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srečanju SZGG v Ljubljani 
3 str. (× 3) 

• Priloga N4.5-01: Predstavitev nacionalnega poročila na EUREF-simpoziju 
v Bruslju 
13 str. 

• Priloga N4.5-02: Nacionalno poročilo za EUREF-simpozij v Bruslju poslano 
za obljavo v zborniku 
8 str. 

• Priloga N4.6-01: Program obiska na Norveškem 
2 str. 

• Priloga N4.6-02: Predstavitev prispevka na temo transformacij med 
koordinatnimi sistemi v Sloveniji v Hønefossu 
6 str. (× 3) 

• Priloga N4.6-03: Kratko poročilo o obisku na Norveškem 
1 str. 

• Priloga Z1: Zapisnik sestanka z naročnikom 
3 str. 

 
 
Skupaj (v 1. in 2. zvezku) 54 prilog. 
Skupaj (v 1. in 2. zvezku) 714 strani prilog. 
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Seznam samostojnih prilog (ločeno vezane): 
 
 

• Navodilo za določanje višin z uporabo globalnih navigacijskih satelitskih 
sistemov v državnem koordinatnem sistemu. Različica 2.0. Geodetski inšti-
tut Slovenije in Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana, marec 2008 
17 str. + 1 str. (priloga) 

 
• SiTra v2.10. Navodilo za uporabo programa. Univerza v Ljubljani, Fakulteta 

za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana, november 2008  
16 str. 

 
• SiTraNet v2.10. Navodilo za uporabo spletne aplikacije za transformacije 

koordinatnih sistemov. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geo-
dezijo, Ljubljana, november 2008  
25 str. 

 
 
Skupaj 3 samostojne priloge – v treh ločenih zvezkih. 
Skupaj v samostojnih prilogah 58 strani + 1 stran (priloga). 
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IZVLEČEK 
 
Pogodbeno delo je bilo razdeljeno na štiri sklope, posamezni sklopi pa so razdeljeni 
na naloge, in sicer: 
 
1. sklop (Horizontalni koordinatni sistem): 
 
2. sklop (Višinski sistem): 
 
3. sklop (Gravimetrični sistem): 
 
4. sklop (Podporne naloge): 
 
V 1. (uvodnem) poglavju so predstavljena izhodišča, cilji in predmet projekta. Izvlečki 
so pripravljeni po posameznih nalogah vsakega izmed štirih sklopov; glej ustrezna 
podpoglavja 2.–5. poglavja poročila, in sicer: 
 

• za SKLOP 1: 
 

• podpoglavje 2.1: NALOGA 1 
• podpoglavje 2.2: NALOGA 2 
• podpoglavje 2.3: NALOGA 3 
• podpoglavje 2.4: NALOGA 4 

 
• za SKLOP 2: 

 
• podpoglavje 3.1: NALOGA 1 
• podpoglavje 3.2: NALOGA 2 
• podpoglavje 3.3: NALOGA 3 

 
• za SKLOP 3: 

 
• podpoglavje 4.1: NALOGA 1 
• podpoglavje 4.2: NALOGA 2 

 
• za SKLOP 4: 

 
• podpoglavje 5.1: NALOGA 1 
• podpoglavje 5.2: NALOGA 2 
• podpoglavje 5.3: NALOGA 3 
• podpoglavje 5.4: NALOGA 4 
• podpoglavje 5.5: NALOGA 5 
• podpoglavje 5.6: NALOGA 6 

 
V (zadnji) Prilogi Z1 je zapisnik sestanka z naročnikom z dne 04. 02. 2009 s podrob-
nejšim dogovorom glede dokončanja in oddaje projektnega dela, vsebuje pa tudi ne-
katere predloge za nadaljevanje. V 6. poglavju je nekoliko obsežnejši pregled litera-
ture in virov neposredno ali posredno povezanih z vzpostavljanjem novega koordinat-
nega sistema v Sloveniji. 
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1 Izhodišča in predmet projekta 

1.1 Izhodišča projekta 
 
Izhodišča projekta so podana v strateških ciljih državne geodetske službe za leti 
2008 in 2009. Cilji, ki neposredno zadevajo področje državnega geodetskega sis-
tema (DGS), so: 
 

• zagotavljati kakovostno matematično podlago in sodoben državni koordinatni 
sistem kot del evropskega koordinatnega sistema, 

• do leta 2011 vzpostaviti nov državni koordinatni sistem (horizontalno in višin-
sko razsežnost) in omogočiti pretvorbo koordinat v vseh zbirkah podatkov 
skladno z usmeritvami direktive INSPIRE, 

• vzpostaviti pogoje za izvajanje geodetskih meritev uporabnikov v ETRS89 
koordinatnem sistemu, zagotavljati delovanje mreže državnih permanentnih 
postaj GNSS (globalni navigacijski satelitski sistem)  in Službe za GPS za po-
trebe nadzora delovanja mreže, posredovanja podatkov za uporabnike na 
področju izvajanja geodetskih meritev, navigacije in drugih geolociranj prostor-
skih podatkov, stanj  in dogajanj v prostoru, 

• vzpostaviti in voditi podatke o prostoru in nepremičninah v zbirkah topo-
grafskih podatkov ter zagotavljati državne karte izdelane po mednarodnih 
standardih, 

• nadalje razvijati in vzdrževati kartografski sistem RS za potrebe obrambe po 
standardih zveze NATO in slovenskih vojaških standardih, 

• zagotoviti pogoje za izpolnitev zahtev evropske direktive INSPIRE na področju 
državnega geodetskega in topografskega sistema in 

• voditi in vzdrževati podatke o gospodarski javni infrastrukturi (GJI) v zbirnem 
katastru GJI, zagotavljati pogoje za delovanje sistema evidentiranja GJI v 
Sloveniji in koordinirati povezovanje evidenc na področju GJI v Sloveniji. 

 
Posredno se DGS dotikajo še strateški cilji GURS za leto 2008 in 2009 na področju 
mednarodnega sodelovanja, in sicer: 
 

• izvajanje evropskih smernic in usmeritev ter sodelovanje v operativnih evrop-
skih in več-državnih projektih, 

• sodelovanje pri izgrajevanju evropskih in čezmejnih podatkovnih nizov z upo-
števanjem interoperabilnosti prostorskih in nepremičninskih podatkov in stori-
tev ter vpetosti v razvoj projektov slovenske e-uprave,  

• v sodelovanju z Ministrstvom za obrambo uresničevanje usmeritev zveze 
NATO z upoštevanjem interoperabilnosti pri pripravi topografskih in karto-
grafskih izdelkov,  

• strokovna pomoč drugim državam v sodelovanju z zasebnim sektorjem in 
samostojno in 

• vzpodbujanje in podpora zasebnemu sektorju pri prodoru in uveljavitvi na trgih 
drugih držav. 
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Osnovni cilji državne geodetske službe za leti 2008 in 2009 na področju DGS so: 
 

• oblikovati optimalno organizacijo državne službe v okviru javne uprave v pove-
zavi z drugimi institucijami, ki delujejo na področju evidentiranja nepremičnin in 
podatkov o prostoru, 

• oblikovati regionalne strokovno operativne centre za delovanje službe na 
lokalni ravni in 

• vzpostaviti organizacijsko strukturo, ki bo omogočala učinkovito posredovanje 
podatkov, izvajanje storitev in informiranje uporabnikov. 

 
 

   13



GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE 

1.2 Predmet projekta 
 
V skladu s cilji državne geodetske službe na področju DGS (osnovnimi kot tudi 
širšimi strateškimi cilji za leti 2008 in 2009) lahko konkretne naloge razdelimo na dva 
sklopa; prvi se nanaša na razvoj DGS, drugi sklop pa se nanaša na vzpostavitev in 
delovanje državnega omrežja permanentnih postaj GPS (SIGNAL). Oba sklopa kot 
tudi vse v nadaljevanju obravnavane glavne skupine nalog lahko smatramo za faze, 
ki se odvijajo vzporedno. Potrebna je tudi usklajenost njihovega izvajanja, saj se 
naloge medsebojno dopolnjujejo. 
 
 
Naloge na področju razvoja DGS 
 
Naloge na področju razvoja DGS, vključujejo predvsem na naloge pri prehodu na nov 
koordinatni sistem. Gre za štiri sklope nalog, in sicer: 
 

• naloge, ki se nanašajo na horizontalni koordinatni sistem, 
• naloge, ki se nanašajo na višinski sistem, 
• naloge, ki se nanašajo na gravimetrični sistem, ter 
• podporne naloge na področju DGS. 

 
 
1 Naloge, ki se nanašajo na horizontalni koordinatni sistem 
 
Naloge, ki se nanašajo na horizontalni koordinatni sistem, so: 
 
1.1 dopolnitev modela transformacij med koordinatnimi sistemi, 
1.2 analiza skladnosti okvirnih navezovalnih mrež, 
1.3 povezava aktivnega in pasivnega omrežja geodetskih točk in 
1.4 normativna ureditev novega koordinatnega sistema. 
 
 
2 Naloge, ki se nanašajo na višinski sistem 
 
Naloge, ki se nanašajo na višinski sistem, so: 
 
2.1 nadaljevanje prehoda na nov višinski sistem, 
2.2 priprava projekta GNSS- in gravimetrične izmere na nivelmanu in 
2.3 povezava omrežja SIGNAL z nivelmansko in gravimetrično mrežo. 
 
 
3 Naloge, ki se nanašajo na gravimetrični sistem 
 
Naloge, ki se nanašajo na gravimetrični sistem, so: 
 
3.1 dopolnilne gravimetrične meritve in izračun in 
3.2 nadaljevanje zasnove novega geoida. 
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4 Podporne naloge na področju DGS 
 
Podporne naloge na področju DGS, so: 
 
4.1 delovanje komisije za DGS, 
4.2 koordinacija in realizacija postopkov prehoda na nov koordinatni sistem, 
4.3 promocija novega koordinatnega sistema, 
4.4 posodobitev spletne strani DGS (vsebine), 
4.5 priprava letnega poročila in udeležba na konferenci EUREF in 
4.6 sodelovanje s tujimi svetovalci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt je bil izveden v sodelovanju Geoodetskega inštituta Slovenije ter 
Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. 
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2  Naloge na horizontalnem koordinatnem sistemu 

 

2.1 Dopolnitev modela transformacij med koordinatnimi sistemi               
(NALOGA 1.1) 

 
Nadgradnje programov izvedel: mag. Klemen Kozmus Trajkovski, FGG  
Poročilo in povzetek pripravil: mag. Klemen Kozmus Trajkovski, FGG  
 
Povzetek 
 
Izvedena je bila nadgradnja programskega paketa SiTra oziroma SiTraNet, in sicer 
na podlagi dogovora z naročnikom. Zadnji različici programov imata oznako 2.10. 
Pripravljena je bila tudi dopolnjena različica navodil programa. 
 
Novosti in dopolnitve v zadnji različici: 
 
• možnost podajanja ravninskih koordinat v poljubnem zaporedju – tudi y(E), x(N)), 
• možnost izpisa transformiranih ravninskih koordinat v poljubnem zaporedju, 
• možnost izpisa pretvorjenih ravninskih koordinat v poljubnem zaporedju in 
• grafični prikaz geometrijske razporeditve točk in prikaz lege mreže točk glede na 

državno mejo RS. 
 
Navodili za uporabo programov SiTra in SiTraNet sta v ločeno vezanih prilogah, in 
sicer: 
 

• Navodilo za uporabo programa SiTra v2.10. 
• Navodilo za uporabo spletne aplikacije SiTraNet v2.10. 

 
Datoteki za namestitev programa SiTra sta na zgoščenki z rezultati projekta. 
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2.1.1 Opis programa SiTra 
 
Program SiTra 2.10 omogoča izvedbo naslednjih postopkov: 
 

• izračun transformacijskih parametrov na osnovi koordinat veznih točk, 
• izračun transformiranih koordinat na osnovi transformacijskih parametrov, 
• shranjevanje lastnih lokalnih transformacijskih parametrov v bazo, 
• pretvorbo koordinat na referenčnih elipsoidih, 
• interpolacijo absolutnega modela geoida in preračun višin ter 
• grafični prikaz mreže točk in prikaz lege točk na območju Republike Slovenije. 

 
Datoteke programa SiTra za polno namestitev in nadgradnjo ter navodila za regi-
stracijo so objavljeni na spletni strani http://sitra.sitranet.si/. 
 
Program je zaščiten pred neupravičeno uporabo. Vgrajen je zaščitni mehanizem, ki 
temelji na registracijski številki, na podlagi katere je izdana aktivacijska koda. Regi-
stracijo je treba izvesti ob vsaki polni namestitvi programa. Nadgradnja program 
ohrani aktivacijo. Aktivacijsko kodo uporabniku izdajo avtorji programa. Avtorji pro-
grama vodijo evidenco registriranih uporabnikov. Neaktiviran program je povsem ne-
uporaben. 
 
Navodila za uporabo programa so napisana v HTML-obliki. Navodila so dostopna 
preko menija Start ali neposredno v mapi, kjer je program nameščen.  
 
Program SiTra ima do dne 13. 11. 2008 registriranih 194 geodetov z geodetsko 
izkaznico iz 117 podjetij z dovoljenjem za opravljanje geodetskih storitev. 
 

2.1.2 Opis programa SiTraNet 
 
Spletna aplikacija SiTraNet 2.10 omogoča izvedbo naslednjih postopkov: 
 

• izračun transformacijskih parametrov na osnovi koordinat veznih točk, 
• izračun transformiranih koordinat na osnovi danih državnih ali regionalnih 

transformacijskih parametrov (ETRS89  D48/GK in D48/GK  D96/TM), 
• pretvorbo koordinat ETRS89 v D96/TM na referenčnem elipsoidu GRS80 in 
• interpolacijo absolutnega modela geoida (znotraj transformacije). 

 
Spletna aplikacija SiTraNet je prosto dostopna preko svetovnega spleta (interneta). 
Do aplikacije lahko dostopamo preko poljubnega spletnega brskalnika. Aplikacija je 
dostopna na naslovu http://sitranet.si. 
 
Navodila za uporabo so stalno objavljena na spletni strani programa v HMTL in PDF 
obliki. Navodila HTML lahko uporabnik odpre v poljubnem brskalniku, za branje PDF 
datotek pa mora biti na računalniku uporabnika nameščen ustrezen program, npr. 
Adobe Reader. 
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2.1.3 Nadgradnja programa SiTra 
 
V okviru nadgradnje programa SiTra so bila izvedena naslednja dela: 
 

• možnost urejanja 2R-podatkov (določanje vrstnega reda koordinat x in y oz. N 
in E), 

• možnost izbire vrstnega reda izpisa ravninskih koordinat – x(N), y(E) ali 
obratno, 

• grafični prikaz geometrijske razporeditve mreže točk in prikaz lege točk na 
območju Republike Slovenije, 

• testiranje delovanja novih opcij v programu, 
• dopolnitev navodil za uporabo in 
• izdelava datoteke za polno namestitev in nadgradnjo prejšnje različice. 

 
Vsi registrirani uporabniki iz geodetskih podjetij ter vsi uporabniki programa, zapo-
sleni na Geodetski upravi RS, so bili dne 13. 11. 2008 po e-pošti obveščeni o izidu 
nove verzije. Vsem obstoječim uporabnikom se priporoča nadgradnja programa, saj 
polna namestitev nove verzije izbriše aktivacijo in prepiše baze transformacijskih 
parametrov. 
 

2.1.4 Nadgradnja programa SiTraNet 
 
V okviru nadgradnje spletne aplikacije SiTraNet so bila izvedena naslednja dela: 
 

• izdelava modula za pretvorbo koordinat ETR89 v D96, 
• možnost izbire vrstnega reda izpisa ravninskih koordinat – x(N), y(E) ali 

obratno – v vseh modulih, 
• možnost vnosa elipsoidnih koordinat v različnih oblikah (v vseh modulih, kjer 

se pojavita elipsoidna širina in dolžina), 
• testiranje delovanja novih opcij v programu in 
• dopolnitev navodil za uporabo. 
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2.2 Analiza skladnosti okvirnih navezovalnih mrež                                       
(NALOGA 1.2) 

 
Povzetek pripravil: Sandi Berk, GI  
 
 
Povzetek 
 
Analiza upošteva zgostitev t. i. ETRS-točk, ki je bila načrtovana v skladu z analizo 
pokritosti države z ETRS-točkami iz leta 2007. Izmero na novih ETRS-točkah je 
izvedla GURS. Poročila o obdelavi opazovanj so v Prilogi N1.2-01 (delovišče 
Haloze), Prilogi N1.2-02 (delovišče Idrija) in Prilogi N1.2-03 (delovišče Pohorje). 
 
V okviru projekta je bila izvedena tudi obdelava opazovanj za delovišče Kočevje; tudi 
na tem delovišču je meritve izvedel naročnik. K poročilu o obdelavi tega delovišča (ki 
je podano v nadaljevanju) sodijo Priloge N1.2-04. 
 
Na osnovi zgoščenega niza ETRS-točk je bil izveden ponoven izbor veznih točk tri-
kotniške transformacije. Izbor temelji na nizu veznih točk RAZLIČICA 1.0, kjer so bile 
vezne točke izbrane predvsem glede na geometrijski kriterij. Izbor je torej sledil pred-
vsem načelu optimalne razporeditve veznih točk. Ponoven izbor veznih točk poleg 
geometrijskega upošteva tudi kriterij kakovosti veznih točk. Izbrane vezne točke naj 
bi bile tiste, ki so za dano območje kar najbolj reprezentativne. Rezultat ponovnega 
izbora veznih točk je niz veznih točk RAZLIČICA 2.0. 
 
Niz veznih točk različica 2.0 vsebuje 560 veznih točk. Najmanjša razdalja med dvema 
sosednjima veznima točkama znaša 2 km, največja nekaj manj kot 12 km, povprečna 
razdalja vezne točke do najbližje sosednje vezne točke pa znaša okoli 4 km. Z novo 
različico so precej zmanjšani največje kotno striženje (manjše od 20 ″), največja dol-
žinska deformacija (manjša od ± 0,01 %) in največja površinska deformacija (manjša 
od ± 0,01 %). Slednje pomeni, da bi se pri transformaciji za 1 m2 lahko spremenila le 
parcela večja od 10.000 m2 (1 ha), in sicer v najbolj neugodnem primeru. Seznam 
veznih točk RAZLIČICE 2.0 je v Prilogi N1.2-05. 
 
Niz veznih točk tvori 1136 trikotnih transformacijskih območij, dobljenih z Delaunay-
jevo triangulacijo. Pri tem je uporabljenih tudi 18 pomožnih veznih točk (zunaj držav-
nega ozemlja) – skupaj torej 578 veznih točk. S preverjanjem kakovosti veznih točk s 
pomočjo optimalnih transformacijskih parametrov v neposrednih okolicah le-teh smo 
dejansko dobili tudi 560 optimalnih nizov transformacijskih parametrov. Območja 
veljavnosti le-teh bi lahko določili z Veronojevo teselacijo – uporabimo torej niz 
parametrov, ki pripada našemu območju najbližji točki iz niza veznih točk RAZLIČICA 
2.0. Pregled transformacijskih parametrov v neposrednih okolicah veznih točk ter 
cenilk kakovosti posameznih veznih točk RAZLIČICE 2.0 je v Prilogi N1.2-06. 
 
Izvedena je bila tudi ponovna analiza pokritosti države z ETRS-točkami. Prikaz večjih 
območij nepokritosti z ETRS-točkami po zadnji zgostitvi je v Prilogi N1.2-07. 
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2.2.1 Zgostitev ETRS-točk v centralni bazi geodetskih točk 
 
 
Poročilo pripravil: Sandi Berk, GI  
Vodje terenskih izmer: Žarko Komadina, Dani Majcen in Peter Hojan, vsi GURS 
Obdelave opazovanj: Katja Bajec, GI, Dani Majcen in Peter Hojan, oba GURS 
 
 
V letu 2008 se je nadaljevalo zgoščevanje t. i. ETRS-točk na območju države, ki 
bodo služile predvsem kot vezne točke za povezavo med starim in novim državnim 
koordinatnim sistemom. Zgoščevanje v letu 2008 je temeljilo na analizi pokritosti 
države z ETRS-točkami iz leta 2007 (Razvoj DGS 2007, § 2.2, Priloga N1.2-01). 
 
Zgostitev ETRS-točk v letu 2008 vključuje štiri delovišča z delovnimi imeni: 
 

• Haloze, 
• Idrija, 
• Pohorje in 
• Kočevje. 

 
Skupaj je bilo z zgostitvijo v letu 2008 določenih 21 novih ETRS-točk. 
 
GNSS-izmero in naknadno obdelavo opazovanj je v okviru svojih rednih del izvedel 
naročnik projekta – Geodetska uprava Republike Slovenije. Izjema je delovišče 
Kočevje, za katerega je izmero izvedel naročnik, naknadna obdelava opazovanj pa je 
bila izvedena v okviru projekta. Poročila o obdelavah opazovanj, ki so bila pri-
pravljena na GURS, so: 
 

• Priloga N1.2-01 (delovišče Haloze), 
• Priloga N1.2-02 (delovišče Idrija) in 
• Priloga N1.2-03 (delovišče Pohorje). 

 
Sledi poročilo o obdelavi GPS-opazovanj za zgostitev ETRS-točk na območju Ko-
čevja. 
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2.2.1.1 Poročilo o obdelavi GPS-opazovanj za delovišče Kočevje 
 
Obdelavo izvedla: Katja Bajec, GI 
Poročilo pripravila: Katja Bajec, GI  
 
 
Uvod 
 
Terenska ekipa GURS (Žarko Komadina) je 09. 09. 2008, 10. 09. 2008 in 08. 10. 
2008 na območju Kočevja izvajala statična GNSS-opazovanja na geodetskih točkah 
20, 34, 56, 76, 17z2 in 355s. Pri terenskih meritvah je bil uporabljen GNSS-spre-
jemnik Trimble R8 Model 2 z anteno SPS88x Internal. 
 
Opazovanja smo naknadno obdelali na Geodetskem inštitutu (Katja Bajec). 
 
Določitev koordinat teh točk v D96 koordinatnem sistemu pomeni zgostitev mreže 
točk z določenimi D96 in D48 koordinatami in s tem možnost pridobitve boljših trans-
formacijskih parametrov med starim in novim državnim koordiinatnim sistemom. 
 
 
Terenske meritve 
 

Ime 
točke Začetni čas meritev 

Trajanje meritev 
[h:mm:ss] Metoda izmere Višina antene [m]

76 9.9.2008 10:21 2:03:30 FastStatic 1,353 
34 9.9.2008 12:54 1:59:00 FastStatic 1,632 
20 10.9.2008 10:26 2:01:20 FastStatic 1,343 

355 s 10.9.2008 12:55 2:04:00 FastStatic 1,586 
17z2 8.10.2008 10:10 1:51:45 FastStatic 2,000 
56 8.10.2008 13:02 1:58:30 FastStatic 2,000 

 
Tabela 2.2.1.1-1: Trajanje izmere. 

 

 
 

Slika 2.2.1.1-1: Razporeditev ETRS-točk. 
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Obdelava opazovanj 
 
GNSS opazovanja smo naknadno obdelali s programom Trimble Business Center 
Ver 1.12. Meritve smo obdelali na 2 načina. 
 
Pri obeh načinih so bile za izračun vektorjev uporabljene precizne efemeride (IGS 
Final Orbits). 
 

Začetni čas – končni čas sp3-datoteka 
9.9.2008 1:59:46 – 10.9.2008 1:44:46 igr14962.sp3[1] 

10.9.2008 1:44:46 – 11.9.2008 1:44:46 igr14963.sp3[1] 
8.10.2008 1:59:46 – 9.10.2008 1:44:46 igr15003.sp3[1] 

 
 
Navezava posamezne točke na eno VRS-postajo 
 
Izračunali smo vektorje med referenčnimi (VRS) in merjenimi točkami : Virtual_47 - 
76, Virtual_48 - 34, Virtual_52 - 17z2, Virtual_53 - 56, Virtual_56 - 20, Virtual_57 - 
355 s. 
 
 

 
 

Skica 2.2.1.1-2: Razporeditev ETRS-točk in VRS-postaj. 
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OD DO TIP 
REŠITVE 

HOR. NAT. 
[m] 

VER. NAT. 
[m] dX[m] dY[m] dZ[m] 

DOLŽINA 
VEKTORJA 

[m] 
Virtual_47 76 Fixed 0,008 0,028 -1219,774 -7806,029 2662,2 8337,221 
Virtual_48 34 Fixed 0,007 0,008 -187,554 -4656,416 918,189 4749,785 
Virtual_52 17z2 Fixed 0,003 0,005 2,7 4,934 -8,952 10,572 
Virtual_53 56 Fixed 0,007 0,009 4284,159 -672,875 -4335,553 6132,194 
Virtual_56 20 Fixed 0,006 0,026 1035,377 4296,609 -2061,31 4876,664 
Virtual_57 355 s Fixed 0,006 0,023 -810,868 -3791,205 1838,972 4290,986 

 
Tabela 2.2.1.1-2: Pregled obdelanih vektorjev. 

 
 
Navezava na več bližnjih permanentnih postaj 
 
Izračunali smo vektorje, ki povezujeo referenčne točke ILIB, GSR1, TREB in CRNO 
in merjene točke. Permanentne postaje so bile obravnavane kot dane točke, 
koordinate merjenih točk so bile pridobljene z izravnavo mreže.  
 
 

Point ID Easting 
(Meter)  

Easting
 Error 

(Meter) 

Northing 
(Meter)  

Northin
g Error
(Meter) 

Elevation 
(Meter)  

Elevatio
n Error 
(Meter) 

76 489939,004 0,004 57276,271 0,005 507,707 0,022 
34 492713,654 0,005 54761,722 0,007 523,932 0,012 
20 487626,640 0,002 47266,077 0,003 551,168 0,015 
56 495403,575 0,004 47264,577 0,005 511,492 0,016 

355 s 480293,910 0,004 52763,632 0,006 642,725 0,028 
17z2 497166,221 0,003 53119,968 0,003 829,919 0,007 

 
Tabela 2.2.1.1-3: Dokončne D96/TM-koordinate. 
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Seznam prilog k poročilu o obdelavi GNSS-opazovanj, ki skupaj tvorijo 
Priloge N1.2-04 (delovišče Kočevje): 
 
• Priloga 1: Obdelava z navezavo na VRS; poročilo programa TBC – Baseline Pro-

cessing Report – Summary 
• Priloga 2: Obdelava z navezavo na VRS; poročilo programa TBC – Point List 
• Priloga 3: Obdelava z navezavo na VRS; poročilo programa TBC – Project Com-

putation report 
• Priloga 4: Obdelava z navezavo na stalne GNSS postaje – 76; poročilo programa 

TBC – Baseline Processing Report – Summary 
• Priloga 5: Obdelava z navezavo na stalne GNSS postaje – 76; poročilo programa 

TBC – Network Adjustment Report 
• Priloga 6: Obdelava z navezavo na stalne GNSS postaje – 34; poročilo programa 

TBC – Baseline Processing Report – Summary 
• Priloga 7: Obdelava z navezavo na stalne GNSS postaje – 34; poročilo programa 

TBC – Network Adjustment Report 
• Priloga 8: Obdelava z navezavo na stalne GNSS postaje – 20; poročilo programa 

TBC – Baseline Processing Report – Summary 
• Priloga 9: Obdelava z navezavo na stalne GNSS postaje – 20; poročilo programa 

TBC – Network Adjustment Report 
• Priloga 10: Obdelava z navezavo na stalne GNSS postaje – 56; poročilo pro-

grama TBC – Baseline Processing Report – Summary 
• Priloga 11: Obdelava z navezavo na stalne GNSS postaje – 56; poročilo pro-

grama TBC – Network Adjustment Report 
• Priloga 12: Obdelava z navezavo na stalne GNSS postaje – 355s; poročilo pro-

grama TBC – Baseline Processing Report – Summary 
• Priloga 13: Obdelava z navezavo na stalne GNSS postaje – 355s; poročilo pro-

grama TBC – Network Adjustment Report 
• Priloga 14: Obdelava z navezavo na stalne GNSS postaje – 17z2; poročilo pro-

grama TBC – Baseline Processing Report – Summary 
• Priloga 15: Obdelava z navezavo na stalne GNSS postaje – 17z2; poročilo pro-

grama TBC – Network Adjustment Report 
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Zaključek 
 
Razlike ravninskih koordinat, pridobljenih z enim in drugim načinom obdelave, so 
manjše od 1,5 cm: 
 

 E [m] N[m] H[m] h[m] 
76 – VRS 489939,000 57276,267 507,723 554,106 
76 - perm 489939,004 57276,271 507,707  
razlika 0,004 0,004 0,016  

34 – VRS 492713,640 54761,714 523,940 570,304 
34 - perm 492713,654 54761,722 523,932  
razlika 0,014 0,008 0,008  

20 – VRS 487626,631 47266,085 551,182 597,444 
20 - perm 487626,640 47266,077 551,168  
razlika 0,009 0,008 0,014  

56 – VRS 495403,565 47264,587 511,464 557,726 
56 - perm 495403,575 47264,577 511,492  
razlika 0,010 0,010 0,028  

355s – VRS 480293,902 52763,632 642,754 689,220 
355s - perm 480293,910 52763,632 642,725  

razlika 0,008 0,000 0,027  
17z2 – VRS 497166,213 53119,968 829,926 876,318 
17z2 - perm 497166,221 53119,968 829,919  

razlika 0,008 0,000 0,007  
 

Tabela 2.2.1.1-4: Primerjava rezultatov obdelave z navezavo 
na VRS-pos ajo in stalne GNSS-postaje. t

 
Pri navezavi na VRS-postajo nam da informacijo o natančnosti določitve koordinat 
natančnost določitve vektorja VRS-geodetska točka. Z navezavo na več stalnih 
GNSS-postaj pa dobimo informacijo o natančnosti  z izravnavo, s čimer je ocena 
natančnosti bolj zanesljiva. 
 
Zato upoštevamo rezultate  obdelave GNSS-opazovanj z navezavo na več perma-
nentnih postaj. 
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2.2.2 Zgostitev veznih točk trikotniške transformacije 
 
Horizontalne koordinate z zgostitvijo v letu 2008 določenih 21-ih novih ETRS-točk v 
D48/GK in D96/TM so v preglednici: 
 

Oznaka točke D48/GK D96/TM 
polna kratka y x e n Opomba 

17-3-00168-Z0 168Z 577734,770 133259,540 577365,658 133743,250 Haloze 
17-3-00220-Z0 220Z 575871,970 139845,030 575502,944 140328,683 Haloze 
17-3-00008-Z2 8Z2 584335,880 144103,650 583966,950 144587,016 Haloze 
14-3-00010-Z0 10Z 425844,940 85064,050 425473,139 85550,787 Idrija 
14-3-00441-Z0 441Z 417390,220 87600,320 417018,308 88087,165 Idrija 
3-3-00014-Z0 14Z 424299,470 98071,660 423927,954 98558,795 Idrija 
3-3-00019-Z0 19Z 416085,190 102724,180 415713,386 103211,543 Idrija 
3-3-00022-Z0 22Z 420056,500 101049,910 419684,832 101537,148 Idrija 
3-3-00259-Z0 259Z 428545,780 100772,900 428174,475 101259,938 Idrija 
3-3-00028-Z0 28Z 421964,870 108048,710 421593,425 108536,046 Idrija 
3-3-00031-Z0 31Z 417498,600 110201,520 417127,042 110688,838 Idrija 
3-3-00005-Z0 5Z 431457,570 93400,570 431086,158 93887,360 Idrija 
3-3-00087-Z0 87Z 424031,550 103221,190 423660,103 103708,301 Idrija 
3-3-00009-Z0 9Z 422456,200 93857,040 422084,592 94343,963 Idrija 
8-2-00373-Z2 373Z2 427543,730 107117,330 427172,491 107604,443 Idrija 
6-3-00076-Z0 76Z 490310,800 56790,440 489939,004 57276,271 Kočevje 
6-3-00034-Z0 34Z 493085,510 54275,950 492713,654 54761,722 Kočevje 
6-3-00020-Z0 20Z 487998,730 46780,500 487626,640 47266,077 Kočevje 
6-4-00056-Z0 56Z 495775,460 46779,160 495403,575 47264,577 Kočevje 
6-4-00355-S0 355S 480665,930 52277,960 480293,910 52763,632 Kočevje 

19-3-00184-Z0 184Z 520664,420 150007,440 520295,655 150492,927 Pohorje 
 
 
Točke iz zgornje preglednice so bile dodane: 
 
 prečiščenemu seznamu razpoložljivih ETRS-točk (potencialne vezne točke), ki 

se je s tem povečal iz 1943 na 1964 točk, in 
 seznamu izbranih veznih točk RAZLIČICA 1.0, ki se je s tem povečal iz 598 na 

619 točk oziroma upoštevaje pomožne točke (zunaj Slovenije) iz 616 na 637 
točk. 
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Osnovni parametri gostote in razporeditve niza vseh ETRS-točk pred zgostitvijo1 so: 
 
v D48/GK: 
 
 najmanjša razdalja do najbližje sosednje točke v nizu  = 69,377 m 
 največja razdalja do najbližje sosednje točke v nizu   = 19851,810 m 
 povprečna razdalja do najbližje sosednje točke v nizu  = 1461,065 m 

 
v D96/TM: 
 
 najmanjša razdalja do najbližje sosednje točke v nizu  = 69,410 m 
 največja razdalja do najbližje sosednje točke v nizu   = 19852,178 m 
 povprečna razdalja do najbližje sosednje točke v nizu  = 1461,081 m 

 
Osnovni parametri gostote in razporeditve izbranih veznih točk RAZLIČICA 1.02 so: 
 
v D48/GK: 
 
 najmanjša razdalja do najbližje sosednje točke v nizu  = 3000,971 m 
 največja razdalja do najbližje sosednje točke v nizu   = 19851,810 m 
 povprečna razdalja do najbližje sosednje točke v nizu  = 4137,790 m 

 
v D96/TM: 
 
 najmanjša razdalja do najbližje sosednje točke v nizu  = 3001,060 m 
 največja razdalja do najbližje sosednje točke v nizu   = 19852,178 m 
 povprečna razdalja do najbližje sosednje točke v nizu  = 4137,834 m 

 
Nove ETRS-točke, katerih D96/TM-koordinate so bile določene v letu 2008 imajo 
interne številke od 2008 do 2028. Po izvedenih analizah zgostitve veznih točk se je 
pokazalo, da je bila točka 373Z2 na območju Idrije (z interno oznako 2022) že iz-
merjena, tako da je po zgostitvi skupaj 1963 ETRS-točk. 
 
Osnovni parametri gostote in razporeditve niza vseh ETRS-točk po zgostitvi3 so: 
 
v D48/GK: 
 
 najmanjša razdalja do najbližje sosednje točke v nizu  = 69,377 m 
 največja razdalja do najbližje sosednje točke v nizu   = 11608,412 m 
 povprečna razdalja do najbližje sosednje točke v nizu  = 1480,667 m 

 
v D96/TM: 
 
 najmanjša razdalja do najbližje sosednje točke v nizu  = 69,410 m 
 največja razdalja do najbližje sosednje točke v nizu   = 11608,449 m 
 povprečna razdalja do najbližje sosednje točke v nizu  = 1480,683 m 

                                                 
1 Gre za niz 1943 prečiščenih ETRS-točk. 
 
2 Gre za izbrani niz 598 veznih točk pred zgostitvijo z novodoločenimi ETRS-točkami v letu 2008, in 
sicer brez pomožnih veznih točk. 
 
3 Gre za niz 1963 prečiščenih ETRS-točk – skupaj z novodoločenimi ETRS-točkami v letu 2008. 
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Vidimo, da se je glede na parametre pred zgostitvijo največja razdalja do najbližje 
točke v nizu zmanjšala iz 19852 m na 11608 m, torej skoraj za polovico. 
 
Z neposredno vključitvijo v letu 2008 novodoločenih veznih točk v izbrani niz veznih 
točk smo dobili vmesno RAZLIČICO 1.5 niza veznih točk. 
 
Osnovni parametri gostote in razporeditve izbranih veznih točk RAZLIČICA 1.54 so: 
 
v D48/GK: 
 
 najmanjša razdalja do najbližje sosednje točke v nizu  = 2321,140 m 
 največja razdalja do najbližje sosednje točke v nizu   = 11608,412 m 
 povprečna razdalja do najbližje sosednje točke v nizu  = 4116,323 m 

 
v D96/TM: 
 
 najmanjša razdalja do najbližje sosednje točke v nizu  = 2321,178 m 
 največja razdalja do najbližje sosednje točke v nizu   = 11608,449 m 
 povprečna razdalja do najbližje sosednje točke v nizu  = 4116,368 m 

 
Vidimo, da se je tudi v tem nizu glede na parametre pred zgostitvijo največja razdalja 
do najbližje točke v nizu zmanjšala iz 19852 m na 11608 m, torej skoraj za polovico. 
 
Ker po vključitvi zgostitvenih točk ni več izpolnjen kriterij, da si najbližji dve vezni točki 
ne smeta biti bližje od 3 km, so bile izločene še 4 točke, in sicer z internimi oznakami 
1847, 1871, 1985 in 2012, in dobili smo vmesno RAZLIČICO 1.6 niza veznih točk. 
 
Osnovni parametri gostote in razporeditve izbranih veznih točk RAZLIČICA 1.65 so: 
 
v D48/GK: 
 
 najmanjša razdalja do najbližje sosednje točke v nizu  = 3000,971 m 
 največja razdalja do najbližje sosednje točke v nizu   = 11608,412 m 
 povprečna razdalja do najbližje sosednje točke v nizu  = 4144,038 m 

 
v D96/TM: 
 
 najmanjša razdalja do najbližje sosednje točke v nizu  = 3001,060 m 
 največja razdalja do najbližje sosednje točke v nizu   = 11608,449 m 
 povprečna razdalja do najbližje sosednje točke v nizu  = 4144,084 m 

 
 

                                                 
4 Gre za izbrani niz 618 veznih točk po zgostitvi z novodoločenimi ETRS-točkami v letu 2008, in sicer 
brez pomožnih veznih točk. 
 
5 Gre za izbrani niz 614 veznih točk po zgostitvi z novodoločenimi ETRS-točkami v letu 2008, in sicer 
brez pomožnih veznih točk in po naknadni izločitvi točk z internimi oznakami 1847, 1871, 1985 in 
2012, da je izpolnjen kriterij najkrajše dovoljene razdalje med veznimi točkami, ki znaša 3 km. 
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2.2.3 Analiza kakovosti veznih točk trikotniške transformacije in 
določitev izboljšanega niza veznih točk 

 
Poročilo pripravil: Sandi Berk, GI 
 
 
Metodologija izbora veznih točk RAZLIČICE 1.0 je vključevala: 
 

• analizo kakovosti ETRS-točk, ki je obsegala: 
• obravnavo točk po manjših relativno homogenih območjih transformacije, 
• določitev optimalne 4-parametrične ravninske podobnostne transformacije 

na podlagi celotnega niza točk (optimalni vklop po metodi najmanjših 
kvadratov), ki se nahaja znotraj izbranega območja, in 

• izločanje točk z grobimi odkloni (med danimi in transformiranimi koordina-
tami), 

• izbor veznih točk za kompleksno transformacijo, ki obsega: 
• ročni izbor mejnih veznih točk (točke blizu državne meje, ki zagotavljajo naj-

večji možen prostorski obseg transformacije), 
• avtomatični izbor ostalih veznih točk (algoritem za izbor) in 
• določitev pomožnih veznih točk, 
• izračun transformacijskih parametrov, 
• preverjanje reverzibilnosti transformacije ter 
• analizo kakovosti transformacije, ki obsega preverjanje kriterijev glede: 

• srednjega standardnega odklona položajev po transformaciji, 
• največjega dopustnega položajnega odstopanja po transformaciji, 
• dopustnega kotnega striženja (znotraj posameznega trikotnika), 
• dopustne površinske deformacije (znotraj posameznega trikotnika) in 
• dopustne dolžinske deformacije (znotraj posameznega trikotnika). 

 
Zgoraj omenjeni algoritem za izbor veznih točk je v bistvu algoritem za redčenje 
ETRS-točk. Redčenje se izvede po korakih; v vsakem izločimo eno ETRS-točko, in 
sicer točko na »območju največje gostote«. Postopek ugotavljanja točke na »ob-
močju največje gostote« je naslednji: 
 

• iskanje para dveh ETRS-točk, ki sta si najbližje skupaj, nato pa 
• ugotavljanje, katera izmed obeh točk ima bližjo sebi drugo najbližjo ETRS-

točko. 
 
Točka, ki izpolnjuje zgornja pogoja, je točka obravnavana kot točka na »območju naj-
večje gostote« in se izloči.  
 
Za RAZLIČICO 1.0 je bil upoštevan naslednji kriterij za izbor veznih točk kompleksne 
transformacije: 
 

• najmanjša razdalja med sosednjima veznima točkama > 3 km. 
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Izločanje točk po opisanem postopku je bilo zaključeno v koraku, ko je bil izpolnjen ta 
pogoj. Točke, ki so ostale po zadnjem koraku izločanja ETRS-točk, so izbrane vezne 
točke RAZLIČICE 1.0. 
 
