Pri grafičnem načinu izmerimo koordinate točk iz načrta, pri
analitičnem načinu pa zakoličbene elemente izračunamo na osnovi kotiranih mer v načrtu.

11.1 Ortogonalna metoda zakoličbe
Temelji na merski črti in izhodiščni točki. Zakoličbena elementa sta abscisa x' (na merski
črti) in ordinata y' (pravokotno na mersko črto). Zakoličbena elementa (yi', xi') za
posamezno zakoličbeno točko i izračunamo z ravninsko transformacijo koordinat z rotacijo
iz koordinatnega sistema navezovalne geodetske mreže (yi, xi) v lokalni koordinatni sistem
zakoličbe (yi', xi'). Enačbe transformacije so naslednje:
- kot rotacije izračunamo po enačbi:
y − yA
ν AB → tgν AB = B
xB − x A
- upoštevajoč ∆yi = yi − y A ; in ∆xi = xi − x A so enačbe rotacije geodetske mreže
naslednje:
yi ' = ∆yi ⋅ cosν AB − ∆xi ⋅ sin ν AB

xi ' = ∆yi ⋅ sinν AB − ∆xi ⋅ cosν AB

Slika 11.1: Primer ortogonalne metode zakoličbe
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11.2 Polarna metoda zakoličbe
Temelji na polarnih koordinatah (α, d) kot zakoličbenima elementoma. Polarni kot je kot
med smerjo na dano poligonsko točko in zakoličbeno točko. Horizontalna dolžina med
stojiščem in zakoličbeno točko pa je linearni zakoličbeni element. Najpogosteje v praksi
uporabljamo polarno metodo zakoličbe. Dane so pravokotne koordinate (P1, P2)
poligonskih in zakoličbenih točk (i). Zakoličbena elementa za posamezno točko računamo
po enačbah:

α ip = ν Pi − ν PP

2

1

1

1

Če je α ip1 < 0 , vzamemo v nadaljnih računih α ip1 +360°.

d Pi1 = ( xi − x P1 ) 2 + ( y i − y P1 ) 2

Postopek zakoličbe: Teodolit centriramo v točki P1, viziramo na dano točko P2 in z
repeticijskim vijakom nastavimo odčitek na horizontalnem krogu na vrednost 0°.
Posamezno točko zakoličimo tako, da na horizontalnem krogu nastavimo vrednost smeri
(α Pi 1 ) , na zakoličbeni dolžini (d Pi1 ) pa na terenu označimo točko (i). Pri kratkih
zakoličbenih dolžinah uporabljamo merski trak, pri daljših pa elektronski razdaljemer.
11.3 Zakoličevanje prečnih profilov
V prečnem profilu postavimo gradbeni profil tam, kjer se dno nasipa ali vrh useka približa
terenu. Gradbeni profil je sestavljen iz dveh količkov, ki ju zabijemo v teren v smeri
prečnega profila na razdalji približno 1m, in poševne deske, katere zgornji rob predstavlja
linijo nasipa ali pa podaljšek useka.
V projektu so izrisani tudi vsi prečni profili. Elemente za zakoličbo profila (razdaljo profila
od osi ceste, širino ceste, naklon nasipa oziroma useka ter višine) vzamemo iz pojekta.

Slika 11.2: Primer zakoličevanja prečnih profilov
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11.4 Računanje prostornin
Izgradnja in urejanje okolice objektov pogosto povzroča premikanje večje količine
materiala, pri čemer se pojavlja potreba po računanju volumnov. Količine zemeljske mase
se računa na različne načine, kar je odvisno od oblike izkopane ali nasute zemljine. Za
računanje uporabljamo topografske načrte, profile zemljišč, itd.

11.4.1 Računanje prostornine iz prečnih profilov
Ta način se uporablja pri projektiranju prometnic, regulacij rek, kanalov in podobno. Za
izračun prostornine potrebujemo prečne profile, na osnovi česar se računa prostornina med
dvema sosednjima profiloma.

Uporaba Winklerjeve enačbe
Zemljina med dvema zaporednima profiloma oblikuje prizmatoid (glej sliko 11.3), ki ga
lahko razdelimo na elementarna geometrijska telesa, tako dobimo (glej 11.3):






prizmo z osnovnico P1, katere prostornina je v1 = P1d
klin z osnovnico P2 – P1 – (p1 + p2), katerega prostornina je:
d
v2 = [(P2 – P1) - (p1 + p2)]
2

d
piramide z osnovnicama p1 in p2, ki imata prostornini: v3 = p1 d , v4 = p2
3
3

Vsota prostornin vseh elementov prizmatoida daje skupno prostornino zemljine mase med
dvema profiloma:
n
d
d
V = ∑ vi =P1d + [(P2 − P1 ) − ( p1 + p 2 )] + ( p1 + p2 )
2
3
1
Površini p1 in p2 lahko izrazimo kot
ab h2 − h1
m
=
kjer je b = am
p1 =
am = (h2 − h1 )2
2
2
2
Pri majhnih prečnih nagibih sta p1 in p2 enaki površini. Zgornja enačba za skupno
prostornino ima končno obliko:
 P + P2 m
2
V = 1
− (h2 − h1 ) d
2
6


V praksi pa pogosto uporabimo kar skrajšano obliko zgornje enačbe:

V =

P1 + P2
d.
2
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Slika 11.3: Primer računanja prostornin

VPRAŠANJA ZA PONAVLJANJE
1.
2.
3.
4.

Na osnovi česa se opravlja ortogonalna zakoličba?
Katere parametre potrebujemo za izvedbo polarne metode?
Katera metoda je natančnejša: ortogonalna ali polarna?
Kakšen inštrumentarij in opremo potrebujemo za izvedbo polarne zakoličbe?
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12. Osnove kartografije
Topografski načrti in karte pri nas
Topografski načrt, oziroma topografska karta, je slika na horizontalni projekcijski ravnini,
izdelana na osnovi podatkov izmere in predstavlja del zemeljske površine v določenem
pomanjšanem merilu.
Merila topografskih načrtov so od 1 : 500 do 1 : 10 000, merila topografskih kart pa so od
1 : 25 000 do 1 : 50 000.
Na načrtih in kartah predstavljamo zemeljsko površino in objekte na njej (naravni in
ustvarjeni objekti) v trodimenzionalnem smislu (3D). Na kartah večjih meril (do 1 : 2500)
so objekti v horizontalnem smislu predstavljeni v njihovi dejanski obliki. V primeru
manjših meril pa se poslužujemo kartografske generalizacije (prikaz s pogojnimi znaki,
poenostavljanje, združevanje, izpuščanje in premikanje). Višinsko predstavitev terena
lahko dosežemo na več načinov, a je ponavadi najpogosteje uporabljena metoda z
izohipsami (plastnicami). Izohipsa je linija, ki povezuje točke z istimi absolutnimi
višinami. Pri tem je pomemben izbor ekvidistance med izohipsami, ki je odvisna od merila
kartografskega prikaza. Ekvidistanca je višinska razlika med sosednjima izohipsama.