Kriteriji kakovosti kompleksne transformacije, ki so bili s tem zagotovljeni, so: 
 

• srednji standardni odklon položaja po transformaciji < 5 cm 
• največje položajno odstopanje po transformaciji < 25 cm 
• dopustno kotno striženje < 1 ’ (≈ 0,0003 rad) 
• dopustna površinska deformacija < ± 0,02 %6 
• dopustna dolžinska deformacija < ± 0,02 % 

 
Možnosti za izboljšanje metodologije se nakazujejo predvsem v izboljšanju zgoraj 
omenjenega algoritma za avtomatični izbor veznih točk. Pri izboru so bili namreč 
upoštevani predvsem kriteriji optimalne razporeditve veznih točk – torej geometrijski 
kriteriji. V metodologijo izbora pa bi bilo smiselno vključiti tudi kriterij kakovosti veznih 
točk. 
 
Postavi se seveda vprašanje, kateri parametri najbolje opredeljujejo kakovost veznih 
točk. Za potrebe transformacij med starim in novim koordinatnim sistemom je 
vsekakor zaželeno, da so odstopanja na preostalih (neizbranih) ETRS-točkah čim 
manjša. Če idejo zapišemo nekoliko bolj natančno, gre za takšen izbor veznih točk, 
pri katerem bo vsota kvadratov  odstopanj na preostalih ETRS-točkah najmanjši 
možen. 
 
Kriterij kakovosti vezne točke bi torej lahko povezali z njenim odstopanjem pri trans-
formaciji, ki je na danem območju optimalna. Iščemo torej točke, ki imajo čim manjša 
odstopanja po transformaciji, določeni na podlagi točk v njeni neposredni okolici. 
 
V praksi lahko zgornjo idejo približno realiziramo z naslednjim algoritmom: 
 
 poiščemo točke v neposredni okolici že izbrane vezne točke7, 
 določimo optimalne transformacijske parametre transformacije na podlagi teh 

točk (tj. izbrane točke in točk v njeni neposredni okolici), 
 določimo odstopanja na teh točkah (tj. izbrani točki in točkah v njeni 

neposredni okolici) po transformaciji in 
 po potrebi zamenjamo izbrano točko z najbolj kakovostno točko v njeni 

neposredni okolici. 
 
S takšnim algoritmom sicer ne zadostimo v celoti prvotnega strogo definiranega 
kriterija, vendar pa po drugi strani kar najbolj ohranimo obstoječo gostoto in razpo-
reditev veznih točk. Podčrtami pojmi v zgornjem orisu algoritma seveda zahtevajo 
podrobnejšo opredelitev. 

                                                 
6 To pomeni, da bi se za 1 m2 spremenila šele parcela večja od 5000 m2. 
 
7 Točke iz niza veznih točk RAZLIČICA 1.0, razširjene s točkami zgostitve v letu 2008. 
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Neposredna okolica izbrane vezne točke mora biti določena tako, da: 
 
 bo upoštevala različno gostoto izbranih veznih točk na posameznih območjih 

države, 
 ponoven izbor veznih točk ne bo preveč porušil dosežene relativno ugodne 

geometrijske razporeditve veznih točk v nizu veznih točk RAZLIČICA 1.6, 
 ponoven izbor veznih točk ne bo preveč spremenil gostote veznih točk v nizu 

veznih točk RAZLIČICA 1.6, torej tudi ne njihovega števila, in da 
 dve sosednji izbrani vezni točki iz niza veznih točk RAZLIČICA 1.6 ne bi nado-

mestila ista točka. 
 
Izbrana transformacija, katere optimalne parametre določimo na podlagi izbrane 
točke in točk v njeni neposredni okolici, je glede na velikost te okolice lahko kar rav-
ninska podobnostna transformacija. Mera za najbolj kakovostno točko, ki bi lahko 
zamenjala izbrano vezno točko je torej odstopanje točke po izvedeni optimalni rav-
ninski podobnostni transformaciji. 
 
Pogoja glede definiranja neposredne okolice točke lahko prevedemo v naslednje 
kriterije za izbor neposredne okolice točke in potencialnih zamenljivk8 izbrane vezne 
točke: 
 
 neposredna okolica izbrane vezne točke vključuje vse razpoložljive ETRS-

točke, ki se nahajajo znotraj očrtanega kroga izbrane točke in njej najbližjim 
6 točkam; izjemoma (na območjih majhne gostote točk9) je neposredna 
okolica izbrane vezne točke omejena na krog s polmerom 12.000 metrov in 
središčem v sami točki. 

 potencialne zamenljivke izbrane vezne točke pa so vse razpoložljive ETRS-
točke, ki se nahajajo znotraj kroga s središčem v izbrani vezni točki in 
polmerom, ki je določen kot polovična razdalja med njo in njej najbližjo 
sosednjo vezno točko. 

 
Razlog za tako definiran kriterij izbora neposredne okolice izbrane vezne točke 
najbolje pojasni Slika 2.2.3-1. 

                                                 
8 Potencialne zamenljivke izbrane vezne točke (iz niza veznih točk različica 1.6) so tiste razpoložljive 
ETRS-točke v bližini izbrane vezne točke, ki pridejo v poštev za zamenjavo le-te – seveda v primeru, 
da se glede na izbrani kriterij kakovosti izkažejo za boljše od nje. 
 
9 Območje majhne gostote točk pomeni, da je dobljeni polmer očrtanega kroga večji od 12.000 m, torej 
štirikrat večji od najmanjše razdalje med dvema sosednjima veznima točkama. 
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Slika 2.2.3-1: Izbor neposredne okolice izbrane vezne točke (tiste v kateri se stikajo 
Delaunayjevi trikotniki) s pomočjo najbližjih šestih veznih točk oziroma najmanjšega 
njim očrtanega kroga; s trikotniki so označene razpoložljive ETRS-točke, levo je ide 
primer s pravilno trikotniško mrežo, desno pa bolj realen primer; z modro barvo so 
označene točke za določitev optimalnih transformacijskih parametrov za potrebe 
vrednotenja kakovosti točk na danem območju. 
 
Najbližjih šest točk je za definiranje neposredne okolice vezne točke vzeto zato, ker v 
pravilni trikotniški mreži na ta način dobimo ravno območje trikotnikov, ki se stikajo v 
izbrani točki, torej območje, na katerega naj bi ta vezna točka vplivala (vpliva namreč 
na določitev transformacijskih parametrov v teh trikotnikih). Hkrati vezanje kriterija za 
izbor neposredne okolice izbrane vezne točke na njej sosednje vezne točke upošteva 
različno gostoto izbranih veznih točk na posameznih območjih države, kar je bila 
izhodiščna zahteva. 
 
Glede na opisani postopek meri polmer neposredne okolice izbrane vezne točke vsaj 
3.000 m in največ 12.000 m. 
 
Razlog za tako definiran kriterij izbora območja potencialnih zamenljivk izbrane 
vezne točke pa najbolje pojasni Slika 2.2.3-2. 
 

 
 

a 2.2.3-2: Izbor območja zamenljivk izbrane vezne točke (tiste v kateri se stikajo Slik
 polmera, ki je enak polovični razdalji med izbrano Delaunayjevi trikotniki) s krogom

vezno točko in njej najbližjo sosednjo vezno točko; s trikotniki so označene 
razpoložljive ETRS-točke, levo je idealen primer s pravilno trikotniško mrežo, desno 
pa bolj realen primer; z rdečo barvo so označene potencialne zamenljivke izbrane 
vezne točke. 
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Polovična razdalja med izbrano vezno točko in njej najbližjo sosednjo vezno točko je 
za 
 
 LIČICA 1.6 ne more 

nadomestiti ista točka. 

0 m in največ 
1.608 m in je torej približno znotraj istih toleranc kot polmer neposredne okolice 

izb
 
Pri 
 
 odnejša zamenljivka vezne točke RAZLIČICA 1.6 po trans-

formaciji odstopa za 15 cm ali več, takšne vezne točke ne nadomestimo z 

 postopka ponovnega izbora veznih točk, ki: 

 z najkakovostnejšimi razpoložljivimi točkami v njihovi 
neposredni okolici, 

 
rogram, ki vključuje opisani algoritem in ustrezne kriterije izbora. Vhodni datoteki za 

obljeni niz RAZLIČICA 1.7 vsebuje 589 veznih točk – 25 veznih točk je bilo izločenih, 

na okolica). 

Od prvotnih 614 veznih točk je bilo 200 točk (32,57 %) v izgri za morebitno za-
menjavo z boljšo vezno točko, v 154 primerih (25,08 %) je do zamenjave tudi prišlo. 
 
Povprečno število točk v neposrednih okolicah veznih točk, s pomočjo katerih so bili 
na območju vsake vezne točke določeni transformacijski parametri, je bilo 21,22 točk. 
Največje število točk v neposredni okolici vezne točke je bilo 114 točk. 
 
Povprečno število zamenljivk posameznih veznih točk (vključno s točko samo) je bilo 
2,14 točke.  Največje število zamenljivk veznih točk (vključno s točko samo)  je bilo 
24 točk. 
 

definiranje območja potencialnih zamenljivk vzeta zato, da: 

dve sosednji izbrani vezni točki iz niza veznih točk RAZ

 
Glede na opisani postopek meri polmer območja zamenljivk vsaj 3.00
1

rane vezne točke. 

ponovnem izboru veznih točk je bil upoštevan še kriterij, da: 

v primeru, ko najug

nobeno točko, ampak jo izpustimo (redukcija slabih točk). 
 
 
Rezultat avtomatiziranega
 
 v največji možni meri ohranja geometrijsko razporeditev veznih točk RAZLIČICA 

1.6 in hkrati 
 v največji možni meri izboljša kakovost izbranih točk – tako da izbrane vezne 

točke zamenja

 
je niz veznih točk RAZLIČICA 1.7. Za generiranje tega niza je bil oporabljen poseben
p
ponoven izbor veznih točk sta bili datoteka veznih točk RAZLIČICA 1.6 in datoteka vseh 
razpoložljivih ETRS-točk. 
 
D
ker zanje ni bilo ustrezne (dovolj kakovostne) zamenjave, točke same pa niso dovolj 
reprezentativne za dano območje (preveč odstopajo od povprečja, ki ga določa 
neposred
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Osnovni parametri gostote in razporeditve izbranih veznih točk RAZLIČICA 1.7 so: 
 
v D48/GK: 
 
 najmanjša razdalja do najbližje sosednje točke v nizu  = 754,391 m 
 največja razdalja do najbližje sosednje točke v nizu   = 11831,374 m 
 povprečna razdalja do najbližje sosednje točke v nizu  = 3818,880 m 

 
v D96/TM: 
 
 najmanjša razdalja do najbližje sosednje točke v nizu  = 754,413 m 
 največja razdalja do najbližje sosednje točke v nizu   = 11831,403 m 
 povprečna razdalja do najbližje sosednje točke v nizu  = 3818,919 m 

 
S ponovnim izborom okoli 25 % veznih točk se je izboljšala kakovost izbranih veznih 
točk – te so na posameznih območjih izbrane tako, da so čimbolj reprezentativne – 
po drugi strani pa se je zopet nekoliko porušila prej dosežena relativno ugodna geo-
metrijska razporeditev veznih točk. Od prejšnje minimalne oddaljenosti dveh najbližjih 
sosednjih točk v nizu večje od 3000 metrov, sta se sedaj dve najbližji sosednji točki 
približali na dobrih 754 metrov. 
 
Zato je bil zopet uporabljen postopek, ki je bil osnova za izbor niza veznih točk 
RAZLIČICA 1.0 in temelji na redčenju točk na območjih največje gostote. Glede na 
izboljšano kakovost veznih točk je bila kot ciljna minimalna oddaljenost dveh 
sosednjih veznih točk izbrana oddaljenost 2000 metrov. 
 
Dobljeni niz RAZLIČICA 1.8 vsebuje 568 veznih točk – 21 veznih točk je bilo izločenih, 
ker so se nahajale na območjih prevelike gostote veznih točk. 
 
Osnovni parametri gostote in razporeditve izbranih veznih točk RAZLIČICA 1.8 so: 
 
v D48/GK: 
 
 najmanjša razdalja do najbližje sosednje točke v nizu  = 2000,352 m 
 največja razdalja do najbližje sosednje točke v nizu   = 11831,374 m 
 povprečna razdalja do najbližje sosednje točke v nizu  = 4003,119 m 

 
v D96/TM: 
 
 najmanjša razdalja do najbližje sosednje točke v nizu  = 2000,366 m 
 največja razdalja do najbližje sosednje točke v nizu   = 11831,403 m 
 povprečna razdalja do najbližje sosednje točke v nizu  = 4003,160 m 

 
 
Naknadno je bilo zaradi neugodne geometrije ročno izločenih še 8 veznih točk, tako 
da končni niz veznih točk RAZLIČICA 2.0 vsebuje 560 veznih točk. 
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Osnovni parametri gostote in razporeditve izbranih veznih točk RAZLIČICA 2.0 so: 
 
v D48/GK: 
 
 najmanjša razdalja do najbližje sosednje točke v nizu  = 2000,352 m 
 največja razdalja do najbližje sosednje točke v nizu   = 11831,374 m 
 povprečna razdalja do najbližje sosednje točke v nizu  = 4053,802 m 

 
v D96/TM: 
 
 najmanjša razdalja do najbližje sosednje točke v nizu  = 2000,366 m 
 največja razdalja do najbližje sosednje točke v nizu   = 11831,403 m 
 povprečna razdalja do najbližje sosednje točke v nizu  = 4053,845 m 

 
Najmanjša razdalja dveh sosednjih točk v končnem nizu je torej nekoliko večja od 
2000 m, povprečna razdalja vezne točke do najbližje sosednje vezne točke je okoli 
4054 m, največja oddaljenost vezni točki najbližje sosednje vezne točke pa znaša 
okoli 11831 m. 
 
Kriteriji kakovosti kompleksne transformacije, ki so zagotovljeni z RAZLIČICO 2.0, so: 
 

• srednji standardni odklon položaja po transformaciji < 4 cm 
• največje položajno odstopanje po transformaciji < 35 cm 
• dopustno kotno striženje < 20 ” (≈ 0,0001 rad) 
• dopustna površinska deformacija < ± 0,01 %10 
• dopustna dolžinska deformacija < ± 0,01 % 

 
Glede na različico 1.0 so se precej zmanjšali predvsem največje kotno striženje (20 ” 
– prej 1 ’) ter največja površinska deformacija (± 0,01 % – prej ± 0,02 %) in največja 
dolžinska deformacija (± 0,01 % – prej ± 0,02 %). 
 
Preverjanje reverzibilnosti trikotniške transformacije 
 
Skupaj je bilo izbranih 578 veznih točk (560 veznih točk izbranih izmed 1963 raz-
položljivih ETRS-točk ter 18 pomožnih veznih točk). Določitev območij transformacije 
(transformacijskih trikotnikov) je za dani niz veznih točk avtomatična; takšna je 
definicija modela transformacije. Uporabi se Delaunayjeva triangulacija veznih točk. 
 
Za inverzno transformacijo želimo uporabiti identični niz veznih točk, vendar z 
zamenjanimi vlogami koordinat (zamenjava stolpcev). Da bo tako dobljeni niz veznih 
točk res predstavljal inverzno transformacijo, mora zanj veljati, da Delaunayjeva tri-
angulacija veznih točk v starem koordinatnem sistemu tvori isti niz trikotnikov kot 
Delaunayjeva triangulacija veznih točk v novem koordinatnem sistemu. Preverjamo 
torej, ali je dani niz veznih točk topološko ustrezen. 
 
 
Tako za transformacijo D48–D96 kot tudi za transformacijo D96–D48 smo dobili 
1136 Delaunayjevih trikotnikov. Isto število trikotnikov pa ni zadosten pogoj za 
identičnost obeh triangulacij. Da gre res za isti izbor trikotnikov, preverimo še 
vizualno. Izbor transformacijskih trikotnikov – tako za transformacijo D48–D96 kot 
tudi za transformacijo D96–D48 je viden na Sliki 2.2.3-3: 

                                                 
10 To pomeni, da bi se za 1 m2 spremenila šele parcela večja od 10.000 m2 (1 ha). 

   35



GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE 

 

 
 

Slika 2.2.3-3: Delaunayjeva trinagulacija veznih točk RAZLIČICA 2.0. 
 
 
Seznam veznih točk RAZLIČICE 2.0 je v Prilogi N1.2-05. 
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2.2.4 Določitev optimalnih transformacjiskih parametrov za 560 
območij (neposrednih okolic veznih točk) 

 
S preverjanjem kakovosti veznih točk s pomočjo optimalnih transformacijskih para-
metrov v neposrednih okolicah le-teh smo dejansko dobili tudi 560 optimalnih nizov 
transformacijskih parametrov, ki veljajo na teh območjih. Območja bi lahko določili z 
Veronojevo11 teselacijo, imenovano tudi Veronojeva oziroma Dirichletova12 dekom-
pozicija; rezultat je t. i. Veronojev diagram oziroma Veronojevi poligoni (glej Sliko 
2.2.4-1). Uporabimo torej niz parametrov, ki pripada našemu območju najbližji točki iz 
niza veznih točk RAZLIČICA 2.0. 
 
 

 
 
 

Slika 2.2.4-1: Princip določitve območij veljavnosti optimalnih transformacijskih para-
metrov, določenih na podlagi ETRS-točk v neposrednih okolicah veznih točk, – upo-
rabimo t. i. Veronojevo teselacijo. 
 
Veronojev diagram, imenovan tudi Veronojev poligon dobimo s povezovanjem sre-
dišč Delaunayjevim13 trikotnikom očrtanih krogov (glej Sliko 2.2.4-2). Algoritem za 
Veronojevo teselacijo je torej zelo soroden algoritmu za Delaunayjevo triangulacijo. 
 

                                                 
11 Георгий Феодосьевич Вороной (1868–1908), ruski matematik ukrajinskega rodu. 
 
12 Peter Gustav Lejeune Dirichlet (1805–1859), nemški matematik francoskega rodu. 
 
13 Борис Николаевич Делоне (1890–1980), ruski matematik irskega rodu – irski priimek njegovih 
prednikov je Deloney, uveljavljena pa je francoska različica prečrkovanja imena: Delaunay. 
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Slika 2.2.4-2: Delaunayjeva triangulacija in Veronojeva teselacija – središča Delau-
nayjevim trikotnikom očrtanih krogov so oglišča Veronojevih poligonov. 
 
Povprečna velikost območja z določenimi optimalnimi transformacijskimi parametri je 
okoli 36,2 km2, kar je površina kroga s polmerom približno 3,4 km oziroma površina 
kvadrata s stranico 6 km. Za primerjavo: pri razdelitvi Slovenije na 24 območij (glej 
Razvoj DGS 2007) je povprečna velikost območja 843,8 km2, kar je površina kroga s 
polmerom približno 16,4 km oziroma površina kvadrata s stranico 29 km. 
 
Pregled transformacijskih parametrov v neposredni okolici veznih točk ter cenilk 
kakovosti posameznih veznih točk RAZLIČICE 2.0 je v Prilogi N1.2-06. 
 

   38



GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE 

2.2.5 Analiza pokritosti Slovenije z ETRS-točkami 
 
Pripravila: Nika Mesner in Sandi Berk, GI 
 
 
V letu 2007 je bila izdelana analiza pokritosti Slovenije z mrežo ETRS-točk (GI, 
2007). Ugotovljeno je bilo, da je z ETRS-točkami najslabše pokrita okolica Kočevja in 
Idrije ter območje Haloz in Pohorja. Ostala območja nepokritosti so manjša (polmeri 
6–7 km) in so večinoma razpršena po vzhodnem delu države. Na Sliki 2.2.5-1 so 
prikazana območja nepokritosti z mrežo ETRS-točk leta 2007, in sicer območja, 
katerih polmer je večji od 6 km. 
 

 
 
Slika 2.2.5-1: Analiza pokritosti Slovenije z mrežo ETRS-točk (stanje februar 2007). 
Na sliki so prikazana večja območja, ki niso pokrita z ETRS-točkami; znotraj krogov 
so vpisani njihovi polmeri. Na sliki so prikazana območja nepokritosti, ki imajo polmer 
večji od 6 km. 
 
Na podlagi te analize so se v letu 2008 izvedle GNSS-izmere z namenom zgostitve 
mreže ETRS- točk. Zgostitve so se izvajale na večjih območjih nepokritosti z ETRS- 
točkami (Haloze, Idrija, Kočevje in Pohorje). 
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Analiza ETRS- točk v letu 2007 je bila izvedena na vseh obstoječih ETRS-točkah, 
medtem ko je bila nova analiza (2009) narejena na prečiščenem seznamu ETRS- 
točk. Iz seznama ETRS-točk so bile odstranjene: 
 

• točke, ki nimajo določenega položaja v D48/GK, in 
• točke s preslabo natančnostjo koordinat ali v D48/GK ali v D96/TM. 

  
V nadaljevanju je bila izvedena še analiza na podlagi novega in prečiščenega sez-
nama ETRS-točk v januarju 2009 (1964 točk). V zadnjem letu dni je bilo izmerjenih 
dodatnih 21 točk, tako da so se območja nepokritosti z mrežo ETRS-točk bistveno 
zmanjšala. Trenutno stanje nepokritosti z mrežo ETRS-točk (stanje januar 2009) je 
prikazano na Sliki 2.2.5-2. 
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Slika 2.2.5-2: Analiza pokritosti Slovenije z mrežo ETRS-točk (stanje januar 2009). 
Na sliki so prikazana večja območja, ki niso pokrita z ETRS-točkami; znotraj krogov 
so vpisani njihovi polmeri. Na sliki so prikazana območja nepokritosti, ki imajo polmer 
večji od 6 km. 
 
Območja nepokritosti z mrežo ETRS-točk so sedaj manjša (polmer je povsod manjši 
od 10 km) in so precej enakomerno razporejena po območju vse države. 
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V naslednjem letu bi bilo priporočljivo mrežo ETRS-točk dodatno zgostiti na večjih 
območjih nepokritosti; predlagamo območja s polmerom večjim od 8 km, ki so na 
lokacijah: 
 

• Log pod Mangrtom, 
• Novo mesto,  
• Trojane,  
• Črna na Koroškem, 
• Lovrenc na Pohorju, 
• Rogaška Slatina, 
• Kočevski Rog in  
• Kanalu ob Soči (v bližini meje z Italijo). 

 
Prikaz območij nepokritosti z ETRS-točkami po zadnji zgostitvi (kartografska podlaga 
je DPK1000) je v Prilogi N1.2-07. 
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2.3 Povezava aktivnega in pasivnega omrežja geodetskih točk                     
(NALOGA 1.3) 

 
Pripravili: dr. Bojan Stopar, dr. Polona Pavlovčič Prešeren in mag. Oskar Sterle, FGG 
Povzetek pripravil: Sandi Berk, GI 
 
Povzetek 
 
Predstavljena je problematika povezovanja aktivnega in pasivnega omrežja geo-
detskih točk. Osnovni problem predstavlja spreminjanje koordinat geodetskih točk 
zaradi geodinamičnih dogajanj in s tem posredno ali neposredno uvajanje časovne 
komponente pri določanju koordinat geodetskih točk. Pripravljen je pregled reševanja 
te problematike po svetu. Osnovni vprašanji sta: kakšno natančnost naj državni koor-
dinatni sistem zagotavlja in reševanju katerih nalog je namenjeno aktivno omrežje. 
Od tega so odvisne naloge, povezane s spremljanjem geodinamičnih dogajanj in tudi 
zahteve glede usklajevanja obeh omrežij. 
 
Pripravljen je predlog reševanja problematike povezovanja aktivnega in pasivnega 
omrežja geodetskih točk v Sloveniji. Izhodišče predloga je zagotavljanje možnosti 
določitve koordinat detajlne točke neodvisno od metode izmere, oziroma od izbire 
referenčnih točk. Cilj je doseči ponovljivost določitve koordinat vsake detajlne točke 
(skozi daljši časovni interval) na nivoju zahtevane natančnosti koordinat točk v 
zemljiškem katastru, tj. na nivoju točnosti 4 cm. 
 
V predlogu so izpostavljene naloge Službe za GPS, in sicer dnevni preračuni koor-
dinat stalnih postaj omrežja SIGNAL in analize časovnih vrst za določitev vektorjev 
hitrosti, periodične kampanjske izmere na EUREF-točkah – predlagana je petletna 
perioda izmer – ter potreba po študiju vplivov vse večjih razlik med ITRF- in ETRS-
koordinatami točk na postopke obdelave GNSS-opazovanj. 
 
Pripravljen je tudi pregled vseh dosedanjih kampanjskih GNSS-izmer v Sloveniji in 
arhiv podatkov teh izmer. Urejeni arhiv dosedanjih GNSS-izmer v Sloveniji je na 
zgoščenki z rezultati projekta. 
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2.3.1 Povezava aktivnega in pasivnega omrežja 
 
Pripravili: dr. Bojan Stopar, dr. Polona Pavlovčič Prešeren in mag. Oskar Sterle, FGG 
 

2.3.1.1 Uvod 
 
V sodobnem času sistemi GNSS (angl. Global Navigation Satellite Systems) pred-
stavljajo ključno komponento kakovostnega koordinatnega sistema (geodetskega 
datuma). Omrežje permanentnih GNSS postaj nekega območja (države) predstavlja 
osnovno infrastrukturo geodeziji in drugim (geo)znanostim, ki potrebujejo kakovosten 
podatek o položaju v prostoru. Pogoj za to je seveda uporaba visokonatančnih opa-
zovanj in navezava uporabnika na podatke in/ali produkte v omrežjih permanentnih 
postaj (Rizos 2006). 
 
Uporaba GPS sistema za absolutno določitev položaja nam zagotavlja metrsko 
natančnost pridobljenih koordinat. Ta položaj je določen globalno v koordinatnem 
sistemu WGS84 (angl. World Geodetic System 1984) in je za geodetske naloge 
določen s prenizko natančnostjo. Z navezavo na podatke opazovanj v omrežju per-
manentnih postaj in z uporabo faznih opazovanj, lahko pridobimo položaj z geo-
detsko natančnostjo, a le v trenutno aktualnem koordinatnem sistemu ITRS (angl. 
International Terrestrial Reference System). Od leta 2002 je razlika med koor-
dinatnima sistemoma WGS84 in ITRS sicer le še na nivoju nekaj cm in za praktično 
vse naloge ju lahko obravnavamo kot identična (Lilje in Sarib 2007, Rizos 2006). 
 
Položaj točke, določen v koordinatnem sistemu ITRS pa je obremenjen z globalno 
geodinamiko. Točke na območju Evrazijske tektonske plošče (na kateri leži tudi 
Slovenija) imajo tako na našem območju letno okoli 2.5 cm premika v smeri SV 
(Höggerl in Imrek 2007). V splošnem so točke na celotni Zemlji obremenjene s 
tektoniko, zato vsaka država teži h koordinatnem sistemu, ki bi bil čim bolj stabilen in 
konstanten v času. Cilj je torej pridobiti koordinate točk, ki bodo za neko točko 
neodvisne od časa. Tako so bili vzpostavljeni številni koordinatni sistemi, ki imajo za 
osnovo koordinatni sistem ITRS, a so v njih koordinate točk časovno neodvisne (oz. 
so premiki točk v teh koordinatnih sistemih zanemarljivo majhni). Tak primer je 
koordinatni sistem ETRS89 (angl. European Terrestrial Reference System 1989) na 
območju Evrope, GDA94 (Geocentric Datum of Australia 1994) na območju Avstralije 
ali NAD83 (angl. North American Datum of 1983) na območju Severne Amerike (ZDA 
in Kanada). Vsi temeljijo na izbrani realizaciji sistema ITRS, kjer se na nek način 
poskuša odpraviti vpliv geotektonike (APOS 2009, AUSLIG 2001,Craymer 2006, 
Höggerl in Imrek 2007, Rizos 2006, Stone 2006).  
 
Statičen koordinatni sistem ima velik pomen za prostorske podatke, ki niso vezani na 
osnovni geodetski sistem. Koordinate točk v teh koordinatnih sistemih naj bi bile 
skozi (daljši) čas nespremenjene. Pasivno omrežje točk GNSS nam tako zagotavlja 
določitev natančnih koordinat teh točk, ki pa so »veljavne« le za trenutek izmere. Z 
vzpostavitvijo statičnega koordinatnega sistema, lahko te točke določajo geodetski 
datum za večino potreb v okviru nalog geodetske stroke in službe (APOS 2009, 
Blewitt in sod. 2005, Craymer 2006, Jival 2003).  
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2.3.1.2 Državni koordinatni sistem 
 
Državni koordinatni sistem razumemo kot osnovno državno geoinformacijsko 
infrastrukturo in predstavlja referenco za koordinatno opredeljevanje prostora. Zato 
državne koordinatne sisteme, kljub temu, da so na razpolago globalni koordinatni 
sistemi, vzpostavljajo in vzdržujejo, na svojem ozemlju, praktično vse razvite države. 
V današnjem času so državni koordinatni sistemi še vedno ločeni na horizontalne in 
višinske sisteme. V okviru tega dokumenta obravnavamo problematiko vzpostavitve 
in vzdrževanja državnega horizontalnega koordinatnega sistema. 
 
Osnovo za horizontalno komponento državnega koordinatnega sistema predstavljajo 
omrežja GNSS postaj, tako pasivna kot aktivna. Glede na velike prednosti in dokaj 
enostavno realizacijo aktivnih omrežij GNSS postaj pa ta omrežja, skupaj s produkti, 
ki jih nudijo, dobivajo vse večji pomen. Stroga izvedba realizacije koordinatnega ses-
tava na osnovi omrežja permanentnih GNSS postaj zahteva kontinuirano določanje 
koordinat in hitrosti sprememb koordinat točk v trenutno aktualnem globalnem koor-
dinatnem sestavu. Spremembe koordinat točk (anten GNSS sprejemnikov) so lahko 
posledica antropogenih vplivov ali naravnih dogajanj, ki jih je potrebno določiti z 
ustrezno skrbnostjo in previdnostjo. 
 
Redno določanje koordinat GNSS postaj v aktivnem omrežju GNSS postaj na dnevni 
osnovi je začetni korak v dolgoročnem določanju in analizah sprememb koordinat 
točk. Koordinate točk določene na dnevni osnovi so vhodni podatek pri vzpostavitvi 
časovnih vrst koordinat točk. Na osnovi analiz časovnih vrst koordinat točk lahko 
pridobimo dokaj realno oceno sprememb koordinat točk, kjer bodo slučajni vplivi 
ločeni od sistematičnih vplivov na spremembe koordinate točk. V analizi sprememb 
koordinat točk nas zanimajo torej sistematični vplivi na spremembe koordinate točk 
oziroma trendi sprememb koordinat točk. 
 
Kakovostno omrežje GNSS postaj mora uporabniku nuditi možnost kakovostne 
določitve položaja. Po trenutno veljavnih doktrinah mora biti položaj v prostoru (za 
uporabo v uradnih evidencah geodetske službe) neodvisen od časovnega trenutka 
določitve koordinat točk. Kakšne so nadaljnje možnosti in strategije za zagotavljanje 
te doktrine ter kakšne so druge poti obravnave časovno spremenljivih koordinat točk 
na časovno neodvisen način pa bo potrebno še ugotoviti. 
 
Kot primer, da prihaja v razmišljanjih o časovno neodvisnih obravnavah koordinat 
točk do določenih sprememb, navajamo dejstvo, da je ameriška služba NGS (Nati-
onal Geodetic Survey) že leta 1999 razvila programski paket HTDP (Horizontal Time 
Dependent Positioning) (Snay, 1999), ki omogoča transformacijo koordinat med 
ITRF00 in NAD83 (CORS96), če se v bližini epicentrov večjih potresov.pojavijo 
lokalne spremembe v položajih točk oz. distorzije koordinatnih sistemov v katerih so 
podane/določene koordinate točk. Posledično se natančno definiranje geodetskega 
datuma na osnovi GPS opazovanj ne obravnava več le z običajnimi 7–datumskimi 
parametri, ampak vključuje tudi časovne spremembe le-teh: 7–parametrične podob-
nostne transformacije za povezave koordinatnih sistemov prehajajo v 14–para-
metrične »podobnostne« transformacije. 
 
Drug vidik razmišljanja o povezovanju ugotovljenih časovnih sprememb koordinat 
točk v omrežjih GNSS postaj pa predstavljajo povezave tega omrežja s pasivnim 
omrežjem GNSS točk (v našem primeru mreže geodetskih točk v ETRS89 koor-
dinatnem sistemu). V primeru uporabe podatkov aktivnega omrežja GNSS postaj ali 
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v primeru uporabe pasivnega omrežja GNSS točk za potrebe določitve položaja naj 
bi uporabnik pridobil enake vrednosti koordinat novodoločenh točk. Ali je od upo-
rabnika to sploh realno zahtevati in ali je ta povezava sploh smiselna bo prav tako 
potrebno še ugotoviti. 
 
Pri teh povezavah lahko namreč uporabnik (izvajalec geodetske GNSS izmere) naleti 
na problem neusklajenosti koordinat točk v obeh mrežah, kar je vsekakor problem 
izven njegovega vpliva. Menimo, da tudi odgovorni za uporabo obeh mrež v Sloveniji 
ne moremo ponuditi odgovorov na vprašanja: do kakšne stopnje sta trenutno obe 
omrežji usklajeni in kakšne vrste težav lahko uporabnika pri teh povezavah čakajo. 
Za odgovore na ti vprašanji bo potrebno opraviti precejšnje število analiz obdelav 
podatkov vseh GNSS opazovanj v preteklosti, do analiz kakovosti koordinat novo-
določenih točk znotraj aktivnega omrežja SIGNAL v načinu VRS. 
 
Države, ki skrbijo za državni horizontalni koordinatni sistem se torej srečujejo z nas-
lednjo situacijo: 
 
• imajo dve mreži geodetskih točk: 

• omrežje permanentnih GNSS postaj (aktivno omrežje) in 
• mrežo geodetskih točk, kjer se koordinate točk določa v okviru kampanjskih 

izmer (pasivno omrežje); 
• podatki permanentnih GNSS postaj se obdelujejo na dnevni osnovi – predvsem 

zaradi nadzora nad stanjem/koordinatami točk v omrežju; 
• podatke kampanjskih opazovanj (pasivnega omrežja) se obdela enako kot po-

datke permanentnih postaj (obdela se skupaj vse podatke) in s tem zagotovi pove-
zava med obema mrežama in ugotovi se spremembe koordinat točk v pasivni 
mreži; 

• koordinate točk so vedno določene v dveh koordinatnih sestavih – aktualni ITRF in 
regionalni koordinatni sestav, za Evropo je to sestav ETRF89; 

• poleg koordinat točk, se ocenjuje in tudi vektorje hitrosti sprememb koordinat točk 
(tako v ITRF kot v ETRF); 

• objavljene/uradne koordinate točk so vedno najkakovostnejša različica glede na 
ITRF ali ETRF koordinatni sestav; 

• v večini držav, se poleg koordinat in hitrosti sprememb koordinat točk ocenjuje in 
vodi tudi evidenca vpliva troposfere za potrebe kakovostnega nadzora nad GNSS 
opazovanji. 

 
Službe, ki imajo v okviru svojih pristojnosti tudi naloge v povezavi z državnimi 
koordinatnimi sistemi so različno organizirane in tudi v sestavi različnih organov, kar 
pomeni, da je v nekaterih primerih težišče obravnave problematike v okviru omrežij 
GNSS nekoliko različno. 
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2.3.1.3 Pregled reševanja problematike spreminjanja koordinat 
referenčnih točk 
 
V nadaljevanju podajamo pregled obravnavanja določitve koordinat točk v aktivnih 
omrežjih GNSS postaj, kot tudi postopke za usklajevanje koordinat točk v aktivnih in 
pasivnih omrežjih v nekoliko bolj podrobni obliki. 
 
EVROPA 
 
ETRS89 je bil leta 1990 določen kot referenčni koordinatni sistem Evropskega kon-
tinenta. Po definiciji je ETRS89 sovpadal z ITRS91 za epoho 1989.0 in je pričvrščen 
na evrazijsko tektonsko ploščo (Höggerl in Imrek 2007, EUREF 2008). Vendar pa 
Evropa ne vzpostavlja koordinatnega sistema posameznih držav. Le-te morajo za 
svoj geodetski datum poskrbeti same. Danes je realizacija ETRS89 na območju 
Evrope zagotovljena z osnovnim omrežjem permanentnih postaj na območju Evrope, 
ki se imenuje European Permanent Network (EPN). Podatki opazovanj vseh postaj 
se dnevno obdelajo v aktualnem koordinatnem sestavu ITRF. Koordinate dnevno 
izračunanih koordinat so podane v koordinatnih sestavih ITRF in ETRF89. Omrežje 
EPN zagotavlja tudi geodetski datum za državna aktivna in pasivna omrežja. Cilj 
ETRS89 koordinatnega sistema je namreč poenotenje vseh prostorskih podatkov na 
območju Evrope. Koordinatni sistem je bil vzpostavljen predvsem za praktično 
uporabo geodetske stroke na celotnem območju Evrope. Zato je tudi smisel, da vse 
države vzpostavijo svoj koordinatni sistem na osnovi (ali tako da je le-ta enak) 
ETRS89. Vendar pa so realizacije od države do države različne. V večini primerov 
(Avstrija, Švica, Švedska, Nemčija) obdelujejo omrežje permanentnih postaj na 
dnevni osnovi v aktualnem koordinatnem sestavu ITRF. Vzpostavitev ETRS89 
sistema pa naj bi potekati preko splošno sprejetega algoritma (Boucher in Altamimi 
2008).  
 
ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE 
 
V Združenih državah Amerike je služba, ki skrbi za državni koordinatni sistem Nati-
onal Geodetic Survey (NGS), ki deluje v okviru državne administracije to je znotraj 
službe National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), ki je v sestavi 
Ministrstva za trgovino (D. o. Commerce).  NGS skrbi za omrežje Continuously 
Operating Reference Stations (CORS), ki ga predstavlja več kot 900 permanentnih 
postaj razporejenih po celotnih ZDA. Naloga službe je definicija in vzdrževanje t.i. 
National Spatial Reference System (NSRS) in trenutno CORS zagotavlja 1 cm koor-
dinatno natančnost vsake postaje. CORS deluje podobno kot SIGNAL: zagotovlja 
opazovanja v realnem času ali za naknadno obdelavo. Obdelava opazovanj omrežja 
CORS je namenjena zagotavljanju koordinat točk, hitrosti sprememb koordinat točk, 
parametrov troposfere, položajev satelitov (efemeride – NGS je analizni center IGS), 
v dveh koordinatnih sestavih – ITRF in NAD83 (severnoameriški ekvivalent ETRF89). 
Za zagotovitev geodetskega datuma omrežja CORS so 3 točke CORS in 2 točki IGS 
privzete kot dane, vsaka rešitev je pravilno locirana glede na Zemljo. Za zago-
tavljanje podpore uporabnikom so na voljo koordinate in vektorji hitrosti sprememb 
koordinat točk so bili podani z modelom HTDP (Horizontal time-Dependent Posi-
tioning). Obdelava podatkov se izvaja dnevno (izravnava po metodi najmanjših kvad-
ratov v ITRF in NAD83 koordinatnem sestavu, kontrolira se stabilnost in natančnost 
pridobljenih koordinat točk. 
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Enkrat na leto se izračunajo koordinate vseh točk za vsak tretji dan podatkov (cele 
zgodovine operativnosti točke). Če se tako izračunane koordinate točke od uradno 
objavljenih koordinat točke razlikujejo za več kot 1 cm po katerikoli komponenti v Hz 
ravnini ali za več kot 2 cm po višini v ITRF ali za več kot 2 cm po katerikoli kom-
ponenti v Hz ravnini ali za več kot 4 cm po višini v NAD83, se uradne koordinate 
popravijo in objavijo nove vrednosti koordinat in vektorjev hitrosti. Tak način spre-
minjanja koordinat točk je, za njihove razmere optimalen kompromis med natanč-
nostjo in točnostjo položajev točk CORS in posegi v vzdrževanje koordinatnega 
sestava ZDA. 
 
AVSTRIJA 
 
Združene države Amerike so po velikosti države kot tudi sicer precej različne od 
Slovenije. Veliko bližja nam je Avstrija, kjer za državni koordinatni sistem skrbi Bun-
desamt für Eich- und Vermessungswessen (BEV) oziroma njen oddelek za osnovno 
geodezijo. V obratovanju imajo aktivno omrežje GNSS postaj Austrian POsitioning 
Service (APOS), ki vključuje skupaj 32 permanentnih GNSS postaj. Državni hori-
zontalni koordinatni sistem je realiziran na osnovi kampanjskih GNSS izmer v dveh 
GNSS mrežah in sicer Austrian REference Frame (AREF) in Austrian Geodynamic 
REference Frame (AGREF), ki sta sicer dve mreži, vendar sta tudi formalno združeni. 
Naloga službe aktivnega omrežja APOS je definicija in vzdrževanje ETRF89 koor-
dinatnega sistema Avstrije. Omrežje APOS deluje podobno kot SIGNAL in njegova 
glavna funkcija je zagotavljanje osnove za izvajanje visokokakovostne geodetske 
izmere v realnem času ali v obliki naknadne obdelave podatkov opazovanj. V 
omrežju APOS sta dve točki tudi IGS točki, ki mrežo povežeta na ITRF koordinatni 
sestav, in dve točki, ki sta povezani v EUREF Permanent Network (EPN) in določata 
povezavo z ETRF89 koordinatnim sestavom. APOS točke imajo koordinate določene 
tako v ITRFyy kot v ETRF89 koordinatnem sestavu. V omrežju APOS se obdelujejo 
vsi podatki opazovanj na dnevni osnovi. Poleg koordinat točk se ocenjujejo tudi 
vektorji hitrosti sprememb koordinat točk. Obdelava AGREF/AREF mreže poteka po 
opravljenih kampanjah in koordinate točk se popravljajo iz kampanje v kampanjo. 
Tako obstajata dve realizaciji ETRF89 koordinatnega sestava: rešitev iz leta 1998 in 
sedaj obstoječa iz leta 2003. Razlike po položajih med APOS, ki je pravilno določena 
glede na ITRF in ETRF89 koordinatni sestav in AGREF/AREF, ki je pravilno dolo-
čena glede na ITRF in ETRF89 koordinatni sestav le za trenutek opazovanj znašajo 
tudi 3–4 cm v Hz ravnini in do 5 cm po višini. Uporabniki imajo dostop do koordinat in 
pripadajočimi vektorji hitrosti koordinat točk APOS omrežja v obeh koordinatnih 
sestavih ITRF in ETRF. Koordinate točk mreže AGREF/AREF pa se popravljajo z 
vsako kampansko izmero in veljajo do naslednje kampanje. 
 
ŠVEDSKA 
 
Obdelava GNSS opazovanj v okviru celotnega aktivnega GNSS omrežja SWEPOS 
(57 točk) poteka za vsak dan posebej. Obdelava v programskem paketu Bernese se 
prične takoj, ko so na voljo opazovanja, ustrezne efemeride (ponavadi napovedane 
natančne efemeride IGU (angl. IGS Ultra Rapid Ephemerides) in parametri orien-
tacije Zemlje EOP (angl. Earth Orientation Parameters). Obdelava poteka na osnovi 
koncepta proste mreže, tj. ena izmed točk, navadno točka višje kvalitete EPN, je 
predstavljena kot točka z največjo utežjo. Če opazovanja slednje točke niso na voljo, 
dobi status dane točke druga točka. Izračunani položaji so določeni za trenutek/dan 
opazovanj v ITRF koordinatnem sestavu. Nove SWEREF-99 koordinate so za vsako 
točko določene tako, da dnevno rešitev koordinat vklopijo v mrežo petih najbližjih 
SWEPOS-točk s 6-parametrično Helmertovo transformacijo (merilo ostane nespre-

   47



GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE 

menjeno). Rezultati obdelav so predstavljeni v časovni vrsti za en teden. Odločitev za 
interval enega tedna je temeljila na dejstvu, da so natančne efemeride GNSS 
satelitov določene v okviru enotedenske skupne rešitve ter da primerjava koordinat 
točk v intervalu enega tedna omogoča pridobitev rešitve z najmanjšim šumom. V 
okviru enega tedna  poteka tudi določitev natančnosti ocene dnevnih rešitev na 
osnovi primerjave koordinat z uporabe Helmertove transformacije. Sledi združitev 
aktualne dnevne rešitve s prejšnjo dnevno rešitvijo, da dobijo časovno vrsto od-
stopanj v okviru enega tedna. Po enem tednu arhivirajo apriori koordinate postaj 
omrežja za naslednji korak. Koordinate SWEREF, ki so v splošni uporabi, so 
dejansko koordinate permanentnih postaj točk omrežja SWEPOS, predstavljene v 
podatkovni bazi oz. prej omenjeni časovni vrsti. 
 
Že tekom obdelave poteka ustrezna analiza in ocena kakovosti obdelovanih opa-
zovanj in šele nato sledi natančnost ocene koordinat referenčnih GNSS-postaj, 
njihova ustrezna analiza in odločitev o morebitni spremembi le-teh. Avtomatska spre-
memba koordinat točk omrežja je v osnovi predvidena le za točke za katere so 
zaznavne majhne spremembe v koordinat (tj. premiki točk). Vendar je tudi v primeru 
avtomatske spremembe koordinat v končnem procesu vključena skupina strokov-
njakov, ki specifično točko določijo kot »stabilno« oziroma »nestabilno«. Novo 
določene koordinate SWEREF 99 za dnevne in tedenske rešitve primerjajo s koor-
dinatami SWEREF 99, na osnovi katerih omrežje trenutno deluje. Primerjava dnevnih 
rešitev poteka zato, da dobijo »hitra« opozorila o dejanskem dogajanju v omrežju. 
Spremembe arhivirajo v tabelo za vsak dan in vrednosti, ki presegajo mejne 
vrednosti, so ustrezno označene. Šele na osnovi časovne vrste enega tedna pa se 
odločijo o morebitni končni spremembi koordinat točk. Vrednotenje kakovosti dnevnih 
rešitev v okviru enega tedna poteka na osnovi predhodno definiranih maksimalnih 
mejnih vrednosti (tabela 1) z ugotavljanji odstopanj med trenutno veljavnimi in novo 
določenimi koordinatami, vedno v krogu skupine strokovnjakov. Vse poteka na 
osnovi hipoteze, da so velike spremembe v koordinatah lahko posledica obdelave 
GPS-opazovanj slabše kakovosti, ki pa sp kljub temu tekom obdelave zadostile 
testom kakovosti. Sledi analiza glede na specificirano mejno vrednost opozorila če 
sprememba v položaju  določene točke, za katero predpostavljajo, da je stabilna, 
presega opozorilno vrednost, se v SWEPOS centru odločijo, ali jo bodo v nadalje 
obravnavali kot nestabilno. Nestabilne točke, katerih spremembe v položajih pre-
segajo vrednost opozorila, testirajo glede mejne vrednosti posodobitve. Slednja je 
manjša kot mejna vrednost opozorila in sledi predpostavki, da morajo v omrežju 
upoštevati  tudi majhne vendar kontinuirane spremembe v položajih točk z namenom 
izogniti se »skokov« v položajih točk omrežja. Vendar morajo biti spremembe v polo-
žajih manjše kot je končna natančnost rešitve. 
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Tabela 1: Mejne vrednosti omrežja SWEPOS 
 
Kakovost GPS-opazovanj  
Določeno NŠCV (neznano število celih 
valov v začetnem trenutku opazovanj) 

85 % 

Srednji kvadratni pogrešek RMS 4 mm 
 
Dnevna rešitev  
Horizontalna ravnina 10 mm 
Vzdolž normale 20 mm 
 
Tedenska rešitev  
Maksimalno odstopanje v horizontalni 
ravnini 

10 mm 

Maksimalno odstopanje vzdolž normale 20 mm 
Opozorilo (horizonalna ravnina) 7 mm 
Opozorilo (vzdolž normale) 10 mm 
Posodobitev (horizontalna ravnina) 3 mm 
Posodobitev (vzdolž normale) 5 mm 
 
Zgornje vrednosti bodo sčasoma posodobili glede na statistično značilne vrednosti. V 
primeru, ko odkrijejo velike  spremembe v položajih za eno od izhodiščnih 21 
SWEPOS točk, položaj le-te tudi spremenijo na osnovi izbire povezave z drugimi 
točkami na osnovi Helmertove transformacije. Končni rezultat dnevnih rešitev so 
predstavljene skupaj za časovni interval enega tedna, vsi rezultati obdelave pa se 
arhivirajo. Za točke v omrežju lahko določijo tako dva tipa premikov oz. sprememb v 
položajih točk (razen zelo majhnih premikov, na območju omrežja SWEPOS zaradi 
post-ledenodobnih dogajanj): 
 
• spremembe v položajih točk, ki imajo zaznaven trend za daljšo periodo, in 
• nenadna sprememba v položajih točk zaradi npr. potresa ali premikanja antene. 

 
Za daljšo periodo spremembo v koordinatah določijo na osnovi enačbe: 
 
Nove koordinate = Povprečje (stare koordinte + zadnja tedenska 
določitev) 
 
Sicer na osnovi zgornje enačbe obstaja hiba v zakasnitvi določitve novih koordinat, 
vendar se na ta način izognejo nenadnim in nepotrebnim odstopanjem (šumu). Večje 
spremembe v položajih točk potekajo na osnovi določitve strokovnjakov. Z novimi 
koordinatami končno dopolnijo preglednico o zgodovini koordinat in prenovijo dato-
teke omrežja. 
 
ŠVICA 
 
Podatke GPS-opazovanj švicarskega aktivnega omrežja AGNES (Automated GPS 
Network of Switzerland), tj. 29 položajev točk, obdeluje služba Swisstopo za posa-
mezen dan z zakasnitvijo treh tednov (takrat so na voljo končne precizne efemeride 
IGS) od leta 1998. Dodatno so v obdelavo vključene tudi točke EUREF. Sprememba 
položajev točk (prenova koordinat) poteka avtomatsko po končni obdelavi enega 
tedna. 
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AVSTRALIJA 
 
Osnovno omrežje permanentnih postaj se imenuje Australian Fiducial Network (AFN) 
in je sestavljeno iz 10-tih točk. Sekundarno omrežje permanentnih postaj se imenuje 
Australian National Network (ANN), ki je sestavljeno iz 77 točk in so medsebojno 
oddaljene približno 500 km. Koordinate točk obeh omrežij so določene preko dnevnih 
rešitev (obdelava vseh podatkov za vsak dan) v aktualnem koordinatnem sestavu 
ITRF. Koordinatni sistem GDA94 je določen s položaji točk omrežja AFN v ITRF94 za 
epoho 1994.0. Te koordinate se skozi čas ne spreminjajo. Povezava med različnimi 
realizacijami ITRF in GDA94 je podana preko 7 parametrične transformacije med 
obema koordinatnima sestavoma. 
 
Tudi v okviru aktivnega omrežja GNSS postaj v Avstraliji sledijo enakim postopkom 
kot so že omenjeni; poleg analize kakovosti GNSS-opazovanj, določajo rešitve na 
osnovi ene ure, enega dneva, enega tedna, enega meseca, treh mesecev, polovice 
leta in enega leta. 
 
Omrežje permanentnih GNSS postaj mora zadostiti pogojema, ki predstavljata 
osnovo za kvalitetno določanja položaja: 
 
• popolnost in kakovost osnovnih GNSS-opazovanj – tako kodnih kot faznih, 
• stabilnost omrežja permanentnih GNSS-postaj. 

 
Šele z izpolnitvijo teh pogojev lahko govorimo o stopnji natančnosti (točnosti) dolo-
čitve koordinat v omrežju. Da bi izboljšali kakovost podatkov opazovanj in zagotovili 
stabilnost GNSS anten, je potrebno slediti naslednjim minimalnim zahtevam: 
 
Koraki Pogoji 
Predhodna analiza podatkov Datoteke z opazovanji morajo vključevati 

C/A kodna opazovanja, L1 in L2 fazna 
opazovanja in L1 Dopplerjeva opazo-
vanja – spremljanje problematike odboja 
signala, izgube signala, časovne zakas-
nitve in šuma v opazovanjih. 

Hitre spremembe v položaju 
(relativno veliki velikostni redi premikov 
v kratkem časovnem intervalu) 

Določanje nenadnih sprememb v polo-
žaju (premikov), ki niso posledica obde-
lave slabe kvalitete opazovanj – nanaša 
se na interval ene ure. 

Postopne spremembe v položaju 
Spremembe v položaju, ki postanejo 
očitne v daljšem časovnem obdobju 

Ugotavljanje sprememb v položaju, ki 
niso posledica obdelave slabe kvalitete 
opazovanj v časovnih intervalih: 24-ur, 
teden, mesec, 3 mesece, pol leta, leto ... 

Določitev vzroka za spremembo koor-
dinat referenčnih postaj 

Potrditev sprememb v položajih s po-
močjo drugih metod, če je to mogoče. 

Sprememba koordinat Določitev novih položajev permanentnih 
postaj v skladu z zahtevami. 

Arhiviranje podatkov Študija zgodovine premikov za določitev 
trendov. 

Neodvisen pregled podatkov – 
nova obdelava 

Se izvaja vsaki dve leti, če se pojavljajo 
problemi. 

Povezava z lokalno (državno) 
geodetsko mrežo 

Opazovanja omrežja GPSnet obdelajo 
skupaj z opazovanji osnovne mreže 
Avstralije. 
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KANADA 
 
Permanentno omrežje GNSS točk v Kanadi se imenuje Canadian Active Control 
System (CACS), ki je sestavljeno iz približno 50-tih točk. Te točke so osnova GNSS 
mrežam nižjega nivoja, ki so vzpostavljene po Kanadi. Za vse GNSS točke (per-
manentnih postaj) se določa koordinate v aktualnem koordinatnem sestavu ITRF in 
NAD83. Določeni so tudi transformacijski parametri med obema datumoma. Točkam 
se koordinate spreminjajo z spremembami koordinatnega sestava ITRF. 
 
Za povezavo starejših terestričnih točk na območju Kanade, je bila vzpostavljena 
mreža pasivnih GNSS točk, imenovana Canadian Base Network (CBN).  CNB je ses-
tavljena iz približno 160 točk in so do sedaj vključene v 3 kampanjske izmere.  
Točkam nižjih redov se koordinate spreminjajo z novimi izmerami in preračuni. 
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2.3.1.4 Predlog rešitve problema povezave aktivnega in pasivnega 
omrežja GNSS-postaj v Sloveniji 
 
Aktivno omrežje permanentnih postaj v Sloveniji je omrežje SIGNAL. Pasivno 
omrežje predstavljajo točke, ki so bile določene na osnovi GPS opazovanj v okviru 
izmer EUREF (angl. European Reference Frame) v letih 1994, 1995, 1996 in 2007. 
Točke omrežja SIGNAL in točke mreže EUREF predstavljajo koordinatno osnovo za 
potrebe geodetske prakse. Cilji glede natančnosti določitve koordinat so v geodetski 
praksi različni. Trenutno je glavni namen novega državnega koordinatnega sistema 
zagotovitev koordinatne osnove za potrebe izvedbe geodetskih del v okviru evi-
dentiranja nepremičnin. V tej zvezi pa sta cilja geodetskih del: 
 

• določitev koordinat detajlne točke neodvisno od metode izmere, oziroma od 
izbire referenčnih točk, ki so lahko točke aktivnega ali pasivnega GNSS omrežja 
ne glede na uporabljeno metodo izmere, ki je lahko GNSS ali pa terestrična; 

• doseči ponovljivost določitve koordinat vsake detajlne točke (skozi daljši časovni 
interval) na nivoju natančnosti koordinat točk zemljiškega katastra (ZK) to je na 
nivoju točnosti 4 cm. 

 
Glede na to, da je območje Slovenije podvrženo zaznavnemu geodinamičnemu 
dogajanju, in glede na to, da GNSS tehnologija omogoča določitev prostorskih koor-
dinat, ki so časovno odvisne, bi morali slediti državam, ki zvezno na osnovi opisanih 
kriterijev spreminjajo koordinate referenčnih točk omrežja. Mejne vrednosti za spre-
membe koordinat točk bi morali pridobiti na osnovi statistične ocene spreminjanja 
koordinat točk omrežja tekom določenega obdobja (najbolje vseh razpoložljivih opa-
zovanj vseh permanentnih GNSS postaj). Na osnovi analiz vzrokov za nastale 
spremembe ter analiz posledic sprememb koordinat točk bi morali sprejeti odločitev o 
spremembah koordinat točk v krogu skupine strokovnjakov. 
 
Za namen ocene stabilnosti območja na mikrolokaciji posameznih točk bi bilo dobro 
stabilnost mikrolokacije posameznih točk omrežja preverjati tudi na osnovi peri-
odičnih statičnih izmer kontrolnih mrež, ki so bile vzpostavljene ob vzpostavitvi posa-
meznih permanentnih GNSS postaj. V začetnem obdobju bi morali vsaj nekajkrat 
določiti stabilnost točke v okviru teh mrež. Odločitev o nadaljevanju tovrstnega 
spremljanja stabilnosti mikrolokacije GNSS postaj bo odvisna od pridobljenih 
rezultatov. 
 
Predpostavlja se, da imajo trenutno (marec 2009) vse referenčne točke omrežja 
SIGNAL in točke mreže EUREF, določene koordinate, ki zagotavljajo izpolnitev 
zgoraj omenjenih ciljev. Pri tem pa se srečamo z naslednjimi problemi, ki se pojav-
ljajo zaradi nezadostnega poznavanja časovnih sprememb položajev točk v koor-
dinatnem sistemu ITRS: 
 

• nepoznavanje geodinamike slovenskega ozemlja, 
• problem nespremenljivosti koordinat točk omrežja SIGNAL skozi čas oz. v 

odnosu do dinamičnega sistema (ITRS), 
• težave na uporabnikovi strani, ki izhajajo v povezanosti geodinamičnega do-

gajanja in časovno stabilnih koordinatnih sistemov in sicer: 
• na nivoju omrežja (vpliv natančnosti koordinat na »delovanje« omrežja 

SIGNAL) in 
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• na nivoju določitve koordinat detajla pri detajlni izmeri pa natančnost dolo-
čitve koordinat detajlne točke ..., ki izhajajo iz nenatančnih koordinat postaj 
v omrežju. 

 
Samo občasni preračuni podatkov omrežja SIGNAL nam ne zagotavljajo rešitve teh 
problemov. 
 
Aktivnosti Službe za GPS (oz. službe v okviru omrežja SIGNAL), da bi zastavljene 
cilje dosegli bi morali biti: 
 
• Dnevni preračun v koordinatni sestav ITRF, ki bo vezan na IGS. 

Na ta način bomo pridobili koordinate točk v referenčni epohi in postopoma pri-
dobili vektorje hitrosti ter posledično podatke o geodinamiki slovenskega ozemlja. 
Rezultat teh aktivnosti bo analiza časovnih vrst  koordinat točk in na koncu izde-
lan geokinematični modela ozemlja Slovenije, ki ga bo potrebno periodično ob-
navljati in izboljševati. 

 
• Povezava aktivnega omrežja (SIGNAL) s pasivnim  omrežjem (mreža EUREF). 

Da bomo lahko vzpostavili korektno in kakovostno povezavo med aktivnim in 
pasivnim omrežjem, je potrebno izvesti nove izmere na točkah pasivnega omrežja 
v obdobju pet let (tj. v obdobju petih let naj bi se izvršila opazovanja na vseh 
EUREF točkah). Na ta način bi lahko pridobili vpogled v geodinamično dogajanje 
na slovenskem ozemlju izven točk omrežja SIGNAL. S tem vedenjem in z uskla-
ditvijo koordinat obeh mrež bi dosegli želeni cilj, tj. uporabniku bi z večjo verjet-
nostjo omogočili določitev identičnih koordinat  ZK točk neodvisno od metode 
izmere. 

 
• Študij pomena ITRF-koordinat za namen kakovostne določitve novodoločenih 

koordinat točk detajla. 
Predvsem se to nanaša na statično izmero; GPS-služba mora uporabniku, ki želi 
preko obdelave statične metode izmere določiti natančnost, boljšo od definirane 
natančnosti določitve položajev ZK točk, zagotoviti tudi ITRF koordinate. Razlog: 
tudi precizna tirnice GPS-satelitov se nanašajo na dinamične koordinatne sisteme 
(predstavnik teh je ITRF). Razlike položajev med ITRS in ETRS89 koordinatami 
so za identične točke na našem ozemlju že okoli 0.45 metra. Enak zaključek velja 
tudi za kinematično izmero.  

 
Če pa gornjih aktivnosti ne moremo brezpogojno sprejeti kot nujno potrebne, si 
moramo še enkrat zastaviti naslednja vprašanja: 
 
• kakšni so cilji in namen obratovanja omrežja SIGNAL? in 
• kakšni so cilji in pomen povezave omrežja SIGNAL in pasivnega omrežja 

EUREF? 
 
Če so odgovori na ti vprašanji v duhu današnjega časa in današnjih ter bodočih 
potreb glede kakovosti določitve položaja, moramo odgovoriti še na naslednja vpra-
šanja: 
 
• v kateri koordinatni sistem »postaviti« koordinate točk omrežja SIGNAL, (ITRS(F) 

ali ETRS(F)); 
• ali potrebujemo, želimo in zmoremo začeti pridobivati lastne produkte v okviru 

omrežja SIGNAL in če da definirati njihovo bodočo uporabo ter kakšna bo relacijo 
produktov omrežja SIGNAL proti EPN produktom; 
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• ali želimo zagotoviti ustrezno kakovostno koordinatno povezavo omrežja SIGNAL 
in omrežja EPN in ugotoviti ali je za te namene ena točka (trenutno GSR1) dovolj; 
avtorji tega besedila menimo, da bi bilo potrebno razmišljati o vključitvi še 4 
oziroma vsaj še 2 točk omrežja SIGNAL v omrežje EPN; 

• kako rešiti problem pridobivanja opazovanj s področij sosednjih držav (tj. RINEX 
datoteke točk, ki so vključene v omrežje SIGNAL) Avstrije, Hrvaške in Madžarske 
ter dogovoriti njihovo uporabo v nalogah povezanih s kakovostno realizacijo dr-
žavnega koordinatnega sistema. 

 
Menimo, da strokovno korektni odgovori na gornja vprašanja omogočajo vzpostavitev 
kakovostne časovno odvisne koordinatne povezave slovenskega ozemlja s časovno 
odvisnimi realizacijami koordinatnih sistemov EUREF in ITRF. Vsi postopki korektne 
pridobitve koordinat na dnevni osnovi, pridobitev časovnih vrst koordinat točk in 
nadaljnje odločitve strokovnjakov o spremembah koordinat so zahteve, ki jih mora 
nujno izpolniti tudi omrežje SIGNAL. Le z upoštevanjem geodinamike našega 
območja posredno preko sprememb koordinatah bo tudi v nadaljnje določanje polo-
žaja v omrežju SIGNAL še predstavljalo prednost pred čedalje bolj uporabljano 
tehniko absolutnega določanja položaja v prostoru na osnovi faznih opazovanj s 
postopkom PPP (angl. Precise Point Positioning). Oziroma povedano drugače, če 
omrežja SIGNAL ne želimo, zmoremo ali znamo kakovostno vzdrževati je bolje, da 
danes prenehamo z vlaganjem vanj ter se začnemo zanašati na druge tehnologije, 
kot je npr.: PPP. Tehnologija oz. koncept PPP prav tako omogoča doseganje dolo-
čenega nivoja točnosti novodoločenih koordinat vendar brez upoštevanja lokalnih 
geodinamičnih dogajanj. To pa je pravzaprav identična situacija v kateri se danes 
nahaja omrežje SIGNAL. 
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2.3.2 Ureditev arhiva podatkov opazovanj izvedenih na pasivnem 
omrežju v preteklosti: arhiv podatkov kampanjskih GNSS izmer 
od leta 1994 naprej 

 
Pripravila: mag. Oskar Sterle in dr. Bojan Stopar, FGG 
 

2.3.2.1 Uvod 
 
V Sloveniji je bilo od leta 1994 izvedenih kar nekaj kampanjskih izmer GNSS. Te 
izmere so imele namen predvsem v vzpostavitvi visoko natančnega koordinatnega 
ogrodja za splošno rabo, kot je vzpostavitev kakovostnega referenčnega ogrodja v 
evropskem horizontalnem koordinatnem sistemu ETRS89, za potrebe realizacije 
evropskega višinskega sistema EVRS, za potrebe povezav mareografskih postaj, ter 
za različne v geodinamiki kot tudi za potrebe različnih inženirskih nalog. Večina kam-
panjskih izmer je bila opravljena v več terminskih izmerah (epohah), ki omogočajo 
tudi oceno vektorjev hitrosti točk v aktualnih ITRF koordinatnih sestavih. 
 
V preteklosti opravljene GNSS izmere so bile opravljene dovolj kakovostno, da je 
mogoče pridobiti koordinate točk reda natančnosti približno 1 cm. Kakovost izra-
čunanih koordinat točk pa ni odvisna samo od kakovosti in dolžine trajanja opa-
zovanj, ampak je odvisna tudi od kakovosti obdelave podatkov opazovanj. Na kako-
vost izračunanih koordinat točk ima vpliv predvsem kakovost efemerid satelitov kot 
tudi kakovost programske opreme za obdelavo podatkov opazovanj. 
 
Kakovost efemerid satelitov se je s časom izboljševala. V začetnem obdobju izvajanj 
GNSS opazovanj na našem področju, v letih 1994 do 1996, ki je omogočala pri-
dobitev koordinat satelitov z natančnostjo približno 1 dm se je izboljšala do stopnje, ki 
trenutno omogoča določitev koordinat satelitov z natančnostjo približno 1 cm. 
 
Za potrebe goedinamičnih raziskvah na osnovi ponovljenih terminskih pa je problem 
tudi v različnih realizacijah terestričnih koordinatnih sistemov, v katerih so podane 
efemeride GNSS satelitov. Realizacije terestričnih koordinatnih sistemov ITRS so se 
v 90–ih letih prejšnjega stoletja menjavale dokaj hitro, praktično vsako leto ali vsakih 
nekaj let. Prva GNSS opazovanja na našem področju so bila opravljena v okviru tere-
stričnega koordinatnega sestava ITRF93. Trenutno aktualna realizacija ITRS je 
ITRF05. 
 
Programska oprema, ki smo jo uporabljali za praktično vse obdelave GNSS 
opazovanj na našem območju je Bernese GNSS Softvare (BGPS), ki je v široki 
uporabi na celotnem območju Evrope in tudi širše. Ta programska oprema se je s 
časom razvijala in izboljševala. Od prve inačice programske opreme BGPS 3.0, ki 
smo jo pridobili v letu 1993 je doživela veliko sprememb Trenutno razpoložljiva 
verzija BGPS je 5.0 iz leta 2004, ki pa je doživela s kasnejšimi delnimi modifikacijami, 
izboljšavami ter odpravljenimi napakami kar nekaj sprememb. Programska oprema je 
redno vzdrževana, vse spremembe v programski kodi so redno posredovane registri-
ranim uporabnikom. Prav tako je zagotovljena ustrezna podpora tem uporabnikom. 
Ni pa ta programska oprema edina, ki je na razpolago in po svojih karakteristikah 
omogoča kakovostno obravnavo terminskih ali periodičnih GNSS opazovanj. 
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Za potrebe ocene geodinamičnega dogajanja pridobitev koordinat točk v terminskih 
izmerah ni končni rezultat. Slediti ji mora še analiza časovnih vrst, programska 
oprema za modeliranje-izračun deformacij ter druga programska oprema za analizo 
ugotovljenih geodinamičnih lastnosti ozemlja, ki ni prosto dostopna oziroma. To prog-
ramsko opremo je potrebno izdelati v lastni režiji. 
 

2.3.2.2 Podatki kampanjskih GNSS-izmer na območju Slovenije 
 
Kampanje, ki so bile izvedene na območju Slovenije so organiziral in izvajale različne 
institucije, ki so tudi lastniki podatkov opazovanj. Te kampanje, za katere imamo na 
razpolago podatke opazovanj so: 
 
• EUREF (EUropean REference Frame) – Realizacija evropskega koordinatnega 
sistema na območju Slovenije. Izmere so bile v letih 1994, 1995 in 1996. Dodatno 
bila opravljena še mini EUREF izmera leta 2007. Lastnik podatkov je GURS. 
 
• EUVN (EUropean Vertical Network) – Za realizacijo novega višinskega sistema se 
je izvedla izmera leta 1997. Lastnik podatkov je GURS. 
 
• Vzhodna Slovenija – Izmera za definicijo koordinatnega sistema na vzhodnem 
delu Slovenije, ob meji s Hrvaško, je bila določena na osnovi meritev izvedenih leta 
1996. Lastnik podatkov je GURS. 
 
• CEGRN (Central European GNSS Geodynamic Reference Network) – Izmera, ki 
se je vršila v letih 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007. Lastnik 
podatkov je UL FGG. 
 
• CRODYN (CROatian geoDYnamical Network) – izmera, ki je bila izvedena 
predvsem na območju Republike Hrvaške, a so bile dodatno opravljena GNSS 
opazovanja tudi na nekaterih slovenskih točkah. Izmera je bila izvedena v letih 1995, 
1996 in 2005. Izmera iz leta 2005 se vodi tudi pod akronimom RETREAT. Lastnik 
podatkov je GURS. 
 
• Geodinamična mreža Krško – Stabilnost območja Jedrske Elektrarne Krško je bila 
opazovana v letih 2000, 2005 in 2008. Lastnik podatkov je UL FGG in za leto 2008 
tudi GEN Energija, d. o. o. 
 
• Geodinamična mreža Ljubljana – Izmera je potekala leta 2005. Lastnik podatkov 
je UL FGG 
 
• Geodinamična mreža Premogovnika Velenje – Stabilnost območja Premogovnika 
Velenje se je izvajala na različnih nivojih. Mala geodinamična mreža Premogovnika 
Velenje (MGMPV) je bila vzpostavljena na ožjem območju premogovnika. Velika 
geodinamična mreža Premogovnika Velenje (VGMPV) je pokrivala širše območje 
premogovnika. Opazovanja v mreži so bila opravljena v letih 1996, 1999 in 2002 in 
2005. Razširjena geodinamična mreža premogovnika Velenje (RGMPV) je bila 
vzpostavljena na območjih povečane seizmične aktivnosti v okolici premogovnika v 
letu 2002, z namenom ločitve antropogenih vzrokov (pridobivanje premoga) od 
naravnih vzrokov (geodinamika vzdolž zaključka Periadriatskega šiva na območju 
vzhodno od premogovnika): Opazovanja v mreži so bila opravljena v letih 2003 in 
2005. Lastnika podatkov sta UL FGG in PV. 
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• PIVO (Periadriatic fault – Istra Velocity field Observations) je vključevala izmero 
na točkah na območju celotne Slovenije in se je opravila leta 2003 in dodatno še tri 
točke leta 2005. Lastnik podatkov je UL FGG. 
 
• Geodinamična mreža Posočje – Zaradi povečane potresne aktivnosti je bilo širše 
območje zgornje Soške doline opazovano v letih 1998 in 2006. Lastnika podatkov sta 
ARSO Uprava za seizmologijo in geologijo in UL FGG. 
 
• 4M2002 – GNSS izmera v bližini 4-ih mareografskih postaj severnega Jadrana, ki 
je bila izvedena leta 2002. Lastnik podatkov je UL FGG. 
 
Terminske izmere, letnice izmere in lastniki podatkov so prikazani v preglednici: 
 
LETO IZMERA LASTNIK PODATKOV 

1994 EUREF 94 
CEGRN94 

GURS 
UL FGG 

1995 
EUREF 95 
CEGRN95 
CRODYN96 

GURS 
UL FGG 
GURS 

1996 

EUREF 96 
VZHODNA SLO 
VGMPV96 
CEGRN96 

GURS 
GURS 
UL FGG in PV 
UL FGG 

1997 CEGRN97 UL FGG 

1998 CRODYN 98 
POSOCJE 98 

UL FGG 
UL FGG in ARSO USG 

1999 RGMPV 
CEGRN99 

UL FGG in PV 
UL FGG 

2000 GEODINAMIČNA MREŽA KRŠKO UL FGG 
2001 CEGRN2001 UL FGG 

2002 4M 
VGMPV 

UL FGG 
UL FGG in PV 

2003 
PIVO 
CEGRN2003 
RGMPV 

UL FGG 
UL FGG 
UL FGG in PV 

2005 

RETREAT 05 
GEODINAMIČNA MREŽA LJUBLJANA 
GEODINAMIČNA MREŽA KRŠKO 
RGMPV 
PIVO 
CEGRN2005 

GURS 
UL FGG 
UL FGG 
UL FGG in PV 
UL FGG 
UL FGG 

2006 POSOČJE 2006 UL FGG in ARSO USG 

2007 CEGRN2007 
Mini EUREF 2007 

UL FGG 
GURS 

2008 GEODINAMIČNA MREŽA KRŠKO UL FGG in GEN energija 
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2.3.2.3 Ureditev arhiva kampanjskih GNSS-izmer na območju 
Slovenije 
 
Število kampanjskih GNSS izmer na območju Slovenije je precejšnje, precejšnje je 
tudi število točk na katerih so bila opravljena kakovostna GSP opazovanja. Zato se 
pojavlja potreba po ureditvi učinkovitega arhiva podatkov. Seveda pa je potrebno 
podatke pred uvrstitvijo v arhive urediti, torej izločiti vse možne napake, ki se pojavijo 
tekom izmere in opisa podatkov. Podatke GNSS izmer kot celoto predstavljajo: 
 
• podatki opazovanj (datoteke RINEX), 
• metapodatki opazovanj (urejeni zapisniki), 
• metapodatki točk (topografije točk). 
 
Za učinkovito rabo podatkov opazovanj v kasnejših obdobjih, je potrebno podatke 
urediti na standarden način, v obliki relacijske baze podatkov. 
 
Tako se za vse točke, ki se bodo hranile v bazi podatkov, določi enolično ime, ki ima 
4 znake. Vsako točko je potrebno tudi opisati, saj so zaradi številnih točk določena 
imena zelo podobna (npr. RADO – permanentna postaja Radovljica  in RADT – trigo-
nometrična točka Radovljica).  
 
Vsaka datoteka RINEX se nanaša na samo eno točko, zato se priporoča poime-
novanje datotek kot XXXXDDDS.YYO, kjer velja: 
 
• XXXX – 4 znakovno ime točke (glej prejšnji odstavek), 
• DDD – zaporedni dan izmere v letu (od 1 do 365 oz. 366) zapisan s tremi znaki 

(001, 002, 003, 081, 211,...), 
• S – serija izmere, kjer se priporoča samo ena serija na dan, torej S = 0. Pri geo-

dinamičnih nalogah so serije večdnevne, zato tu ni potrebe po kaki drugi oznaki 
(torej S = 0). 

• YY – leto izmere, zapisano z dvema znakoma (npr. 99 za leto 1999 ali 02 za leto 
2002), 

• O (velika črka o) – standard za datoteke RINEX, s čimer označimo, da gre za 
datoteko z opazovanji. 

 
Enako je seveda potrebno označiti tudi ime točke v ustreznem zapisniku. Zapisnik se 
vodi na terenu, tako da je potrebno starejše zapisnike prilagoditi za v bazo. Tu gre 
predvsem za imena točk, ki so se obravnavala zelo lokalno po posameznih kam-
panjah.  
 
Najpomembnejši podatki, ki so vezani na vsako datoteko RINEX so podatki o tipu 
antene, tipu sprejemnika, višini antene do točke ARP (angl.  Antenna Reference 
Point) ter način izmere višine antene. Grobi pogreški v podani višini antene v 
zapisniku in načinu izmerjene višine so še vedno najbolj pogosti v primeru izmere 
GNSS.  
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2.3.2.4 Arhiv podatkov GNSS-izmer na območju Slovenije 
 
Arhiv podatkov izmer GNSS mora biti digitalen in mora biti nastavljen tako, da se 
lahko podatke v arhivu pregleduje, dopoljnjuje in prenaša na lokalni računalnik. 
Dostop do arhiva mora biti omogočen različnim upravičencem, tako da mora biti arhiv 
dostopen preko spletne aplikacije.  
 
Uporabnik dostopa do baze s spletnim programom, ki ima dostop do digitalne baze 
podatkov GNSS. Digitalna baza s podatki je sestavljena iz dveh delov. Prvi del pred-
stavlja podatke izmer (datoteke RINEX, zapisnike in topografije), drugi del pa rela-
cijsko podatkovno bazo. Vsaka izmerjena točka ima tako vsaj eno datoteko RINEX, 
na katero se nanaša točno en zapisnik. Točka mora imeti tudi topografijo. Vsaka 
obstoječa datoteka RINEX mora biti navedena tudi v relacijski podatkovni bazi. 
 
Hranjenje datotek RINEX v bazi je na osnovi dveh kompresij. Prva kompresija je 
Hatanaka kompresija, ki iz datoteke XXXXDDDS.YYO izdela datoteko XXXX-
DDDS.YYD in lahko zavzame tudi do 50 % manj prostora na trdem disku. Dodatno 
se datoteko kompresira tudi z gzip kompresijo, kjer dobimo datoteko XXXX-
DDDS.YYD.Z. Te datoteke imajo v primerjavi z originalnimi datotekami tudi do 80 % 
zmanjšanje porabe prostora na trdem disku. 
 
Metapodatki opazovanj so vsi spremljajoči podatki datotek RINEX. Tako je potrebno 
za vsako datoteko voditi podatke o imenu točke, o intervalu registracije opazovanj, o 
tipu antene in sprejemnika, o višini antene (navpična do točke ARP), o zapetnem 
trenutku serije, o končnem trenutku serije... Metapodatki opazovanj se vodijo v 
relacijski podatkovni bazi (MySQL, Oracle ...), ki predstavlja učinkovito orodje za delo 
s podatki. Spletni program tako dejansko brska po relacijski podatkovni bazi, kjer izve 
vse potrebne podatke za operacije s podatki. Te operacije so predvsem dodajanje 
novih datotek RINEX z zapisniki v bazo, kopiranje datotek RINEX (lahko tudi z 
zapisniki) iz baze na lokalni trdi disk in na koncu tudi pregledovanje po podatkovni 
bazi. 
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2.3.2.5 Geokinematika slovenskega ozemlja 
 
Opazovanja GNSS na območju Slovenije so bila obdelana v posameznih kampanjah. 
Za oceno geokinematike ozemlja Slovenije je potrebno ta opazovanja obdelati 
skupaj. Predvsem gre za enolično določitev geodetskega datuma, ki ga v visoko-
natančni obdelavi GNSS določijo položaji referenčnih danih točk. Cilj je torej, da v 
vsaki obdelavi (v vseh epohah izmer) nastopajo iste dane točke. Trenutno so bili 
skupaj obdelani vsi podatki kampanjskih GNSS izmer do vključno leta 2006. Obde-
lava je potekala samo za točke, na katerih so bila opazovanja opravljena vsaj 2-krat, 
torej točke, ki jim lahko ocenimo tudi vektor hitrosti. Položaji točk (koordinate) in pri-
padajoči vektorji hitrosti se ocenjujejo v aktualnem koordinatnem sestavu ITRF, v 
našem primeru je to ITRF2005. Vektorji hitrosti so neodvisni od časa opazovanj, 
medtem ko so položaji točk bili določeni na trenutek 2000.00 (začetek leta 2000). 
Prva spodnja slika prikazuje ocenjene položaje točk s pripadajočimi natančnostmi. 
Natančnosti točk so predstavljene s standardnimi elipsami pogreškov. Pri tolmačenju 
natančnosti teh točk je potrebno razumeti, da večja velikost elipse pogreškov za več-
kratna opazovanja iste točke pomeni predvsem večjo vrednost sprememb koordinat 
točk in ne slabše natančnosti določitve koordinat točk. 
 
Na drugi sliki spodaj so ocenjeni vektorji hitrosti, ki predstavljajo spremembo koor-
dinat točke v enoti časa. Vektorje se ocenjuje v koordinatnem sestavu ITRF2005, kjer 
je vidna kinematika celotne Slovenije v koordinatnem sestavu ITRF2005. 
 
Vidimo, da so velikosti sprememb koordinat točk v ITRS koordinatnem sistemu na 
slovenskem ozemlju dokaj velike. Znašajo skoraj 3 cm letno. Teh spremembe koor-
dinat točk so v 15 letnem času od kar izvajamo GNSS izmere na našem ozemlju 
dosegle že skoraj pol metra. Bolj pomembne kot so absolutne spremembe koordinat 
točk pa so relativne spremembe koordinat točk na obravnavanem območju. Te so 
merilo sprememb geometrijskih lastnosti prostora, ki jih je potrebno poznati za kako-
vostno realizacijo državnega koordinatnega sistema. Čeprav so ti podatki za potrebe 
geodezije ključni in že tudi končni pa je s stališča kakovostne realizacije koor-
dinatnega sistema potrebno poznati tudi vzroke za te spremembe – poznati je 
potrebno mehanizme, ki te spremembe povzročajo. Tu pa je pomembno povezo-
vanje z drugimi geoznanostmi, ki jim geodetski podatki, poleg drugih podatkov pred-
stavljajo vhodni podatek za njihove modele in teorije. 
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2.4 Normativna ureditev novega koordinatnega sistema                 
(NALOGA 1.4) 

                

 in Dominik Fajdiga, GI 
 
Povzetek pripravila: Sandi Berk
 
Povzetek 
 
V okviru te naloge so bila zbrana in preučevana gradiva o normativni ureditvi koor-

 evropskih državah. Na osnovi analize različnih pri-
topov k ureditvi in podobnosti razmer s stanjem v Sloveniji je bil pripravljen osnutek 
opolnitev pravilnika za mreže temeljnih geodetskih točk. 

redlog novega pravilnika dopolnjuje in nadgrajuje aktualni Pravilnik o tehničnih 

re za osnutek, ki vsebuje še nekaj terminološko ne povsem dovršenih rešitev. Pred-
mine, ki so lahko še predmet razprave (npr. stabilizacija 

e → ravninske koordinate, oznaka točke 

onceptualno poskuša predlog dopolnitev obstoječega pravilnika zaobjeti celotno 
ki bi jih bilo treba normativno urediti, vsebinsko pa bo 

dinatnega sistema v različnih
s
d
 

P
normativih za mreže temeljnih geodetskih točk iz leta 1981, ki bo še najprej v uporabi 
za geodetske točke klasične (položajne), višinske in gravimetrične mreže, medtem ko 
bodo novi deli pravilnika urejali načine vzpostavitve in vodenja mrež GNSS-geo-
detskih točk. 
 