12.1 Vrste kart in načrtov ozemlja Slovenije
Temeljni topografski načrti večjih meril
vrste:
1 : 500
metoda:
območje:

terestrična izmera (ortogonalna, polarna)
naselja z zelo gosto zazidavo, intenzivna območja
(odlagališča, področja gradnje,…)
1 : 1 000
metoda: terestrična izmera (ortogonalna, polarna), katastrska
topografski,
območje: izmera
topografsko –
naselja, intenzivna območja (odlagališča, področja
katastrski načrt
gradnje,..)
1 : 2 000, 1: 2 500
metoda: terestrična izmera (ortogonalna, polarna),
območje: fotogrametrična
intenzivna območja (odlagališča, rudniki,
kamnolomi)
vsebina: kvadratna mreža (koordinatni sistem – Gauss – Krüger, lokalni), lega in oštevilčba
geodetskih točk (pogojni znaki), zgradbe z detajli in objekti, prometnice in prometne
naprave, rudarstvo in energetika z objekti, vode z objekti, prikaz višinske situacije –
izohipse, rastlinstvo in raba zemljišč (pogojni znaki), imena pomembnejših objektov,
uporaba: urbanistična dokumentacija (namenska raba prostora), za izdelavo projektov visokih in
nizkih zgradb, za izdelavo katastra komunalnih naprav, za izdelavo zakoličbenih
načrtov,
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Temeljni topografski načrti v manjših merilih
vrste:
1 : 5 000
metoda: fotogrametrična,
osnovna državna
območje: celotno območje Slovenije razen hribovitega
karta (TTN 5)
območja
1 : 10 000
metoda: fotogrametrična,
osnovna državna
območje: območje Slovenije, ki ni prikazano na TTN 5
karta (TTN10)
vsebina: ista kot pri TTN večjih meril – generaliziran prikaz: kvadratna mreža (koordinatni
sistem – Gauss – Krüger), lega in oštevilčba geodetskih točk (pogojni znaki), zgradbe in
objekti, prometnice in prometne naprave, rudarstvo in energetika z objekti, vode z
objekti, prikaz višinske situacije – izohipse, rastlinstvo in raba zemljišč (pogojni znaki),
imena pomembnejših objektov, imena krajev, ledinska imena.
uporaba: osnova za gospodarjenje s prostorom, osnova za vodenje geodetskih registrov in
evidenc (ROTE, EHIŠ), za izdelavo katastra komunalnih naprav (večji linijski objekti),
za izdelavo planiranje (prostorski ureditveni pogoji - PUP, prostorski izvedbeni načrti –
PIN,…), za projektiranje in graditev cest, daljnovodov, žičnic, regulacijo vodotokov,…
Temeljne topografske karte
vrste:
1 : 25 000
metoda: fotogrametrična,
državna topografska območje: celotno območje Slovenije ,
karta (DTK 25)
1 : 50 000
metoda: Osnova 1 : 25 000,
območje: območje Slovenije,
topografska karta
(TK50)
vsebina: Generalizacija, pogojni topografski znaki: kvadratna mreža (koordinatni sistem – Gauss
Krüger, geografske koordinate), naselja, hidrografija, prometna mreža, gozdovi,
vegetacija (pogojni znaki), prikaz višinske situacije - izohipse, imena naselij, ledinska
imena, imena gora, nadmorske višine,…
uporaba: vojaške karte (včasih uradna tajnost), osnova za registre evidenc v prostoru, pripomoček
za dejavnosti v kmetijstvu, gozdarstvu, vodnem gospodarstvu,…
Pregledne karte Slovenije
1 : 250 000
metoda: osnova za izdelavo so karte večjih meril (TK50)
1 : 400 000
območje: celotna Slovenija je prikazana na enem listu
1 : 750 000
vsebina: zelo generaliziran prikaz, pogojni zanki, dodana tematika
Tematske karte
Sem spadajo pregledne karte občin (1 : 5 000), planinske karte (1 : 25 000), avtokarta Slovenije (1 :
270 000), načrti mest, geološke karte, gozdarske karte, geografska karta,
Katastrski načrti
1 : 2 880
metoda: Grafična v času A – O monarhije (19. stol)
velika mesta
območje: večina območja Slovenije
(1 : 1000)
vsebina: prikaza lastninskih meja, objektov
uporaba: evidenca lastnine

Tabela 12.1 Vrste kart in načrtov
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VPRAŠANJA ZA PONAVLJANJE
1.
2.
3.
4.

Kam spada avtokarta Slovenije?
Kako se delijo TTN?
Kako se delijo temeljne topografske karte?
Kaj prikazujejo katastrski načrti?
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13. Global positioning system - GPS
13.1 Zajem podatkov
Danes se pri poseganju v prostor vedno pogosteje sliši izraz trajnostni razvoj. Definicija
trajnostnega razvoja prostora pravi, da moramo v prostor posegati in s prostorom ravnati
tako, da bo boljši ali vsaj enak življenjski standard omogočen tudi našim zanamcem.
Kvalitetno gospodarjenje s prostorom pa zahteva pridobivanje čim boljših podatkov o
prostoru, kjer res veliko (vse večjo) vlogo igra tudi področje geodezije in delo geodetov. Z
razvojem računalništva in informatike so se klasične geodetske metode pridobivanja
oziroma zajema podatkov pospešile, izboljšale in razširile še na nova področja, kot na
primer satelitska geodezija. Tako lahko zajem podatkov, ki je povezan z geodezijo, danes
razdelimo takole:



konvencionalne metode izmere:
o horizontalna izmera: triangulacija, trilateracija, kombinirane metode,
poligonometrija, poligonizacija, ortogonalna izmera, busolna izmera
o višinomerstvo: geometrično niveliranje, trigonometrično višinomerstvo,
barometrično višinomerstvo, hidrostatično višinomerstvo,
o prostorska izmera: prostorske merske mreže, tahimetrična izmera, grafična
izmera,
o geodetske zakoličbe,



avtomatski merilni sistemi:
o totalni merilni sistemi (elektronski tahimeter – total station),
o navigacijske metode: satelitske metode, inercialne metode,
o električni merilni sistemi,
o tridimenzionalne (3 – D) metode (fotogrametrija, fotointerpretacija),



računalniško podprti zajem podatkom:
o skeniranje, vektorizacija, digitalizacija.

Najaktualnejše metode zajema podatkov so danes vsekakor satelitske metode.

13.2 Sistem GPS
Še pred kratkim je navigacija slonela na zvezdah in orientacijskih značilnostih terena. Ti
načini so v uporabi še danes, saj so precej natančni, vendar so bili močno odvisni od
vremena. Zato se je izkazala potreba po zasnovi boljšega sistema orientacije in določevanja
lokacije na Zemlji. Eden izmed bolj pomembnih zgodnjih dosežkov na področju
navigacijskih sistemov je bil sistem LORAN (LOng RAnge Navigation). Sestavljali so ga
oddajniki na Zemlji in je omogočal ladjam ter letalom, da so določili svoj položaj
(zemljepisno širino in dolžino). Natančnost je bila »le« 1,5 km in zato kot tak za potrebe v
geodeziji ni bil primeren.
Leta 1973 pa je Ameriško Ministrstvo za obrambo (Department Of Defense, DOD) začelo
razvijati projekt NAVSTAR – GPS – NAVigation Satellite Timing And Ranging – Global
Positioning System (danes samo oznaka GPS), ki se je do danes že močno razvil in je tako
rekoč cenovno dostopen že vsakomur. Takrat so si za cilj postavili, da lahko v vsakem
trenutku, kjerkoli na Zemlji in v vsakem vremenu določijo položaj posamezne vojaške
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enote na terenu, njeno hitrost in čas v mirovanju ali premikanju. Najprej so osnovali mrežo
satelitov za nadzor medcelinskih balističnih izstrelkov, leta 1989 je v orbito poletel prvi
operativni satelit (Block II) in tako je sistem GPS v polnem obsegu zaživel leta 1995
(Block IIA – 18 satelitov, Block IIR – 6 satelitov). Isti sistem lahko uporabljajo tudi
uporabniki civilne sfere, kar pa ameriški vojski seveda ni odgovarjalo, zato so skušali
vplivati na meritve civilnih uporabnikov (S/A – Selective Availability – selektivni dostop
oziroma namerne motnje GPS signala). Danes se je meja med vojaško in civilno uporabo
sistema GPS tako rekoč že zabrisala, saj je ameriška vlada maja 2002 ukinila motnje za
civilne uporabnike (S/A).
Vzporedno so se seveda razvijali še drugi sistemi (nekateri seveda s čisto civilnimi
nameni):








INMARSAT – INternational MARitime SATellite Organisation (1979). Sistem štirih
geo-stacionarnih satelitov (nad Indijskim, Pacifiškim in Atlantskim oceanom), ki
zagotavljajo določevanje lokacije v ladijskem, letalskem in avtomobilskem prometu
prav tako pa omogoča tudi telefoniranje, faksiranje in pošiljanje podatkov. (Bauer str.
273)
ARGOS – Advance Research and Global Observation Satellite (konec '70). Civilni
sistem, ki je nastal v francosko – ameriškem sodelovanju in nudi natančnosti do 350 m.
DORIS – Détermination d'Orbite et Radiopositionnement Intégrés par Satellite.
Francoski sistem petih satelitov za proučevanje Zemlje.
PRARE – Precise Range and Range-Rate Equipment. Nemški sistem, ki pa se počasi
zaključuje.
GLONASS – GLObal'naya NAvigatsioannaya Sputnikovaya Sistema (1972). Ruski
sistem satelitov, vzpostavljen s podobnimi nameni kot ameriški GPS. Sistem je imel v
začetku leta 2002 še sedem aktivnih satelitov.

V nadaljevanju je podrobneje opisan le NAVSTAR GPS sistem, ki je najbolj aktualen v
Sloveniji.
GPS sistem je sestavljen iz treh komponent oziroma segmentov:
 VESOLJSKI SEGMENT je sestavljen iz sistema navigacijskih satelitov, ki krožijo
okrog Zemlje na višini približno 20200 km na tirnici, pod kotom 55˚ oz 60˚ glede na
ravnino ekvatorja in so razporejeni na šestih ravninah (A-F; glej tabelo 13.1).

položaj
1
2
3
4
5

A
IIA
IIA
IIA
IIA

B
IIA
IIA
IIR
IIA
II

C
IIA
IIA
IIA
IIA

D
IIA
IIR
II
IIA
II

E
IIR
II
IIA
IIR
IIA

F
IIR
IIA
IIR
IIA
IIA

Tabela 13.1: Vesoljski segment – sateliti in njihove tirnice (stanje satelitov avgusta 2002)
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Slika 13.1: Primer razvrstitve satelitov



KONTROLNI SEGMENT zajema kontrolne postaje vzdolž ekvatorja, ki imajo nalogo
nadzora nad sateliti, določanje parametrov tirnic GPS ter zagotavljanje aktualnega
navigacijskega sporočila.