G
log uvaja nekatere nove têr
čke → obeležba točke, položajne koordinatto

→ ime točke, centralna baza → osrednja zbirka). Prav tako je vpeljano načelo nepo-
srednega uvrščanja točke v red glede na njena merila točnosti. V praksi to pomeni, 
da se uvrstitev v red ne vodi kot poseben atribut, ampak je to rezultat poizvedbe. 
 
K
problematiko in nakazati vrzeli, 
erjetno tudi še potrebna kakšna dopolnitev in izpopolnitev. v
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2.4  a o tehničnih normativih za mreže 
te

ec nz
 

2.4 .
 

2.4 1
 
S te  avilnika, se določajo tehnični 
nor anje mrež geodetskih točk v 

2.4.1.1.2 Vodenje zbirke 
 
Geodetska uprava Republike Slovenije je dolžna v skladu z določbami tega pra-
viln
besedi ja zbirka geodetskih točk). 
 

2.4.1.1
 
Podatk detsko izmero, 
ki s o
 

.4.1.2 Temeljna izhodišča in načela 

inat (ali njihovega 
kvivalenta v izbrani kartografski projekciji) in elipsoidnih višin, izračun in vzdrževanje 
seh geodetskih točk na ozemlju Republike Slovenije je državni horizontalni 
oordinatni sistem in državni ravninski koordinatni sistem D96/TM (ETRS89/TM), ki ju 

uvaja 139. člen Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN, UL RS, št. 47/2006 in 
65/07 – odl. US). 
 
Državni horizontalni koordinatni sistem je določen z referenčno ploskvijo, ki pred-
stavlja Zemljo kot planet.  Referenčna ploskev je rotacijski elipsoid, ki ga določajo: 
 

• Osnovni geometrijski in fizikalni parametri: 
• Velika polos rotacijskega elipsoida: a = 6.378.137,00000 m 
• Geocentrična gravitacijska konstanta: GM = 3.986.005 · 108 m3/s2 
• Dinamični faktor oblike: J2 = 108.263 · 10-8 
• Srednja kotna hitrost: ω = 7.292.115 · 10-11 rad/s 

• Ime referenčne ploskve: elipsoid GRS80 

.1 Predlog dopolnitev Pravilnik
meljnih geodetskih točk 

 
Pripravil: Dominik Fajdiga, GI 

odelovala: Sandi Berk in Nika Mesner, GI S
R e ija: dr. Bojan Stopar in dr. Božo Koler, FGG 

.1 1 Splošne določbe 

.1. .1 Vsebina 

m Pravilnikom in prilogami, ki so sestavni del tega Pr
mativi za vzpostavitev, evidentiranje in vzdržev

Republiki Sloveniji, ki so določene z GNSS-tehnikami izmere (v nadaljevanju »geo-
detske točke«). 
 

ika voditi evidenco geodetskih točk, mrež, redov in skupin mrež (v nadaljnjem 
lu osredn

.3 Uporaba podatkov 

i iz osrednje zbirke geodetskih točk so obvezna osnova za geo
e pravljajo za potrebe izvajanje nalog državne geodetske službe. 

2
 
Osnova za geodetsko določitev horizontalnih geodetskih koord
e
v
k
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• Leto določitve referenčne ploskve: 1979 
ameter: 

• Mala polos rotacijskega elipsoida: b = 6.356.752,31414 m 

psoida na ravnino.  Določajo ga: 

• Oznaka kartografske projekcije: TM – prečna Mercatorjeva projekcija 

• Širina cone: 3 º 15 ’ 
• Ge r º 
• Ge r lele: 0 º 
• Linijsko merilo na srednjem meridianu: m0 = 0,9999 
• Navidezni pomik proti severu: Nf = –5.000.000 m 

Lastnosti a
 

• izhodišče koordinatnega sistema je presečišče srednjega meridiana cone in 

• n-os v koordinatnem sistemu je projekcija srednjega meridiana cone in je 

u je projekcija ekvatorja in je usmerjena proti 

porednica srednjemu meridianu cone 
skozi točko (vzporednica k n-osi); 

je enota za merjenje dolžin meter iz mednarodnega 
sistema enot SI; 

jihove koordinate, kakor so bile dolo-
ene v okviru geodetskih izmer v okviru komisije EUREF pri IAG. 

 
 
 

• Izvedeni geometrijski par

 
Državni  ravninski koordinatni sistem je določen s kartografsko projekcijo, ki omogoča 
prehod z referenčnega eli
 

• Oznaka koordinatnega sistema: D96/TM (ETRS89/TM) 

• Številka cone: 5 (je ne označujemo) 

og afska (elipsoidna) dolžina srednjega meridiana cone: 15 
og afska (elipsoidna) širina izhodiščne para

• Navidezni pomik proti vzhodu: Ef = 500.000 m 
 

drž vnega ravninskega koordinatnega sistema: 

ekvatorja; 

usmerjena proti severu; 
• e-os v koordinatnem sistem

vzhodu; 
• izhodiščna smer je smer n-osi; 
• izhodiščna smer za smerne kote je vz

• enota za merjenje smernih kotov je ločna stopinja; kote merimo v pozitivni 
smeri (sourno), za vrednosti smernih kotov velja 0 ≤ ν < 360 °; 

• enota ravninskih razdalj 

• koordinatni sistem je levosučen. 
 
Državni koordinatni sistem realizirajo točke in n
č
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2.4.1.3 Geodetske točke 
 
Geodetska točka je v naravi fizično vzpostavljena – materializirana točka (v nadalje-
vanju: obeležena), ki ji z različnimi merskimi postopki dodelimo različne atribute –  

eometrične in fizikalne. 

 se nanašajo na geodetsko točko, so: 

• (λ, φ) – horizontalni geodetski koordinati točke oziroma 

a Besslovem elipsoidu (geodetski datum D48): 

čki 

 
Geo e
obelež  določeni horizontalni geodetski in/ali ravninski 
koo in
 

e e ka je v naravi ustrezno obeležena glede na red. 

ede na: 

• Horizontalni geodetski in/ali ravninski koordinati in elipsoidno višino; 

de 

osti), ki jih določa ta pravilnik.  

g
 
Geometrične količine, ki
 

• na elipsoidu GRS80 (geodetski datum D96): 
 

• (e, n) – ravninski koordinati točke (TM) 
• h – elipsoidna višina točke 

 
• n

 
• (λ, φ) – horizontalni geodetski koordinati točke oziroma 
• (y, x) – ravninski koordinati točke (GK) 

 
Fizikalne količine, ki se nanašajo na geodetsko točko, so: 
 

• HNO – normalna ortometrična višina točke 
• HN – normalna višina točke 
• g – težnostni pospešek v točki 
• ρ – vertikalni gradient težnostnega polja v to
• (η, ζ) – komponenti odklona težiščnice 

d tska točka po določbah tega pravilnika je vsaka točka, ki je v naravi trajno 
ena, in ki ima z GNSS-tehniko

lipsoidno višino. rd ati ter e

G
 

od tska toč

Identifikacija geodetske točke poteka gl
 

• topografski opis; 
• oznako, ki jo ima geodetska točka v naravi in v osrednji zbirki geodetskih točk. 

 
Geodetske točke lahko glede na obseg sorodnih lastnosti razvrščamo v mreže, re
in skupine geodetskih mrež. 
 
Razvrščanje geodetskih točk poteka na osnovi kvalitativnih kriterijev (lastnosti iz-
mere) in kvantitativnega kriterija (točn
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2.4.1.4 Mreže geodetskih točk 
 
Geodetske točke, ki imajo sorodne lastnosti po poreklu in namenu (so jim bile koor-
dinate pripisane v isti določitvi - epohi), se uvrščajo v isto geodetsko mrežo. 
 
Podatek o razvrstitvi geodetske točke v mrežo se vodi kot poseben atribut v osrednja 
zbirka geodetskih točk. 
 
Oznaka mreže je enolična na ozemlju države in je sestavljena iz črk in številk (alfa-

znaka geodetske mreže opisuje bistveno lastnost geodetskih točk, ki so uvrščene v 

eodetska točka ima oznako tiste geodetske mreže, znotraj katere sta bili določeni 

ne tudi v okviru drugih geodetskih 
rež, ima lahko geodetska točka tudi te oznake, pri čemer so vse oznake geodetskih 

ka točka, enakovredne. 

Oz k ovenije. 
 
Prim r
 

• EUREF SI 95 – ime določeno na osnovi resolucije EUREF, 
 zgoščujejo 

mrežo EUREF, 
• SIGNAL 07 (Mini EUREF 07), 

• ETRS. 

lede na količinski kriterij. 

erila točnosti določitve ravninskih koordinat in elipsoidne višine so standardni 

Ge e ajo večjo točnost (manjši srednji standardni odklon) 
hor n ravninskih koordinat in elipsoidne višine, se praviloma 
uvr a
 

edi so označeni s številkami, pri čemer ima red, v katerega so razvrščene geo-
detske točke z najvišjo točnostjo, oznako 1. 

numeričnih znakov). 
 
O
geodetsko mrežo (npr. ime projekta geodetske izmere). Vsaka obdelava, ki ima za 
rezultat koordinate točk, ima določeno svoje lastno ime, ki postane ime geodetske 
mreže. 
 
G
horizontalni geodetski in/ali ravninski koordinati in elipsoidna višina geodetske točke. 
V primeru, da so koordinate točke kasneje določe
m
mrež, v katere je uvrščena geodets
 

na o geodetske mreže določa Geodetska uprava Republike Sl

e i oznak geodetskih mrež geodetskih točk: 

• SIREF 96 – predlog poimenovanja mreže geodetskih točk, ki

• EUVN, 

 

.4.1.5 Redovi geodetskih točk 2
 
Geodetske točke se razvrščajo v rede g
 
Količinski kriterij, na osnovi katerega se geodetske točke razvrščajo v rede, je točnost 
določitve horizontalnih  geodetskih in/ali ravninskih koordinat in elipsoidne višine. 
 
M
odkloni koordinat in višine (σe, σn, σh) ter parametri elipsoida 95-odstotnega  
zaupanja koordinat geodetskih točk. 
 

od tske točke, ki doseg
izo talnih geodetskih in/ali 
šč jo v višje rede. 

R
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Geodetska točka ne more biti hkrati razvrščena v več redov iste skupine mrež. 

Pod te detske točke v red geodetskih točk se neposredno 
nanašajo na trenutne lastnosti te geodetske točke in so pridobljeni na osnovi poiz-
vedb v osrednji zbirki geodetskih točk. 
 
Pod te ke točke v red se lahko v osrednji zbirki geodetskih 
toč o datek. 
 

eodetske točke, ki imajo sorodne lastnosti glede na njihov pomen v državnem koor-
dinatnem sistemu (npr. vse geodetske točke, katerih horizontalne geodetske in/ali 

ne so določene z GNSS-metodami izmere), se 
vrščajo v isto skupino mrež geodetskih točk. 

odatek o razvrstitvi geodetske točke v skupine mrež geodetskih točk se vodi kot 
pos e eodetskih točk. 
 

kupin

skupina mrež geometričnih geodetskih točk – oznaka 3R, 
ntalnih geodetskih točk – oznaka 2R, 

odetskih točk – oznaka V – in 
znaka G. 

eometrične geodetske točke so geodetske točke, ki imajo določene horizontalne 

trične geodetske točke se glede na točnost določitve ravninskih koordinat in 
lipsoidnih višin razvrščajo v štiri rede. 

 na osnovi katerega je geodetska točka enolično uvrščena v red, je velikost 
rednjega standardnega odklona  koordinat in višin (e, n, h), ki je določen s parametri 

elip i
 
Zah v
višin za uvrstitev v posamezni red geodetske mreže so: 
 

• 2. red: manj kot 2,5 cm 

m 

 
a k o razvrstitvi določene geo

a k o uvrščenosti geodets
k v di le kot izveden (odvisen) po

2.4.1.6 Skupine mrež geodetskih točk 
 
G

ravninske koordinate in elipsoidne viši
u
 
P

eb n atribut v osrednji zbirki g

S e mrež geodetskih točk so: 
 

• 
• skupina mrež  horizo
• skupina mrež višinskih ge
• skupina mrež gravimetričnih geodetskih točk – o

 
Geodetska točka je lahko hkrati uvrščena v več skupin geodetskih mrež. 
 

2.4.1.7 Posebne določbe za geometrične geodetske točke 
 
G
geodetske in/ali ravninske koordinate in elipsoidne višine z GNSS-metodami izmere. 
 
Geome
e
 
Merilo,
s

so da 95-odstotnega zaupanja. 

te ae glede srednjega standardnega odklona ravninskih koordinat in elipsoidnih 

• 1. red: manj kot 1 cm 

• 3. red: manj kot 5 cm 
• 4. red: manj kot 6 c

 

   69



GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE 

Točnost določitve horizontalnih geodetskih in/ali ravninskih koordinat in elipsoidnih 
višin geodetske točke je predvsem odvisna od naslednjih dejavnikov: 

• obeležba geodetske točke, 

• dolžine baznih vektorjev, 

• postopka obdelave meritev, 

 
a doseganje zahtev točnosti je potrebno pri vzpostavitvi geodetskih točk in njihovi 

.4.1.7.1 Obeležba geodetskih točk 

zagotovi s postavitvijo: 

 
Boč a ddaljena od izmeritvenega znamenja praviloma do 
30-m. 
 

a e smejo uporabljati izmeritvena znamenja, ki so pred-
isana v tem pravilniku. 

e Slovenije lahko s posebnim dovoljenjem dovoli uporabo 
rugačnih znamenj, vendar le pod pogojem, da omogočajo enako ali boljšo obe-

ipi in izvedbe izmeritvenih znamenj za obeležbo geodetskih točk so praviloma nas-

grajenim kovinskim navojem – svornikom (priloga); 
i steber (12 cm × 12 cm) s kovinskim čepom, centriranje s 

to m
• 3
• 4. re

 
Pred obelež
stabilnosti lo

 

• metode izmere, 

• uporabljene merske opreme, 
• časa trajanj opazovanj, 

• geodetskega datuma. 

Z
izmeri upoštevati naslednje zahteve: 
 

2
 
Trajna obeležba geodetske točke se 
 

• izmeritvenega znamenja, 
• zavarovalnega znamenja. 

 
Zavarovalna znamenja se vzpostavijo kot: 
 

• bočna zavarovanja, 
• podzemna zavarovanja, 
• kombinirana bočna in podzemna zavarovanja. 

 zavarovanja sn mejo biti o

Z
p

ob ležbo geodetskih točk se 

 
Geodetska uprava Republik
d
ležbo. 
 
T
lednji: 
 

• 1. red: betonski steber višine 1,5 m, globina 3m, premera 30 cm; prisilno cent-
riranje, obeležba z v

• 2. red: betonsk
gi  grezilom; 

. red: betonski steber s kovinskim čepom, optično centriranje; 
d: vbetoniran čep z luknjico, optično centriranje. 

bo točk 1. in 2. reda je potrebno izvesti geološko raziskavo dolgoročne 
kacije točke. 
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V skladu z ugotovitvami geološke raziskave je možna rešitev za točke 1. in 2. reda 
di vgradnja izmeritvenega znamenja v ustrezno skalo. 

oločitev horizontalnih geodetskih in/ali ravninskih koordinat geodetske točke mora 

 statična GNSS. 
 
Sta n aljšem času opazovanj (dve uri ali več) in s tem na 
preme editve satelitov v času opazovanj. Primerna je za 

 
azdalja med dvema točkama, ki jima določamo 

eodetske horizontalne in/ali ravninske koordinate in elipsoidne višine. Z večanjem 

a r
 

• 100 km (izjemoma so lahko dolžine večje pri vektorjih proti 

• 
• 3. r
• 

 

erska oprema za izvajanje opazovanj na geodetskih točkah obsega GNSS-spre-

ahtevane lastnosti merske opreme glede na red so naslednje: 

• 1. red: upoštevanje smernic glede opreme, ki jih za izmero predpisujejo 

mnik (L1&L2 code and carrier); 
• dvofrekvenčna GNSS-antena, ki je nameščena na togem grezilu (omo-

vitve na stativ, trinožni podstavek ali postavitve na točko, obeleženo s 
kovinskim navojem – svornikom. 

 
 

tu
 

2.4.1.7.2 Metode izmere 
 
D
biti izvedena z GNSS-metodami izmere. 
 

• 1., 2. in 3. red: statična GNSS; 
• 4. red: statična in hitra

tič a GNSS-izmera temelji na d
mbah geometrijske razpors

določitev koordinat z zelo visoko natančnostjo. 
 

.4.1.7.3 Dolžine baznih vektorjev 2

Dolžina baznega vektorja je r
g
dolžine baznih vektorjev se manjša natančnost določitve komponent baznega vek-
torja. Kriteriju dolžine baznih vektorjev morajo zadostiti vsi bazni vektorji v mreži geo-
detskih točk. 
 
Z uv stitev v posamezni red morajo biti dolžine baznih vektorjev: 

1. red: manjše od 
IGS-točkam); 
2. red: manjše od 30 km; 

ed: manjše od 20 km; 
4. red: manjše od 10 km. 

2.4.1.7.4 Merska oprema 
 
M
jemnik in GNSS-anteno. 
 
Z
 

EUREF-standardi; 
• 2., 3. in 4. red: 

• dvofrekvenčni GNSS-spreje

goča centriranje na točko izmere s pomočjo vgrajene dozne libele) ali ki 
omogoča optično ali prisilno centriranje na točko izmere (možnost posta-
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2.4.1.7.5 Čas trajanja opazovanj 

atančnost določitve ravninskih koordinat in elipsoidne višine geodetske točke bist-

a, v katerem je bila GNSS-antena centrirana na geodetsko točko in je 
NSS-sprejemnik izvajal in beležil fazna opazovanja. 

 
d naslednje: 

• 4. red: od 20 min do 3 ure. 

as trajanja opazovanj je sorazmeren dolžini baznega vektorja; navedeni najdaljši 

soidnih 

d: smernice za obdelavo EUREF GPS-kampanj (Boucher & Altamimi: 
 GPS 

, ki vključuje čiščenje (filtriranje) opazovanj in določitev 
jev na osnovi izravnave opazovanj ter 

ektorjev po 

 

2.4 7
 

atum geodetske mreže je določen s koordinatami geodetskih točk, ki so za izračun 

Datum geodetske mreže glede na red mreže določajo: 
  

4); 

 točke 1. ali 2. reda. 

Pri določitvi koordinat točk geodetske mreže 1. reda je treba po transformaciji iz aktu-
alnega ITRF v ETRS89 izvesti še uskladitev s slovenskim geodetskim datumom D96. 
 

 
N
veno določa trajanje opazovanj na geodetski točki. Trajanje opazovanj na točki je 
količina čas
G

Zahtevano trajanje opazovanj na geodetski točk je za posamezni re
 

• 1. red: dvojna 24-urna serija, interval registracije 15'' ali manj; 
• 2. red: od 6 do 24 ur; 
• 3. red: od 2 do 8 ur; 

 
Č
časi trajanja opazovanj ustrezajo največjim dolžinam vektorja, predvidenim v posa-
meznem redu. 
 

2.4.1.7.6 Obdelava opazovanj 
 
Obdelava opazovanj, pridobljenih v okviru statične in hitre statične GNSS-izmere z 
namenom določitve geodetskih horizontalnih in/ali ravninskih koordinat in elip
višin z ustrezno natančnostjo za uvrstitev v red mora izpolnjevati naslednje zahteve: 
 

• 1. re
Specifications for reference frame fixing in the analysis of a EUREF
campaign, 2007); 

• 2., 3. in 4. red: 
 izračun vektorjev

baznih vektor
 hkraten izračun koordinat točk izmere z izravnavo neodvisnih v

serijah opazovanj ter kombiniranjem serij opazovanj. 

.1. .7 Datum geodetske mreže 

D
koordinat točk v mreži privzete kot dane.  
 

• 1. red: bližnje IGS-točke (vsaj 
• 2. red: točke 1. reda; 
• 3. in 4. red:
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2.4.1.8 Posebne določbe za 2R-geometrične geodetske točke 

avilnik o tehničnih normativih za mreže temeljnih geodetskih točk iz 

etskih točkah se vodijo v osrednji zbirki geodetskih točk. 

srednjo zbirko geodetskih točk vzpostavlja in vzdržuje Geodetska uprava Republike 
lovenije. 

 
V osrednji zbirki geodetskih točk se lahko vodijo naslednji podatki: 
 

• ime (številka) točke 
• datum določitve 
• vrednosti geometričnih količin, ki se nanašajo na geodetsko točko 
• vrednosti fizikalnih količin, ki se nanašajo na geodetsko točko 
• pripadnost točke skupini mrež 
• pripadnost točke mrežam 
• skica položaja geodetske točke v naravi (topografija) 
• zgodovina 

 
Podatki, ki se morajo voditi za posamezno geodetsko točko, so: 
 

• ime (številka) točke 
• geodetske horizontlane in/ali ravninske koordinate 
• normalna ortometrična višina 
• skica položaja geodetske točke v naravi (topografija) 
• zgodovina 

 

 
V veljavi ostaja Pravilnik o tehničnih normativih za mreže temeljnih geodetskih točk iz 
leta 1981. 
 

2.4.1.9 Posebne določbe za višinske geodetske točke 
 
V veljavi ostaja Pravilnik o tehničnih normativih za mreže temeljnih geodetskih točk iz 
leta 1981. 
 

2.4.1.10 Posebne določbe za gravimetrične geodetske točke 
 

 veljavi ostaja PrV
leta 1981. 
 

2.4.1.11 Osrednja zbirka (centralna baza) geodetskih točk 
 
Podatki o vseh geod
 
O
S
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2.4.1.12 Prehodne in končne določbe 

se točke, ki so dne <datum> 
ajo geodetske horizontalne in/ali rav-

inske koordinate in elipsoidne višine določene z GNSS-tehniko izmere. 
 

ljn
inat in oločenih z GNSS-tehniko izmere, ohranijo naziv položajne 
meljne geodetske točke. Njihove lastnosti in vodenje še naprej določa Pravilnik o 

čk. 

e jim določijo ravninske koordinate in elipsoidne 
išine z GNSS-tehniko izmere, postanejo geodetske točke, za katere postane velja-

ilnik.  

 
Geodetske točke po določbah tega pravilnika so v
vodene v osrednji zbirki geodetskih točk, in ki im
n

Točke, ki so bile vzpostavljene na podlagi Pravilnika o tehničnih normativih za mreže 
teme ih geodetskih točk, in ki nimajo geodetskih horizontalnih in/ali ravninskih koor-

 elipsoidnih višin dd
te
tehničnih normativih za mreže temeljnih geodetskih to
 
Točke iz prejšnjega odstavka, ki s
v
ven ta prav
 
Točke, ki so bile vzpostavljene na podlagi Pravilnika o tehničnih normativih za mreže 
temeljnih geodetskih točk, ohranijo svoje ime v osrednji zbirki geodetskih točk. 
 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Št. ____________ 
Ljubljana, dne __. _____ 200_ 
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Priloga: obeležba geodetske točke prvega reda 
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3 Naloge na višinskem sistemu 
 

3.1 Nadaljevanje prehoda na nov višinski sistem                                
(NALOGA 2.1) 

 
 
Poročilo pripravil: dr. Božo Koler, FGG 
Povzetek pripravil: Sandi Berk, GI 
 

             

 
Povzetek 
 
Prip v  leta 2006 naprej. Plan 
izm e
letih. G h poli-
gon , im razmeram. 
Izh iš
leto, za
o ods er je treba slediti načelu zapiranja nivel-
anskih zank v čimkrajšem časovnem obdobju. 

Plan i jen po letih z naved anih odseko anskih p
gonov ačina obdelave
 

ra ljen je bil pregled izmer nivelmanskih poligonov od
er , ki je bil narejen leta 2006 je predvideval izmero nivelmanske mreže v 12 

lede na to, da je bilo leta 2007 in 2008 izmerjeno manj nivelmanski
ov  kot je bilo planirano, je bil obstoječi plan nekoliko prilagojen nov

od ča popravljenega plana so izmera okoli 120 km nivelmanskih poligonov na 
piranje posameznih nivelmanskih zank s privzetimi podatki iz starih izmer, če 
topanja v mejah dovoljenih, pri čems

m
 

zmer je pripravl bo predlag v nivelm oli-
, njihovih dolžin in n . 
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3 1.1 siste
 

č  pripravil: žo Koler, FGG 

3.1.1 elmanskih po ta 200
 
L ta 200 kega p
gona olenja vas (Ri poligona je bila zaklju-

a ta 2007. 007 je izmero n ligonov  Geo
od zvajala Geodetska upra je in F

teta za gradbeništvo in geodezijo. Poda jenih izme rani v p
glednici 3.1.1-1 in prika
 

to do n Izva

.  Popravljen časovni plan izvedbe prehoda na nov višinski m 

Poro
 

ilo  dr. Bo

.1    Izmere niv ligonov od le 6 

e 6 je Geodetska uprava Republike Slovenije izmerila del nivelmans
bnica) – Črnomelj. Izmer  omenjenega 

oli-
D
le

a
čen
zav

Leta 2 ivelmanskih po izvajal tudi
va Sloveni

detski 
akul- Slovenije. Izmere v letu 2008 je i

tki o opravl rah so zb re-
zan na sliki 3.1.1i -1. 

Nivelmanski 
poligo

Dolžina 
(km) Le Od– jalec

2007 a–Most na Soči N 3  GZSNova Goric Del NV 38 km  
 Medvode–Črnuče N 5  GZSDel NV 19 km  
  (Ribnica)–Črnomelj -53 GURDolenja vas Del 1 73 km S 
 130 km   Skupaj: 

2008 Grosuplje – Dolenja vas GU 41 km RS 
 dbrdo–Most na 

či 
 NVN 5 GUKranj–B

So
led–Po Del NVN 3 in 72 km RS 

 Vrhnika -22  GURLogatec– Del 1 20 km S 
 ova Gorica VN 3  UL FGŠempeter–N Del N 4 km G 
 Skupaj:    96 km

 
Pregledni -1: Izmerjeni niv oni v letu 08. ca 3.1.1 elmanski polig  2007 in 20

 

4

3 6

5

1

7
2

10

8

9

12

11 Legenda

Izmerjeno-2007/08

Planirane izmere
Prevzete

14

13

 stare izmere

 
 

Slika 3.1.1-1: Izmere nivelmanske mreže Slovenije (2007/08). 

   77



GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE 

 
Iz slike 3.1.1-1 lahko vidimo, da je zanka 9 zaprta, če prevzamemo del l-
manskega poligona 1/26 (Grosuplje–Novo mesto) in 1/36 (Novo mesto–Metlika). 

ko lahko zanko zravnamo. 
 
Preho redvse d hitrost ja nivelma e 
izmere. Plan izmere, ki redvideval izmero nivelmanske 

reže v 12 letih  (Razvoj OGS 2006 – Prehod na nov koordinatni sistem – Končno 
poro
manskih poligonov. Iz preglednice 3.1.1-1 lahk
izmerjeno manj nivelmanskih poligonov, kot je bilo planirano. Za leto 2007 moramo 
tudi upoštevati, da je bil del nivelmanskega poligona Dolenja vas–Črnomelj izmerjen 
že leta 2006.   
 
Popravljen plan izmer v posameznih letih je pripravljen na sledečih predpostavkah: 
 

• izmera okoli 120 km nivelmanskih poligonov na leto, 
• posamezne nivelmanske zanke zapiramo s prevzetimi podatki iz starih izmer, 

če je odstopanje v nivelmanski zanki, v mejah dovoljenega odstopanja, 
• zapiranje nivelmanskih zank v čim krajšem časovnem obdobju, 
• za leto 2009 upoštevamo predviden plan izmer, ki so ga pripravili na Geo-

detski upravi Republike Slovenije. 
 
 

2009 Od–do Vozliščni reperji Niv. poligon Dol. (km) 

nive

Ta  9 že i

d na novi višinski sistem je p m odvisen o i izvajan nsk
je bil narejen leta 2006 je p

m
čilo). V planu je bilo predvideno, da tri ekipe na leto izmerijo 120 km nivel-

o vidimo, da je bilo leta 2007 in 2008 

 Vrhnika – Črnuče ? – FR1014 Del 1/22 20  
 Nova Gorica – Divača C152 – CP673 Del NVN3 56 
 Divača – Postojna C152 – MLVII Del 1/22 28 
 Postojna – Planina MLVII – MVII  Del 1/22 11 
 Planina – Kalce  MVII – 31a/6 Del 1/22 10 
 Kranj – Jeprca ? – ? Del NVN5 ?? 
 Izravnava zanke 2, 3, 5 in 6 125 
     
2010 Dekani–Kozina CP88–2839 Del NVN3 22 
 Kozina – Divača 2839 – C152 Del NVN3 11 
 Most na Soči – Kranjska Gora 2870 – 2738 2/5 105 
 Določen normalni reper 138 
     
2011 Od–do Vozliščni reperji Niv. poligon Dol. (km) 
 Kranjska Gora – Lesce 2738 – PN305 Del NVN4 39 
 Kranjska gora – Rateče 2753 – C 907 Del NVN4 5 
 Žlebič – Planina 5232– MVII 2/2 51 
 Bogenšperk – Bič   10 
 Izravnava zanke 4, 1014 in navezava z Italijo (Škofije, Vrtojba/N. Gorica, Rateče) 105 km 
     
2012 Od–do Vozliščni reperji Niv. poligon Dol. (km) 
 Celje – Zidani most CP265 – MLXXVIII Del NVN6 26 
 Maribor – Celje 3694 – CP265 1/25 58 
 Maribor – Hrastovec 3694 – FR1050 Del NVN11 21 

                                                 
14 Prevzamemo del nivelmanskega poligona 1/26 (Bič–Novo mesto–Brežice) in pridobimo podatke o 
nivelmanskih izmerah za potrebe izgradnje HE na srednji (Litija–Vrhovo) in spodnji Savi (Vrhovo–
Brežice). 
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Lendava) 
 Povezava prevzetih podatkov (Zidani most–Dobova + navezava Hrvaška, Hrastovec– 105 

     
2013 Od–do Vozliščni reperji Niv. poligon Dol. (km) 
 Del NVN11 81 Hrastovec – Lendava FR1050 – FR3052 
 Del NVN12 7 Lendava – Petišovci FR 3052 – 7043  
   37 Murska Sobota – Hodoš 

 Izravnava zanke 14, navezava Hrvaška (Mursko središče, Ormož ali Središče ob 
Dravi) in Madžarska (Hodoš, Dolga vas, Pince) 

125 

     
20 ) 14 Od–do Vozliščni reperji Niv. poligon Dol. (km
 Arja vas – Velenje – Maribor 2753 – 3694 Del NVN11 123 
 Arja vas – Celje  2753 – CP265 Del NVN6 6 
 Izravnava zanke 14, navezava Avstrija (Vič) 129 
     
20 ) 15 Od–do Vozliščni reperji Niv. poligon Dol. (km
 Celje – Mestinje CP265 – 5244e Del 2/8 27 
 5244e – MIV Del 2/8 81 Mestinje – Brežice 
 Ptuj – Mestinje 139 – 5244e 2/9+ del 1/12 38 
 Izravnava zank 11 in 13, navezava Hrvaška (Rogatec) 146 
     
20 ) 16 Od–do Vozliščni reperji Niv. poligon Dol. (km
 Ljubljana – Grosuplje FR1014 – 5358 Del 1/26 26 
 Draga – Grosuplje 5364 – 5358 Del 1/26 16 
 5364 – MN3 Del 1/26 40 Draga – Novo Mesto 
 Brežice – Novo mesto MIV – MN3 Del 1/26 46 
 Izravnava zanke 815, 9, 10 128 
     
2017 Od–do Vozliščni reperji Niv. poligon Dol. (km) 
 Postojna – Jelšane MLVII – 54 1/5 45 
 Jekšane – Rupa  (CRO) 54 – ?16 Na Hrvaškem 3 
 Rupa (CRO) – Starod ?3 – ?17 Na Hrvaškem 8 
 Starod – Kozina ?4 – 2839 Nov 27 
     

 Izravnava zanke 1 in 7, navezava s Hrvaško (Starod, Jelšane) 134 
     
 Stari nivelmanski vlaki 1992–2000    
2018 Od–do Vozliščni reperji Niv. poligon Dol. (km) 
 Most na Soči – Kalce 2870 – 31a/6 1/24 61 
 Kozina – Sečovlje 2839 – 5491 Del NVN2 in 

NVN3 
50 

 Ptuj – Hrastovec 139 – FR1050 Del 1/46 23 

                                                 
15 Nivelmansko zanko 8 lahko izravnamo, če pridobimo podatke izmere Črnuče–Litija–Zidani most, ki 
je bila izvedena za potrebe izgradnje HE na srednji Savi. 
16 Reper se nahaja na območju Hrvaške. 
17 Reper je potrebno še stabilizirati. 
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34  Ponovna izravnava zank 3 in 6 1

     
2019 Od–do Vozliščni reperji Niv. poligon Dol. (km) 
 53 Del NVN5 66 Ljubljana – Arja vas FR1014 – 27
 9 Del 1/46 70 Lendava – Murska Sobota – Ptuj FR3052 – 13
 Ponovna izravnava zanke 8 in 14 136 

 
Preglednica 3.1.1-2: Popravljen plan izmere nove nivelmanske mreže Slovenije. 
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3.2 pro GN a n n anu              
(N A 2.2)

 
 
Poročilo pripravila: dr. Božo Kole ojan S r, F
Povzetek pravi  G
 
 
Povzetek

Pr a iprav
ALOG

jekta SS- in gr v čimetri e izmere a nivelm
 

r in dr. B
I 

topa GG 
 pri l: Sandi Berk,

 
 
Izvedena je bila testna GNSS-izmera na delu nivelmanske zanke št. 3, od Nove 
Gorice do osta ere bile p očke. 
GPS-opa anja n alnišk rog l ntrol. 
Natančno določ e ki jo imo n NSS-
opazovan  prem tre čitve g a. A  atan-
čnosti do tve e ne obimo  osn  a do 
šestnajst h op liz bil tudi vpliv vi ov na 
natančnost določi  v
 
Na o ino-

ers nem 

 M  na Soči. Za potrebe izm so  stabilizirane omožne t
zov so bila obdela a z račun im p ramom Trimb e Total Co
st 
j je

itve elipsoidn
ajhna za po

 višine, 
be dolo

dob
eoid

 na osnovi e
nalizirane so

ournih G
bile tudi n

loči lipsoidne viši , ki jih d  na ovi dvournih, štiriurnih p
urni azovanj. Ana iran je PDOP in šte la satelit

tve elipsoidne išine. 

snovi rezultatov je bilo tudi ugotovljeno, da na testnem območju z GPS-viš
tvom in uporabo modela geoida ne moremo določiti višine točk v državm

višinskem sistemu z ustrezno natančnostjo, saj je razlika višin za večino geodetskih 
nalog prevelika. Vzrok za razlike višin, ki so rezultat GNSS- in nivelmanske izmere na 
testnem območju, je lahko slabo določena ploskev geoida ali slaba povezava ploskve 
geoida z višinsko mrežo Slovenije. 
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3.2.1 GNSS-izmera na delu testne zanke 3 (Nova Gorica–Most na 
Soči) 

 
Pripravila: dr. Božo Koler in dr. Bojan Stopar, FGG 
 
 
Na delu testne zanke 3, od Nove Gorice do Mosta na Soči, je bila izvedena GPS 
izmera. Z GPS izmero smo določili elipsoidne višine reperjev oziroma pomožnih točk. 
Na osnovi elipsoidne višine točk in geoidne višine, ki jo dobimo z interpolacijo iz 
modela geoida, si izračunamo nadmorsko višino v višinskem sistemu Slovenije. Tako 
določene višine točk smo nato primerjali z višino reperja, ki je določena z geomet-
ričnim nivelmanom v sistemu normalnih ortometričnih višin. 
 

3.2.1.1    Stabilizacija pomožnih točk in GNSS-izmera 
 
GPS izmero smo izvedeli na pomožnih točkah, če GNSS izmere ni bilo možno izvesti 
direktno na reperjih. Pomožne točke smo stabilizirali na stabilnem terenu v obliki 
taln
 

ih reperjev (slika 3.2.1-1). 

 
 

S  

Statično GNSS izmero, ki zagotavlja najboljšo natančnost, smo izvedli s 3 GPS 
sprejemniki Trimble 4000. Reperje, ki jih smo vključili v GPS izmero, smo izbrali 
glede na topografske danosti terena: čim boj odprt horizont in brez ovir v smeri proti 
jugu. GPS izmero smo izvedli v 9 serijah s po 3 točkami v posamezni seriji. GPS 
izmera na posamezni točki je trajala 1 uro. 
 

3.2.1.2    Obdelava GNSS-opazovanj 
 
Obdelava GNSS opazovanj je ključna faza pri izvedbi GNSS izmere. Naša GPS opa-
zovanja smo obdelali s računalniškim programom Trimble Total Control. Pri obdelavi 
opazovanj smo uporabili precizne, ki smo jih pridobili na spletnih straneh službe IGS 
(International GNSS Service). V obdelavo smo vključili tudi opazovanja permanentnih 
postaj omrežja SIGNAL Ljubljana, Radovljica, Bovec in Nova Gorica. 
 

lika 3.2.1-1: Stabilizacija pomožne točke za GNSS izmero (točka številka 4).
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Osnovno vodilo pri GNSS izmeri, je zagotovitev primerne kakovosti določitve koor-
dinat točk. Oceno kakovosti pridobljenih koordinat pridobimo samo na podlagi nad-
številnih opazovanj. Obdelava opazovanj vključuje pregled in arhiviranje podatkov 
pazovanj, obdelavo faznih opazovanj za pridobitev baznih vektorjev in položajev 

novih točk in izravnavo opazovanj v geodetski mreži.  
 

3.2.1.3    Rezultati obdelave GNSS-opazovanj 
 
Rezultat obdelave GPS opazovanj so koordinate točk ter njihove natančnosti. Rezul-
tati naše GPS izmere so zbrani v preglednici 3.2.1-1. 
 

Pomožna 
točka 

Elipsoidna 
višina 

h 

Standardna 
deviacija 

σh

Pomožna
točka 

Elipsoidna 
višina 

Standardna 
deviacija 

σh

o

2 129.1361m  8.5mm 15 137.2889m  8.8mm 
3 146.7684m  8.5mm 16 155.6473m  6.6mm 
4 143.7450m  7.3mm 17 149.6517m  6.6mm 
5 138.5140m  7.9mm 18 157.6665m  6.6mm 
6 123.1330m  11.7mm 19 158.0378m  8.0mm 
7 150.6130m  11.4mm 20 228.7284m  7.4mm 
8 130.7985m  11.3mm 21 177.3771m  7.6mm 
9 126.0245m  464.0mm 22 187.6588m  10.1mm 

10 128.0031m  13.4mm 23 215.8611m  12.7mm 
11 126.2821m  9.3mm 24 282.9714m  11.4mm 
12 135.1306m  7.7mm 25 207.0450m  10.1mm 
13 140.4334m  7.1mm 26 205.7362m  7.6mm 
14 133.1354m  7.3mm 27 227.0217m  8.5mm 

 
P

 
Iz z psoidne višine po-
mo ih . Elipsoidna višina pomožne točke 9, je določena 
s s o
Če je cilj določiti elipsoidno višino z natančnostjo 1 cm, potem lahko vidimo, da za 9 
čk (33,3 %)  ta pogoj ni izpolnjen. To pomeni, da je natančnost določitve elipsoidne 

 
Neprekinjena 36 urna GPS opazovanja smo izvedli na podobni konfiguraciji terena, 
kot je potekala testna GPS izmera. Zanimalo nas je kako se spreminja natančnost 
določitve elipsoidne višine s časovno dolžino trajanja opazovanja. 

reglednica 3.2.1-1: Elipsoidne višine točk in njihove standardne deviacije. 

gornje preglednice vidimo, da znaša natančnost določitve eli
žn  točk od 6,6 mm do 13,4 mm
lab  natančnostjo (456,0 mm), zato smo reper 5351 izpustili iz nadaljnje analize. 

to
višine, ki jo dobimo na osnovi eno urnih GNSS opazovanja premajhna za potrebe 
določitve geoida.  
 

.2.1.4    Analiza 36-urnih GNSS-opazovanj 3
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Slika 3.2.1-2: Spreminjanje standardnih deviacij višin glede na časovno dolžino 

nj smo razdelili na krajša časovna obdobja in analizirali 
ako se spreminja standardna deviacija višine točke. Celotna 36 urna opazovanja 
mo razdelili na dvo na opa  štiri urna in tak ridobljene stan-

iacije vi e so ne n .2.1

a Sliki 3.2.1-3 pr o kak eminja standardna deviacija izračunane elip-
oidne višine gle edno  (Pos lution ision). Po priča-
ovanjih se je tud kaz OP ima p nobenega vpliva 
a natančnost dol soid  pri re določi

trajanja GPS opazovanj. 
 
Celoten niz 36 urnih opazova
k
s
dardne dev

ur zovanja, na
 p je

o naprej. P
-2šin točk redstavl a Sliki 3 . 

 
N
s

ikaz jem
de na vr

u o pr
st PDOP

 se s
ition Di  Of Prec

k i tokrat iz alo, da PD faktor n raktično 
n
 

očitve elip ne višine lativni tvi le-te. 