Slika 13.2: Kontrolni segment in postaje po svetu



UPORABNIŠKI SEGMENT so vsi, ki sprejemajo GPS signal in na podlagi tega z
obdelovanjem signala določajo položaj z različnim hardware-om, software-om in
različnimi postopki izmere.
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Slika 13.3: Vse tri komponente sistema globalnega pozicioniranja
GPS signal je edinstven za vsak satelit posebej. Signal je postavljen na elektromagnetni
valovanji L1 in L2 frekvenc fL1 = 154 f0 = 1575,42 MHz in fL2 = 120 f0 = 1227,60 MHz,
kjer je f0 čisto sinusno valovanje frekvence f0 = 10,23 MHz. Pri tem sta valovni dolžini
obeh valovanj λL1≈ 0,19 m in λL2 ≈ 0,24 m. Signal je sestavljen iz treh delov: iz dveh
nosilnih valovanj, iz merske kode na nosilnem valovanju in iz navigacijskega sporočila.
Satelitski signal je kodiran z dvema PRN (Pseudo Random Noise – navidez naključni šum)
kodama. Tako v osnovi ločimo tri kode: P (Precise – precizno) koda, C/A (Coarse
Aquisition – groba natančnost) – merski kodi in navigacijsko kodo.
Nosilno valovanje poskrbi le za prenos merskih kod in navigacijskega sporočila do
uporabnika. Računanje razdalje na podlagi merjenja časa potovanja signala na relaciji
satelit – sprejemnik pa je omogočeno z merskima kodama, ki sta modulirani na nosilno
valovanje in navigacijskega sporočila, ki vsebuje podatke o lokaciji satelita v času oddaje
signala (satelit si lahko geodet predstavlja kot dano točko). Navigacijsko sporočilo vsebuje
torej efemeride (pozicijo) satelita, popravke ur satelita, informacije o stanju sistema in
podatke modela ionosfere.
Določanje položaja s pomočjo GPS opazovanj si lahko predstavljamo kot klasično
geodetsko nalogo – trilateracijo. Merijo se torej razdalje med satelitom in sprejemnikom na
osnovi merjenja časa potovanja signala satelit – sprejemnik (pot = hitrost krat čas). Obstaja
več tipov opazovanj, med njimi pa sta najpomembnejša tipa opazovanje kode in
opazovanje faze.
Opazovanje kode (C/A) omogoča določanje natančnosti položaja 2-3 m, kar za potrebe
geodezije ni sprejemljivo. Pri teh opazovanjih sprejemnik primerja prejeto kodo s satelita z
interno kodo, ki jo v binarni obliki ob enakem času kot satelit generira sam. Koda
generirana ob enakem času (v satelitu in sprejemniku) bi morala biti identična. Toda zaradi
potovanja signala do sprejemnika pride do zamika v kodi.

Slika 13.4: Zamik signala zaradi potovanja satelit – sprejemnik
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Opazovanja faze. V tem načinu sta uporabljana nosilna signala L1 in/ali L2. Z merjenjem
faze teh signalov lahko dosežemo milimetrsko natančnost. Merilni postopek je drugačen od
prej opisanega, saj merjenje faznega zamika ne vsebuje nobenega podatka o času oddaje
signala s satelita. Merilna metoda temelji na štetju period nosilnega signala preko časa.
Vedno sta potrebna dva sprejemnika, ki hkrati sledita nosilni signal istih satelitov (sistem
temelji na Dopplerjevem efektu). Spremembe v razlikah faz obeh sprejetih signalov se nato
pretvorijo v razdaljo (vektor) med referenčnim in mobilnim sprejemnikom, ki morata biti
vsaj 30 km narazen tako, da je vpliv ionosfere na oba signala še enak.

Slika 13.5: Sprememba v fazi signala zaradi potovanja satelit - sprejemnik
GPS se je zdel idealen sistem določevanja pozicije, saj je kazal veliko odličnih lastnosti:
signal pokriva celoten planet Zemlja in je na razpolago ves čas, sistem je neodvisen od
vremenskih pogojev, omogoča določitev položaja v treh dimenzijah (x,y,z), omogoča
relativno visoko točnost položaja in časa, pač odvisno od potreb uporabnika (za popotnika
ali vojaka "točnost" pomeni npr. 20 m, za ladje v priobalnih vodah 5 m, za geodeta pa je to
1 cm oz. manj). Ustrezno točnost dosežemo z izbiro sprejemnika (natančnost sprejemnika,
število sledečih satelitov, frekvenčni razpon, način obdelave signalov, velikost pomnilnika,
itd) in uporabljene merilne tehnike (avtonomno/diferencialno merjenje, različni merilni
načini (merjenje kode ali faze), statična ali kinematična merjenja, itd).

13.3 Načini merjenja
13.3.1 Statično merjenje
Pri tej vrsti meritev gre za klasično vrsto meritev, ki nam omogočajo največje natančnosti
(3 mm + 0,5 ppm) ter lahko vršimo merjenja na dolžinah vektorja nad 20 km. Značilni so
dolgi časi opazovanja (ura ali več). Statični način merjenja uporablajmo predvsem za
meritve nacionalne mreže, tektonska merjenja in merjenje deformacij. Prednosti te metode
se kažejo v bolj natančnih rezultatih, učinkovitosti in ekonomičnosti.

Slika 13.6: Primer statičnega načina merjenja
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13.3.2 Hitro statično merjenje (Rapid Static)
Referenčna

postaja permanentno sprejema, mobilni sprejemnik pa se giblje od točke do
točke. Natačnost te metode je 5 mm + 1 ppm, čas opazovanja od 5 do 30 minut. Hitro
statično merjenje uporabljamo pri kontrolnih in detajlnih merjenjih in pri vseh merjenjih,
kjer je potrebno pomeriti veliko točk v kratkem času. Prednosti te metode so predvsem
enostavno, hitro in učinkovito merjenje.

Slika 13.7: Primer hitrega statičnega merjenja

13.3.3 Reoccupation
Referenčna postaja permanentno sprejema, mobilni sprejemnik pa zavzame vsako točko
dvakrat. Opazovanja povezuje programski paket SKI Pro. Natančnost metode je 5 do 10
mm + 1 ppm. Uporabnost te metode je podobna kot pri hitri statični meritvi. Prednost je
predvsem v manjšem vplivu položaja satelitov saj za meritev zadostujejo že 4. sateliti.

Slika 13.8: Primer dvakratnega zajemanja točk

13.3.4 Stop and Go
Referenčna postaja permanentno sprejema, z mobilnim sprejemnikom se na prvi točki
ustavimo za nekaj minut za hitro statično določitev položaja, ali pa se za 4 "epohe"
postavimo na znano točko, nato pa se na vsaki točki ustavimo le za 2 do 3 "epohe".
Natačnost metode je 1 do 2 cm + 1 ppm. Uporabnost metode se kaže pri detajlnih in
inženirskih merjenjih ter pri meritvah cest, cevovodov, posestnih mej, digitalnega modela
reliefa in merjenju točk, ki so položajno zelo skupaj. Prednosti so v hitrem in
ekonomičnem načinu merjenja ter v uporabnosti v vozilu za kar je potrebno permanentno
slediti 4 satelite.
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Slika 13.9: Primer določevanja položaja po metodi »stop and go«

3.3.5 Kinematično s statično inicializacijo
Referenčna postaja permanentno sprejema, z mobilnim sprejemnikom na vozilu, plovilu ali
na teleskopski palici pa se za nekaj minut ustavimo na začetni točki za hitro statično
določitev položaja, ali pa se za 4 "epohe" postavimo na znano točko. Med gibanjem
izvajamo meritev z izbranim intervalom (npr. 1 s). Natačnost metode je 1 do 2 cm + 1
ppm. Uporaba te metode je največja predvsem pri trajektoriji mobilnih objektov, merjenju
cest in hidrografskih meritvah. Prednosti so v hitrem in ekonomičnem permanentnem
merjenju saj je potrebno permanentno slediti 4 satelite.

Slika 13.10: Primer kinematičnega zajemanja s statično inicializacijo

13.3.6 Kinematično z On-The-Fly inicializacijo
Referenčna postaja permanentno sprejema, mobilni sprejemnik se permanentno giblje,
meritve se izvajajo v izbranem intervalu. Natačnost metode je 1 do 2 cm + 1 ppm. Uporaba
metode je kot pri kinematičnem načinu s statično inicializacijo. Prednosti so v sistemu
AROF, kjer se inicializacija izvede med premikanjem, mobilni sprejemnik pa se lahko
permanentno giblje. Potrebno je permanentno slediti 4 satelite.

Slika 13.11: Primer zajenja z »ON the fly« inicializacijo
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13.4 GPS merjenja v realnem času (RTK)
Za centimetrsko natančnost merjenj z GPSom je treba določiti število period nosilnega
signala do vsakega satelita. Ta postopek se imenuje inicializacija. Potem lahko začnemo z
merjenjem tako, da se z mobilnim sprejemnikom premikamo od točke do točke, ali pa se
neprekinjeno premikamo za določitev trajektorij gibanja.

Hitra statična (Rapid Static): mobilni sprejemnik postavimo
kamorkoli, po približno 3 minutah določi položaj brez vnaprej
znanih koordinat - sedaj je zagotovljena ustrezna natančnost in
sprejemnik lahko premikamo.
Znana točka (Known Point): če se z mobilnim sprejemnikom
postavimo na točko z znanimi koordinatami, je potrebnih le
nekaj sekund za inicializacijo.

Med premikanjem (On The Fly): pri tej metodi se mobilni
sprejemnik nepretrgoma lahko premika, ta inicializacija
potrebuje približno 1 minuto; če je signal s satelitom pretrgan
(ovira, drevo, most), se bo sprejemnik ponovno inicializiral že v
približno 30 sekundah, ko so dostopni podatki iz 5. satelitov.
Diferencialni GPS (DGPS) je način merjenja, ki izloči velik del napak. Nenatančnost
izmerjenih razdalj izvira iz nenatančnih ur v sprejemnikih, nenatančni orbiti ter vplivov, ki
delujejo na signal, ko potuje skozi ionosfero in atmosfero. Te nenatančnosti so
spremenljive in jih je potrebno vrednotiti tisti hip, ko jih potrebujemo. Rešitev je v uporabi
dodatnega – permanentnega referenčnega sprejemnika, ki stoji na natančno znani poziciji.
Programska oprema v referenčnem sprejemniku iz psevdo razdalj in svojih koordinat
določi popravke za vsak satelit posebej. Sprejemnik namreč zaradi svoje znane pozicije
natančno ve, kakšne so pravilne razdalje do satelitov. Razlike med pravilnimi in
dejanskimi razdaljami so znane kot popravki. Le-te nato referenčni sprejemnik pošilja
mobilnim po radijski zvezi ali pa jih shrani za kasnejšo obdelavo.
Leta 2000 je Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS) začela z vzpostavitvijo
slovenskega omrežja permanentnih g-s postaj . To omrežje naj bi na celotnem državnem
ozemlju omogočalo določitev položaja s centimetrsko natančnostjo. Omrežje naj bi
vsebovalo dva nivoja:

 Prvi nivo bo predstavljalo 5 permanentnih GPS-postaj z lokacijami v Ljubljani,
Mariboru, Črnomlju, Kopru in Bovcu. Vsaj ena izmed permanentnih GPS-postaj naj bi
bila vključena v mrežo EPN (EUREF Permanent Network), s čimer bo zagotovljena
koordinatna povezava z Evropo.
 Drugi nivo bo predstavljala množica 10 – 15 permanentnih GPS-postaj, ki naj bi
omogočale »pokritost« celotnega državnega ozemlja za potrebe določanja položaja na
osnovi GPS-opazovanj v načinih DGPS in RTK-GPS.
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GPS-postaje prvega nivoja naj bi vzpostavile in upravljale državne institucije (GURS in
Geodetski inštitut Slovenije). V drugem nivoju pa je predvidena tudi možnost »privatnih«
GPS-postaj povezanih v omrežje.

13.5 Rešitve za terenski zajem podatkov
Geografski podatki so v današnjem času postali osnova za kvalitetno odločanje pri urejanju
prostora, tako urbanega kot ruralnega. Geografski informacijski sistem (GIS) je baza
prostorsko opredeljenih podatkov. Sestavljena je iz grafičnega in opisnega dela, ki ga
sestavljajo atributi povezani z objekti, ki so predstavljeni v grafični obliki.

Slika 13.12: Primer zajemanja podatkov
Prednost GIS-ov je v tem, da ne gre le za zbirko podatkov, temveč za sistem, znotraj
katerega je mogoče podatke o prostoru analizirati in ustvariti nove informacije. Vse to je
mogoče le na osnovi kvalitetnih podatkov.
Kvaliteto geografskih podatkov lahko opredelimo glede na: pozicijsko natančnost, časovno
natančnost, atributno natančnost in glede na poreklo. Kot vidimo, na natančnost in s tem
kvaliteto teh podatkov vpliva več faktorjev. Pomembna je pravilna lokacija objektov,
ažurnost (hitrost zajema sprememb, ki nastanejo v prostoru), relacija med objekti in
atributi.
Za potrebe natančnejših meritev v geodeziji pride v poštev tako rekoč le diferencialno
merjenje. Diferencialni GPS (DGPS) je način merjenja, ki izloči velik del napak.
Nenatančnost izmerjenih razdalj izvira iz nenatančnih ur v sprejemnikih, nenatančni orbiti
ter vplivov, ki delujejo na signal, ko potuje skozi ionosfero in atmosfero. Te nenatančnosti
so spremenljive in jih je potrebno vrednotiti tisti hip, ko jih potrebujemo. Rešitev je v
uporabi dodatnega – permanentnega referenčnega sprejemnika, ki stoji na natančno znani
poziciji. Programska oprema v referenčnem sprejemniku iz psevdo razdalj in svojih
koordinat določi popravke za vsak satelit posebej. Sprejemnik namreč zaradi svoje znane
pozicije natančno ve, kakšne so pravilne razdalje do satelitov. Razlike med pravilnimi in
dejanskimi razdaljami so znane kot popravki. Le-te nato referenčni sprejemnik pošilja
mobilnim po radijski zvezi ali pa jih shrani za kasnejšo obdelavo.
Za geodeta na terenu pri meritvah na terenu tako obstajata nekako dve možnosti. Prva je ta,
da si, preden začne z izmero nekega detajla, ki ga zanima, sam na znano točko postavi
neke vrste referenčni sprejemnik in nato po metodi DGPS »posname« svoj detajl.
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Elegantnejša, hitrejša in na dolgi rok cenejša pa je vsekakor mreža stalno delujočih
(permanentnih) referenčnih GPS sprejemnikov, ki bi bili na voljo vsakomur ob kateremkoli
času, brez nepotrebnega, dodatnega, predhodnega dela.
Vidimo torej, da je tehnika danes napredovala do te mere, da lahko s sistemom GPS
pridobivamo za geodezijo že povsem zadovoljive podatke oziroma rezultate merjenj (reda
velikosti enega milimetra). Problem nastopi pri kvalitetnem zajemu podatkov na terenu za
širok krog uporabnikov in transformaciji dobljenih koordinat iz globalnega GPS sistema
(WGS – 84 koordinatni sistem) v »lokalne – državne« koordinatne sisteme (v Sloveniji
Gauss – Krügerjev koordinatni sistem1), kjer se največkrat pridobljene dobre globalne
koordinate obremenijo s pogreški, ki obstajajo v državnih mrežah. Bistvenega pomena je
torej dobro poznavanje koordinatnih sistemov, transformacij in pogreškov, z namenom
pridobiti čim natančnejše koordinate. Način prehoda iz globalnega GPS koordinatnega
sistema v Gauss – Krügerjev koordinatni sistem za celotno Slovenijo še ni definiran,
kažejo pa se določene rešitve, pridobljene s pomočjo posameznih lokalnih transformacij iz
enega sistema v drugega.
Kot vidimo je GPS s sabo prinesel veliko težkega dela in potreb po razvoju najrazličnejših
sistemov in tehnoloških rešitev, saj ima tudi nekaj slabosti: v okolici opazovane točke ne
sme biti ovir, ki bi motile GPS signal, višinski podatek pridobljen z GPS opazovanji
zahteva poznavanje oblike ploskve geoida, monopolni položaj ZDA nad sistemom, poleg
tega pa so zahtevne transformacije koordinat iz globalnega GPS koordinatnega sistema v
posamezne lokalne (državne) koordinatne sisteme (v Sloveniji Gauss-Krügerjev
koordinatni sistem). Predvsem slednje predstavlja geodetu velik izziv, za rešitev le-tega pa
je potrebno dobro poznati koordinatne sisteme in zgodovino njihovega nastanka.