 
 

Slika 3.2.1-3: Standardna deviacija elipsoidne višine glede na PDOP-faktor. 
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Na natančnost elipsoidne višine naj bi vplivalo tudi število opazovanih satelitov. Na 
ardna deviacija višine točke glede 

a število opazovanih satelitov. 
sliki 3.2.1-4 prikazujemo kako se spreminja stand
n
 

 
 

Slika 3 .1-4: Vp vila sateli  standar eviacij oidn  
 

3.2.2 Navezava ih to išins žo ije
 
Navez žn  višin žo Sl je b na ezavo 
na bližn . Na mo iz  prav er eg mana. 
Tako sm an ro izv
 

• p m d ivelirj detsk  Re Slo  Leica 
NA3003, 

• kompariranima kodnima inv ivelm  lata
• p  (ža  3 kg
• p m p  kont rmom za iz mp  invar 

t
 
Pred pri  me  instru  pribo zira en panje 
dvojnih  n nski l nasta  m si dovol-
jeno raz žin ivelm to na ezu m zmere 
so zbrani v preglednici 3.2.1-2. 
 

.2 liv šte tov na dno d o elips e višine.

 pomožn čk na v ko mre Sloven  

avo pomo ih točk na sko mre ovenije, ila izvede  z nav
ji reper vezave s vedli po ilih za izm o precizn a nivel
o nivelm sko izme edli s: 

recizni igitalnim n em Geo e uprave publike venije,

arnima n anskima ma,  
odložko ba) mase , 
omožni riborom – aktnim te etrom, mero te erature
raku. 

četkom ritev smo ment in r aklimati li. Dovolj o odsto
 odčitkov a nivelma ati smo vili na 0,1 m in mak malno 
liko dol vizur na n ansko la  0,5 m. R ltati nivel anske i
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Od Do Višinska Od Do Višinska 

Pomožna   razlika Pomožna   razlika 
točka Reper (m) točka Reper (m) 

2 CP-688 1,1090 5346a 5346a 0,0000
3 OP-562 0,6720 16 5345b -0,1104
4 CP-677 0,8388 17 5345 1,0278
5 C-133 1,7239 18 5343b 0,6103
6 FR-1033 1,6220 19 CP-668 1,4036
7 5352 1,3860 20 C-199 1,1493

5351a 5351a 0,0000 21 5341 0,2105
9 5351 0,5027 22 5340 2,2419
10 5349a -0,3410 23 O-19 -1,5768
11 5349 -0,0221 24 CP-655 4,6393
12 O-41 0,2189 25 C-117 1,9968
13 5348 -0,6810 26 CP-645 2,3992
14 5347a -1,3979 27 2870 1,8717

 
Preglednica 3.2.1-2: Navezava pomožnih točk na reperje. 

višine reperjev so 
brane v preglednici 3.2.1-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Preglednica 3.2.1-3: Elipsoidne višine reperjev. 

 

 
Elipsoidne višine reperjev dobimo tako, da višinske razlike med reperji in pomožnimi 
očkami prištejemo elipsoidnim višinam pomožnih točk. Elipsoidne t

z
 

   Elipsoidna   Elipsoidna 
Reper  višina  Reper  višina  

  (m)   (m) 
CP-688 130,245 5346a  137,289 
OP-562 147,440 5345b 155,537 
CP-677 144,584 5345 150,680 
C-133 140,238 5343b 158,277 

FR-1033 124,755 CP-668 159,441 
5352 151,999 C-199 229,878 
5351a 130,799 5341 177,588 
5351 126,527 5340 189,901 
5349a 127,662 O-19 214,284 
5349 126,260 CP-655 287,611 
O-41 135,350 C-117 209,042 
5348 139,752 CP-645 208,135 
5347a 131,738 2870 228,893 
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3.2.3 Analiza nadmorskih višin reperjev 

ava med elipsoidnimi h, normalnimi ortometričnimi HNO  in geoi
odana z enačbo: 

 
Povez dnimi višinami 
N, je p

acijo iz 
orsko višino po enačbi:  

 
NHh NO +=  

 
Na osnovi elipsoidne višine reperja in geoidne višine, ki jo dobimo z interpol
modela geoida, si izračunamo nadm
 

NhH anainterpolirNO
GPS −=  

 
Kvaliteto ploskve geoida na testnem območju lahko analiziramo, na osnovi razlik 
višin, ki so bile določene z GPS in geoidne višine iz modela geoida glede na višine 
določene z nivelmansko izmero. Razliko si izračunamo po sledeči enačbi: 
 

HHH NO
GPSNO −=∆   

 
Razlike so zbrane v preglednici 3.2.1-4. 
 

Reper h  N  anaInterpolir HGPS
NO  H  NO H∆  

  (m)   (m)  (m)  (m)  (m) 
CP-688 130,245 45,288 84,957 85,269 0,312 
OP-562 147,440 45,376 102,065 102,398 0,334 
CP-677 144,584 45,453 99,131 99,473 0,342 
C-133 140,238 45,496 94,742 95,085 0,343 

FR-1033 124,755 45,675 79,080 79,452 0,372 
5352 151,998 45,689 106,311 106,744 0,434 
5351a 130,798 45,712 85,086 85,534 0,447 
5349a 127,667 45,751 81,911 82,351 0,440 
5349 126,261 45,794 80,466 80,955 0,489 
O-41 135,350 45,829 89,521 90,008 0,487 
5348 139,752 45,846 93,907 94,372 0,466 
5347a 131,738 45,906 85,832 86,277 0,445 
5346a 137,289 46,017 91,272 91,745 0,473 
5345b 155,537 46,186 109,350 109,829 0,478 
5345 150,679 46,250 104,429 104,903 0,473 
5343b 158,277 46,315 111,961 112,644 0,682 

CP-668 159,441 46,342 113,099 113,519 0,420 
C-199 229,878 46,438 183,439 183,840 0,400 
5341 177,588 46,494 131,093 131,481 0,387 
5340 189,900 46,646 143,254 143,584 0,329 
O-19 214,284 46,686 167,598 167,908 0,310 

CP-655 287,610 46,686 240,924 241,256 0,331 
C-117 209,042 46,753 162,289 162,606 0,317 

CP-645 208,135 46,742 161,394 161,713 0,320 
2870 228,893 46,730 182,164 182,458 0,295 

 
Preglednica 3.2.1-4: Višine določene z različno metodo in razlike višin. 
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Iz preglednice 3.2.1-4 lahko vidimo, da razlike višin znašajo od 0,295 m do 0,489 m. 
-

nosti. Razlike višin se od Nove Gorice do reperja 5349, ki je stabiliziran približno na 
redini poti med Solkanom in Desklami, ob hribu Rabotnica, povečujejo. Od reperja 

ponovno zmanjšujejo. Povprečna razlika višin 
o Gorico in Mostom na Soči znaša 0,405 m 

ziroma 0,394 m, če ne upoštevamo razliko na reperju 5343b. Razlika višin, ki je bila 
ova Gorica, ki je postav-

ava ploskve 
eoida z višinsko mrežo Slovenije.  

 

3.2.4 Gr

Na reperju 5343b je razlika višin večja (0,682 m) in bistveno odstopa od ostalih vred

s
5349 do Mosta na Soči se razlike višin 

H∆ ) na reperjih na območju med Nov(
o
določena za permanentno GNSS postajo omrežja SIGNAL N
ljena v Biljah, pa znaša 0,373 m. 
 
Na osnovi rezultatov lahko zaključimo, da na testnem območju z GPS višino-
merstvom in uporabo modela geoida ne moremo določiti višine točk v državnem 
višinskem sistemu z ustrezno natančnostjo, saj je razlika višin za večino geodetskih 
nalog prevelika. Vzrok za razlike višin, ki so rezultat GNSS in nivelmanske izmere na 
testnem območju, je lahko slabo določena ploskev geoida ali slaba povez
g

avimetrična izmera 
 
Gravimetrična izmera je bila izvedena v okviru gravimetrične izmere testne zanke 3. 
Analiza izmere in rezultati izmere so predstavljeni v poglavju 4.1.1. 
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3.3 Povezava omrežja SIGNAL z nivelmansko in gravimetrično 
mrežo (pilotna izvedba na stalni GNSS-postaji Bilje pri Novi 
Gorici)                                                                          
(NALOGA 2.3) 

 
 
Poročilo pripravila: dr. Božo Koler, FGG, in Katja Bajec, GI 
Sodelovali tudi: mag. Klemen Medved, GURS, Sandi Berk, GI, in Jaka Blejec 
Povzetek pripravil: Sandi Berk, GI 
 
 
Povzetek 
 
Izveden je bil pilotni projekt povezave z nivelmansko in gravimetrično mrežo na stalni 

NSS-postaji Bilje pri Novi Gorici. Ključna naloga je bila določitev natančne nad-
morske višine antene (ARP) z navez o na NVN. Za potrebe te določitve so bile 
izvedene različne vrste geodetskih meritev, in sicer gravimertične meritve, precizni 
ivelman, in prezicna triangulacijska mikromreža s trigonometričnim višinomerstvom.  

na 

ripravljen je bil tudi pregled nivojev natančnosti določanja višin v inženirski geodeziji 

G
av

n
V okviru mikromreže je bila nivelirana višina točke ob vznožju antene tudi preneše
na samo anteno. Mreža je bila izravnana kot lokalna prosta mreža. Dobljena ocena 
natančnosti tako določene višinske razlike za točko Bilje je 0,63 mm. 
P
– kratek pregled standardov na tem področju je v Prilogi N2.3-01. 
Kratko navodilo za prenos višin s trigonometričnim višinomerstvom je v Prilogi N2.3-
02. 
Način povezave točke omrežja SIGNAL z nivelmansko in gravimetrično mrežo je 

čilu – podpoglavji 3.3.1 in 3.3.2; posamezni izračuni, 
eritev in rezultatov obdelav so v Prilogah N2.3-03 – N2.3-27

podrobno predstavljen v poro
pregled m . Datoteke ob-

e mikromreže Bilje so tudi na zgoščenki z rezultati 
pro
G tki za pripravo planov izmer na preostalih 
to 28

delave opazovanj in izravnav
jekta. 

rafični prikazi mikrolokacij in ostali poda
čkah omrežja SIGNAL so v Prilogi N2.3- . 
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3.3.1 Vključitev stalne postaje Bilje v nivelmansko in gravimetrično 

3.3.1.1    Stabilizacija in izmera mikromreže Bilje 

e vključitve točke SIGNALa v Biljah pri Novi Gorici v nivelmansko in gravi-
m  okolici točke SIGNALa stabilizirali štiri točke, ki so s 
t teracijsko trigonometrično mrežo (slika 3.3.1-1). 
T imi čepi. Za vgradnjo smo uporabili dvokomponentno 

pilo BEPOX, ki ga meša Zavod za raziskavo materialov in konstrukcij.  

mrežo 
 

oročilo pripravil: dr. Božo Koler, FGG P
 

 
Za potreb

etrično mrežo Slovenije smo v
očko SIGNALa povezane v trila
očke so stabilizirane s kovinsk

le
 

 
 

Slika 3.3.1-1: Točke mikromreže Bilje in navezovalni reper številka 4. 
 
V trilateracijsko trigonometrični mreži smo opazovali horizontalne sm
distance in poševne dolžine. Kotna opazovanja so bila izvedena v t
zmera mikro 

eri, zenitne 
reh girusih. 

mreže je bila izvedena z elektronskim tahimetrom Leica TDM 5000, ki I
je v lasti GURS. Za potrebe izračuna meteoroloških popravkov merjenih dolžin, smo 
na vsakem stojišču instrumenta merili tudi temperaturo in zračni tlak. Meteorološke 
parametre smo zajeli z Meteo Station HM 30 švicarskega proizvajalca REVUE 
THOMMEN AG. Resolucija instrumenta je 0.1 hPa in standardni odklon 1 hPa. Certi-
fikat o preizkusu instrumenta je priložen v Prilogi N2.3-03. Višina instrumenta/-
reflektorjev je bila merjena s pomočjo nastavka Leica GHT 196 in merskim trakom 
Leica GHM 007, ki omogočata izmero višine instrumenta z visoko natančnostjo.  
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3.3.1.2    Izmera s tr e
 

3.3.1.2.1 Redukcije poševno mer dol
 
Elektronski tahimeter Leica TDM  je r i reizkušen na pooblaš-
čenem servisu. Na osnovi poročila o preizkusu instrumenta (Priloga N2.3-04

igonom tričnim višinomerstvom 

jenih žin 

5000  bil p ed zmero p
), lahko 

sklepamo, da je multiplikac  ko ta a  so adicijske konstante 
uporabljenih reflektorjev enake 0. Poševno merjene dolžine na terenu smo popravili 
za meteorološke, geometrijske in projekcijske popravke.  

ij kas nstan enak  1. Prav tako

 
eteorološki popravki M

 
Grupni lomni količnik za normalno atmosfero si izračunamo po enačbi (Cauchy):  
 

( )
λ

++=−= ••• 42
6 53101 CBAnN GG , 

λ
 
kjer so: 
λ . . . valovna dolžina nosilnega va µm) 
Koeficienti: A = 287.6155, B 8  0.0 0 (Ciddor&Hill, 1999), so bili 
sprejeti z resolucijo številka 3   sku i IUGG. 
 
Lomni količnik za dejansko a s  s nam  sledeči enačbi (Ciddor&Hill, 
1999):  
 

lovanja (v µm  za Leica TDM 5000 = 0.860 
 = 1.628 7 in C = 136
, na XII. Generalni pščin

tmo fero i izraču o po

( ) e•

−0 6

 
TT

p
−

1
nn GD ••−+= 1

251013
527311
,
,

Kjer s
. . . dejanski lomni količnik, 

. . . temperatura v času merjenja (v 0C, 

•271,

  
o: 

nD

t 15273,+= tT ), 
Pa), p  . . . zračni tlak v času merjenja (v h

e  . . . parcialni tlak vodne pare v času merjenja (v hPa). 
 
Prvi popravek hitrosti 
 

S
n
nS

D

''
0

0
•=  

 
n0  . . . normalni lomni količnik za normalne atmosferske pogoje  
S'

0  . . . merjena dolžina z elektrooptičnim razdaljemerom, 
  
Za instrument Leica TDM 5000, znaša 00028210 .=n . 
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Geometrični popravki 

edukcija na nivo točk
 
R  
 
Redukcijo na nivo točk si izračunamo po enačbi: 
 

( ) ( )[ ]
S

zil
zilSSp '

sin
cos'

⋅

⋅−
+−−= •

2

2

 

 
Kjer so: 

. . . merjena zenitna razdalja, 
 . . . višina instrumenta na točki, 
. . .

 
Redukcija »kamen–kamen«

z
i
l   višina reflektorja na točki. 

 
 

R
Si

SS p
pk

•
−=  

 
e polmer Zemlje in znaša 6378 km. 

 
Projekcijski popravki 
 
Horizontalna dolžina

R j

 
 

( )ε+= • zSS km
'sin  

( )zk
R

Sk 'sin−=ε •
•2

 

 
. . . merjena zenitna distanca 

 . . . koeficient refrakcije (0.13) 
 
Redukcije dolžin so bile opravljene s programom GIRO različica 1.1. Rezultati obde-
lave so  zbrani v Prilogi N2.3-23

zz ≅'

k

. Za potrebe izravnave mikro mreže, so bile dolžine 
reducirane na nivo »kamen-kamen«. Prav tako je bil izračunan koeficient refrakcije. 
Horizontalna dolžina je bila izračunana v postopku izravnave geodetske mreže. 
 

3.3.1.2.2 Obdelava horizontalnih smeri, zenitnih razdalj in izravnava 
mikromreže 
 
Za potrebe izravnave mikromreže, so bila predhodno obdelana opazovanja hori-
zontalnih smeri in zenitnih razdalj. Zenitne razdalje so bile obdelane skupaj z reduk-
cijo dolžin s programom GIRO različica 1.1 (glej Prilogo N2.3-23). Izračunane so bile 
definitivne opazovane horizontalne smeri/koti (glej Prilogo N2.3-21). Na točko 
SIGNALa, sta bila opazovana levi in desni rob droga. Srednja vrednost opazovane 
horizontalne smeri na SIGNAL je izračunana v spodnji preglednici. 
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Stojišče Vizura Horizontalni kot 

4/1 SIGL 240 41´ 18,10´´
 SIG 240 44´ 39,56´´
 SIGD 240 48´ 1,02´´

4/3 SIGL 2930 7´ 14,6´´
 SIG 2930 11´ 30,82´´
 SIGD 2930 15´ 47,03´´

4/4 SIGL 3330 56´ 26,63´´
 SIG 3330 59´ 57,84´´
 SIGD

0 3´ 29,05´´334
 

Srednja vrednost opazovanega horizontalnePreglednica 3.3.1-1: ga kota na SIGNAL. 
 
Izravnava mikro mreže je bila izvedena s programom TRIM različica 2.41. Rezultati 
izravnave so zbrani v Prilogi N2.3-25. V preglednici 3.3.1-2 so zbrani rezultati izrav-
nanih dolžin med točkami, ki jih potrebujemo za izračun višinske razlike med posa-
meznimi točkami in ocena natančnosti dolžine. 
 

Od 
 
do 

S  
[ ]m  

sS  
[ ]mm  

4/1 4/2 20.0200 0,5 
4/1 4/3 35.1727 0,7 
4/1 4/4 62.2334 1,1 
4/1 SIG 35.2330 0,7 
4/2 4/3 24.7072 0,5 
4/2 4/4 44.1801 0,8 
4/3 SIG 27.8554 0,6 
4/3 4/4 32.3620 0,7 
4/4 SIG 33.6398 0,7 

 
Preglednica 3.3.1-2: Izravnane dolžine med točkami z oceno natančnosti. 

 

3.3.1.3    Nivelmanska izmera 

3.3.1.3.1 Nivelmanska izmera točk mikromreže Bilje 
 
Nadmorske višine točk mikro mreže Bilje so bile določene z navezavo na reper 4, ki 
je stabiliziran v bližini točke SIGNALa. Reper 4 je vključen v nivelmansko poligon/-
zanko 1-52, ki jo je niveliral Geodetski zavod Slovenije (2004) – Priloga N2.3-05. 
Višinske razlike med točkami mikromreže so bile izmerjene z metodo geometričnega 
nivelmana, s preciznim nivelirjem Leica NA 3000 in komparirano kodirano invar nivel-

ansko lato (Priloga N2.3-06 – Poročilo o kalibraciji). To e mikro mreže so pove-
zlike so zbrane v Prilogi N2.3-07

čkm
zane v nivelmansko zanko. Merjene višinske ra . Za 

mo temperaturo invar traku merili s 
ontaktnim termometrom. Podatki in rezultati nivelmanske izmere so zbrani v Prilogi

potrebe izračuna temperaturnega popravka s
k  
N2.3-08. 
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3.3.1.3.2 Nivelmanska izmera od Šempetra pri Gorici do Nove Gorice 
 

d Šempetra do Nove Gorice je stabiliziran del nivelmanskega poligona NVN3-2, ki O
do sedaj ni bil vključen v sanacijo nivelmanskih mrež na območju Slovenije (Slika 
3.3.1-1). Z izmero nivelmanskega poligona od MCDXXXII (Šempeter) do OP 562 
(Nova Gorica) v skupni dolžini 3.25 km, smo povezali nivelmansko zanko 1-52 s 
saniranim delom nivelmanskega poligona NVN 32 od Nove Gorice do Mosta na Soči. 
Namesto uničenega reperja 1, smo v izmero vključili nov reper, ki je stabiliziran v brvi 
kolesarske steze čez Vrtojbico (glej sliko 3.3.1-2). 
 

 
 

Slika 3.3.1-1: Potek nivelmanskega poligona od Šempetra do Nove Gorice. 
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7,93 m

9
8 cm

 

7,93 m9

 
 

Slika 3.3.1-2: Novi reper vključen ro. 
 
Nivelmanska era je na po ilih za izm velmana visoke natanč-
nosti. Višinske razlike so bile izmerjene s preciznim digitalnim nivelirjem Carl Zeiss 
Dini 10, kompariranimi invar nivelmanskimi latami (Pr a N2.3-0

v izme

izm  bila izvede  prav ero ni

ilog 6 – Poročilo o 
kalibraciji). raturo in raku sm ili s kont  termometrom. Merjene 
višinske razlike so zbrane v rilogi N2

Tempe var t o mer aktnim
 P .3-09. V Prilogi N2.3-10 so zbrani podatki o 

obdelavi merjenih višinskih razlik. Izmerili smo tudi višinsko razliko med reperjema 
7/68 (5010) in 5/68 (5011) v 
merjene višinske razlike v obe smeri znašalo 7,3 mm poročilo NIVELMANSKI 
POLIGON 1. EDA ŠT Šempe lje-Volčja Draga-Šempeter (Geodetski 
zavod: November 2004)). Dovoljeno odstopanje za nive ko linijo znaša 1,3 
mm oziroma 1,9 mm (1. red).   

3.3.1.4    G

je 
ila izvedena z instrumentom Sintrex CG3M v sodelovanju z Geodetsko upravo 

Republike račni tlak in temperatura sta bila merjena z instrumentom 
Meteo Station HM 30 REVUE THOMMEN AG. Rezultati gravimetrične izmere so 
zbrani v Prilogi N2.3-11

nivelmanskem poligonu/zanki 1-52, saj je odstopanje 
 (glej 

 R . 52 ter-Bi
lmans  NVN 

 
 

ravimetrična izmera 
 
Točka SIGNALa je vključena tudi v gravimetrično mrežo Slovenije, saj smo na 
reperjih nivelmanskega poligona/zanke 1-52, mikro mreže Bilje in NVN3-2 (od Mosta 
na Soči do Nove Gorice) izvedli gravimetrično izmero. Gravimetrična izmera je nave-
zana na gravimetrično točko 1. reda številka 4 (Postojna). Gravimetrična izmera 
b

 Slovenije. Z

. Težnostni pospešek na točki SIGNALa je določ
novi merjenega težnostnega pospeška na to , čko SIGNALa, višinske 
razlike me ko 4/5 (55,465 ko SIGNALa (65,4898 m), ki znaša 10,0243 m 
in redukcijo prostega zraka oz a a d r g ega pos-
eška, ki znaša 0,3086 mgala/m. Razlika težnostnega pospeška je izračunano po 

enačbi: 
 

en na os-
čki 4/5 pod to

d toč 5) in toč
iroma z  vertik lni gra ient no malne a težn

p

mgalah,g 0953308770 ,−=∆⋅−=∆ . 
 
Težnostni pospešek na točki SIGNALa znaša: 
 

mgalagggSIGNALA 8298063810392980641511 ,,,/ =−=∆+=  
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3.3.1.5    Iz
/zank

Pred izravnavo smo merjene višinske razlike v mikro mreži Bilje in na delu NVN3-2 
 em ) p  z ra  te tur k 
i

ravnava in ocena natančnosti nivelmanskih 
poligonov  

 

(Nova Gorica – Š peter o iliprav a meter pa lat in mpera ni poprave (glej 
Prilog  N2.3-08 in N 02.3-1 ) vl ne k e elm

 VN od a st n či) do repe (N
) ze or e zav (2 De sk
n  d erja 2, zeli ro eod av
e ns po 5 ina v  2 atk
n ki n a mp s v 2.3

. Popra jene merje višins e razlik za del niv an-
skega poligona N 3-2 r rj

o
epe C113 (Mo a So rja C133 ova 

G icaor  smo prev li iz p čila G
 O 6

odetskega oda 0 . 07) l nivelman ega 
poligo a od C133 o rep P5  smo prev iz po čila G etskega z oda 
za izm

te
ro nivelma kega ligona 1 1 (Ajdovšč

 
– No a Gorica,

o  
004). Pod i za 

celo  nivelmans poligo Mosta n Soči – Še eter,  zbrani  Prilogi N -12. 
Izračun di aln e rave le oali smo tu  norm i ortom trični pop k (g j Prilog  N2.3-13), k

n eči bi: 
i je 

izraču an po sled  enač
 

φ∆⋅⋅−= 000, Hsre5707NOP d002 r s

 . gr  ši  re

mo  r v VN dol z na avo  C
a  M XXI  sta  Še ru a o 1

e m  B mo i z  na r X  v
z ra s pro mom  (gle logo 2.3-

, kje o: 
 
H . . . srednja nadmorska višina med reperjema, sred

φ∆  . .  razlika geo afskih r din me perjema. 
 
Nad rske višine eperje dela N 3-2 smo očili vez  na reper 113 
(Most  na Soči) in CDX I, ki je biliziran v mpet . Nivelm nsko zank 5 in 
točk ikro mreže ilje s  določil navezavo  repe MCDXX II. Merjene išin-
ske ra like smo iz vnali gra  VIMWIN j Pri  N 14 – del NVN

rilo 5
3-2 

in P go N2.3-1 :  in  m ). P  tega smo reperjem, ki so 
ključeni v nivelmanski poligon NVN3-2 in 1-52 dodelili nove številke. Podatki o 

oznakah ohranje u so pripadali, 

znakah reperjev, so zbrani v spodnji preglednici. 
 

Oštevilčenje novih reperjev na delu NVN3-2 
(Most na S  Gor a) 

 1-52  mikro reža Bilje oleg  
v

nih reperjev in redu nivelmanske mreže18, katerem
oznakah, ki so bile uporabljene v poročilu Geodetskega zavoda Slovenije19 in novih 
o

oči – Nova ic
Oznaka 

ZS20 zna
Oznaka
GZ 3 ka

Oznaka
ZS3

Nova 
akaG

Nova 
o ka S ozna

Nova 
G ozn  

N_1 13 _1  11501  N 07 23 N_ 31 
N_1 15 N_1  11402 08 24 N_ 30 
N_1 18 _1  11303  N 09 25 N_ 29 
N_1 20 N_1  11204 10 26 N_ 28 
N_1 21 _1  111 27 05  N 17 33 N_
N_1 22 _1    06 N 16 32

 
Pregled .3.1 da jih znakah  ki so bile 

          

nica 3 -3: Po tki o reper  in o ,
 uporabljene v različnih obdobjih (NVN3-2). 

                                       
18 Ohranjeni reperji od Mosta na Soči do Šempetra so že bili v nivelmanskem poligonu NVN3-2, zato v 

preglednici niso posebej navedeni. 
 
19 NIVELMANSKI POLIGON 1. REDA ŠT. 52 Šempeter-Bilje-Volčja Draga-Šempeter (november 

2004) in Poročilo o izmeri nivelmanskega poligona NVN3-2 med Mostom na Soči in Novo Gorico 
(maj 2007). 

 
20 Poročilo o izmeri nivelmanskega poligona NVN3-2 med Mostom na Soči in Novo Gorico (maj 2007). 
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 novo stabilizirani reperji Ohranjeni reperji Ohranjeni in

Oznaka Red nivel. Nove oznake Red nivel.
 mreže Oznake GZS reperjev mreže 

MCDXXXII NVN3-2 MCDXXXII MCDXXXII NVN3-2 
7 Mestna 68 5010 7/68 NVN3-2 
5 Mestna 68 5011 5/68 NVN3-2 
 NVN3-2 2 2 NVN3-2 
  1014 421 NVN3-2 

3 NVN3-2 3 32 NVN3-2 
C686 NVN3-2 C686 C686 NVN3-2 
3961 NVN3-2 3961 3961 NVN3-2 

Nivelmanski poligon 1-52 
2 Mestna 68 109 2/68 1-52 
15 331 108 15/31 1-52 
  107 1 1-52 

7323 331 7323 7323 1-52 
  106 3 1-52 

73 9 331 2 7329 7329 1-52 
  4 1-52 105 

9 48  104 9/80 1-52 0
8 480 103 8/80 1-52 
7 480 102 7/80 1-52 
  1 1-52 01 5 

  
Pregle  3.3.1-4: Podatki o reperjih in oznakah, ki so bile 

 up ab z  obd bjih VN3-2 in 1-52). 

dn n  od o i lm kega gon ke, o
jih n s  in ni n ančnosti na osnovi odstopanj merjenih 

kih ob d nj apiranju zank (σ  na ovi po
 m iš h  i av

z  

dnica
or ljene v ra ličnih o (N

 
V spo ji pregled ici so zbrani p atki dolžin  nive ans  poli a/zan d-
stopan , dovolje ih od t

eri (σ ), o
opanjih  o e

stopa
c at

v sišin ra  zlik v e m s l  pri z z) in o ns p-
ravkov erjenih v inski  razlik po zravn i (σ0) na kilometer dvojnega nivelmana. 
 

Nivelmanski 
poligon/ anka [k ] [ ]m

S
 

mm
∆

[ ]mm
dov∆ σl 

[ ]mm
σz 

[ ]m  m
σ0 

[ ]mm  

NVN3-2 10 0 0,38 0,202 43, 7 1,33 1 ,84 / 
1-52 13,26 4 0 0,18 0,182 5 0,73 ,5  1 ,4  4
M mikro re 0 0,18 0,182 ž  Ba ilje 0,1 4 0,05 0,65 0,41 

 
Preglednica 1-5: Ocene natančnosti nivelmanskih poligonov/zank. 

 
tki n iši azli h in eni atan osti d čitve nadmorske 

višine točk bran v n pr nic

 3.3.

Poda o izravna ih v nskih r ka oc n čn olo
e so z i aslednji egled i.  

                                                 
21 Pri obdelavi podatkov in izravnavi je oznaka NVN4 oziroma NVN3 (Prilogi N2.3-10 in N2.3-11). 
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Del ligona NVN  na S nivelmanskega po 3-2 (Most oči – Šempeter) 

 
Reper 

Nadmorska 
višina Reper 

Nadmo
 

 rsk
a višina 

  
Reper 

dmorskNa
a višina 

[ ]m  
sH  

[ ]mm  [ ]m  
sH  

[ ]m  [ ]mm  
5323 177,62491 0,63 5351 79,68382 0,58 0,14 25 137,14885
2870 182,45839 0,17 8 3,51 6 0,64 5351A 85,53421 0,57  CP66 11 92

OP547 1   1,4 18 86,23988 0,57 57,40923 0,25 24 11 6 551 0,64
CP645 1 B 2,6 ,65 5352 0,55 61,71286 0,30 5343 11 4393 0  106,74395

33 16 2  4,90 4 0,66 15 84,88109 0,53 2 8,6065 0,3  5345 10 30
CP648 2   5,5 A590 80,77327 0,52 08,64122 0,33 23 10 3 402 0,66  
CP651 2 B 9,8 ,66 R103 79,45244 0,52 30,49690 0,35 5345 10 2935 0 F 3 

32 2 7 C 9,3 ,66 P67 80,89296 0,52 40,78602 0,3  5345 9 5549 0 C 2 
CP655 2  6 1,85 5 0,66 OP551 88,11056 0,51 41,25654 0,41 534 10 81
CP657 234,86627 4 1,8 13 0,49 0,4  22 10 3 963 0,66 107,05485

31 1 A 1,7 ,66 96,06583 0,47 97,44407 0,45 5346 9 4510 0 5324B 
O19 16   4, ,66 C133 95,08502 0,46 7,90851 0,47 5347 9 35766 0  

5 1 A 6, ,66 P67 97,61767 0,44 339A 50,43217 0,48 5347 8 27664 0 C 3 
5340 1   0,07 4 0,66 CP677 99,47264 0,41 43,58366 0,50 21 10 41

30 13 2 B 9,3 O42 0,38 7 2,3448 0,5  5347 9 1 327 0,65 106,91888
5340B 14   4,3 ,65 P56 0,35 2,92846 0,54 5348 9 7162 0 O 2 102,39843

29 12   0,0 ,64 P68 0,31 4,86593 0,56 O41 9 0843 0 C 2 111,60679
28 12  A 2,2 ,64 10 0,31 9,98688 0,57 5348 8 0107 0 110,23700

5341 1  9 0,63 CP688 85,26943 0,28 31,48076 0,59 534 80,95515
27 14 0 A 2,3 MDXII 83,42325 0,25 3 4,3502 0,6  5349 8 5 112 0,62

C119 18  2,9 ,60 9 78,18446 0,15 3,83984 0,61 20 8 7686 0
26 17  A 1,1 ,59  4,15040 0,62 5350 8 5804 0   

 
Pr n 1- avnane nadmors viši

čno it d viš ep  3-2 ost či – pete

ivelm ns n 1  Mikro mreža Bilje 

egled ica 3.3. 6: Izr ke ne in 
natan st določ ve na morske ine r erjev NVN  (M na So  Šem r). 
 

N a ki poligo -52
 

Reper 
Nadmorsk

]
er

d k
 va višina 

[ ]m  
sH  

[mm  

 
Rep  a

Na mors
išina 

[ ]m  
sH  

[ ]mm

 
epe

Nadmorsk
a višina R r 

[ ]m  
sH  

[ ]mm
7/68 7  ,55102 3 4/1 55,43604 0,31 73,65092 0,0  8/80 51 0,3
5/68 7 4 0 47,53423 32 4/2 55,33503 0,31 1,04466 0,1 9/8 0,

2 79 1 19 ,82 5 31 4/3 55,28684 0,31 ,9965 0,  4 55 14 0,
NVN4 7 3 9 ,43606 8 4/4 55,39249 0,31 8,78920 0,2  732 58 0,2
NVN3 6 6 ,96162 7 4/5 55,46553 0,31 4,37565 0,2  3 59 0,2
C686 6 8 3 ,0 5  2,12791 0,2  732 64 0974 0,2   
3961 5 0 ,1 9  7,35248 0,3  1 68 9023 0,1   

5 54,81831 0,32 1 14   153 70,22818 0,   
7/80 5 3  ,6 0  0,36066 0,3  2/68 71 1405 0,1   
 

Pr dn 1- avnane nadmorske višine in 
nat d v rs ši e  1-52 in mikro mreže Bilje. 

egle ica 3.3. 7: Izr
ančnost oločit e nadmo ke vi ne rep rjev
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3.3.1.6    Dolo ih prem
 

čeni v izmero II. NVN leta  sanac  nive an
nov leta 004 (C 673-O 2: Izme  Ajdo ščina  Nova Gorica in od M
1: n a po a , 7 ( 3 – 3: s ija de
an l  S N ) in 08 2 – XXX
ija lm k o  smo čili ve
 pr c n t it t eg em oleg  je b

em in z cen atan ti. O ljena
tu  ocen o pe epe je ocenjen kot stabilen, če je velikost premika 
m jša od tne edn an ti d očitve premika. Iz spodnje preglednice 

d se eč erje prem nila. a ve i repe v lahk opazim  
d so se li. ol i  ep 11 st oči) in 

XX e
 

 Na ska višina Vertik
prem

rost alne
premika Stabilno

čitev vertikaln ikov 

Za reperje, ki so bili vklju
poligo

1971 in ijo lm skih 
XX I  2 P 4 ra v CDX I

– 396 sanacija ivelm nskega ligon  1-52)
o

 200 C11  C13
( 6

anac la 
nivelm
s c

skega po
de e

igona
s

Most na oči – va Gorica  20 OP5
,

 MCD
 lo

II: 
ana la niv an ega poligona Nova Gorica – M st na Soči) do r-

tikalne emike, o enili atančnos določ ve ver ikaln a pr ika. P  tega ila 
izračunana hitrost vertikalnega pr ika ustre na o a n čnos prav  je 

di a stabiln sti re rjev. R r 
an  trikra vr osti nat čnos ol

lahko vi imo, da  je v ina rep v ak  N čin rje o o,
a  dvigni  Premiki so d očen glede na r er C 3 (Mo na S

MCDX II (Šemp ter). 

dmor alni 
ik 

Hit  vertik ga 

Reper 
 m

H 1971  
] [

σ H  
[ ]

H nova  
[ ]mm  m  

σ H  
[ ]mm  

∆  
[ ]

σ ∆  
mm  [ ]

Štev.let
mm l  

l
v =  

[ ]
σ v  

[ ]

∆

Da/Ne 
 mm  mm  

C113 166,8828 0,72 / / / / / / / / 
5323 / / 177,6249 0,11 / / / / / / 
2870 182,4534 0,51 182,4584 0,14 4,99 0,54 36 0,14 0,01 Ne 

OP547 157,4298 0,51 157,4092 0,21 -20,58 0,57 36 -0,57 0,02 Ne 
CP645 161,7041 0,67 161,7129 0,25 8,74 0,73 36 0,24 0,02 Ne 
C117 162,5969 0,74 Uničen / / / / / / / 

33 Novi / 162,6066 0,26 / / / / / / 
CP648 208,6322 0,79 208,6412 0,28 9,07 0,86 36 0,25 0,02 Ne 
CP651 230,4891 0,85 230,4969 0,29 7,78 0,92 36 0,22 0,03 Ne 
OP549 232,4429 0,92 Uničen / / / / / / / 

32 Novi / 240,7860 0,31 / / / / / / 
CP655 241,2493 1,02 241,2565 0,34 7,28 1,10 36 0,20 0,03 Ne 
CP657 234,8587 1,11 234,8663 0,36 7,55 1,19 0,03 Ne 36 0,21 
OP552 197,4032 1,16 Uničen / / / / / / / 

31 Novi / 197,4441 0,37 / / / / / / 
O19 167,8990 1,21 167,9085 0,39 9,56 1,30 36 0,27 0,04 Ne 

5339h 150,4242 1,26 150,4322 0,4 7,99 1,35 36 0,22 0,04 Ne 
5340 143,5739 1,33 143,5837 0,42 9,78 1,42 36 0,27 0,04 Ne 
5340a 137,8423 1,41 Uničen / / / / / / / 

30 Novi / 137,3448 0,43 / / / / / / 
5340b 142,9185 1,48 142,9285 0,45 9,92 1,58 36 0,28 0,04 Ne 
O28 129,5848 1,52 Uničen / / / / / / / 
29 / / / / Novi / 124,8659 0,47 / / 

5340c 125,5816 1,56 Uničen / / / / / / / 
28 Novi / 129,9869 0,47 / / / / / / 

O / / / / P555 128,2721 1,6 Uničen / / / 
5341 131,4708 1,64 131,4808 0,49 10,00 1,74 36 0,28 0,05 Ne 
5341a 161,6862 1,7 Uničen / / / / / / / 

27 Novi / 143,3502 / / / / / 0,49 / 
C119 183,8307 1,74 183,8398 0,5 9,18 1,84 36 0,26 0,05 Ne 
5342 185,8271 1,77 Uničen / / / / / / / 

26 Novi / 174,1504 0,51 / / / / / / 
5342a 171,4569 1,81 Uničen / / / / / / / 
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orska višina Vertikalni 

premik 
Hitrost vertikalnega 

premika Stabilno Nadm

Reper 
 

H 1971  
[ ]m  

σ H  
[ ]mm

H nova  
 [ ]m  

σ H  
[ ]mm  

∆  
[ ]mm  

σ ∆  
[ ]mm

Štev.let
l  

l
v ∆

=  σ v  
[ ]mm  [ ]mm  

Da/Ne 
 

25 Novi / 137,1488 0,52 / / / / / / 
OP673 136,6968 1,84 Uničen / / / / / / / 
CP668 113,5094 1,89 113,5193 0,53 9,84 2,00 36 0,27 0,06 Ne 

24 /  Novi / 111,4652 0,53 / / / / / 
5 4 / 3 3a 111,2653 1,91 Uničen / / / / / / 
5343b 112,6380 1,97 112,6439 0,54 5,98 2,07 36 0,17 0,06 Da 
5345 104,8936 2 104,9030 0,54 9,40 2,11 0,26 0,06 Ne 36 
5345a 105,2940 2,02 Uničen / / / / / / / 

23 Novi / 105,5302 0,54 / / / / / / 
5345b 109,8248 2,06 109,8294 0,55 4,51 2,16 36 0,13 0,06 Da 
5345c 99,3528 2,09 99,3555 0,55 2,73 2,19 36 0,08 0,06 Da 
5346 101,8455 2,13 101,8582 0,55 12,68 2,23 36 0,35 0,06 Ne 
O30 101,8873 2,15 Uničen / / / / / / / 
22 Novi / 101,8364 0,55 / / / / / / 

5346a 91,7394 2,17 91,7451 0,55 5,68 2,27 36 0,16 0,06 Da 
5347 Ne 94,3501 2,19 94,3577 0,55 7,54 2,29 36 0,21 0,06 
5347a 86,2697 2,23 86,2 0,19 0,06 Da 766 0,54 6,93 2,33 36 
OP500 100 201 2,24 Uni / / / / / ,0 čen / / 

21 Novi / 100,0741 0,54 / / / / / / 
5347b 99,3045 2,26 99,3127 0,54 36 0,23 0,07 Ne 8,22 2,35
5348 0 ,28 94,3716 0,54 8,62 2,37 36 0,24 0,07 Ne 94,363 2
O41 ,999 36 89 7 2,3 90,0084 0,53 8,77 2,39 0,24 0,07 Ne 

5348a 82,1925 ,32 82,2011 0,53 8,54 2,41 0,24 0,07 Ne 2 36 
5349 ,964  ,84 2,42 36 80 0 2,34 80,9552 0,52 -8 -0,25 0,07 Ne 
5349a 82,3473 ,36 82,3512 0,51 3,89 2,44 0,11 0,07 Da 2 36 
5350 ,664 / / 83 0 2,38 Uničen / / / / / 

20 Novi / 82,9769 0,5 / / / / / / 
5350a 81,153  0,49 4,13 2,47 36 9 2,4 81,1580 0,11 0,07 Da 
5351 79,6735 ,41 79,6838 0,48 10,2 8 0,2  0,07 Ne 2 9 2,4 36 9
5351a 85,536  ,88 2,50 36 1 2,43 85,5342 0,47 -1 -0,05 0,07 Da 

18 Novi / 86,2399 0,4  / / / / 7 / / 
5352 1 6,735 36 0 7 2,44 106,7440 0,46 8,26 2,50 0,23 0,07 Ne 
5352a 86,0280 2,45 Un en / /  / / / ič / / 

15 Novi / / / / 84,8811 0,44 / / / 
A59022 80,7659 2,47 80,7733 0,43 7,37 2,52 36 0,20 0,07 Da 
FR1033 79,444 79,4524 ,77 36 0,22 0,07 7 2,47 0,43 7 2,52 Ne 
CP6725 80,8854 2,47 80,8930 0,43 7,56 2,52 0,21 0,07 Da 36 
OP551 88,104  6,01 2,52 36 6 2,47 88,1106 0,42 0,17 0,07 Da 
5324 37 ,48 Un en / / / / / 100,51 2 ič / / 

13 Novi / / / 107,0548 0,4 / / / / 
5324b 96,0596 ,49 96,0658 0,39 6,19 2,53 36 0,17 0,07 Da 2
C133 95,080 ,93 36 1 2,49 95,0850 0,38 4 2,53 0,14 0,07 Da 

CP673 ,6137 97,6177 0,36 3,96 2,54 33 0,12 0,08 Da 97 2,5 
CP677 99,473 ,27 2,54 33 9 2,51 99,4726 0,34 -1 -0,04 0,08 Da 

O42 106,9136 2,51 106,9189 0,31 5,30 2,54 33 0,16 0,08 Da 

                                                 
22 Reper mikro mreže fundamentalnega reperja FR1033. 

   100



GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE 

 
 StabilnoNadmorska višina Vertikalni Hitrost vertikalnega 

premika premik 

Reper 
 

H 1971  
[ ]m  

σ H  
[ ]mm  

H nova  
[ ]m  

σ H  
[ ]mm  

∆   σ ∆

[ ]mm  [ ]mm
Štev.let

l  
l

v ∆
=  

[ ]mm  
σ v  

[ ]mm  
Da/Ne 

 
OP562 102,4330 ,52 102,3984 0,29 -34,5 37 -0,93 0,07 Ne 2 5 2,54
CP682 111,599 7,17 2,55 37 6 2,53 111,6068 0,26 0,19 0,07 Da 

10 i / 110,2370 0,2  / / / / Nov 6 / / 
CP688 85,272 ,43 2,55 37 09 2,53 85,2694 0,24 -3 -0,09 ,07 Da 
MDXII 5 ,53 83,4232 0,2  0,74 37 0,02 0,07 Da 83,422 2 1  2,54

1 87,701 / / / 0 2,54 Uničen / / / / 
9 Novi / 78,1845 0,13 / / / / / / 

MCDXXXII 74,702 / / / / 4 2,54 Uničen / / / 
2 80,0012 ,55 79,9965 0,19 -4,66 2,56 -0,14 0,08 Da 2 33 

OP557 76,724  / / / 8 2,55 Uničen / / / 
3 64,3756 ,55 64,3757 0,26 0,05 2,56 33 0,00 0,08 Da 2

C686 62,129 33 -0,04 4 2,55 62,1279 0,28 -1,45 2,57 0,08 Da 
3961 ,3547 2,55 57,3525 0,3 -2,24 2,57 33 -0,07 0,08 Da 57

 
Preglednica 3.3.1-8: Vertikalni premiki na reperjih dela NVN3-2.

 

.3.1.7    Izračun geo zlik n norm lnih k ik

os vlje e nivelmanske in gravimetri  izm o izr čunali geopoten-
ialne raz e (P ic 9 ke ra like v sis mu i

tencialn  razlike dobimo če mer no viš ra ed d ema re erjema 
pomnožim im p speškom med a

opoten alne ra ike je kGalm. Tako je geopotencialna kota ali geopotencialna 
zlika pr ližno m i liki. N rmalni p prav a o 

eči enačbi (Hofmann-Wellenhof in Moritz, 2005): 

 

3 potencialnih ra i a  višins ih razl  
 
Na novi opra n čne ere, sm a
c lik regledn a 3.3.1- ) in višins z te normaln h višin. Geo-
po e  , je insko zliko m v p

o s srednjim izmerjenim težnostn o   reperjema. Enot  za 
ge ci zl
ra ib  enaka erjeni v šinski raz o o ek si izr čunam po 
sled
 

HH
nor
A −⋅h AB

A
γ

+
g

NP
no
B

B
B

B
A ⋅

γ
γγ−γ

∆
r

A

sred ⋅
γ

γ−γ−
= ∑

4646

¸ , kjer so

 . . . srednja vrednost merjenega težnostn speška med re erjema,
 . . . popravljena merjena viši lika m d točkama A in B (upoštevan tem-

nivelmansk a t
ans h lat), 

46

464646 ¸ : 

 
gsre ega po p  d

hB
A∆ nska raz e

peraturni popravek, popravek metra para ih lat in r zlika pe  ni-
velm ki

γ . . . sred ja vr a ega ospeška a re
nor
B

r , . . . normalni nadmorski višini točk A i

rmalni žnos eš ra po i: 

n ednost normalneg  težnostn p  n perjih, 
HHno

A n B.  
 
No te ti p spo ek i izs čun mo a enačb
 

2
10072 6 ⋅⋅ −,0877 H

+
⋅

2
300

0
H

γ=γ ϕ , 2

 ali −
2

 0 γ+γϕ

=γ H
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V navedenih enačbah so: 
 

 višina perja, 
 . . . normalni težnostni pospešek na geografski širini reperja, ki ga izrač namo po 

nač

H. . . re
γϕ

0 u
sledeči e bi: 

 
( )φ⋅⋅+φ⋅⋅+φ⋅sin45⋅718+φ⋅⋅⋅=γ −−− sinsin,,si,. 8

0 107102621103221027904145178032677159
 

 .  tež ost na admorsk višini H, si jo amo po ena

12
0 10720773 ⋅⋅⋅−γ=γ −ϕ ,s,

V Prilogi N2.3

+ −10ϕ n 6723

γ . .H normalna n n i ki  izračun čbi: 
 

(6 110 −⋅⋅ − ) H2 +⋅ϕin HH
2  001390,08

 
 -13 so zbrani pod mo j  potreb vali a

etrič nega popravka (NP) in izračunane normalne 
ortometrič e V Prilogi N2.3-13

atki, ki s ih o  za izračun norm lnega 
ortom nega popravka (NOP), normal

ne in normalne višinsk  razlike.  so izračunane tudi raz-
like me koma v razl nih višinskih sistemih. 
 

Geopotencialne razlike na delu nivelmanskega poligona NVN3-2:  
či - peter

d poprav ič

 

Most na So  Šem  
Re

 ]
gmer  

[mgal  

gsre Reper 
 
 

gmer  gper 
 

d  

[ ]mgal  

hB hB
A∆  C∆  C∆  A∆  sred  

[ ][ ]kGalm [ ]mgal  [ ][ ]m  [ ]m  mgal  kGalm  

C1 9806 5346a     13 19,8    
  980618,8 10,74213 10,533932   980630,0 2,61253 2,561927 

5323 980617,8   5347 980631,1     
  980617,8 4,83345 4,739 8   980631,3 -8,08109 -7,924574 76

287 980617,7    5347a 980631,5    0 
  980620,8 -25,04 12 -24,5636   980630,5 13,79747 13,530224 9 92

OP/547   21       
   980630,5 -0,76148 -0,746733  980620,8 4,30362 4,220219 

CP/  5347b 980629,4    645 980623,8   
   980630,3 -4,94116 -4,845450  980618,9 0,89375 0,876426 

33   5348       
     980630,3 -4,36325 -4,278739  980618,9 46,03459 45,142395

CP/  O41 980631,2    648 980614,1   
 3   980629,9 -7,80743 -7,656203  980612,3 21,85563 21,43190

CP/  5348a     651 980610,5   
      980629,9 -1,24598 -1,221846 980610,0 10,28903 10,089523

32   5349 980628,7      
 980 0,0 0,47040 0,461277   980628,4 1,39597 1,368924  61

CP/655 980609,4   5349a 980628,1     
  980 0,7 -6,39033 -6,266430   980627,0 0,62558 0,613460 61

CP/657 9806 ,0 20     12    
  980 7,0 -37,42218 -36,696822   980627,0 -1,81887 -1,783630 61

31     5350a     
  98061 627,0 -1,47427 -1,445704 7,0 -29,53552 -28,963037   980
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VN3-2:  

Most na Soči - Šempeter 
Geopotencialne razlike na delu nivelmanskega poligona N

Reper 
 
 

gmer  

[ ]mgal  

gsred  

[ ]mgal  

hB
A∆  

[ ]m  
C∆  

[ ]kGalm  

Reper 
 
 

gmer  

[ ]mgal  

gsred  

[ ]mgal  

hB
A∆  

[ ]m  
C∆  

[ ]kGalm  

31     5350a     
  980617,0 -29,53552 -28,963037   980627,0 -1,47427 -1,445704 

O/19 980622,0    5351 98062   6,0  
  980623,0 -17,47643 -17,137790   5,85032 5,736973 980626,0 

53 624,0    5351a     39a 980
  980623,1 -6,84858 -6,715879   980626,0 0,70566 0,691991 

5340      18 980626,0   
 6719 980623,1 -6,23892 -6,118033   980623,9 20,50401 20,10

30     5352 980621,9    
  -21,86292 -21,439286 980623,1 5,58356 5,475365   980623,3

5340b 980622,2    15     
 278  980624,1 -18,06260 -17,712624   980623,3 -4,10788 -4,028

29      A590    
  -1,295237  980624,1 5,12088 5,021658   980623,3 -1,32083

28   FR1033 980624,7      
 1,49378 4839   980625,2 1,44052 1,412610  980624,1 1,46

5341  980626,1    CP672    
 1756 7,077716  980622,2 11,86946 11,639458   980625,2 7,2

27       OP551 980625,7  
  980622,2 40,48948 39,704884   980631,0 18,94424 18,577309

C1   19 980618,2    13 980636,4  
  980623,3 -9,68945 -9,501705   980632,5 -10,98908 -10,776252

26     532 628,6    4b 980
  980623,3 -37,00160 -36,284635  980628,7 -0,98084 -0,961837  

25     C133     
  980623,3 -23,62968 -23,171814   980628,7 2,53260 2,483541 

CP668     CP673     
 965  980623,3 -2,05413 -2,014331   980628,7 1,85490 1,818

24 980628,5    CP677 980628,9    
 7,44615 7,301912  980628,5 1,17865 1,155820   980628,8 

5343b    980628,5    O42  
   980628,8 4,52035 4,432788  980628,6 -7,74096 -7,591011 

53 5     OP562 980628,7    4
  980628,6 0,62711 0,614962   980627,4 9,20830 9,029914 

23     CP682 980626,1    
  980628,6 4,29904 4,215760   980629,3 -1,36987 -1,343331 

53  45b 980628,7    10    
  980628,8 -10,47395 -10,271056   980629,3 -24,96762 -24,483984

53 88 980632,6    45c     CP6
  980628,8 2,50255 2,454077   980633,7 -1,84619 -1,810437 

53 6     MDXII     4
  980628,8 -0,02176 -0,021339  980633,7 -5,23888 -5,137420  

22 980628,8    9     
  980630,0 -10,09138 -9,895906   980633,7 -3,48210 -3,414668 

53  46a     MCDXXXII 980634,7   
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Geopotencialne razlike nivelmanskega poligona/zanke 1-52 

Reper 
 
 

gmer  gsred  hB
A∆  C gmer  

[ ]mgal  

gsred  hB
A∆  

[ ]m  
C∆  

[ ]kGalm  
∆  Reper 

 [ ]kGalm  [ ]mgal  [ ]mgal  [ ]m  [ ]mgal   
MCDXXXII 980634,7    8/80     

  980635,1 -1,05148 -1,031115   980641,2 -4,01675 -3,938993 
7-68     9/80 980643,0    

  980635,1 -2,60626 -2,555790   980642,5 8,28728 8,126855 
5-68 980635,4    4 980641,9    

  980635,0 8,95187 8,778512   980640,4 2,61471 2,564093 
2/NVN 980634,6    7329     

  980635,6 -1,20729 -1,183916   980640,4 1,52559 1,496057 
4/NVN     3 980638,9    

  980635,6 -14,41353 -14,134422   980637,6 4,04818 3,969799 
3/NVN     7323     

  980635,6 -2,24773 -2,204201   980637,6 4,18059 4,099645 
C-686 980636,5    1 980636,4    

  980637,9 -4,77541 -4,682951   980635,6 2,03802 1,998551 
3961     15/31     

  980637,9 -2,53414 -2,485076   980635,6 1,38590 1,359061 
5 980639,3    2/68     
  980641,2 -4,45761 -4,371317   980635,6 3,08839 3,028583 

7/80     MCD 980 34,7    XXXII 6
  80641,2 1,167 73    9 1,19042 3   

8/80          

Geopotencialne razlike toč ik  
Bilj

k m ro mreže
e 

Rep
 
 

∆gmer  

[ ]m
er 

gal  [ ]m
gsred  

gal  

hA  

[ ]
B

m  
C∆  

[ ]kGalm  

4 980641,9    
  980641,9 -0,38541 -0,37795 

   4/1 980641,9 
  980641,9 -0,10101 -0,09905 

4/2 980641,9    
  980641,9 -0,04817 -0,04724 

4/3 980641,9    
  980641,9 0,105669 0,10362 

4/4 980641,9    
  980641,9 -0,05744 -0,05633 

4/2 980641,9    
     
     

4/5 980641,9    
  980640,4 10,0243 9,83023 

SIGNAL 980638,8    
 

Preglednica 3.3.1-9: Geopotencialne razlike. 
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3.3.1.8    Izračun nadmorskih višin točk mikromreže Bilje 
 
Za določitev višinskih razlik med pomožnimi točkami in točko SIGNALa, smo opa-
zovali zenitne razdalje na vrhu (S1 ) in sestavljenem delu vmesnika (S2 ). Višinsko 
razliko med točkami smo si izračunali po sledeči enačbi (primer s stojišča 4/1): 
 

liS
HR
ktzSh SIG

SIG
SIG

SIG −+⋅
+⋅ SIG
−

+⋅=∆ −
⎟⎞⎜⎛

− 4
2

14
14

141414 2
1

/
/

/// cot , kjer so:  
⎠⎝

1/

 
 . . višina instrument 4/1 (st š ik e / , 4/3, 4/4), 
 . . višina signala z je n 1 znaša 0 mm in za točko S2 pa 35 

mm,  
 . . višinska ra 4/1 in točko SIGNALa, 
 . . . horizontalna dolžina med to

izra

i 14 / . a i  na točk oji č  ma rom žre : 4 1 /2, 4
lSIG . a opazovan a točko S

hSIG∆ 14 / . zlika med točko mikromreže 
čko 4/1 in SIGNALom, ki smo jo dobili po S SIG−14 /

vnavi mikro mreže (glej Prilogo N2.3-25),  
 . . . zenitna razdalja merjena na stojišču 4/1 proti točki SIGNALa (S1 ali S2), 

ačbi: 

SIG
14 /z

k  . . . koeficient refrakcije ( 130,=k ), 
R  . . . polmer zemlje ( 6378=R  km), 
H 14 /  . . . nadmorska višina točke 4/1, ki je določena z izravnavo nivelmanskega 

poligona/zanke 1-52 in mikromreže Bilje (glej preglednico 3.3.1-7). 
 
Natančnost določitve višinske razlike je izračunana po sledeči en
 

( ) ss
z li

sSzss
SIG

SIG

SIG
SIG z

SIG
SIGSIG

/Sh
22

1/4
2
1/4

2

14
2

1/4

1/4
1/41/4

sin
cot ++⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
+⋅ ⋅= −

∆ − ρ
, kjer so: 

 
 . . . natančnost merjenja zenitne razdalje s točke 4/1 na SIGNAL, ki smo jo 

prevzeli iz obdelave opazovanj zenitnih distanc na posameznem stojišču, ki 
so bile opazovane v več girusih (glej Prilogi N2.3-24

szSIG
14 /

 in N2.3-16), 
  . . . natančnost merjenja višine instrumenta na točki 4/1,  
 . . . natančnost merjenja višine SIGNALA.  

 
Ker je bila višina instrumenta izmerjena s pomočjo nastavka Leica GHT 196 in mer-
skim trakom Leica GHM 007, ocenjujemo, da je višina instrumenta izmerjena z 
natančnostjo 0,5 mm. Višina nastavka za točko SIGNALa, je bila prevzeta iz načrtov, 
na osnovi katerih je bil nastavek izdelan, zato smo za  privzeli vrednost nič. 
 
Nadmorske višine točk so izračunane po enačbi: 
 

si 14 /

slSIG

slSIG

hHH SIG
SIG ∆+= 1414

14
//

/ . 
 

Ocena natančnosti določitve nadmorske višine točke je izračunan po enačbi: 
 
 

sss
h

HH SIGSIG

22

14
14

14

∆
+=

/
/

/ , kjer so: 
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sH 14 /

lednico 3.3.1-5), 
 . . ocena natančnosti določitve višinske razlike. 

. . . ocena natančnosti določitve nadmorske višine točke po izravnavi (glej preg-

.

in izračunane nadmorske višine točk, so zbrane v 
rilogi N2.3-16

s h
SIG

∆ 14 /
 

 
Podatki za izračun višinske razlike 
P . Končna vrednost nadmorske višine SIGNALa je izračunana kot 
aritmetična sredina večkrat določene nadmorske višine. 
 

n
i

i
SIG

kon
SIG

H
H

∑
n

=

o po 
ledeči enačbi: 

= 1  

 
Oceno natančnosti določitve nadmorske višine točke SIGNALa si izračunam
s

n

s
sH

n

i
Hi

SIG
kon
SIG

∑
=

 
Rezult
 

išče Vizura

= 1

2

 

ati določitve nadmorske višine točke SIGNAL so zbrani v preglednici 3.3.1-10. 

Hniv  sHniv
 h sHkon

SIG
 s h∆

 
[ ]mm  

HH SIG
kon
SIG −=∆HSIG  ∆  

[ ]m  [ ]mm  [ ]mm  [ ]m  [ ]m  Stoj [ ]mm  
s⋅ ∆3  

[ ]mm  
4/1 55,4360 0,31 S1 10,0550 0,55 65,4910 0,63 1,2 2,7 

   S2 10,0533 0,55 65,4894 0,63 0,5 2,7 
4/3 55,2868 0,31 S1 10,2030 0,54 65,4898 0,62 0,0 2,7  

 0,54 65,4891 0,62 0,8 2,7   S2 10,2022
4/4 55,3925 0,31 S1 10,0921 0,55 65,4846 0,63 5,2 2,7  

    S2 10,0933 0,55 65,4858 0,63 4,0 2,7
Nadmorska višina SIGNALa: 65,4898 0,63 

 
Preglednic čnost določitve. 

Iz preglednice 3.3.1-10 lahko vidimo, da sta nadmorski višini SIGNALa, ki sta dolo-
čeni s stojišča 4/4 manjši. Ker je razlika glede na končno srednjo vrednost, ki je izra-
čunana s stojišča 4/1 in 4/3, večja od trikratne vrednosti natančnosti določitve razlike, 
lahko sklepamo, da je nadmorska višina grobo pogrešena in jo ne uporabimo za izr-
ačun končne nadmorske višine točke SIGNALa. Razlog za veliko odstopanje nad-
morske višine SIGNALa, ki je bila določena s stojišča 4/4, lahko pripišemo slabšim 
pogojem pri opazovanju zenitnih razdalj proti točki SIGNALa z omenjenega stojišča.  
 

a 3.3.1-10: Nadmorska višina SIGNALa in natan
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3.3.1.9    Določitev geoidne višine 
 
Geoidno višino na točki SIGNALa lahko določimo na dva načina. Geoidno višino 
lahko interpoliramo iz geoida Slovenije oziroma si lahko izračunamo iz razlike 

 določena z 
ključitvijo mikromreže Bilje v nivelmansko mrežo Slovenije in določitve višine točke 

SIGNALa s pomočjo trigonometričnega višinomerstva. Podatki o določitvi geoidnih 
išin in njihovi razliki so zbrani v spodnji preglednici. 

 

elipsoidne višine točke SIGNALa in normalne ortometrične višine, ki je
v

v

Geoid Razlika Višina Višina 
[ ] [ ]m  [ ]m  m  SIGNALa 

Elipsoidna 110,114   
Nadmorska 65,4798   

Geoidna višina  N 45,007 -0,373 44,634 
 

Preglednica 3.3.1-11: Geoidna višina iz različnih podatkov. 

ko vidimo, da znaša razlika med geoidno višino, ki je do-
ne višine in interpolirano geoidno višino iz geoida -0,373 m. 

ke SIGNAL-a, ki jo določimo na osnovi elipsoidne in geoidne 
 SIGNAL-a v 
orska višina 

oločena z GPS izmero in geoidno višino prenizka za 0,373 m. 

 
Iz zgornje preglednice lah
ločena iz GPS nivelira
Nadmorska višina toč
višine iz modela geoida znaša 65,107 m. Ker je nadmorska višina točke
ržavnem višinskem sistemu 65,480 m, lahko vidimo, da je nadmd

d
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3.3.2 Prenos višine s trigonometričnim višinomerstvom in izračun 
nadmorske višine stalne postaje Bilje pri Novi Gorici 

   Namen določitve nadmorske višine stalne postaje Bilje 
 
Namen naloge je bil izdelava metodologij
SIGNAL na  višinsko in gravimetrično mrežo. V ta namen je bila kot pilotni projekt iz-
vedena navezava za stalno postajo Bilje pri Novi Gorici. 
 
M gi navezave stalne postaje Nova Gorica: 
 

na na podlagi prenosa višine z 
 tvorijo mikromrežo. Z 
ridobljene horizontalne 

dolžine stranic mikromreže. Višinske razlike med višinskimi točkami in točko 
stalne postaje so bile določene na podlagi izravnanih horizontalnih dolžin in 
sredine opazovanih zenitnih razdalj. 

• Težnostni pospešek na točki stalne postaje NOVG je bil določen na osnovi 
merjenega težnostnega pospeška na eni od točk mikromreže.  

• novostabilizirane višinske točke mikromreže služijo kot (dodatna) zemeljska 
zavarovanja permanentne postaje. 

• bi bilo smiselno hkrati ob navezavi stalne postaje na višinsko mrežo tudi 
mu. S tem bi zgostili 

mrežo veznih točk; v primeru stalne postaje Bilje to ni bilo izvedljivo brez 

li. 
 

 
Poročilo pripravila: Katja Bajec, GI 
 

3.3.2.1 

e za navezavo stalnih postaj omrežja 

etodologija je bila izdelana na podla

• Višina stalne postaje Nova Gorica je bila določe
bližnjih višinskih točk, ki skupaj s točko stalne postaje
izravnavo trilateracijsko trigonometrične mreže so bile p

 
Poleg tega: 
 

določiti položaj permanentne postaje v D48/GK siste

bistvenega povečanja obsega izmere, saj v bližini ni bilo najti geodetskih točk, 
na katere bi se lahko naveza
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3.3.2.2    Navodilo za določitev višine stalne postaje GNSS 

 točk 

V bližini permanentne postaje stabiliziramo 3 višinske točke (R1, R2, R3). 
 

3.3.2.2.1 Stabilizacija
 

ANT

R1

R2

R3

d1

d2

d23

d3

d12

 

 
-1: Mikromreža – tlorisen pogled. 

Pri  

≈≈ , 
NT naj bodo dolge med 20 in 50 m. 

 

3.3.2.2.2 Metoda izmere 

.3.2.2.2.1 Nivelman 

3.3.2.2.2.3 Triangulacija (trigonometrično-trilateracijska mikromreža) 
 
V treh girusih opazujemo vse  smeri, dolžine in zenitne razdalje med točkami R1, R2, 
R3 ter vse smeri in zenitne razdalje proti anteni. Na podlagi izravnave ravninske 
mreže, ki jo tvorijo točke R1, R2, R3 in antena, pridobimo horizontalne dolžine med 
točkami R1, R2, R3 in anteno. 

 

Slika 3.3.2
 

izbiri mesta stabilizacije višinskih točk upoštevamo zahteve:
 

• ddd ≈≈ 2312321

• stranice trikotnikov R R
dd

ANT in R2R3A1 2

3
 
Z geometričnim nivelmanom določimo nadmorske višine točk R1, R2, R3. 
 

3.3.2.2.2.2 Gravimetrija 
 
Glej podpoglavje 3.3.1.4 Gravimetrična izmera. 
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3.3.2.2.2.4 Trigonometrično višinomerstvo 
 

išino antene določimo trikrat na podlagi niveliranih višin stabiliziranih točk in višin-

o določimo, ne da bi morali na mesto 
antene namestiti prizmo. 
 

V
skih razlik med točkami R1, R2, R3 in anteno. Končna višina antene se določi kot arit-
metična sredina teh treh višin. Na ta način višin

R1
R2

H1
H2

i1 i2

lANTlANT

 h1  h2

NN

HANT

z2z1

 
Slika 3.3.2-2: Vizure na GNSS-anteno. 

 
= nadmorska višina antene 

= nadmorska višina stojišča 
   = višina inštrumenta na stojišču i 

= nadmorska višina antene, izračunana z opazovanj na stojišču i (i = 1,2,3) 
= zenitna razdalja proti anteni, merjena na stojišču i 

= višina vizirane točke nad vrhom nosilnega droga antene 

 
Velja: 
 

ANTH

iH

ii

ANTiH

iz

ANTl

31
3

..., =
Σ

= iHH ANTi
ANT  

 

 

 
 = horizontalna dolžina med stojiščem in anteno po izravnavi 

 
OPOMBA: srednja zenitna razdalja zi, izračunana s programom GIRO, je že redu-
cirana za vpliv vertikalne refrakcije. 

ANT
iiANTi hHH ∆+=  

ANTiANTii
ANT
i lctgzdih −+=∆ −  

ANTid −
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Predhodna ocena natančnosti 

Glede na želeno natančnost določitve višine antene (1 mm) je potrebno pri meritvah 

• na vsakem stojišču opazujemo v 3 girusih, 
otrebno izmeriti natančno (s tračnim merskim trakom in 

turo, tlak in vlago, 
• dolžine opazujemo obojestransko in v vsakem polgirusu, 

erski pribor mora izpolnjevati naslednje zahteve: natančnost 
v 1'', natančnost merjenja dolžin 1 mm, 

 oblačnem vremenu. 

štrumentarij in merski pribor 

tation TDM5000 

• podnožji z optičnim grezilom 

senčniki s podstavkom 
j meteoroloških parametrov 
e

 
stroj 

pi z luknjico za stabilizacijo 
omponen  

• kladivo  
 

RITR
permanentn silnega stebra pritrjen vmesnik (adapter), ki 

o /8" vijakom ter hkrati orientacijo 
obračanje. Vmesnik je sestavljen iz dveh aluminijastih delov. Zgornji del 

mesnika je z dvema vijakoma fiksiran na anteno. Spodnji del vmesnika je enako z 
dvema vijakoma fiksiran na nosilni steber. 

mesnik omogoča ustrezno orientacijo antene (sever) ter pritrditev na standardni 
na višina vmesnika je 65 mm. 

 

upoštevati naslednje: 
 

• višino inštrumenta je p
nastavkom za precizno čitanje) in pred vsakim girusom, 

• pred vsakim girusom izmerimo tempera

• inštrument in m
merjenja koto

• če je le možno, naj se meritve izvajajo v
 
In
 

• tahimeter Leica Total s
• podnožje z optičnim grezilom 

 
• precizni prizmi Leica GPH1P TDM  

• aluminijasta peclja 
 

• stativi 
• 
• merilna posta

rski trak L
a za določitev 

007 z nastavkom Leica GHT196 • me ica GHM

• vrtalni 
• okrogli če
• dvok tno lepilo

Mesto viziranja 
 
VMESNIK ZA P DITEV ANTENE 
Na vsaki i postaji je na vrh no
na obeh straneh om goča pritrditev s standardnim 5
antene – 
v

 
V
5/8" navoj na nosilcu in anteni. Skup
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Slika 3.3.2-3: Sestavljen vmesnik. 
 
Viziramo na stik med zgornjim in spodnjim delom vmesnika, tj. 0.03 m na vrhom 
nosilnega stebra. Viziramo na levi in desni rob: 
 

mesto viziranja antene - levo mesto viziranja antene - desno

vrh nosilnega stebra

 
 

Slika 3.3.2-4: Mesto viziranja antene. 
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Slika 3.3.2-5: Načrt vmesnika. 
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3.3.2.3    Določitev višine stalne postaje Bilje pri Novi Gorici 

atum: 11. 09. 2008 

o Koler, Klemen Medved, Katja Bajec 
aloga: prvi ogled, izbira točk za stabilizacijo 

etrom Leica TDM5000 

ivelman, gravimetrične meritve, meritve za potrebe 
oločitve višinskih razlik med višinskimi točkami in anteno 

.3.2.3.2 Podatki o stalni postaji Bilje pri Novi Gorici 

NOVG 
ip sprejemnika: Leica GRX1200 Pro 

Tip n
Višina
List TT

3.3 3
 
Org n eorološka postaja Bilje 
Na v
Kontaktna oseba:  

el o  

3.3 3
 
ET 8
ETRS_X: 4321545,600 m 
ETR Y
ETR Z
 
D4
~GK_X: 393649,32 m 

GK_Y: 84488,31 m 
H:       64,60 m 

3.3.2.3.1 Potek meritev – planiranje in izvedba 
 
D
Lokacija: Bilje pri Novi Gorici 
Prisotni: Sandi Berk, Bož
N
 
Datum: 18. 09. 2008 
Lokacija: Ljubljana 
Prisotni: Božo Koler, Sandi Berk, Katja Bajec 
Naloga: testne meritve s tahim
 
Datum: 09. 10. 2008 
Lokacija: Bilje pri Novi Gorici 
Prisotni: Božo Koler, Klemen Medved, Jaka Blejec, Katja Bajec 
Naloga: stabilizacija točk mreže, n
d
 

3

3.3.2.3.2.1 Splošni podatki 
 
Ime GPS postaje: Nova Gorica 
Oznaka: 
T

 a tene: AT504 w/LEIS Dome 
 antene: 0,065 m 
N: B2203 

 

.2. .2.2 Kontaktni podatki 

a izacija: MOP RS, ARSO, Urad za meteorologijo,Met
slo : Bilje 1, 5292 Renče 

Bojan Mlekuž (Radovan Živec)
ef n: 05 305 41 24T

 

.2. .2.3 Koordinate stalne postaje 

RS 9 – kartezične koordinate: 

S_ : 1047464,541 m 
S_ : 4557315,753 m 

8/GK: 

~
~
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3.3.2.3.2.4 Grafični prikazi stalne postaje 
 

 
 

Slika 3.3.2-6: Okolica permanentne postaje, DOF 5, M = 1 : 5000. 
 

 
 

Slika 3.3.2-7: Okolica permanentne postaje, TTN 5, M = 1 : 5000. 
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Slika 3.3.2-8: Fotografija objekta 1. 
 

 

.3.2-9: Fotografija objekta 2. 
 

Slika 3
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Slika 3.3.2-10: Fotografija antene – slika je simbolična. 
 

 

.3.2.33
 

.3 Skica izmere 

 
 

Slika 3.3.2-11: Skica pri planiranju stabilizacije točk. 
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3.3.2.3.4 Stabilizacija točk 
 
Z vrtalnim strojem smo zavr ago. V luknjo smo vstavili 
kovinski čep z luknjico, ki smo ga fiksirali z dvokompon lom BEPOX. 
 

3.3.2.3.5 Oblika mreže 
 
Točke 4/1, 4/3 in 4/4 smo izbrali tako, da j us jo z vam poglavja 
3.3.2.2.1 Stabilizacija. Dodatno smo stabilizirali točko 4/2 za preizkus metode za 
atančno določitev višine inštrumenta. Višina inštrumenta naj bi se natančno določila 

z opazovanjem zenitne razdalje do označene višine (cca 1 cm) na vertikalno postav-

 

), metode nismo mogli preizkusiti. Izkazalo se je tudi, 
a je določitev višine s tračnim metrom in nastavkom za precizno čitanje dovolj na-

tanč
 
Tako je ena v obdelavo meritev v smislu dodatnih nadštevilnih 
pazovanj v mreži.  

Del r detski upravi RS, del na FGG, del opreme je 
pris
 

• Tahimeter Leica Total station TDM5000 (motorni) – GURS 

m + 2ppm 
 

eloma FGG 

• podstavek za senčnik – GI 

čitanje - FGG 

 
• 
• 

 

tali v asfaltno oz. betonsko podl
entnim lepi

čimbol treza ahte  iz pod

n

ljenem kovinskem merilčku.  

Ker niso bila izvedena vsa potrebna opazovanja za določitev višine inštrumenta (ze-
nitna razdalja do prizme na 4/2
d

na za potrebe naših meritev. 

 bila točka 4/2 vključ
o
 

3.3.2.3.6 Inštrumentarij in merski pribor 
 

op eme smo si izposodili na Geo
peval GI. 

o Natančnost merjenja kotov:  stand. dev. po DIN 18723 (HZ & V)  =  0,6 ‘’ 
o Natančnost merjenja dolžin:   = 1 m

• precizne prizme Leica GPH1P TDM – GURS, deloma FGG 
• aluminijasti peclji za postavitev antene – GURS, d
• podnožja z optičnim grezilom – GURS, deloma FGG 
• stativi (za prisilno centriranje prizem) – GURS, deloma GI 
• senčnika – GURS 

 
• Leicin tračni meter GHM007 in nastavek GHT196 za precizno 
• merilna postaja za določitev meteoroloških parametrov - FGG 
• kovinski merilček z magneti in dozno libelo - FGG 
• lesen podstavek za merilček - FGG 

vrtalni stroj - GURS 
čepi z luknjico za stabilizacijo - GURS 

• dvokomponentno lepilo - FGG 
• kladivo - GI 
• sprej za označevanje - GI 
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Pred izmero (7.10.2008) je bil tahimeter Leica TDM5000 preizkušen. Glej pod-
poglavje 3.3.1, Priloga N2.3-04: Potrdilo o preizkusu instrumenta Leica TDM 5000. 
 

3.3.2.3.7.1 Nivelman 

lej podpoglavje 3.3.1.3 Nivelmanska izmera. 

Glej podpoglavje 3.3.1.4 Gravimetrična izmera. 
 

3.3.2.3
 
Dolžin  treh girusih na štirih stojiščih. 
Vodili smo tudi ročni zapisnik (Priloga N2.3-17

3.3.2.3.7 Metoda izmere 

 
G
 

3.3.2.3.7.2 Gravimetrija 
 

.7.3 Triangulacija s trigonometričnim višinomerstvom 

e, smeri in zenitne razdalje smo opazovali v
 – Terenski zapisnik). 

 
KODIR
 
Vsa op
registracije primarnih opazovanj, ki se izvede avtomatsko, smo sproti beležili tudi 
ekundarna opazovanja ter meteorološke podatke. Za beleženje smo uporabili kodi-

lavo terestričnih opazovanj s programoma 
ODO in GIRO. 

 
VIŠ A
 

ostavimo inštrument, na podnožje nataknimo nastavek in vstavimo tračni meter. 
in nepo-

redno odčitamo višino inštrumenta skozi okence na vrhu metra. Na skali tračnega 
pravokotni oddaljenosti rota-

Mi smo uporabili drugo stran tračnega metra – kot običajen tračni meter (višino rota-
ijs o prišteli naknadno pri obdelavi meritev). 

ANJE OPAZOVANJ 

azovanja smo sproti beležili tudi na elektronski medij z registratorjem. Poleg 

s
ranje, ki je opisano v Navodilih za obde
K

IN  INŠTRUMENTA IN PRIZME 

Višino inštrumenta in prizem smo določili z Leicinim tračnim metrom GHM007 in 
nastavkom GHT196 za precizno čitanje. Postopek je naslednji: 
 
P
Nato meter z merilnim jezičkom raztegnemo do točke pod inštrumentom 
s
metra so že upoštevane vse pretvorbe – odčitek je enak 
cijske osi daljnogleda od točke na tleh.  Uporabljamo ga lahko z vsemi inštrumenti z 
višino rotacijske osi 196 mm. Skala na strani za čitanje višine inštrumenta je ozna-
čena s trikotniki, da ne more priti do pomote. 
 

ke osi – 196 mm smc
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Namen je bil tudi preizkusiti natančnost metode določitve višine stojišča z opa-
ovanjem zenitne razdalje pr načeni višini na kovinskem merilčku. Na točki 4/2 

čjo magnetov postavili kovinski merilček. Na eno stran smo ga hori-
 je postavil tako, da je bila razdelba vzporedna s 

orizontalnim križem. Z vseh stojišč smo vizirali isto višino, ki je bila označena s 

cm), prav tako ni bila opazovana zenitna razdalja proti prizmi na 4/2, zato nismo pri-
ločitev višine z 

metrom GHM007 in nasta

R

a  na sto /4 smo li izk iz obd paz j, sa ar
so
 
VIZIRANJE ANT
 
Zenitne razdalje i sm
 

• vrh vm vi r n t
• stik med zgornjim in 

 
kaz e je, d nat iz im in spo m 

z
smo s pomo

oti oz

zontirali z dozno libelo, figurant ga
h
flomastrom. 
 
Pri viziranju oznake je verjetno prišlo do napake (poudarjeni sta bili višini 0,5 cm in 1 

dobili uporabnih rezultatov te metode. Izkazalo pa se je, da je do
vkom GHT196 dovolj natančna. 

 
OPAZOVANJE SME I 
 
Z dnji girus

ca viziranje na anteno ni bilo možno.  
jišču 4 mora ljučiti elave o ovan j z adi 

n

ENE 

 proti anten o opazovali na dveh mestih: 

na esnika – le ob (spod ji rob an ene) in 
na spodnjim delom vmesnika – desni rob. 

Iz alo s a se bolj ančno v ira na stik med zgornj dnjim delo
vmesnika. 
 

3.3.2.3.8 Obdelava meritev 
 

otek obdelave meritev je shematično prikazan v Prilogi N2.3-18 – Shema obdelaveP  
eritev. 

 

.3.2.3.8.1 Terenski zapisnik 
 
Z inštrumenta Leica TDM5000 smo prenesli datoteko z opazovanji (Priloga N2.3-19

m

3

: 
Originalna datoteka z opazovanji – FILE01.GSI). 
 
FILE01.GSI smo dekodirali s programom KODO (glej Navodila za obdelavo teres-
tričnih opazovanj s programoma KODO in GIRO).  
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Za vrsto inštrumenta smo izbrali LEICA – motorni. Rezultat je datoteka FILE01.opa 
(Priloga N2.3-20: Dekodirana datoteka opazovanj), ki jo je bilo potrebno pred na-
daljnjo obravnavo ročno urediti: 

• Zbrisali smo opazovanja testnih meritev. 
• Popravili smo višine prizm, inštrumenta in višine signala pri anteni: pri višinah 

v zapisniku ni upoštevana višina optične osi, ki je pri Leicinih inštrumentih 
konstantna.  Merjeni višini je potrebno prišteti 0.196 m (tako višini stojišča kot 

Višina signala na anteni je 

2 (prava višina, navedena v zapisniku, je 

a smer je na 1054 

4/2, 4/3, 4/4, SIG). 
• Zbrisali smo opazovanja do orientacijskih točk. 
• Na stojišču 4/4 smo brisali opazovanja proti Sig1 in Sig2 v 2. in 3. girusu in 

proti Sig1 v 1. girusu (zaradi sonca ni bilo mogoče vizirati proti anteni) in jih 
151 – VZR158. 

ede na stojišče S1 = SIGzx in 

3.3.2.3.8.2 Obdelava smeri 

ILE01.opa  smo preimenovali v BILJEsmeri.opa in uredili pred obdelavo: 

 namesto registriranih smeri proti 4/2m smo vpisali vrednost NN, ker smo na 
mo zenitno razdaljo (urejena datoteka BILJEsmeri.opa v 

 

tudi višini signala, kjer smo vizirali na prizmo). 
odvisna od točke viziranja – 0.03 m spodaj, 0.065 zgoraj). 

• Popravili smo višino na stojišču 105
0,942 m). 

• Brisali smo vizuro VZR18 na stojišču 1051 – 1.girus (začetn
in ne na 1053). 

• Popravili smo oznake vizur in girusov na stojišču 4/1 – zamik oznak vizur. 
• Popravili smo oznake točk (originalno 1051, 1052, 1053, 1054, ANT -> 4/1, 

nadomestili z VZR
• Vsaka opazovana smer proti anteni dobi ime gl

S2 = SIGsx (x = št. stojišča). 
 

 
F
 

•
4/2m opazovali sa
Prilogi N2.3-21 – Ob i). 

eri a (glej  obdelav estričnih o
O in GIRO). Za to smo potrebovali datoteko s podatki o 
(Priloga N2.3-22

delava smer
 
Sm smo obdelali s progr mom GIRO Navodila za o ter pa-
zovanj s programoma KOD

ruminst entu INSTRUM.INF : trument

gle p  horizont Priloga

Podatki o inš u).  
 

reP dali smo oročilo o obdelavi girusov alnih smeri – BILJE.RZS (  
N2.3-21 – Obdelava smeri). Za najmanj zanesljiva opazovanja je izveden statistični 
preizkus. Opazovanje lahko izločimo kot grobo pogrešeno, če je tveganje za trditev, 
da gre za grobo napako, manjše od 5%. V našem primeru nismo izločili nobenega 
pazovanja. 