13.6 Instrumentarij za GPS
Od kvalitete opreme za zajem GPS podatkov na terenu in software-a so odvisni rezultati
naših meritev (natančnost oziroma natačnost koordinat). Za potrebe navigacije na morju
lahko zadostuje že sprejemnik natančnosti reda velikosti nekaj 10 metrov ali celo več, za
potrebe GIS zajema podatkov je ponavadi želena natančnost okrog 1 metra, za potrebe
katastrske geodetske izmere in druge natančnejše geodetske meritve pa moramo
zagotavljati natančnosti reda enega centimetra ali še manj. Za to imamo na voljo celo serijo
različne GPS opreme s temu primernimi cenovnimi razredi. Med nujno geodetsko opremo
za zajem podatkov GPS tako sodi GPS sprejemnik in programska oprema. GPS sprejemnik
sestavljajo naslednje komponente:










1

antena (eno ali dvo-frekvenčna),
predojačevalec (šibek signal, šum),
RF – radiofrekvenčni del (obdeluje signal),
kodna zanka (primerjava kod),
fazna zanka (primerjava sinusnih valovanj),
mikroprocesor (krmili sprejemnik),
kontrolna enota (omogoča upravljanje sprejemnika),
pomnilnik,
vir energije (baterija).

V Sloveniji je državni koordinatni sistem definiran z Zakonom o temeljni geodetski izmeri (Ur. l. SRS štev.
16/74 in 42/86), Pravilnikom o tehničnih normativih za mreže temeljnih geodetskih točk (Ur. l. SRS štev. 18980/81) in Pravilnikom o uporabi Gauss-Krügerjeve projekcije pri izdelavi državne topografske karte v
merilu 1:25000 in razdelitev na liste (Ur. l. RS štev. 36/98).
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GPS sprejemniki se med sabo ločijo po naslednjih lastnostih:
 doseženi natančnosti,
 načinu obdelave signalov,
 frekvenčnem razponu,
 številu sledečih satelitov,
 vsebnosti šuma,
 integriranem pomnilniku.

GPS sprejemnike danes proizvaja že precej proizvajalcev po različnih cenah in v različnih
oblikah, odvisno tudi od namena uporabe; glej sliko 13.14:

Meridian

Trimble 5700

Javad prego

Topcon Hiper

Leica SR510

Slika 13.14: Različni GPS sprejemniki
Naloge GPS antene so sprejem signala iz satelitov in njegovo ojačanje ter izločanje
nezaželenih šumov signala. Antene so lahko eno- ali dvo - frekvenčne bistvena pa je
njihova vodoravna postavitev in natančna izmera višine antene. Tudi antene so različnih
oblik in različnih proizvajalcev, kar je prikazano na sliki 13.15.
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Slika 13.15: Različne GPS antene

VPRAŠANJA ZA PONAVLJANJE
1. Iz katerih segmentov je sestavljen GPS?
2. Kaj sestavlja GPS sprejemnik?
3. Opiši hitro statično meritev.
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14. Geografski informacijski sistemi - GIS
Informacijski sistem je zbirka metod, pripomočkov in dejavnosti, ki jih neka organizacija
potrebuje za zadovoljevanje potreb po informacijah. Metode so postopki, ki so potrebni za
zajemanje, hranjenje, obdelavo, distribucijo in predstavitev podatkov. Pripomočke
sestavljajo ključni dejavniki informacijskega sistema, ki omogočajo njegovo delovanje
(strojna in programska oprema, aplikacijski programi, komunikacijsko omrežje, materialna
in finančna sredstva, strokovnjaki,itd). Dejavnosti pa so vse tiste aktivnosti, ki pripomorejo
k obdelavi in pretvorbi podatkov v informacije.
znanje in
izkušnje

uporabniki in
upravljalci

poslovni model in
finančna sredstva

uporabniške
aplikacije

informacijski
sistem

programska
oprema

podatkovni in
pojmovni modeli
(DBMS)

komunikacijsko
omrežje in naprave

strojna oprema

informacije

Slika 14.1: Sestavine informacijskega sistema
Informacijski sistem lahko označimo kot kombinacijo v bazi podatkov shranjenih
podatkov, človeških sposobnosti in tehničnih pripomočkov, ki skupaj z ustreznim nizom
organizacijskih postopkov proizvajajo informacije za podporo upravljanju, poslovanju in
odločanju.
Informacijske sisteme lahko po funkcionalnih značilnostih neformalno razdelimo na dve
skrajni obliki. Vsi obstoječi informacijski sistemi so dejansko bolj ali manj hibridna
kombinacija obeh navedenih osnovnih izvedb. To so registrativni ali administrativni
sistemi in izrazito procesni ali poslovni informacijski sistemi.



Registrativni informacijski sistemi so tisti, pri katerih je poudarek na zbiranju,
vzdrževanju in hranjenju določenih podatkov. Izrazit poudarek ni na možni predelavi
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podatkov v informacije in možni poslovni uporabi le-teh. Dejanska predstavitev
informacij za uporabniško odločanje ni osnovni namen teh sistemov.



Drugo kategorijo sestavljajo tako imenovani poslovni informacijski sistemi, pri
katerih je poudarek na obdelavi podatkov in ustvarjanju poslovnih informacij.
Odločanje o načinu zbiranja, zgradbi in hranjenju vsebovanih podatkov je strogo
podrejeno osnovnemu poslovnemu namenu sistema.

Med registrativne informacijske sisteme spadajo tudi tako imenovani prostorski
informacijski sistemi (PIS). Podatki so ključna sestavina vseh informacijskih sistemov. Če
imajo vsebovani podatki o pojavih opredeljeno tudi prostorsko lokacijo v stvarnem
prostoru, se tak informacijski sistem imenuje prostorski. Osnovna značilnost prostorskih
podatkov je, da imajo poleg opisnih lastnosti tudi posebne kartografske značilnosti.
Prostorske ali geografske pojave določajo izbrani opisni atributi (lastnosti) in značilni
kartografski podatki, ki podajajo njihovo lokacijo v geografskem prostoru. Geografski
pojav lahko pojmujemo kot prostorski objekt ali kot dogodek.
Informacijski sistemi
Neprostorski
informacijski
sistemi (poslovni)

Socio-ekonomski
geografski
informacijski sistemi

LIS za stavbe in zgradbe

Geografski informacijski
sistemi (GIS)

Zemljiški informacijski
sistemi (LIS)

Parcelno usmerjeni LIS

Prostorski informacijski
sistemi (PIS)
Drugi prostorski
informacijski sistemi

Druge vrste LIS
(naravni viri,
varstvo okolja,…)

LIS za infrastrukturo

LIS kot mnogonamenski kataster
(skupna vsebina in uporabniki)

Graf 14.1: Delitev informacijskih sistemov
Značilna zgleda sodobnih prostorskih informacijskih sistemov sta geografski informacijski
sistem (GIS) in zemljiški informacijski sistem LIS ( Land Information System).
Izraz GIS je pogosto tudi sinonim za ustrezno računalniško tehnologijo, metodologijo in
orodja, ki so nastala in se razvila s povezovanjem baz podatkov DBMS (Data Base
Management System) in računalniško podprte kartografije CAC (Computer Assisted
Cartography). Geografski informacijski sistem je računalniško podprt prostorski
informacijski sistem, ki omogoča sodobno upravljavsko, organizacijsko in poslovno
osnovo za zajemanje, iskanje, obdelavo, predvsem pa analiziranje, prikazovanje in
razširjanje prostorskih podatkov. Poseben poudarek je na različnih podatkovnih analizah.
Geografski informacijski sistem sestavlja pet osnovnih sestavin: splošno in posebno strojno
opremo, sistemsko in posebno programsko opremo, sistem uporabniških programov,
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integrirano bazo geografskih podatkov ter vzdrževalce in uporabnike informacijskega
sistema.
Geografske podatke lahko opredelimo kot podatke o opisnih in kartografskih lastnostih ter
odnosih med geografskimi objekti, katerih lokacija je podana v enotnem georeferenčnem
koordinatnem sistemu. Vsebovani podatki so shranjeni v integrirani GIS podatkovni bazi,
ki jo navadno tvorita splošna baza za tematske (ali opisne) podatke in posebna grafična
podatkovna baza za lokacijske podatke. V grafični podatkovni bazi so shranjeni razni
lokacijski in topološki podatki. Ti opisujejo zlasti položaj, povezljivost, obliko in sosedstvo
geografskih objektov. Večina sodobnih grafičnih podatkovnih baz temelji na
tradicionalnem kartografskem podatkovnem modelu, kjer je osnovno načelo razstavitev
obravnavanega območja na tematske plasti. Vsak podatkovni sloj obravnava določen vidik
ali lastnost območja obravnave, ki je poenostavljen in opredeljen model stvarnosti.