 
Rezultat obdelave smeri je datoteka sredin girusov horizontalnih smeri – BILJE.SME 
(Priloga N2.3-21

o

 – Obdelava smeri). 
 

   121



GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE 

Izračunali smo smeri proti anteni kot sredino smeri SIGz (levo) in SIGs (desno):  

 SIGz/SIGs SIG 
 

Stojišče ° ' '' ° ' '' 
24 41 18,1 4/1 
24 48 1,02 

24 44 39,56 

293 7 14,6 4/3 
293 15 47,03 

293 11 30,81 

333 56 26,63 4/4 
334 3 29,05 

333 59 57,84 

 

3.3.2.3.8.3 Obdelava dolžin 
 
FILE01.opa  smo preimeneovali v BILJE_DOL.opa (Priloga N2.3-23: Obdelava 
dolžin) in uredili pred obdelavo: 
 

• brisali smo registrirane dolžine proti anteni (in 4/2m), 
 4/1 in 4/3 proti 4/2, ker se ta 

Smeri smo obdelali s
cijs  
dol e

• vpliv meteoroloških pogojev,  
• vpliv vertikalne refrakcije, 

menta in signala. 

le
poglavje 6: Opis izvedenih reduk
 
Pre e
dol  

• brisali smo zenitne razdalje (NN) na stojiščih
nanaša na merilček. 

 
 programom GIRO – obdelava dolžin. Upoštevani sta bili adi-

ka in multiplikacijska konstanta inštrumenta (INSTRUM.INF). Prav tako so bile 
žin  reducirane za: 

 

• višino inštru
 
G j Navodila za obdelavo terestričnih opazovanj s programoma KODO in GIRO – 

cij opazovanj. 

gl dali smo poročilo o obdelavi girusov zenitnih razdalj in poševno merjenih 
žin – BILJE.RZD (Priloga N2.3-23: Obdelava dolžin). 

 
Rezultat je datoteka BILJE.DOL (Priloga N2.3-23: Dolžine z reduciranimi poševnimi 
olžinami (kamen-kamen)). 

tnih razdalj do antene 

ILE01.opa  smo preimenovali v BILJE_ZEN.opa (Priloga N2.3-24

d
 

3.3.2.3.8.4 Obdelava zeni
 
F : Obdelava 
enitnih razdalj) in uredili pred obdelavo: 

• Pri opazovanjih do antene smo vpisali približno razdaljo – 30 m. 
• Zbrisali smo opazovanja proti 4/2 s stojišč 4/1 (2. girus) in 4/3 (3. girus). 

 
Urejena datoteka BILJE_ZEN.opa je v Prilogi N2.3-24

z
 

: Obdelava zenitnih razdalj. 
 
Smeri smo obdelali s programom GIRO – obdelava dolžin. Pri tem so bile zenitne 
razdalje reducirane za vpliv vertikalne refrakcije (Glej Navodila za obdelavo tere-
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stričnih opazovanj s programoma KODO in GIRO – poglavje 6: Opis izvedenih 

 datoteke BILJE.RZD (Priloga N2.3-24

redukcij opazovanj). 
 
Iz : Obdelava zenitnih razdalj) smo dobili 

.3.2.3.8.5 Izravnava horizontalne mreže 

K ZA IZRAVNAVO HORIZONALNE MREŽE (TRIM) 

a izravnavo horizontalne mreže smo pripravili 3 vhodne datoteke (Glej navodilo za 
uporabo za programski paket TRIM): 

• BILJE.NOV (

zenitne razdalje do antene. 
 

3
 
PRIPRAVA VHODNIH DATOTE
 
Z

 
Priloga N2.3-25: Izravnava mreže): približne koordinate točk smo 

odčitali z DOF-a, za višine točk smo vnesli nivelirane višine (glej podpoglavje 
3.3.1, Priloga N2.3-15: Izravnava nivelmanskega poligona/zanke 1-52 in točk 
mikromreže Bilje). Za anteno smo lahko vpisali približno višino, ker nikjer ne 
bo upoštevana za redukcije dolžin. 

 
• BILJE.SME (Priloga N2.3-25: Izravnava mreže): vstavili smo izračunane sre-

dine smeri proti anteni. 
 
• BILJE.DOL (Priloga N2.3-25: Izravnava mreže): popravili smo ocenjene 

natančnosti dolžin. 
 
V programu TRIM smo izbrali možnosti: 
 

• Tip izravnave = ravninska  
• Redukcija dolžin (ker so vhodni podatek izravnave poševne dolžine) 

 
Rezultati izravnave se nahajajo v datoteki BILJE_izravnava.txt (Priloga N2.3-25: 
Izravnava mreže), s katero smo pridobili izravnane horizontalne dolžine. 
 
 
IZRAVNAVO HORIZONTALNE MREŽE SMO IZVEDLI NA VEČ NAČINOV: 
 
1. Upoštevane so vse opazovane smeri in vsa stojišča. 
2. Iz obdelave smo izločili smer 4/2 proti 4/1 v prvem girusu, ki ima popravek skoraj 

4 ''. 
3. Iz obdelave smo izločili opazovanja na stojišču 4/2. 
4. Iz obdelave smo izločili smer 4/2 -> 4/1 (1. girus) in smer 4/1->4/2 (2. girus), ki 

ima popravek 4.8 ''. 
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Vrednosti izravnanih horizontalnih dolžin se v opisanih štirih variantah bistveno ne 
 vse opazovane 

smeri na vseh stojiščih: 

Horizontalna 

razlikujejo (manj kot 1 mm), zato smo pri izravnavi mreže upoštevali

 

Stranica dolžina po 
izravnavi [m] 

4/1 -> 
SIG 35.2331 

4/3 -> 
SIG 27.8554 

4/4 -> 
SIG 33.6399 

 

3.3.2.3.8.6 Izračun višine antene 
 
Višina antene se nanaša na vrh nosilnega droga, sa vezavi s permanentnimi 
postajami vedno naveden podatek o višini antene –0,065 m (višina vmesnika, torej 
išina ARP nad vrhom nosilnega droga).  

j je v po

v
 
V Prilogi N2.3-26 je log-datoteka permanentne postaje Nova Gorica. 
 
Višino antene smo izračunali (Priloga N2.3-27) po navedenih enačbah iz pod-
poglavja 3.3.2.2.2.4: 

Stojišče H [m] i[m] d[m] Z[rad] l [m] HSIG[m] 
 

i

ANTENA – vizirano zgoraj      
4/1 55,43604 1,6696 35,2331 1,337147451 0,065 65,42596 
4/3 55,28684 1,7823 27,8554 1,277231947 0,065 65,42479 
4/4 55,39249 1,4488 33,6399 1,319300733 0,065 65,41958 

ANTENA – vizirano spodaj      
4/1 55,43604 1,6696 35,2331 1,338132738 0,030 65,42429 
4/3 55,28684 1,7823 27,8554 1,278409317 0,030 65,42401 
4/4 55,39249 1,4488 33,6399 1,320243598 0,030 65,42078 

 
Sklepamo, da je prišlo pri opazovanju zenitne razdalje proti anteni na stojišču 4/4 do 
grobe napake (zaradi sonca smo morali na tem zenitne razdalje proti anteni 
opazovati naknadno), zato pri določanju višine antene ta opazovanja izločimo. 
 
Za končno višino antene upoštevamo višine na stojiščih 4/1 in 4/3 (zgoraj in spodaj): 
 

 stojišču 

    m  65,4248   HH
i

ANTiANT ∑
=

==
4

14
1  
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3.3.2.3.8.7 Ocena natančnosti določitve višine antene 
 
Natančnost določitve višine antene σ a s stojišča i izračunamo po enačbi: 
 

AN_ TH  n

( ) [ ]
2

2

σ+⎞
2 z

2
liradziANTiH c ⎛ σ

sin_

 
= n itve višine antene s stojišč

e  ojiš
n čitve višine inštrumenta na stojiš

222
diii σ+Hi σ+σ=

dtgz ⎜
⎝

+ ⎟
⎠

σ  

ANTiH _σ  atančnost določ a i 

Hiσ = natan
= nata

čnost niv lirane višine st ča i 

iiσ čnost dolo ču i ( ≈ 0,5
an o h ln lžine ojišč n

= natan o z zd e do e u i 
= natan o zirane toč en r o st a 
0) 

 
 
Oc a ive ansk ke

oc nimo
Oceno izontalne mreže. 
Oceno pridobimo iz opazovanj v ve irus
Predpostavimo, da je zanemarljivo majhna. 
 
Glej Prilogo N2.3-27

 mm) 

diσ = nat čnost dol čitve orizonta e do st e i – ante a 
čnost dol čitve enitne ra alj  anten na stojiščziσ
čnost dol čitve višine vi ke ant e nad v hom n silnega ebrliσ

( ≈

Hiσ  eno pridobimo iz izr vnave n lm e zan . 

iiσ e  na 0,5 mm. 

diσ pridobimo iz izravnave hor
č g ih. ziσ

liσ

: 
 

Stojišče [m2] [m2] [m2]2
Hiσ 2

iiσ ( )2ctgzdiσ [ ]

2

2 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ σ radziz

d
sin

[m2]  [mm] [mm] ANT
ih∆σ ANTiH _σ

 ANTENA – vizirano zgoraj 
4/1 9,61E-08 0,0000003 0,00000003 0,00000008 0,60 0,68 
4/3 9,61E-08 0,0000003 0,00000003 0,00000003 0,56 0,64 

 ANTENA – vizirano spodaj 
4/1 9,61E-08 0,0000003 0,00000003 0,00000008 0,60 0,68 
4/3 9,61E-08 0,0000003 0,00000003 0,00000003 0,56 0,64 
 

mm  0,66     
n i

ANTiH

n

i
ANTiHANTH =σ=σ=σ ∑∑

==

4

1

2

1

2

4
11

___  
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3.3.2.4    tal  po  o  S
 
V P i N

Predlogi za ostale s ne staje mrežja IGNAL 

rilog 2.3-28 s
nov izm

o i o lih pos j omrežja SIGNAL, ki bodo služili za 
prip  pla e r  po jah.
 
Glede stab i e s prob ični stalni postaji Brežice in Mari-
bor, saj bo težko zagotoviti vidnost med vsemi t čkam
 
Pri lih n a  bi eneg to  p k ave a 
viši  m j p  pr P N
 

3.3.2.5    ek
 
Izrač nali s n n os ega an ,424  m. Viš e 
večja za 6, . dnj še v e  zn a 
0,66 mm. 
 
Na os e bi ko izbo jšali:
 

ed riramo ne ličine (dolžine smo opazovali sa o v p ih 
olg
er em  v ob čnem vremenu (zaradi sonca smo morali izkl
eritve zenitn d oji  4/4). 

 
 
 
Literatura
 

h a muth:
sung

• San b vo rič zovanj s mo a 
KOD

an av dilo za porabo za programski paket TRIM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 zbran
r na p

i podatk
eostalih

sta
sta

ta
ravo  

ilizacije točk m kromrež ta lemat
 o i. 

osta postajah e prič kujemo stv a ds
OVG. 

o panja od ostop a navez  n
nsko režo, kot e bil u orabljen i P

Zaključ  

u mo sred jo viši a vrha n iln droga tene: 65 8 ina ARP j
5 cm in znaša 65,4898 m Sre i pogre k določit e višin  antene aš

tančn t določitv  višine antene lah l  

• V
p

no regist
irusih). 

vse mož  ko m rv

• M
m

itve izved o la jučiti 
ih raz alj na st šču

 in viri: 

• Jo ann Haessler, Herbert W chs  Formelsammlung fuer den Vermes-
sberuf 

di Berk: Navodilo za o dela terest nih opa  progra m
O in GIRO 

• S di Berk: N o  u  
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4 Naloge na gravimetričnem sistemu 
 

.1 Dopolnilne gravimetrične meritve in4  izračun                                             
(NALOGA 3.1) 

 
riprav žo Koler, FGG 

 

il: dr. BoP
Povzetek priprav: Sandi Berk, GI 
 
 
Povzetek 
 
Pripravljen je bil plan gravimetrične izmere na testni nivelmanski zanki; upoštevani so 

ne izmere je bilo ugotovljeno, da s tremi enominutnimi meritvami, ki jih 
pr /pod reperjem, dosežemo 

ust  potrebe izračuna geo-
pot
 
Na podlagi p
manski za k imetrične 
izmere na v
 

bili rezultati analize vpliva izmerjene vrednosti težnega pospeška na popravke mer-
jenih višinskih razlik, ki je bila opravljena v letu 2007. Ta analiza je temeljila na teo-
retičnih izvajanjih. 
 
Sledila je gravimetrična izmera na testni nivelmanski zanki in analiza rezultatov. 
Gravimetrična izmera je bila izvedena po metodi profila. Po postavitvi instrumenta na 
točki je bilo izvedenih tri do pet enominutnih meritev. Z analizo rezultatov testne 

ravimetričg
o avimo takoj po postavitvi gravimetra in izmeri višine nad

rezno natančnost določitve težnostnega pospeška za
encialn  rih azlik in geopotencialnih kot reperjev. 

raktičnih izkušenj, pridobljenih z gravimetrično izmero na testni nivel-
n i, je bilo pripravljeno tudi kratko navodilo za izvajanje grav

 ni elmanski mreži Slovenije. 
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4.1.1 Gravimetrična izmera na testni nivelmanski zanki 

4.1.1.1   Plan gravimetrične izmere 
 

peška na popravke mer-
 na 

i sistem – Končno poročilo), smo za testno nivelmansko zanko, ki se 
toto reperjev, na katerih smo merili težnostni pos-

ešek, določili na osnovi pogoja, da je razlika težnega pospeška med reperji približno 
2 mgala. Če upoštevamo enačbi za izračun normalne težnosti, potem približno 
razliko 2 mgala dobimo, če se položaj točke spremeni za približno 1' 20'' ali višina za 
 m. Za izdelavo plana gravimetrične izmere na testni nivelmanski zanki, smo razliko 

ri transportu in nastavitvi gravimetra so bile upoštevane zahteve, ki so bile določene 
za izmero gravimetrične mreže 1. reda (vožnja brez sunkovitega pospeševanje ali 
zaviranja). Gravimetrična izmera je bila izvedena po metodi profila. Po postavitvi 
instrumenta na točki so bile izvedene tri do pet eno minutne meritve. Za prvi dan gra-
vimetrične izmere, ki je bila izvedena 4. 8. 2008, je opravljena analiza odstopanj med 
posameznimi odčitki, glede na srednjo vrednost odčitkov. Iz preglednice 4.1.1-1 
lahko vidimo, da na nobeni točki razlika med odčitki ni presegla mgal/3, ki predstavlja 
mejo, ki smo jo določili za ponovitev izmere, če nam razmere omogočajo. Največja 
razlika znaša 20 µgalov na točki OP562. Iz preglednice lahko vidimo, da so odčitki na 
tej točki določeni z najmanjšo natančnostjo (

Na osnovi analize vpliva izmerjene vrednosti težnega pos
jenih višinskih razlik, ki je bila opravljena v letu 2007 (Razvoj DGS 2007: Prehod
nov koordinatn
nahaja na hribovitem območju, gos
p

7
težnega pospeška med reperji določili na osnovi normalnega težnostnega pospeška, 
ki je izračunan po enačbi za geodetski referenčni sistem 1980 (GRS 80 – Geodetic 
Reference System 1980), z natančnostjo 0,1 mGala: 
 

)sin,sin,(, ϕ⋅−ϕ⋅+⋅=γ −−ϕ 21085103024517803279 2623
0 ··  [ms-2]  

 
Normalni težnostni pospešek na višini »h« reperja, je izračunan po enačbi: 
 

21226
0 1072000139011008773 h·h·h ⋅+⋅ϕ⋅−⋅−γ=γ −−ϕϕ ,)sin,(,  [ms-2]. 

 

4.1.1.2   Analiza gravimetrične izmere 
 
P

mgala 0,2≅ ), ki pa je še vedno dovolj 
dobra za izračun geopotencialnih kot. Za »velika« odstopanja in »slabo« natančnost, 
so najverjetneje krivi tresljaji, ki so posledica gostega prometa, saj je reper OP562 
stabiliziran na nadvozu pri Novi Gorici (slika 4.1.1-1). 
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Slika 4.1.1-1: Mesto stabilizacije reperja OP562. 
 

Stojišče Odčitek 
(mgal) 

σ 
(mgal) 

Čas 
izmere 

∆ 
(µgal) Stojišče Odčitek 

(mgal) 
σ 

(mgal) 
Čas 

izmere 
∆ 

(µgal)
GT6 4639,488 0,009 7:54:56 -4 FR1033 4633,938 0,048 9:16:34 0 

 4639,484 0,010 7:56:12 0  4633,937 0,015 9:17:50 1 
 4639,487 0,014 7:57:28 -3  4633,938 0,014 9:19:06 0 

 4639,483 0,011 7:58:44 1 Sred. 4633,938    vred. 
 4639,479 0 ,013 10:54:12 -7 ,012 8:00:00 5 FR1033 4633,092 0

Sred. 
v   4633,084 0,010 10:55:28 1 red. 4639,484   

G 7 T6 4639,519 0,013 11:24:46 -13  4633,078 0,011 10:56:44

 4639,507 0,014 11:26:02 -1 Sred. 
vred. 4633,085    

 4639,503 0,014 11:27:18 3 5343b 4637,06 0,019 13:04:26 -8 
 4639,501 0,013 11:28:34 5  4637,051 0,026 13:05:42 1 
 4639,502 0,01 11:29:50 4  4637,045 0,023 13:06:58 7 

Sred. 
vred. 4639,506       Sred. 

vred. 4637,052

GT6 4639,512 0,023 13:37:33 -9 5347 4639,923 0,028 12:21:38 -6 
 4639,504 0,011 13:38:49 -1  4639,918 0,025 12:22:54 -1 
 4639,506 0,010 13:40:05 -3  4639,91 0,035 12:24:10 7 

 4639,498 0,011 13:41:21 5 Sred. 
vred. 4639,917    
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0 13:42:37 9 5349 4637,047 0,034 8:25:32 -7  4639,494 0,01

S
v

red. 
red. 4639,503     4637,037 0,019 8:26:48 3 

O41 4639,721 0,028 13:26:45 -7  4637,035 0,014 8:28:04 5 

 4639,711 0,021 13:28:01 3 Sred. 
vred. 4637,040    

 4639,711 0,015 13:29:17 3 5351 4634,53 0,103 11:08:42 -6 
S
v

red. 
red. 4639,714     4634,52 0,042 11:09:58 4 

100 4637,241 0,025 8:33:57 -3  4634,522 0,054 11:11:14 2 

100 4637,236 0,027 8:35:13 2 Sred. 
vred. 4634,524    

100 4637,236 0,023 8:36:29 2 5352 4630,641 0,015 8:54:49 -7 
S
vred. 4637,238     4630,63 0,013 8:56:05 4 red. 

13 4640,892 0,018 10:37:51 -2  4630,63 0,013 8:57:21 4 

 4640,89 0,021 10:39:07 0 Sred. 
vred. 4630,634    

 4640,889 0,024 10:40:23 1 5324b 4637,684 0,020 9:51:23 -6 
Sred. 
vred. 4640,89     4637,678 0,016 9:52:39 0 

104 4637,728 0,048 10:07:30 7  4637,678 0,018 9:53:55 0 
104 4637,74 0,038 10:08:46 -5  4637,678 0,012 9:55:11 0 

104 4637,737 0,057 10:10:02 -2 Sred. 
vred. 4637,678    

Sred. 
vred. 4637,735    5345b 4637,311 0,012 12:52:32 -8 

22 4637,525 0,049 12:39:20 -6  4637,293 0,052 12:53:48 10 
 4637,521 0,042 12:40:36 -2  4637,304 0,057 12:55:04 -1 

 4637,511 0,028 12:41:52 8 Sred. 
vred. 4637,303    

Sred. 
vred. 4637,519    5347b 4640,122 0,012 12:09:18 -7 

OP551 4634,349 0,042 9:30:29 -8  4640,117 0,011 12:10:34 -2 
 4634,34 0,025 9:31:45 1  4640,114 0,009 12:11:50 2 
 4634,346 0,027 9:33:01 -5  4640,109 0,011 12:13:06 6 

 4634,327 0,034 9:34:17 14 Sred. 
vred. 4640,116    

Sred. 
vred. 4634,341    5349a 4636,626 0,032 8:14:46 -7 

OP562 4637,227 0,195 10:23:56 20  4636,617 0,042 8:16:02 2 
 4637,235 0,215 10:25:12 12  4636,615 0,020 8:17:18 4 

 4637,2   64 0,087 10:26:28 -17 Sred. 
vred. 4636,619  

 4637,263 0,126 10:27:44 -16      
Sred. 
vred. 4637,247         

FR1033 4633,08 0,012 9:06:45 -5      
 4633,074 0,010 9:08:01 1      
 4633,073 0,011 9:09:17 2      
 4633,072 0,010 9:10:33 3      

Sred. 
vred. 4633,075         

 
Preglednica 4.1.1-1: Odstopanja odčitkov od srednje vrednosti. 
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erami, ki 

h opravimo takoj po postavitvi gravimetra in izmeri višine nad/pod reperjem, dose-

 na nivelmansko izmero. Predlagamo, da se v letu 2009 
vede gravimetrična izmera na novo izmerjenih nivelmanskih poligonih in tistih starih 

Terensko ekipo za izvedbo gravimetrične izmere sestavljata šofer/pomočnik in ope-
rate ke gravimetrične mreže 1. reda, 
ki s
trole
met
izm d izvedbo gravimetrične izmere na terenu je 
potrebno: 

 znašala več kot 2 mgala na razgibanem terenu in 4 mgale na rav-
ninskem terenu,  

 gravimetrično izmero, 

 zaviranj; 
4. pred izmero na točki, je potrebno mesto postavitve gravimetra očistiti in 

ne 
gravimetra nad/pod točko; 

eže 1. reda) izvedemo 5 in na re-

o, če znaša razlika med odčitki mgal/3 
ali je dosežena slaba natančnost.Izmero ponovimo, če razmere to omogočajo; 

ja ali slaba natančnost), 

8. na reperjih, ki omogočajo GNSS izmero predlagamo, da se izvede RTK GNSS 

a pomožni točki, ki je v 
bližini reperja, potem je potrebno pomožno točko z geometričnim nivelmanom 
navezati na reper. 

 
 
 

Na osnovi opravljene analize lahko zaključimo, da s tremi eno minutnimi izm
ji
žemo ustrezno natančnost določitve težnostnega pospeška za potrebe izračuna geo-
potencialnih razlik in geopotencialnih kot reperjev.  
 

4.1.2 Navodilo za izvajanje gravimetrične izmere na nivelmanski 
mreži 

 
Za potrebe določitve geopotencialnih razlik in kot reperjev, je priporočljivo gravi-
metrično izmero na reperjih nivelmanske mreže izvesti hkrati oziroma s čim krajšim 
časovnim zamikom, glede
iz
nivelmanskih poligonih, ki so bili prevzeti za izravnavo nivelmanske zanke. 
 

r. Gravimetrično izmero vedno navežemo na toč
o stabilizirane v bližini območja, kjer se gravimetrična izmera izvaja. Zaradi kon-
 izmere ∆g predlagamo, da gravimetrično izmero navežemo na dve točki gravi-
rične mreže 1. reda oziroma izmero zaključimo na izhodišči točki. Gravimetrično 
ero izvedemo z metodo profila. Pre

 
1. priprava gravimetra v skladu z navodili proizvajalca; 
2. priprava plana opazovanj upoštevaje: 

- da razlika težnega pospeška med reperji, ki jih vključimo v izmero, naj 
ne bi

- topografije reperjev, ki bodo vključeni v
- izbiro navezovalnih točk gravimetrične mreže 1. reda; 

3. med prevozom gravimetra poskrbimo za ustrezno zaščito gravimetra in se 
izogibamo sunkovitih pospeševanj in

pripraviti tako, da bo gravimeter med izmero stabilen; 
5. gravimetrično izmero pričnemo po postavitvi gravimetra in izmeri viši

6. na navezovalni točki (točki gravimetrične mr
perjih 3 eno minutna opazovanja; 

7. gravimetrično izmero na točki ponovim

če kvalitetne izmere ni možno izvesti (velika odstopan
potem za kontrolo izmero izvedemo še na sosednjem reperju; 

izmera, s katero bi pridobili elipsoidno višino reperja, ki bi jo lahko kasneje 
uporabili za analizo ploskve geoida in kvaliteto določitve GNSS višin v držav-
nem višinskem sistemu. Če je GNSS izmera izvedena n
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4.2 Nadaljevanje zasnove novega geoida                                                        

k in dr. Tomaž 

(NALOGA 3.2) 
 
 
Poročilo pripravila: dr. Miran Kuhar in dr. Božo Koler, FGG 

rimerjavo podatkov SRTM in DMV Slovenije pripravila: Sandi BerP
Žagar, oba GI 
Povzetek pripravil: Sandi Berk, GI 
 
 
Povzetek 
 

ripraP vljena je analiza obstoječega absolutnega modela geoida Slovenije iz leta 

toto, gravimetrična rešitev s spremenljivo gostoto ter kombinirana rešitev s 

računom, ki je bil 
pravljen leta 2000. Pri novem izračunu ploskve geoida, bi morali te točke pre-

računati v vertikalni datum preračunane višinske mreže Slovenije. 
 
Pripravljen je bil p v državni višinski 
sistem. Za določitev elipsoidnih višin točk (zgostitev EUVN-točk) so predlagana 36-
urna GPS-opazovanja. Tako bomo dobili homogene podatke; tudi za potrebe dolo-
čitve višin EUVN-točk so bila izvedena 36-urna GPS-opazovanja. Nivelmanske izme-
re naj bodo izvedene po pravilih za izvedbo preciznega nivelmana. Gravimetrična 
izmera naj bo izvedena po pravilih za gravimetrično izmero na nivelmanski mreži 
Slovenije. 
 
Izvedena je bila tudi primerjava podatkov SRTM in DMV Slovenije. Namen primer-
jave je bil ugotoviti, ali ti podatki zadoščajo potrebam izračuna novega geoida. Poleg 
DMV-ja za Slovenijo namreč rabimo tudi DMV za pas v okolici države, in sicer širine 
okoli 170 km. Za potrebe izvedbe primerjave je naročnik zagotovil podatke DMV 
12,5, ki so služili kot referenca. Naročilo podatkov DMV Slovenije je v Prilogi N3.2-

2000. Podan je pregled uporabljenih vhodnih podatkov za izračun geoida. Opisani so 
postopki izračuna geoida. Glede na to, da so bili na voljo številni podatki, je bilo 
izvedenih več različnih izračunov, in sicer: astrogeodetska rešitev s konstantno 
gostoto, astrogeodetska rešitev s spremenljivo gostoto, gravimetrična rešitev s kons-
antno gost

konstantno gostoto in kombinirana rešitev s spremenljivo gostoto. 
 
Izvedena je bila tudi analiza natančnosti obstoječega absolutnega modela geoida, in 
sicer na osnovi niveliranih višinskih razlik, na osnovi nadmorskih višin točk, določenih 
s trigonometričnim višinomerstvom ter na osnovi vseh razpoložljivih točk. Natančnost 
ploskve geoida je različna na na različih območjih Slovenije. Verjetno je to predvsem 
predvsem posledica dejstva, da so bile za izračun geoida uporabljene GPS/nivelirane 
očke, ki so bile navezane na nivelmansko mrežo Slovenije pred pret

o

lan izmer za potrebe vklopa novega geoida 

01. 
 
Rezultati primerjave podatkov SRTM in DMV Slovenije so pokazali, da so podatki 
SRTM V2 primeren vir podatkov o reliefu, ki jih pri izračunu novega geoida potre-
ujemo za širšo okolico Slovenije. Rezultati primerjave so bili predstavljeni tudi na 
3. strokovnem srečanju Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, ki je bilo 

.2-

b
1
22. januarja 2009 v Ljubljani. Predstavitev prispevka s prosojnicami je v Prilogi N3
02. 
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4.2.1 Analiza kakovosti obstoječega modela geoida 
 
Poročilo pripravil: dr. Miran Kuhar, FGG 
 

4.2.1.1   Analiza kakovosti geoida – uvod 
 
Geoidna plos n je rezultat 
izračuna v okviru doktorske disertacije B. Pribičevića iz Geodetske fakultete v Zag-
rebu. V izračun geoida je bilo vključenih 99 točk, od tega 51 v Sloveniji. V izračunu so 
bili uporabljeni naslednji podatki: 
 
• Globalni geopotencialni model Zemlje (EGM96)

kev, ki se trenutno uporablja v Sloveniji, je iz leta 2000 i

 
Uporabljen je bil za izračun vpliva dolgovalovnih struktur Zemljinega težnostnega 
polja. 

 
• Digitalni model reliefa (DMR) 

Pri izračunu geoida je potrebno upoštevati topoizostajske vplive okoli točke v 
polmeru 167 km, zato zajema datoteka DMR-ja območje:  
11° < λ < 19° in 44° < φ < 49°. 
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ika 4.2.1 R za ob  izračuna
 
• Digitalni model gostote (DMG

Sl -1: DM močje . 

) 
Digitalni model gostote je nastal v okviru disertacije in zajema območje:  
11° < grafskih 
mas. 

λ < 19° in 44° < φ < 47°. DMG se uporablja pri izračunu vpliva topo
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Slika 4.2.1-2: DMG za območje izračuna. 
 
• Odkloni navpičnice 

Uporabljenih je bilo 99 točk, od tega 51 v Sloveniji, 23 na Hrvaškem, 20 v Avstriji 
in 5 na Madžarskem. Ker pa so bile uporabljene točke z območja držav z raz-
ličnimi uradnimi koordinatnimi sistemi, so vse odklone transformirali v sistem 
ETRS89. Za izračun geoida niso bili pridobljeni podatki za območje Italije.  

 
• Anomalije težnosti 

Anomalije težnosti so bile uporabljene za izračun empirične kovariančne funkcije 
in kombinirani izračun geoida v postopku kolokacije. Uporabljeno je bilo 4605 
anomalij težnosti. 

 
 Podatki GPS/Nivelman•  

Za izračun geoida so uporabljeni podatki o 163 točkah, za katere imamo podatke 
o GPS in nivelmanski izmeri. Omenjene točke so dokaj enakomerno razporejene 
po celotnem ozemlju Slovenije. V izračun so bile vključene tudi nekatere točke, ki 
ležijo na ozemlju Hrvaške, saj so nadmorske višine določene v istem višinskem 
datumu. Točke iz Avstrije in Madžarske niso bile upoštevane. Iz izračuna so bile 
izključene tudi točke, na katerih je prišlo do prevelikih odstopanj. 
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Slika 4.2.1-3: Razpored točk z merjenimi količinami. 
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4.2.1.2   Postopek izračuna geoida 

Ploskev geoida je bila izračunana z znanim postopkom "remove – restore". V 
postopku "remove" odstranimo vpliv ok  

ne "v 

lede na to, da so bili na voljo številne podatke, je bilo izvedenih več različnih izra-
čunov: 
 
• Astrogeodetska rešitev s konstantno gostoto

 

oliš h topografskih mas na merske točke. Gre
čun topoizostazijskega vpliva z "odstranitvijo mas". Pri tem točka osta

ki
za izra
zraku«. Postopek remove poda zelo zglajene vrednosti komponent odklona navpič-
nice, vrednosti anomalij težnosti in geoidnih višin. Sam remove postopek zmanjša 
vrednost omenjenih količin. 
 
S postopkom kolokacije so izračunane geoidne višine po metodi najmanjših kvad-
ratov. S postopkom restore pa povrnemo potencial topoizostazijskih mas v vsaki 
površinski točki izračuna. 
 
G

 
Uporabljeni so bili samo podatki absolutno orientiranih odklonov navpičnice. Za 
gostoto  privzeta nta. Abs  orientacija po i pa je bila oprav-
ljena samo čke Velika Pirešica, na kateri je iz kombinacije GPS/-
Nivelman določena geoidna višina. 

• 

je bila konsta olutna višin
s pomočjo to

 
Astrogeodetska rešitev s spremenljivo gostoto (DMG)  
Ta rešitev je enaka prejšnji, razlikuje se samo v tem, da so uporabljeni podatki o 

• Gravimetrična rešitev s konstantno gostoto 

spremenljivi gostoti DMG-ja. Razlike v ploskvi geoida se predvsem kažejo na rav-
ninskih in blago hribovitih območjih, kjer je gostota manjša od privzete konstant-
ne vrednosti.  

 
 

V tem primeru so uporabljene točkaste vrednosti anomalij. Za gostoto je bila 
zopet uporabljena konstantna vrednost. Absolutna orientacija po višini pa je bila 
tudi ista kot v prejšnjih dveh primerih.  

 
• Gravimetrična rešitev s spremenljivo gostoto (DMG)  

Učinek uporabe DMG-ja je enak kot pri astrogeodetski in gravimetrični rešitvi.  
 
• Kombinirana rešitev s konstantno gostoto  

Uporabljeni so bili astrogeodetski odkloni navpičnice, točkaste vrednosti anomalij 
in geoidne višine in konstantna gostota. 

 
• Kombinirana rešitev s spremenljivo gostoto (DMG)  

Opravljen je izračun ploskve geoida z vsemi podatki in z uporabo DMG-ja.  
 
Na osnovi opravljene analize vseh izračunov ploskve geoida na osnovi različnih po-
datkov, predstavlja najboljšo rešitev izračun ploskve geoida na osnovi kombinacija 
vseh podatkov z uporabo digitalnega modela gostote (DMG). 
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4.2.1.3   Analiza natančnosti modela geoida Slovenije 
 
Analizo natančnosti ploskve geoida Slovenije smo opravili na osnovi primerjave 
nadmorskih višin, ki jih izračunamo na osnovi elipsoidne višine točke in geoidne 
višine, ki je interpolirana iz modela geoida in nadmorske višine, ki je določena s trigo-

čnim višinomerstvom oziroma geometričnim nivelmanom. nometri
  
Podatke o merjenih nadmorskih in elipsoidnih višinah smo prevzeli iz baze GPS točk, 
ki jo vodi Geode jena relacija za 

entične točke, ki so vodene v
čke. Za GPS točke se v bazi vodijo elipsoidne koordinate (φ, λ, h), ki se nanašajo 

na elipsoid GRS-80 v ETRS89 koordinatnem sistemu in GK ravninske koordinate y, x 
ter H. 
 
Za analizo smo uporabili bazo GPS točk iz marca 2007. Iz baze GPS točk smo 
uporabili vse točke, katerih višina je bila določena s trigonometričnim višinomerstvom 
ali geometričnim nivelmanom. Tako smo od 2005 točk, ki so zajete v bazi, uporabili 
879 točk. 
 
Najprej smo izračunali nadmorsko višino posamezne točke iz merjene elipsoidne 
višine in interpolirane geoidne višine iz modela geoida. Tako izračunano nadmorsko 
višino smo primerjali z izmerjeno nadmorsko višino in določili odstopanja. Odstopanja 
na posameznih točkah so bila prevelika, zato smo jih odstranili iz nadaljnje obdelave. 
Analiza je bila tako opravljena na osnovi 781 točk. Razporeditev točk je predstavljena 
na sliki 4. 248 točk ima nadmorsko višino določeno na osnovi nivelmanske izmere in 
533 točk na osnovi trigonometričnega višinomerstva (Graf 4.2.1-1). 
 

tska uprava R Slovenije. V bazi GPS točk je vzpostavl
 horizontalni bazi geodetskih točk in so hkrati tudi GPS id

to

 

 
 

Slika 4.2.1-4: Razporeditev uporabljenih točk. 
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32%

68%

niveliranje trigonometrično višinomerstvo
 

 
Graf 4.2.1-1: Delež niveliranih in trigonometrično določenih višin točk. 

 

4.2.1.3.1 Analiza natančnosti modela geoida na osnovi niveliranih višin točk 
 
Odstopanja izračunanih in izmerjenih nadmorskih višin se gibljejo od -0,122 m do 
0,262 m. Iz grafa ateri nadmorski 
išini se posame se večina nive-
ranih točk nahaja na nadmorski višini med 200 do 400 m. Odstopanja na teh nad-

morskih višinah pa se gibljejo približno od 0 do 0,01 m. 
 

 4.2.1-2 je razvidna razpršenost odstopanj in na k
zno odstopanje nahaja. Iz grafa 2 je razvidno, da v

li
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Graf 4.2.1-2: Razpršenost odstopanj na niveliranih točkah. 
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Graf 4.2.1-3: Histogram odstopanj na niveliranih točkah. 
 
Standardna deviacija izračunana na osnovi odstopanj znaša 6,0 cm. Ker je natanč-
nost slabša, kot smo pričakovali, smo opravili še analizo natančnosti odstopanj za 

zlična leta določitve nadmorske višine točke (Preglednica 4.2.1-1). ra
 

Spodnja 
meja 

Zgornja 
meja Število točk Standardna 

deviacija [cm] 
pred 1950 2 6,0 

1950 1990 28 9,5 
1990 2000 127 4,4 

2000 naprej 91 6,2 
   6,0 

 
Preglednica 4.2.1-1: Standardna deviacija glede na leto določitve 

nadmorske višine točke. 
 

 preglednice 4.2.1-1 vidimo, da so bili najslabši rezultati doseženi med letom 1950 

a več kot 6 cm. Poleg tega je pri kar 25 od 91 točk odstopanje večje 

Iz
in 1990, saj standardna deviacija znaša več kot 9 cm. Najboljše rezultate pa dobimo 
za točke (127), katerih nadmorske višine so bile določene med letom 1990 in 2000. 
Slabša natančnost je dosežena za izmere po letu 2000, saj standardna deviacija 
dstopanj znašo

od 10 cm. 
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Graf 4.2.1-4: Število točk glede na leto določitve nadmorske višine. 

 
Na sliki 4.2.1-5 so prikazana odstopanja na niveliranih točkah na celotnem območju 
Slovenije. Iz slike lahko vidimo, da imamo največja odstopanja v zahodnji Sloveniji. 
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Slika 4.2.1-5: Odstopanja na niveliranih točkah. 
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4.2.1.3.2 Analiza natančnosti modela geoida na osnovi nadmorskih višin točk 
določenih s trigonometričnim višinomerstvom 
 
Za analizo natančnosti modela geoida na osnovi točk, ki imajo nadmorsko višino 

ja na razmeroma nizki nadmorski višini. 
 

določeno s trigonometričnim višinomerstvom, smo uporabili 533 točk. Ker so nad-
morske višine točk določene s trigonometričnim višinomerstvom slabše natančnosti, 
kot točke, ki so nivelirane, je po pričakovanjih tudi natančnost geoidnega modela 
slabša in znaša 9,4 cm. 
 
Razpršenost odstopanj je predstavljena na grafu 4.2.1-5. Iz grafa lahko vidimo, da se 
večina točk, naha
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Graf 4.2.1-5: Razpršenost odstopanj na trigonometrično določenih točkah. 
 
 

 
Graf 4.2.1-6: Histogram odstopanj na trigonometrično določenih točkah. 
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Iz grafa 4.2.1-7 lahko vidimo, da največ nadmorskih višin točkam bilo določenih med 

 
letom 1950 in 1990.  

206

106

138

83

pred 1950 1950 - 1990 1990 - 2000 2000 naprej
 

 
Graf 4.2.1-7: Histogram točk glede na leto določitve nadmorske višine. 

 
Tudi v tem primeru smo opravili analizo natančnosti določitve ploskve geoida na 
osnovi nadm h v , k n bd preglednice 
4.2.1-2 lahk  vid mo, im da  za katerih nad-
morske višine o e p  1950 ). Najmanjšo standardno 
deviacijo dob o terih orske v bile dolo e med letom 
1990 in 2000 (7,1 cm). Za izmere med 1950 in 1990 in po letu 2000, pa dobimo stan-
dardno deviacijo ve .  
 

Spodnja 
meja rnja meja tevilo točk ardna d acija 

[cm] 

orski
o i

išin točk
 da dob

i so bile določe
o n tan

e v različnih o
rd ijo

objih. Iz 
ajvečjo s
r

no deviac  točke, 
 s bile določen

za ka
ed letom
 

(10,6 cm
išin  im  točke, nadm e so čen

č mjo od 9 c

Zgo Š Stand evi

pred 83 10,6  1950 
1950 1990 206 9,8 
1990 2000 106 7,1 

2000 naprej 138 9,3 
   9,4 

 
Pregledn .2.1 tandar ja po letih določitve nadmorske višine 

 
Iz slike 4.2.1 hko o, da so opanja na ob čju Slovenije različna. Poleg 
tega so odstopanja precej večja od odstopanj, ki so določena na osnovi nivelirane 
admorske višine, kar je pogojeno tudi z natančnostjo določitve nadmorske višin z 
etodo trigon

ica 4 -2: S dna deviaci

-6 la vidim odst mo

n
m ometričnega višinomerstva. 
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Slika 4.2.1-6: Odstopanja na trigonometri  določenih t
 

.2.1.3.3 Analiza natančnosti modela geoida na osnovi vseh točk 
 
Analiza natančnosti modela geoida na osnovi vseh 781 točkah, je pokazala, da je 
natančnost geoidnega modela Slovenije na osnovi odstopanj višin 8,46 cm. K slabši 
natančnosti predvsem prispevajo točke, katerih nadmorske višine so bile določene s 
trigonometričnim višinomerstvom (Graf 4.2.1-8). 
 