Slika 14.2: Primer razslojitve realnega sveta
Kompleksnost stvarnega sveta navpično razstavimo oziroma razslojimo na kartografske ali
tematske plasti. Tematska plast predstavlja niz geografskih atributnih in grafičnih
podatkov, ki opisujejo prostorsko variacijo ene značilnosti na obravnavanem geografskem
območju. V sklopu takih tematskih plasti se lahko glede na vsebovane grafične gradnike
prosojnice še naprej vodoravno razdelijo na točkovne, linijske in območne vsebinske sloje.
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Slika 14.3: Delitev vsebinskih slojev
Kartografski podatkovni model pogosto navajajo tudi kot izvedbeno osnovo za dvojno ali
hibridno arhitekturo baz podatkov GIS. Sistemi GIS, ki temeljijo na takem podatkovnem
modelu, so praviloma tehnološko sestavljeni iz dveh fizično ločenih, sicer pa povezanih
baz podatkov. Za opisne podatke običajno uporabljamo tradicionalne relacijske DBMS, ki
so namenjeni predvsem splošni poslovni rabi.
Uporabniški podatki so v GIS podatkovnih bazah navadno organizirani po projektih, s
katerimi lahko učinkovito organiziramo sorodne in povezane podatke, ki tvorijo smiselno
celoto za določeno uporabo. Projekt obsega izbrane podatkovne tematike, ki so pomensko
organizirane kot mnogo nivojska hierarhija datotek. Projektne datoteke lahko vsebujejo
raznovrstne rastrske, vektorske, CAD, TIN (Triangulated Irregular Network – nepravilna
mreža trikotnikov) in območne podatke, ki so organizirani v smislu objektov in
podobjektov. Baza podatkov (DBMS) sistema GIS mora čim bolj celovito in povezano
shranjevati štiri vrste lastnosti (atribute) in procesno obnašanje geografskih objektov:







opisni atributi (tematski podatki oz. splošne opisne lastnosti objekta),
geometrični atributi (geometrični podatki o lokaciji v stvarnem prostoru in iz koordinat
izvedene metrične vrednosti o obliki, velikosti, položaju, itd),
topološki atributi (povezljivost in sosedski odnosi med objekti),
časovni atributi (podajajo trenutek dogodka ali pa časovno obstojnost objekta),
metode (vse potrebne procesne funkcije geografskega objekta).

V bazi podatkov sistema GIS so posebnost geometrični atributi, ki so posebej organizirani
in predstavljeni bodisi v vektorski ali rastrski obliki (vektorski in rastrski objekti).
Vektorski objekt tvori niz tradicionalnih vektorskih elementov, ki so lahko točke, linije,
poligoni, vozlišča in oznake. Tem gradnikom so prirejeni razni tematski, časovni, grafični,
lokacijski, topološki in posebni atributi, ki skupaj tvorijo projektne datoteke. Vektorske
objekte lahko prikazujemo z izbranimi kartografskimi tehnikami, kot so denimo točkovni
kartografski znaki, linijski in poligonski vzorci ter ostale kartografske spremenljivke.
Vektorska topologija v sistemu GIS ne podpira načela »večnivojskih elementov«, kakor je
to navada v CAD sistemih. Vektorska točka je opredeljena z x, y (2D) ali pa z nizom x, y, z
(3D) koordinat. Vektorsko vozlišče je točka, ki končuje ali začenja vsak linijski element.
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Vektorska linija (vektor ali segment) je usmerjena povezava, ki se začne in konča v
vozlišču. Vektorski poligon tvori en ali več linijskih segmentov, ki določajo zaprto
območje.

Slika 14.4: Vektorska oblika zapisa podatkov
Rastrski objekt je dvorazsežno (2D) podatkovno polje (matrika), ki vsebuje razne vrednosti
enotnega podatkovnega tipa. Rastrska organizacija geometričnih podatkov temelji na mreži
enakih gridnih celic. Vsaka vrednost rastrskega objekta predstavlja obstoj določene
prostorske lastnosti, kot je denimo spektralni odboj, barva podobe, višina terena, oblika
rastlinstva, vrsta prsti,…

Slika 14.5: Rastrska oblika zapisa podatkov
Na trgu obstaja mnogo uporabniških programov in aplikacij namenjenih CAC, CAD
obdelavam in vključevanju DBMS baz podatkov. Eden takšnih programov je ArcView
(Arc/Info) podjetja ESRI. Gre za vektorsko aplikacijo, ki služi obdelavi in prikazu
geografskih prostorskih podatkov, seveda pa zna delati tudi z rastrskimi slikami (jpg, tif,
bmp, gif, itd). Omogoča splošen kartografski pristop k obdelavi geografskih podatkov
(razslojevanje) in povezavo le teh z bazami podatkov, ki prostorske podatke dodatno
opisujejo. Spodaj vidimo primere grafičnih podatkovnih slojev in njih kombinacijo ter
dodaten opis sloja cest.
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območje zanimanja (areal)

sloj ceste območja (linije)

sloj trgovin območja (točke)

prekrivanje slojev (območje +
ceste)

prekrivanje slojev (območje +
trgovine)

prekrivanje slojev (območje +
ceste + trgovine)

Slika 14.6: Primer sestavljanja različnih podatkovnih struktur
LENGTH
6908,965000
4582,020000
133,823800
504,436900
1044,862000
1180,695000
1699,084000
506,479900
14343,130000
11149,540000
605,432300
3030,365000
1917,946000
2513,772000
2241,486000
5614,285000

ODSEK
1328
4115
130
440
8907
8901
8904
428
314
1431
426
34
35
9030
9032
9033

DOLZ
6870,000
4506,000
400,000
1200,000
1000,000
1000,000
2747,000
470,000
14380,000
11163,000
490,000
3000,000
1910,000
5646,000
2310,000
5639,000

OPIS
POČEHOVA-ZG.KUNGOTA
VINICKA VAS-GRUSOVA
PRIKLJUČEK PESNICA
PRIKLJ. PESNICA
LIMBUSKO NABREZJE
LAZNICA-POHORJE
PEKRE
MARIBOR(DESNI BREG)
POČEHOVA-LENART
MARIBOR-RUŠE
MARIBOR (LEVI BREG)
ZAČASNI PRIKLJ.V HOČAH
SLIVNICA-FRAM
ROSNJA-RACE
DOBROVCE-KANAL SD2
DOBROVCE-HOTINJA VAS

Tabela 14.1: Primer baze podatkov

VRSTA
R2
L
AC
M1
L
L
L
M1
M2
R1
M2
AC
AC
L
L
L
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VPRAŠANJA ZA PONAVLJANJE
1.
2.
3.
4.

Kaj je DBMS?
Kako se deli zemljiški informacijski sistem?
Kako lahko predstavimo objekte?
Kaj je tematski sloj?
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15. Geodetska služba v Sloveniji
Z reorganizacijo državne uprave in uveljavitvijo Zakona o upravi (Ur. l. RS št. 67/94) se je
geodetska služba centralizirala na ravni države. Prej so občinski geodetski upravni organi
poleg povsem državnih nalog opravljali tudi tista geodetska dela in naloge, za katere
država ni imela interesa, imela pa ga je občina, če se je le-ta po pooblastitvi zakona za taka
dela tudi odločila.
Z uveljavitvijo Zakona o upravi je Ministrstvo za okolje, prostor in energijo oziroma
Geodetska uprava Republike Slovenija (GURS), kot organ v njegovi sestavi, prevzela v
neposredno upravljanje naloge geodetske službe. Ustanovljene so bile Območne geodetske
uprave in njihove izpostave, ki delujejo kot državni organi. Ker je opravljanje geodetskih
nalog specifično, določa pogoje za opravljanje te dejavnosti Zakon o geodetski dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 8/00).
Geodetsko upravo sestavljajo: glavni urad in 12 območnih geodetskih uprav s 46
izpostavami. Območna geodetska uprava z izpostavami sodeluje pri nalogah glavnega
urada, ki se nahaja v Ljubljani. V njihovo pristojnost spadajo strokovno operativna dela v
zvezi z vodenjem in vzdrževanjem registra prostorskih enot (RPE), katastra zgradb,
obnovo temeljnih geodetskih točk in vodenje ter vzdrževanje zemljiškega katastra.
Geodetske storitve po Zakonu o geodetski dejavnosti (ZgeoD, Ur. L. RS, št. 8/00) in
Zakonu o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (ZENDMPE, Ur. l.
RS, št. 52/00) izvajajo samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe, ki
izpolnjujejo pogoje za opravljanje geodetskih storitev, določene z zakonom, ki ureja
geodetsko dejavnost.
Po Zakonu o geodetski dejavnosti so geodetska dejavnost geodetske meritve in
opazovanja, kartiranje ter druga dela in postopki, ki so potrebni za evidentiranje podatkov
o nepremičninah in prostoru, za razmejevanje nepremičnin in za tehnične namene. Dela na
področju geodetske dejavnosti, katerih izvedba vpliva ali bi lahko vplivala na varnost
življenja ali zdravja ljudi, in strokovna dela in postopke v zvezi z nalogami geodetske
službe, ki jih zakon opredeljuje kot geodetske storitve, lahko opravljata samo samostojni
podjetnik posameznik ali gospodarska družba (geodetsko podjetje), ki sta vpisana v imenik
geodetskih podjetij pri Inženirski zbornici Slovenije.
Za vsako geodetsko storitev mora geodetsko podjetje imenovati odgovornega geodeta.
Odgovorni geodet je odgovoren za skladnost izdelka oziroma dela s predpisi, kar potrdi s
svojo identifikacijsko številko in podpisom na vseh zaključenih sestavinah geodetskega
izdelka oziroma druge dokumentacije, ki je v zvezi z izdelkom oziroma opravljenim
delom. Geodet, ki ima opravljen poseben strokovni izpit za izvajanje geodetskih storitev,
se izkazuje z geodetsko izkaznico.
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov s področja geodetske
dejavnosti, izvajanjem geodetske dejavnosti in izvajanjem geodetskih storitev, izvajajo
geodetski inšpektorji.
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Postopek za izdelavo elaborata ureditve meje, izravnave meje, komasacije in parcelacij ter
postopek v zvezi z obnovo meje lahko izvaja samo oseba, ki izpolnjuje pogoje po zakonu,
ki ureja geodetsko dejavnost. Posamezna tehnična opravila v okviru teh postopkov lahko
po navodilih geodeta opravi tudi druga oseba.
Organizacija GURS-a:
Direktor
Tajnica

Služba za
finančne in
splošne
zadeve

Pravna
služba

Svetovalec
vlade
Sektor za
geodezijo

Oddelek za
osnovni
geodetski
sistem
Oddelek za
državno
mejo

Sektor za
nepremičnine

Oddelek za
zemljiški
kataster
Oddelek za
kataster stavb

Svetovalec
vlade
Sektor za
kartografijo

Oddelek za
kartografijo
in
topografijo
Oddelek za
register
prostorskih
enot

Sektor za
razvoj in
informatiko

Geodetski
dokumentacijski
center

Služba za
informatiko

Oddelek za
razvoj

Oddelek za
katastrsko
klasifikacijo

Tabela 15.1: Organizacija GURS-a

15.1 Zemljiški kataster
Začetki zemljiškega katastra pri nas segajo v leto 1762, ko je Jožef Liesgang po nalogu
Marije Terezije razvil triangulacijsko mrežo Avstrije in leta 1769 še na Ogrskem. Ta
triangulacija je bila povezana s francosko Dominique Cassinia in je pri nas segala do
Varaždina.
Leta 1816 pa se je začela tudi tako imenovana katastrska izmera Avstro-Ogrske monarhije,
kar mnogi zopet povezujejo z avstrijsko cesarico Marijo Terezijo, čeprav temu ni čisto
tako. Na osnovi podatkov davčne rektifikacije je Marija Terezija leta 1764 ukazala armadi
novo kompleksno izmero vseh kronskih dežel monarhije. Izvedbo meritev je v celoti
prevzela leta 1766 ustanovljena Vojaška akademija Marije Terezije. Vojaško –
zemljemerska izmera celotnega ozemlja monarhije je trajala 23 let in se je končala že v
času cesarjevanja Jožefa II, ki je leta 1780 na prestolu nasledil Marijo Terezijo. Ta izmera
je znana kot Jožefinska izmera, njen rezultat pa je bila Vojna karta Notranje Avstrije, ki jo
je sestavljalo 250 kartnih listov v merilu 1 : 28 800. Tej izmeri je leta 1785 sledila davčnokatastrska izmera celotne monarhije, ki jo je Jožef II. uzakonil leta 1784. Rezultat te
izmere je znani Jožefinski kataster. V letih od 1806 do 1829 je bila razvita triangulacijska
mreža na avstrijskem območju Lombardije. Kasneje so povezali triangulacijsko mrežo
severnega in južnega dela Avstro-Ogrske.
Vojne s Francozi so dotlej dalj časa praktično onemogočale izvajanje terenskih
zemljemerskih del. Zato je avstrijski cesar Franc I. decembra 1817 izdal nov patent o
zemljiškem davku, ki vključuje ukaz o nadaljevanju tako imenovanega detajlnega in
ekonomskega katastrskega merjenja v kronskih deželah in določa financiranje patenta.
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Patent je določal, da se mora napraviti za vsako upravno občino zaključena katastrska
mapa v Cassinijevi kartografski projekciji in merilu 1 : 2 800, kar je desetkrat večje merilo
od 1 : 28 800, v katerem so bile izdelane vojaške karte. Vzrok tega merila je v seženjskem
merskem sistemu, kjer je en palec na katastrskem načrtu predstavljal 40 sežnjev v naravi.
Če upoštevamo, da se 1 seženj deli na 6 čevljev, ta pa na 12 palcev, in če vse skupaj
množimo še s 40, dobimo: 40 . 6 . 12 = 2880.
Leta 1839 je nastal Vojnogeografski inštitut (VGI) s sedežem na Dunaju, ki je skrbel za
triangulacijsko mrežo, nivelman in kartografijo, ter je istega leta izvedel triangulacijska
dela na celotni mreži I. reda. Tako so do leta 1862 postavili solidno osnovo za vse vojaške
in katastrske meritve.
Večina katastrskih načrtov Slovenije (razen Prekmurja, Kočevskega Roga in območij
mest) je bila izdelanega v starem seženjskem merilu 1 : 2 880. Postavitev osnovnih
geodetskih točk (triangulacija) za to izmero so izvedli za Štajersko v letih 1819 – 1823, za
Kranjsko, Koroško in Primorsko v letih 1817 – 1825, za Prekmurje pa po letu 1856.
Nekateri manjši predeli ob zahodni slovenski meji so izmerjeni v francoskih lokalnih
koordinatnih sistemih za časa Ilirskih provinc. Na območju Slovenije je bila razvita
triangulacijska mreža v treh nepovezanih koordinatnih sistemih:

 za območje province Ilirije koordinatni sistem z izhodiščem v točki Krim pri Ljubljani
(zajema Kranjsko, Koroško, Primorsko, Istro ter otoke Cres, Lošinj, Susak in Krk),
geografske koordinate po Greenwichu φ = 45º 55' 43,75'', λ = 14º 28' 32,947'',
 za območje Štajerske koordinatni sistem z izhodiščem v točki Schöckelberg pri Gradcu,
geografske koordinate po Greenwichu φ = 47º 11' 54,8745'', λ = 15º 28' 14,184'',
 za SV del današnje Slovenije (Pomurje) budimpeštanski koordinatni sistem z izhodiščem
v točki Gellerthegy (Gellertov grič) v Budimpešti, geografske koordinate po Greenwichu
φ = 47º 29' 15,97'', λ = 19º 03' 05,81''.
Na povsem novo zemljiškokatastrsko izmero Slovenije bo verjetno treba čakati še
desetletja. Vlada Republike Slovenije je oktobra 1998 imenovala medresorski programski
svet za posodobitev evidentiranja nepremičnin. Ena izmed nalog programskega sveta je
tudi usklajevanje izvedbe Projekta posodobitve evidentiranja nepremičnin, ki poteka od
leta 2000 in se bo zaključil leta 2004. Osnovni namen in cilj Projekta posodobitve
evidentiranja nepremičnin je zagotoviti vzpostavitev osnovnih podatkov o nepremičninah
in njihovem lastništvu ter z uvajanjem novih tehnologij in informatizacije evidenc
omogočati enostavnejšo in hitrejšo nadgradnjo teh podatkov za različne namene, predvsem
varovanje stvarnih pravic na nepremičninah, obdavčenje nepremičnin, nadzor trga z
nepremičninami, podporo aktivnostim v kmetijstvu, gozdarstvu in ravnanju z naravnimi
viri ter s premoženjem, podporo prostorskemu načrtovanju in stanovanjski politiki ter
statističnim obdelavam, ekologiji, geodeziji in drugim. Seveda je namen projekta tudi
približati oziroma izenačiti slovensko zakonodajo na področju upravljanja z
nepremičninami z uveljavljeno evropsko zakonodajo držav članic Evropske unije.
S prehodom iz analognih zemljiškokatastrskih načrtov na papirju in folijah v digitalne
katastrske načrte je slovenska geodetska služba zagotovila za območje celotne Slovenije
oblikovno enotno digitalno grafično evidenco zemljiškega katastra. Natančnost, kvaliteta
vsebine in usklajenost vsebine katastrskih načrtov s stanjem v naravi pa so seveda pogojeni
s stanjem izvornih zemljiškokatastrskih načrtov, iz katerih so digitalni katastrski načrti
nastali.
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15.2 Zemljiška knjiga
Okrajna sodišča imajo v svoji pristojnosti vodenje zemljiške knjige. Zemljiška knjiga ureja
stvarno pravna stanja zemljišč. Sestavljena je iz glavne knjige, zbirke listin, parcelnikov in
pomožnih evidenc, ki pomagajo pri urejanju stvarno-pravnih razmerij na zemljiščih.
Glavna knjiga je sestavljena iz treh delov:





popisni list A, ki se deli na A1, v katerem je vpisana katastrska občina, zaporedna
številka zemljiškoknjižnega vložka in sodišče, ki vodi zemljiško knjigo in na A2, v
katerem se vpisujejo spremembe, ki se nanašajo na posamezno nepremičnino,
lastninski list B, v katerega se vpisuje lastninska pravica in ostala dejstva ter poočitbe,
bremenski list C, ki se deli na C1 (vpis pravic tretjih oseb), C2 (drugi vpisi) in C3
(zastavna pravica).

Glavna knjiga se vodi po zemljiškoknjižnih vložkih (zaporedne številke od ena naprej) za
posamezno katastrsko občino. V glavno knjigo se zabeležijo tudi plombe. Ko stranka
prinese predlog za spremembo v zemljiški knjigi se za ta zemljiškoknjižni vložek določi
plomba, ki je hkrati dnevna številka (načelo vrstnega reda – nanaša se na trenutek, ko je
vložek prispel na sodišče).
V zbirki listin so zbrani dokumenti, na podlagi katerih se je dovolil vpis v zemljiško
knjigo. Vodi se za posamezno leto posebej. V parcelniku so navedene vse parcele, ki
spadajo pod isto katastrsko občino. Parcelniki se torej vodijo po posameznih katastrskih
občinah. Ločimo več vrst vpisov v zemljiško knjigo. Tako ločimo vpise (intabulacije) in
izbrise (ekstabulacije), predznambe (prednotacije) in zaznambe (adnotacije). Za zemljiško
knjigo velja tudi vpisno načelo, kar pomeni, da se zemljiškoknjižne pravice lahko
pridobijo, prenašajo, omejijo ali izgubljajo le z vpisom v zemljiško knjigo. Vpisujejo pa se
naslednje pravice: lastninska pravica, služnostna pravica, odkupna, predkupna in zakupna
pravica, pravica stvarnega bremena, zastavna pravica, pravica uporabe, prepoved
odsvojitve in obremenitve ter druge pravice po zakonu.

15.3 Register stavb
Register stavb je nepremičninska evidenca v nastajanju. V zemljiškem katastru je namreč
evidentirano le parcelno stanje, ki za objekte predstavlja le ugotovitev, da je na neki parceli
ali delu parcele stavba, nič pa o stavbi sami.
Register stavb bo povezan z zemljiškim katastrom preko parcele in bo vseboval podatke o
posameznih stavbah in sicer o namembnosti stavbe (stanovananjska stavba, poslovna
stavba, funkcionalni objekt, itd), podatke o delih stavb (stanovanjih, poslovnih prostorih,
pomožnih prostorih, itd), površinah delov stavbe in stavbe kot celote, lastniku ali lastnikih.
Register stavb bo temelj za vpis pravic na zgradbah v zemljiško knjigo ter seveda
evidenca, ki bo omogočala ustrezno obdavčitev. Stavbe v katastru zgradb so evidentirane z
identifikacijskimi številkami znotraj katastrske občine. Iz registra stavb je mogoče
pridobiti izpise, izrise, kopije in potrdila. Spremembe vpisov podatkov o stavbah v registru
stavb se bodo izvajale po uradni dolžnosti in na zahtevo strank.
Register stavb predstavlja osnovno nepremičninsko evidenco, ki služi za knjižbo
stvarnopravnih pravic, ki jih knjiži zemljiška knjiga, davčni politiki, kreditni politiki...
Spremembe v podatkih registra stavb se arhivirajo v arhivu.
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15.4 Register prostorskih enot
V registru prostorskih enot so vodeni pisni in grafični podatki o naslednjih teritorialnih
enotah in njihovih mejah:












prostorski okoliš,
statistični okoliš,
naselje,
volišče,
katastrska občina,
občina,
upravna rnota,
krajevna skupnost,
šolski okoliš,
država.

Za vsako teritorailno enoto se vodijo podatki o mejah, imenu, površini in centroidu.
Register prostorskih enot se vodi v digitalni in analogni obliki.

15.5 Evidenca hišnih številk
Evidenca hišnih številk (EHIŠ) vsebuje podatke o hišnih številkah, njihovih pripadnosti
ulicam, naseljem in drugim teritorialnim enotam. Iz te evidence se med drugim tudi izda
potrdilo, da ima nek objekt res določeno hišno številko. EHIŠ je voden v grafični in pisni
obliki, kjer so definirane osi ulic in pripadnost hišnih številk ulicam.

15.6 Kataster komunalnih naprav
Kastaster komunalnih naprav je od leta 1968 tehnična evidenca, ki vsebuje podatke o
podzemnem, površinskem in nadzemnem omrežju vodovoda, kanalizacije, plinovoda,
toplovoda, tekočih goriv, telefona, itd.
Komunalni kataster lahko vsebuje podatke o drugih komunalnih objektih, kot so: zelene
površine, opremljenost ulic, pokopališča, deponije, itd. To evidenco vodi in vzdržuje
pristojni občinski organ. Posamezne komunalne organizacije vodijo o svojih napravah in
objektih evidenco za lastne potrebe. Te evidence vsebujejo podatke o vseh vodih in
objektih, s katerimi upravljajo. Kataster komunalnih naprav pa je zbirna evidenca, ki
vsebuje podatke o primarnih in sekundarnih vodih prej omenjenih omrežij.
Temeljne funkcije, ki jih mora zagotavljati klasični KKN:








Evidentiranje komunalnih naprav in objektov na oleate,
Vodenje evidence za potrebe morebitne ponovne vzpostavitve komunalnega sistema v
prostoru,
Dajanje soglasij potencialnim graditeljem k lokacijski in gradbeni dokumentaciji,
Podlaga za projektiranje sanacij, rekonstrukcij in razširitev komunalnih sistemov,
Prenos podatkov v zbirni kataster,
Trženje podatkov in informacij drugim organizacijam, če iz kažejo za to utemeljen
interes.
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- digitalni kataster komunalnih naprav
S pomočjo sodobne tehnologije za izvedbo terenskih merjenj in sodobne informacijske
tehnologije, ki nam omogoča obdelavo podatkov o prostoru, ne govorimo več o katastru
komunalnih naprav, ampak o prostorskem informacijskem sistemu. Aplicira se za visoko
kvalitetno kartiranje, upravljanje z naravnimi viri, ekološka raziskovanja, demografska
raziskovanja, poslovni svet... KKN je tako postal samo eden izmed temeljev, ki so potrebni
za GIS.
Temeljne funkcije, ki jih mora digitalni KKN zagotavljati:

Obdržati mora vse funkcije, ki jih zagotavlja
klasični KKN – spremeni se samo medij
shranjevanja
podatkov,
in
omogočiti
uzgradnjo GIS-a, da lahko odgovori na
vprašanja:

LOKACIJO Kaj je v, na,…? Glede na
določeno lokacijo.
POGOJ Kje je.. ? Vrne lokacijo(e) glede na
vprašanje.
TREND Kaj se je spremenilo v ...? Lahko
vključi lokacijo in pogoj in najde razlike na
področju skozi čas.
VZOREC Kakšen prostorski vzorec obstaja ?
MODELIRANJE Kaj če… ?

15.7 Evidence geodetskih točk
GURS je pristojna za vodenje podatkov o geodetskih položajnih, višinskih in
gravimetričnih točk, ki so na razpolago v analogni in deloma tudi v digitalni obliki. Možno
je pridobiti podatke o položaju teh točk in njihovih koordinatah.

VPRAŠANJA ZA PONAVLJANJE
1.
2.
3.
4.

Opiši organizacijo GURS-a.
Kaj je zemljiški kataster?
Kaj je zemljiška knjiga?
Kje se vodi zemljiški kataster in kje zemljiška knjiga?
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