čno očkah. 

4

-0,400

-0,300

-0,200

-0,100

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

višina

od
st

op
an

je

 
 

Graf 4.2.1-8: Razpršenost odstopanj na vseh točkah. 
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Iz grafa 4.2.1-9 vidimo, da je bilo približno enako nadmorskih višin določenih v ob-
dobju med 950 , od n Na atančnost 
geoidnega modela pa je bila dosežena v zadnjem obdobju od leta 2000 naprej (Pre-
glednica 4.2.1-3). 
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Graf 1-9: His panj na h točkah. 
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Graf 4.2.1-10: Histogram odstopanj glede na leto določitve nadmorske višine. 

 
Spodnja 

meja Zgornja meja Število točk Standardna deviacija 
[cm] 

pred 1950 85 3,5 
1950 1990 234 2,4 
1990 2000 233 1,6 

2000 naprej 229 5,6 
   8,46 

 
Preglednica 4.2.1-3: Standardna deviacija glede na leto določitve nadmorske višine. 
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Graf 4.2.1-11: Standardna deviacija odstopanj glede na vrsto določitve višine točk. 
 

4.2.1.4   Zaključe
 
Ocena nata osti o ega mode geoida S  opravljena na temelju 

enutnega stanja Centralne baze GPS-točk, ki jo vzdržuje Geodetska uprava 
Republike Slov ličih območjih 

lovenije. Predvidevamo, da je to predvsem predvsem posledica dejstva, da so za 
račun geoida bile uporabljene GPS/nivelirane točke, ki so bile navezane na 
ivelmansko mrežo Slovenije pred preračunom, ki je bil opravljen leta 2000. Pri 

novem izračunu ploskve geoida, bi morali te točke (GPS/Nivelirane) preračunati v 
vertikalni datum preračunane višinske mreže Slovenije.  
 
 
Vira: 
 
Pribičević B. (2000): Uporaba geološko-geofizičnih in geodetskih baz podatkov za 
računanje ploskve geoida Republike Slovenije, doktorska disertacija, UL FGG, Ljub-
ljana, 180 str. 
 
Urbanč M: (2008): Ocena natančnosti geoidnega modela Slovenije, diplomska 
naloga, UL FGG, Ogeo, Ljubljana, 68 str. 
 

k 

nčn bstoječ la lovenije je
tr

enije. Natančnost ploskve geoida je različna na na raz
S
iz
n

   145



GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE 

4.2.2 Plan izmer za potrebe vklopa geoida v višinski sistem 

ri pripravi sodeloval: mag. Klemen Medved, GURS 

ila po višini opravljena samo s 

zboljšali vklop geoida v višinsko mrežo Slovenije predlagamo, da zgostimo 
režo EUVN točk. Mrežo EUVN točk bi zgostili z izmerami na točkah SIGNALA, 

čk je 

 
Plan pripravil: dr. Božo Koler, FGG 
P
 

4.2.2.1   Plan izmer – uvod 
 
Absolutna orientacija modela geoida Slovenije je b
pomočjo točke Velika Pirešica, na kateri je iz kombinacije GPS/Nivelman določena 
geoidna višina. Na osnovi opravljenih analiz ploskve geoida, lahko vidimo, da imamo 
na različnih območjih različna odstopanja geoidnih višin, ki so določene na osnovi 
interpolacije iz ploskve geoida oziroma na osnovi GPS in nivelmanske izmere. Raz-
like, ki jih dobimo so lahko posledica vertikalnih premikov reperjev, slabo določene 
ploskve geoida in tudi absolutne orientacije ploskve geoida na osnovi samo ene 
točke. 
 
Da bi i
m
gravimetričnih in nivelmanskih točkah. Predlog točk za prvo zgostitev EUVN-to
predstavljen na sliki 4.2.2-1. 
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Slika 4.2.2-1: Mreža geodetskih točk za prvo zgostitev mreže EUVN točk. 
 
Vklop ploskve geoida v višinsko mrežo Slovenije bi bil izveden na osnovi 12 EUVN 
točk, 13 točk SIGNAL-a, 20 gravimetričnih točk in 22 reperjev. Podatke o GPS, nivel-
manski in gravimetrični izmeri, ki je že bila izvedena na EUVN točkah, bi prevzeli. 
Točka SIGNAL-a v Novi Gorici (Bilje) je že bila izmerjena, za ostale točke (54), pa bi 
izvedli izmere, ki za posamezno točko, še niso bile izvedene. Tako bi vklop v višinsko 
mrežo Slovenije oziroma absolutno orientacijo ploskve geoida izvedli na 67 točkah. Iz 
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slike lahko vidimo, da so predvidene točke enakomerno porazdeljene po območju 
čakujemo, da 

bodo razlike med geoidnimi višinami, ki so določene iz različnih podatkov manjše in 
Slovenije. Na osnovi ponovne absolutne orientacije ploskve geoida, pri

tako bolj primerne za izvedbo GNSS višinomerstva v praksi. 
 
Na osnovi opravljene analize 36 urnih GPS opazovanj (glej podpoglavje 3.2.1) pred-
lagamo, da za določitev elipsoidnih višin točk izvedemo 36 urna GPS opazovanja. 
Tako bomo dobili homogene podatke, saj so za potrebe EUVN točk bila izvedena 
tudi 36 urna GPS opazovanja. Nivelmanske izmere naj bodo izvedene po pravilih za 
izvedbo preciznega nivelmana. Gravimetrična izmera naj bo izvedena po pravilih, ki 
so navedena za gravimetrično izmero na nivelmanski mreži Slovenije (glej pod-
poglavje 4.1.2).  
 

   147



GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE 

4.2.2.2   Terminski plan izvedbe izmer 
 
Terminski plan je narejen na predpostavki, da je možno v posameznem letu izmeriti 
ribližno 20 točk. Upoštevani pa so tudi sledeči kriteriji: 

tno izvede na reperjih, ki so bili vklju-
čeni v nivelmanske izmere od leta 2006; 

ere planirane 

 potrebno izmeriti v po-
ameznem letu, vrsta izmere, ki jo je potrebno opraviti in podatki za navezavo gravi-

čno izmero na točkah, 
a nivelmanskih poligonih. 

 

p
 

• GPS in gravimetrična izmere se prednos

• prednostno se izvedejo tudi manjkajoče izmere na točkah SIGNAL-a in gravi-
metričnih točkah, ki se nahajajo v bližini novo izmerjenih nivelmanskih poli-
gonov; 

• izmere izvedemo na reperjih in točkah, ki so v bližini nivelmanskih poligonov iz 
starih izmer, ki bodo prevzeti za ponovni izračun nivelmanske mreže Slo-
venije; 

• za preostale točke SIGNAL-a in gravimetrične mreže, so izm
glede na popravljen plan nivelmanskih izmer, ki bodo izvedene v prihodnjih 
letih.  

 
V preglednicah, ki sledijo, so zbrani podatki o točkah, ki jih je
s
metrične in nivelmanske izmere. Predlagamo, da gravimetri
vključimo v plan gravimetričnih izmer n

Zap. 
št. 

Točka Gravimetrična 
izmera23

Nivelmanska 
 izmera 

GNSS- 
izmera 

1 Radovljica GT11 NVN5-1 24

2 Trebnje GT2  I/26  
3 Črnomelj GT28 I/53  
4 AGT200   25

5 GT1  NVN5-1  
6 GT4  I/22  
7 GT6  NVN3-2  
8 GT13    
9 GT23  I/46  

10 R4 26   
11 R7 GT25   
12 R8 GT227   
13 R9 GT2/GT428   
14 R10 GT2/GT16   
15 FR929 GT26   
16 R11 30   
17 R12 7   

 
Preglednica 4.2.2-1: Podatki o točkah za izmero leta 2009. 

                                                 
23 Gravimetrično izmero je potrebno izvesti tudi na reperjih, ki služijo za navezavo nivelmanske izmere. 
24 Izmera je že opravljena. 
25 Izmero je potrebno opraviti. 
26 Izberemo reper, na katerem je gravimetrične izmera že bila opravljena v okviru izmere testne zanke 
št. 3 (10032, 5337, 10034, 10035, 5335, 5334a, 10036). 
27 Gravimetrično izmero izvedemo v okviru gravimetrične izmere nivelmanske zanke 9. 
28 Gravimetrično izmero izvedemo v okviru gravimetrične izmere nivelmanskih zank 2, 3, 5 in 6. 
29 Fundamentalni reper mestne nivelmanske mreže Barja. 
30 Gravimetrična izmera je bila izvedena za povezavo nivelmanskih mrež Slovenije in Avstrije (1995). 
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Zap. 
št. 

Točka Gravimetrična 
izmera 

Nivelmanska  
izmera 

GNSS- 
izmera 

1 Bovec AGT600/GT8 2/5 (novi)  
2 Koper GT19 NVN 2  
3 Ptuj GT25 I-46  ali mestna 

(nov) 
 

4 AGT100    
5 AGT300  NVN6-1  
6 AGT400    
7 AGT500    
8 AGT600  2/5 (novi)  
9 GT7  I/24  

10 GT9  2/5 (novi)  
11 GT25  I/53  
12 R1 GT1031   
13 R2 GT88   
14 R3 GT732   
15 R13 7   
16 R14 7   
17 R15 7   
18 R16 GT2533   

 
Preglednica 4.2.2-2: Podatki o točkah za izmero 2010. 

                                                

 

 
31 Gravimetrično izmero izvedemo v okviru gravimetrične izmere nivelmanske zanke št. 4. 
32 Izberemo reper, na katerem je gravimetrične izmera že bila opravljena v okviru izmere testne zanke 
št. 3. 
33 Gravimetrično izmero izvedemo v okviru gravimetrične izmere nivelmanskega poligona I/46. 
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Zap. 
št. 

Točka Gravimetrična 
izmera 

Nivelmanska 
izmera 

GNSS- 
izmera 

¸1 Brežice GT28/GT27 NVN6-2  
2 Maribor GT18 I/25  
3 Slov. Gradec GT17 NVN11-1  
4 Ilirska 

Bistrica 
GT12 I/5  

5 Velika 
Polana 

GT22/GT24 NVN12  

6 GT15  Prebold-
Šoštanj34

 

7 GT16  Holmec11  
8 GT22  NVN11-2  
9 GT28  I/26  

10 GT24  NVN12  
11 R5 GT2035   
12 R6 GT4/GT2112   
13 R17 GT2636   
14 R18 GT2613   
15 R19 GT2613   
16 R20 GT1437   
17 R  21 GT2/GT1414  
18 R  22 GT26/GT2738  

 
Preglednica 4.2.2-3: Podatki o točkah za izmero 2011. 

 
V naslednji preglednici je pripravljen še terminski plan za izmere na vseh preostalih 
čkah SIGNALA in gravimetričnih točkah I. reda. Terminski plan izmere je usklajen s 

planom izmere nivelmanske mreže Slovenije. Tako bi za točke manjkajoče podatke 
ežnostni pospešek, normalna višina ali elipsoidna višina) pridobili v istem času ozi-

roma časovna razlik em območju ne bi 
ila prevelika. 

                                                

to

(t
a med izvedbo posameznih izmer na določen

b
 

 
34 Do izmere nivelmanskega poligona gravimetrično točko navežemo na obstoječe reperje. 
35 Gravimetrično izmero izvedemo v okviru gravimetrične izmere nivelmanskega poligona. 
36 Gravimetrično izmero izvedemo v okviru gravimetrične izmere nivelmanske zanke št. 13. 
37 Gravimetrično izmero izvedemo v okviru gravimetrične izmere nivelmanske zanke št. 8. 
38 Gravimetrično izmero izvedemo v okviru gravimetrične izmere nivelmanske zanke št. 11. 
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Zap. 
št. 

Točka Gravimetrična 
izmera 

Nivelmanska 
izmera 

GNSS- 
izmera 

1 Ljubljana GT2 NVN5-1  
2 Celje GT14 NVN6-1  
3 Bodonci GT22 NVN11-2  
4 GT3  2/2  
5 GT2  I/22  
6 GT5  NVN3-2  
7 GT8  2/5 (novi)  
8 GT10  NVN 4  
9 GT11  NVN4  

10 GT12  I/5  
11 GT14  NVN11-1  
12 GT17  NVN11-1  
13 GT18  I/25  
14 GT19  NVN2  
15 GT20  NVN3-1  
16 GT21  2/4  
17 GT25  I-12    
18 GT26  I/25 (mestna)  
19 GT27  I/26  
20 GT  29  NVN11-2 

 
Preglednica 4.2.2-4: Podatki o točkah za izmero 2012. 
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4.2.3 Primerjava podatkov SRTM z DMV Slovenije 
 

oročilo pripravila: Sandi Berk in dr. Tomaž Žagar, GI 

za njegovo 
redstavitev zbirke digitalnih modelov višin – DMV. Zbirke pokrivajo območje Slo-

venije in bližnje okolice neposredno ob državni meji. 
 

Problem se pojavi, ker rabimo podatke o reliefu tudi za širše območje. Rešitev je v 
uporabi enotnega svetovnega modela višin – takšen model je nastal v okviru projekta 
Shuttle Radar Topography Mission – SRTM. V nadaljevanju so predstavljeni rezultati 
primerjave, katere namen je bil ugotoviti stopnjo ujemanja podatkov SRTM in zbirke 
DMV Slovenije in s tem primernosti uporabe SRTM za izračun novega geoida Slo-
venije. Glede kakovosti samih višin je bila doslej na voljo zgolj ocena 90-odstotnega 
intervala zaupanja v višine, ki za območje Evrazije znaša ±6,2 m [Rodriguez idr., 
2006]. 
 

4.2.3.1   Digitalni modeli višin Slovenije – DMV 
 
Geodetska uprava Republike Slovenije zagotavlja podatke o reliefu v različnih ločlji-
vostih, in sicer DMV 5, DMV 12,5, DMV 25 in DMV 100 (ločljivosti 5 m, 12,5 m, 25 m 
in 100 m). Viri za izdelavo so bili različni geodetski podatki. Horizontalne koordinate 
se nanašajo na stari državni ravninski koordinatni sistem D48/GK. Višine so v držav-
nem višinskem koordinatnem sistemu, torej normalne ortometrične višine, datum 
Trst. 
 
Za primerjavo s podatki SRTM smo uporabili DMV 12,5 – model, ki je bil leta 2005 
izdelan z integracijo obstoječih podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije in 
drugih institucij. Uporabljena je bila metoda utežnega seštevanja z geomorfološkimi 
popravki [Podobnikar in Mlinar, 2006; Podobnikar, 2008]. 
 
Podatki DMV, ki so bili uporabljeni za primerjavo, so organizirani v datotekah s 
pripono xyz – vsaka datoteka pokriva območje velikosti enega lista temeljnega topo-
grafskega načrta v merilu 1 : 5.000 (TTN 5); velikost območja je 2.250 m × 3.000 m. 
Vsaka xyz-datoteka ima tako podatke za 181 × 241 = 43.621 točk, torej prav toliko 
vrstic (y, x, H). Ime posamezne datoteke določa nomenklaturo lista TTN 5, torej 
oznako trigonometrične sekcije ter številko lista znotraj sekcije. Višine na robovih 
listov se prekrivajo (podvajajo) z datotekami sosednjih listov. 
 

P
 
 
Pomembni vhodni podatki za izračun kakovostnega geoida so tudi podatki o obliko-
anosti zemeljskega površja oziroma podatki o reliefu. V Sloveniji imamo v

p
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4.2.3.2   Podatki SRTM-1 in SRTM-3 
 
Podatki digitalnega modela višin so bili pridobljeni z radarsko interferometrijo v okviru 
11-dnevne misije raketoplana Endeavour, ki se je pričela 11. februarja leta 2000 [Farr 
idr., 2007]. Višinski model je prosto dostopen na spletnih straneh39 ameriške vesolj-
ske agencije NASA40, in sicer za območje Združenih držav Amerike z ločljivostjo 1˝ × 
1˝ (SRTM-1), za vsa zajeta območja pa z ločljivostjo 3˝ × 3˝ (SRTM-3). Posamezne 
višine SRTM-3 so bile dobljene s povprečenjem višin SRTM-1 območja velikosti 3˝ × 
3˝, kot je to opisano v spremljevalnem dokumentu k podatkom SRTM na ftp-strež-
niku41. Na ekvatorju je tako ločljivost modela približno 30 m za SRTM-1 in 90 m za 
SRTM-3; drugod je ločljivost še boljša. Podatki pokrivajo območje od 56° južne do 
60° severne zemljepisne širine (Slika 4.2.3-1). Horizontalne koordinate SRTM so v 
WGS 8442, višine pa se nanašajo na EGM 9643. 
 
Podatki SRTM so organizirani v datotekah s pripono hgt – vsaka datoteka pokriva 
območje velikosti 1° × 1°. Vsaka SRTM-3 hgt-datoteka ima tako 1201 vrstico in 1201 
stolpec. Ime posamezne datoteke določa zemljepisno širino in dolžino spodnjega 
levega (jugozahodnega) vogala območja. Vrstica na severnem in stolpec na vzhod-
nem robu posameznega območja se prekrivata (podvajata) z vrstico na južnem in 
stolpcem na zahodnem robu naslednjega območja. 
 

 
 

Slika 4.2.3-1: Pokritost s podatki SRTM. 

                                                 
39 Dostop do podatkov je možen preko: ftp://e0srp01u.ecs.nasa.gov. 
 
40 NASA (National Aeronautics and Space Administration) je vladna agencija, ki je odgovorna za izva-
janje državnega vesoljskega programa ZDA. 
 
41 SRTM Topography: ftp://e0srp01u.ecs.nasa.gov/srtm/version2/Documentation/SRTM_Topo.pdf. 
 
42 WGS 84 (World Geodetic System 1984) je svetovni geodetski sistem, ki ga od januarja 1987 upo-
rablja ameriški GPS (Global Positioning System); ima svoj lasten referenčni elipsoid. 
 
43 EGM 96 (Earth Gravitational Model 1996) je model geoida, ki je nastal kot produkt sodelovanja med 
NIMA (National Imagery and Mapping Agency, danes NGA – National Geospatial-Intelligence Agen-
cy), NASA in Ohio State University. 
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Podatki so zapisani v binarni datoteki kot 16-bitna predznačena cela števila, tako da 
 na prvem mestu najpomembnejši zlog (byte; zapis »big endian«). Uporabniki raču-

nalnikov z x86 in podo rej pri branju datoteke 
amenjati vrstni red zlogov. Manjkajočim višinam je pripisana vrednost –32768. 

zdala dve različici SRTM-podatkov, označeni kot SRTM V1 in SRTM V2. 
rva različica (V1) so surovi podatki višin brez vsakršne nadaljnje obdelave (z izjemo 

povprečenja za SRTM-3). Druga (V2) je končna različica in ima v nasprotju z V1 
dobro določene obalne linije in meje drugih vodnih površin ter odpravljene grobe od-
klone v podatkih. Še vedno pa ostanejo nekatera območja z manjkajočimi višinami. 
To so največkrat površine jezer ali velikih rek in območja z zelo razgibanim in strmim 
reliefom, kot so npr. izrazito strme ali prepadne stene in ozke soteske. 
 
V nadaljevanju je predstavljena analiza podatkov SRTM V2, velja pa omeniti, da so 
bili na osnovi podatkov SRTM narejeni tudi modeli brez manjkajočih vrednosti, npr. 
modeli konzorcija CGIAR-CSI44 ali pa model HydroSHEDS45. 
 

4.2.3.4   Izbira testnih območij 
 
Testna območja obsegajo po šest sosednjih datotek DMV 12,5, torej po šest sosed-
njih območij listov temeljnih topografskih načrtov v merilu 1 : 5.000 (TTN 5). Izbrani 
so po trije sosednji listi v isti vrstici in po dva lista v istem stolpcu, tako da je dobljeno 
območje pravokotno. Velikost vsakega testnega območja je 6.000 m v smeri vzhod–
zahod in 6.750 m v smeri sever–jug, kar pomeni, da je površina posameznega 
testnega območja 40,5 km2. Na posameznem testnem območju je 481 × 541 = 
260.221 točk DMV 12,5. 
 
Glede na raznolikost površja Slovenije, predvsem z vidika reliefnih in geomorfoloških 
načilnosti ter vegetacije in urbanizacije, je bilo izbranih osem testnih območij; glej 

 4.2.3-2. Testn tov TTN 5), kar je 
,6 % državnega ozemlja. Vsa testna območja skupaj vsebujejo preko 2.000.000 

točk DMV 12,5. 

                                                

je
bno procesorsko arhitekturo morajo to

z
 

4.2.3.3   Podatki SRTM V1 in SRTM V2 
 
NASA je i
P

z
Sliko a območja skupaj pokrivajo 324 km2 (48 lis
1

 

 
44 CGIAR-CSI SRTM 90 m DEM Digital Elevation Database: http://srtm.csi.cgiar.org. 
 
45 WWF – Freshwater Science – HydroSHEDS: http://www.worldwildlife.org/hydrosheds. 
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Slika 4.2.3-2: Razporeditev in velikost testnih območij. 
 
Testno območje Beltinci (Slika 4.2.3-3) pokriva območje listov K2832, K2833, K2834, 
K2842, K2843 in K2844. Gre za izrazito ravninski del države – Prekmurje. Večji del 
območja je namenjen za intenzivno kmetijsko rabo. Največje naselje so Beltinci. 
 

 
 

Slika 4.2.3-3: Testno območje Beltinci. 
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Testno območje Črni Kal (Slika 4.2.3-4) pokriva območje listov C2021, C2022, 
C2023, C2031, C2032 in C2033. Območje vključuje naselje Črni Kal in avtocestni 
odsek z viaduktom. Gre za kraški svet (kraški rob) z nizko vegetacijo ter izrazito 
kraško geomorfologijo (udornice, vrtače). Pod kraškim robom je manj razgiban relief 
s flišnim sedimentom. 
 

 
 

Slika 4.2.3-4: Testno območje Črni Kal. 
 
Testno ob listov F2139, F2140, 
F2149, F2150, G2131 in G2141. Gre za neposeljeno območje, skoraj v celoti poraslo 

močje Kočevski Rog (Slika 4.2.3-5) pokriva območje 

z gozdom. Večinoma gre za kraški svet; relief je precej razgiban. 
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Slika 4.2.3-5: Testno območje Kočevski Rog. 
 
Testno območje Ljubljana (Slika 4.2.3-6) pokriva območje listov E2433, E2434, 
E2435, E2443, E2444 in E2445. Območje vključuje osrednji in severni del mesta 
Ljubljane. Večinoma gre urbano območje z nekaj nepozidanimi predeli – tam je nekaj 
gozda (Šišenski hrib, del Golovca) in območij, ki so namenjena za intenzivno kmetij-
sko rabo. Relief je večinoma ravninski. 
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Slika 4.2.3-6: Testno območje Ljubljana. 
 
Testno območje Piran (Slika 4.2.3-7) pokriva območje listov B2031, B2032, B2033, 
B2041, B2042 in B2043. Območje obsega del slovenske obale in zaledja z mestom 
Piran. Samo zaledje je reliefno precej razgibano z izjemo Strunjanskih in Sečovelj-
skih solin, katerih del je tudi vključen v testno območje. 
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Slika 4.2.3-7: Testno območje Piran. 

gla (Slika 4.2.3-8) pokriva območje listov H2731, H2732, H2733, 
 

 

 
Testno območje Ro
H2741, H2742 in H2743. Območje obsega neposeljen del Pohorja s smučišči na
Rogli. Večji del območja je poraščen z gozdom. Relief je precej razgiban. 
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Slika 4.2.3-8: Testno območje Rogla. 
 
Testno območje Triglav (Slika 4.2.3-9) pokriva območje listov C2621, C2622, C2623, 
C2631, C2632 in C2633. Območje obsega neposeljen in izrazito visokogorski svet 

esnimi dolinami. 
Julijskih Alp s Triglavom. Večji del območja je neporaščen – leži nad gozdno mejo. 
Relief je zelo razgiban z vrhovi in vm
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Slika 4.2.3-9: Testno območje Triglav. 
 
Testno območje Zidani Most (Slika 4.2.3-10) pokriva območje listov G2425, G2426, 

2427, G2435, G2436 in G2437. Območje obsega del Posavskega hribovja z reko 
avo in njenim pritokom Savinjo, ki se vanjo izliva v Zidanem Mostu. Obe reki tečeta 
o ozkih in strmih soteskah. Večji del območja je poraščen z gozdom. Relief je precej 

razgiban. 
 

G
S
p
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Slika 4.2.3-10: Testno območ
 

je Zidani Most. 

4.2.3.5   Obdelava podatkov 
 
Podatke SRTM (hgt-datoteke) smo najprej pretvorili v niz točk (λ, ϕ, H), kjer se hori-
zontalni koordinati nanašata na elipsoid WGS 84. Sledila je transformacija v novi slo-
venski državni ravninski koordinatni sistem ETRS89/TM oziroma D96/TM. Glede na 
pričakovano natančnost podatkov SRTM smo si za ciljno natančnost transformacije 
horizontalnih koordinat postavili kriterij 0,5 m. Tako smo lahko predpostavili, da je 
elipsoid WGS 84 enak elipsoidu GRS 8046 oziroma da so elipsoidne koordinate WGS 
84 enake elipsoidnim koordinatam v ETRS 8947. Elipsoidne koordinate smo tako le 
še pretvorili v ravninske koordinate, torej v koordinatni sistem D96/TM. 
 
Za podatke DMV smo morali izvesti datumsko transformacijo horizontalnih koordinat, 
in sicer iz starega v novi državni ravninski koordinatni sistem (D48/GK → D96/TM). 
Glede na zgoraj postavljen kriterij smo uporabili afino transformacijo po trikotnikih z 
dolžino stranice 3 km ali več, ki zagotavlja natančnost pod 0,1 m oziroma njena koor-
dinatna odstopanja tudi v najslabšem primeru ne presegajo 0,2 m [Berk in Duhovnik, 
2007]. 

                                                 
46 Elipsoida WGS 84 in GRS 80 se razlikujeta v mali polosi, in sicer zgolj teoretično – razlika je 0,1 
mm. 
 
47 Natančna realizacija WGS 84 je vsakokratni ITRF. Trenutno je to ITRF 05 – to je sestav, v katerem 
se računajo natančne tirnice satelitov sistema GPS – t. i. precizne efemeride. Med vsakokratnim ITRF 
in ETRS 89 je določena tudi uradna transformacija. Razlike v koordinatah se s časom povečujejo 
zaradi vplivov geodinamike, vendar trenutno na območju Slovenije znašajo do okoli 0,3 metra. 
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Višine točk smo pri opisani uskladitvi horizontalnih koordinat pus
Po uskladitvi smo višine točk SRTM smo primerjali z višinami ust

tili nespremenjene. 
rezno interpoliranih 

čk slovenskega DMV 12,5. Ustrezne višine DMV na koordinatah SRTM-točk smo 
i smo funkcijo griddata (v programskem 

aketu Matlab oz. Octave). Funkcija najprej izvede ravninsko triangulacijo mreže točk 
(Dalaunayjeva triangulacija). Poišče trikotnik, ki vsebuje dano točko, in določi višino 

če trikotnika in normale skozi dano točko. 

MV, smo 

izbranih območjih 

... povprečna vrednost absolutne razlike višin SRTM in DMV 

čeno višino (brez točk b. v.) 

šin manj kot 10 m 

elež točk brez vrednosti (b. v.) je podan glede na skupno število točk SRTM znotraj 
pos delavi niso upo-
šte n
 
Re lt na za 
pod k rljivo 

al  r rjave s SRTM V2. Izjema je ob-
očje Piran, za katerega navajamo tudi rezultate primerjave s SRTM V1; največjih 

popravkov so bili namreč podatki SRTM deležni ravno na območjih večjih vodnih 
površin. 
 

to
določili z linearno interpolacijo. Uporabil
p

glede na prebodiš
 
Zaradi hitrejše izvedbe interpolacije smo za dano točko SRTM okolico točk DMV 
omejili na območje velikosti 200 m × 200 m, kar pa ne vpliva na rezultat interpolacije. 
Izbrana točka SRTM je bila tako obdana z 256-imi točkami DMV. Točke SRTM na 
obu posameznega testnega območja, ki jih je obdajalo manj kot 256 točk Dr

izločili iz obdelave. 
 

.2.3.6   Primerjava SRTM-podatkov na 4
 
Primerjava SRTM in DMV temelji na naslednjih parametrih: 
 
∆Hmax ... največja vrednost absolutne razlike višin SRTM in DMV 

H∆ avg

∆Hstd ... standardni odklon razlik višin SRTM in DMV 
b. v. ... delež točk brez vrednosti 

število točk z doloN ... 
< 2 m ... delež točk z absolutno razliko višin manj kot 2 m 
< 5 m ... delež točk z absolutno razliko višin manj kot 5 m 
< 10 m ... delež točk z absolutno razliko vi
< 16 m ... delež točk z absolutno razliko višin manj kot 16 m 
< 30 m ... delež točk z absolutno razliko višin manj kot 30 m 

 
D

ameznega testnega območja. Točke brez vrednosti v nadaljnji ob
va e. 

zu ati primerjave so navedeni v Preglednici 4.2.3-1. Primerjava je bila izvede
ultati obeh modelov zanemaat e SRTM V1 in SRTM V2, vendar so se rez

o azlikovali, zato so navedeni le rezultati primem
m
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Piran 

B
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∆Hm

Č Ko Lj
ub  

V1 
 

V2 

ax [m] 15,2 77,3 37,0 29,6 67,0 20,3 40,5 202,7 60,2 
∆Havg [m] 1,8 3,5 10,9 2,6 4,1 1,4 12,3 9,2 10,1 
∆Hstd [m] 11,9 7,7 1,5 3,5 5,5 3,2 4,6 2,2 6,3 

N 2 3572 6394 6420 6332 6245 6394 4343 6340 639
b. v. [%] 0 0 0 0 31 0 0 44 0 

< 2 m [%] 66 43 6 60 36 73 4 17 13 
< 5 m [%] 97 75 16 88 73 94 13 41 31 
< 10 m [%] 100 95 44 95 91 99 37 69 57 
< 16 m [%] 100 99 82 99 98 100 75 87 80 
< 30  96 98  m [%] 100 100 100 100 100 100 99

 
.3-1: Primerjava višin iz SRTM in DMV 12,5. 

 ob  testno območje Piran pokaže, da so 
op odne površine in območja ob vodnih 
s ci 1 lepo viden tudi vpliv reliefa in geo-

morfoloških zn je in antropogenih 
danosti. 
 
Porazdelitev r  
Sliki 4.2.3-11. z gozdom, opazimo, da so višine 
SRTM večje kot višine DMV, kar lahko pojasnimo s tem, da je SRTM model ploskve 

 površja, DMV pa model relief 48. Poleg tega so bili podatki SRTM zajeti 
sredi meseca februarja, ko so vrhovi naš
sistematični vp  
 

                           

Preglednica 4.2
 
Primerjava eh različic SRTM (V1 in V2) za
podatki v p
površinah re

ravljeni različici SRTM V2 za v
ledniprecej boljši. Sicer je v Preg

ačilnosti na dobljene razlike, pa tudi vpliv vegetaci

azlik višin DMV in SRTM na intervalu –40 do 40 m je prikazana na
Predvsem na območjih, poraslih 

zemeljskega a
ih gora še pokriti s snegom. Zato zgornji 

liv velja tudi na območju Triglava. 

                      
efiniciji ploskve: digitalni model ploskve – DMP (angl. Digital Surface Model – 
oštevamo tudi st

48 Gre za razlike v d
DSM) dobimo, če up rehe in stene stavb, krošnje dreves in podobno, medtem ko je 
digitalni model re DMR (angl. Digital Terrein Model – DTM) ploskev, ki upodablja golo zemeljsko 

i levation Model) je mreža točk z danimi višinami, 
torej niz parametrov ploskve zemeljskega površja [Podobnikar, 2002]. 

liefa – 
površje; digitaln model višin – DMV (angl. Digital E
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Slika 4.2.3-11: Histogrami razlik med SRTM in DMV po testnih območjih. 
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4.2.3.7   Zaključek 
 
Primerjava podatkov SRTM in slovenskega DMV 12,5 je bila izvedena z namenom 
reveriti ujemanje obeh modelov višin. Primerjava je bila izvedena za obe različici 

meniti je treba metodološko razliko v obeh modelih: glede na način izdelave je 
SRTM bližji digitalnemu modelu ploskve, DMV pa digitalnemu model reliefa. Rezultati 
primerjave pokažejo, da je mogoče zaznati vplive vegetacije in snežne odeje v 
isokogorju, ki se kažejo kot sistematični, pa tudi antropogene vplive, ki se kažejo kot 

anizacije. To se kaže v 
zličnih stopnjah asimetričnosti v histogramih razlik med SRTM in DMV po posa-

 podatki SRTM V2 primeren vir 
odatkov o reliefu, ki jih pri izračunu novega geoida potrebujemo za širšo okolico Slo-

i sistem, Geodetski vestnik, letn. 51, št. 4, 
str. 803–826. 

ick, M., 
Paller, M., Rodriguez, E., Roth, L., Seal, D., Shaffer, S., Shimada, J., Umland, J., 
Werner, M., Oskin, M., Burbank, D., in Alsdorf, D. (2007). The Shuttle Radar Topo-
graphy Mission, Reviews of Geop

Podob venije z visokokakovostnimi 
podatki, Geodetski vestnik, letn. 52, št. 4, str. 834–853. 

Pod b elava in vzdrževanje digitalnega modela 
r e eodetski vestnik, letn. 50, št. 3, str. 
472–480. 

7–356. 
). A global assessment of the SRTM 

performance, Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, letn. 72, str. 249–

p
SRTM (osnovna V1 in popravljena V2). Izkazalo se je, da je razlika skoraj izključno v 
popravkih pri večjih vodnih površinah, za Slovenijo torej zgolj na Obali. 
 
O

v
slučajni in povečajo razpršenost na območjih intenzivne urb
ra
meznih testnih območjih. 
 
Standardni odkloni variirajo od ±1,5 m za idealno površje (Beltinci v Prekmurju) pa do 
±11,9 m za najbolj razgibano površje (Triglav v Julijcih). Podobno je razmerje naj-
večjih zabeleženih absolutnih razlik: od 15,2 m (Beltinci) do 202,7 m (Triglav). Na 
podlagi izvedene primerjave lahko zaključimo, da so
p
venije. 
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like Slovenije v novi državni koordinatn

Farr, T. G., Rosen, P. A., Caro, E., Crippen, R., Duren, R., Hensley, S., Kobr

hysics, letn. 45, str. 1–33. 
nikar, T. (2008). Nadgradnja modela reliefa Slo

o nikar, T., in Mlinar, J. (2006). Izd
eli fa Slovenije z integracijo obstoječih virov, G

Podobnikar, T. (2002). Model zemeljskega površja – DMR ali DMV? Geodetski 
vestnik, letn. 46, št. 4, str. 34

Rodriguez, E., Morris, C. S., in Belz, J. E. (2006

260. 
Zbirka DMV 12,5. Geodetska uprava Republike Slovenije; naročilo z dne 18. 09. 

2008 je v Prilogi N3.2-01. 
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5 Podporne naloge 

G                                                           

Povzetek pripravil: Sandi Berk, GI 

 

5.1 Delovanje Komisije za D S              
(NALOGA 4.1) 

 
 

 
 
Povzetek 
 
Komisija se v času trajanja projekta ni sestala, tako da je rezultat naloge pripravljeno 
gradivo, in sicer: 
 

• Navodilo za določanje višin z uporabo globalnih navigacijskih satelitskih sis-
temov v državnem koordinatnem sistemu, ki je samostojna priloga (ločena 
vezava). 

 
V okviru delovanja Komisije za DGS sodi tudi udeležba na sestanku GURS–FÖMI, ki 
je bil 14. maja 2008 v Lentihegyju, Madžarska. Tema sestanka je bila izmenjava 
geodetskih podatkov med Slovenijo in Madžarsko in iformacij o koordinatnih sistemih 
beh držav. Pred sestankom so bila z obeho  strani pripravljena tudi gradiva. Pred-
odno pripravljena gradiva za sestanek s slovenske strani so v Prilogi N4.1-01h . 

Rezultat skupnega sestanka je bil med drugim dogovor o izmenjavi podatkov GNSS-
omrežij v mejnem pasu obeh držav. 
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5.2 Koordinacija in realizacija postopkov prehoda na nov koor-
dinatni sistem                                              
(NALOGA 4.2) 

 

 
 
Povzetek pripravil: Sandi Berk, GI 
 

Povzetek 
 
Aktivnosti vključujejo sodelovanje na sestankih v zvezi s prehodom na nov koor-
dinatni sistem, posebej v zvezi s problematiko transformacije prostorskih podatkovnih 
zbirk GURS. 
V o i
odgovo
hajala s strani naročnika ali pa s strani uporabnikov. Tako so bila pripravljeni nekateri 
dgovori v zvezi z vključitvijo starega in novega slovenskega koordinatnega sistema 
 EPSG-standarde. Vprašanji in pripravljena odgovora v zvezi s to problematiko sta v 

kv ru te naloge so bili tudi pripravljeni nektera strokovno-tehnična pojasnila – 
ri na vprašanja v zvezi z novim koordinatnim sistemom. Vprašanja so pri-

o
v
Prilogi N4.2-01. 
V to nalogo sodi tudi sodelovanje v Skupini za spremljanje uvajanja novega držav-
nega koordinatnega sistema. Skupina se je doslej sestala dvakrat; zapisnik konstitu-
tivne seje je v Prilogi N4.2-02, zapisnik 2. seje pa v Prilogi N4.2-03. Pojasnilo v 
zvezi s spremembami višin v omrežju SIGNAL, ki je nastalo v okviru odgovorov in 
pojasnil Skupine je v Prilogi N4.2-04. 
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5.3 Promocija novega koordinatnega sistema                                                  
(NALOGA 4.3) 

Vodopivec, GI 

 
 
Povzetek pripravil: Sandi Berk, GI 
Poročilo o izvedbi geodetskega dneva pripravila: Aranka 
 
 
Povzetek 
 
Izveden je bil strokovni posvet z naslovom »Geodezija in trajnostni razvoj« na 38. 
geodetskem dnevu, ki je bil 22. 11. 2008 v Podčetrtku. Napovednik je v Prilogi N4.3-
01. Poročilo o izvedbi geodetskega dne je v nadaljevanju. Vabilo na strokovni posvet 

 v Prilogi N4.3-02, seznam udeležencev posveta pa v Prilogi N4.3-03. je
Izvedena je bila tudi predstavitev prispevka na temo novega koordinatnega sistema 
in transformacij na CGS-konferenci, ki je bila 8.maja 2008 v Ljubljani. Urnik CGS-
konference je v Prilogi N4.3-04. Predstavitev na temo transformacij med koordinat-
nimi sistemi je v Prilogi N4.3-05. 
Na 13. strokovnem srečanju Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko 
(SZGG), ki je bilo 22. januarja 2009 v Ljubljani je bilo v okviru predstavitve dela posa-
meznih sekcij v preteklem letu predstavljeno tudi delo na področju geodezije. Pred-
stavitev sekcije za geodezijo je v Prilogi N4.3-06. 
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5.3.1 Organ a in iz kega dneva 

čilo pripravila: Aranka Vodopivec, GI 

.1  Uvo

 geode venije in regionalno društvo geodetov vsako leto organizira 
re s  imenovano »Geodetski dan«. Letošnji 38. 
s l  »Geodezija in trajnostni razvoj«. 

 
Z o 
eodetsko društvo. Posvet je bil izveden v petek 21. in soboto 22. novembra 2008, v 
ongresnem centru Term Olimia v Podčetrtku.  

a srečanju so bili prikazani strokovni dosežki posameznih institucij, celovita raz-
vojna proble zanih strok. 
Srečanje je bilo razdeljeno v več tematskih sklopov, organizirana je bila tudi okrogla 
miza, kjer so bile obravnavane aktualne teme z naslovom Nova izmera v zemljiškem 
katastru. 
 
Namen posveta je bila predstavitev geodetske storitve in podatkovne zbirke kot 
podpora vsestranskemu trajnostnemu razvoju družbe na gospodarskem, prostor-
skem in socialnem področju. 
 
Tema je bila aktualna in dobro sprejeta, saj se je posveta udeležilo preko 380 udele-
žencev. Programski odbor je prejel 20 prijav referatov, predstavljeni so bili le naj-
zanimivejši, vsi, ki so ustrezali pogojem za objavo, pa bodo konec decembra 2008 
objavljeni v 4. številki Geodetskega vestnika. 
 
Posvet sta organizirala Zveza geodetov Slovenije in Celjsko geodetsko društvo. Izo-
braževalno središče za Geomatiko pri Geodetskem inštitutu Slovenije pa je bilo 
zadolženo za izvedbo naslednjih nalog: 
 

• Zagotovitev prostorov in tehnične opreme za izvedbo projekta 
• Izdelava (grafična priprava in tisk) ter razpošiljanje vabil  
• Zbiranje prijav in plačil kotizacij za udeležbo na posvetu 
• Tehnično izvedbo posveta in družabnega srečanja po zaključku posveta 
• Zaključna dela in priprava poročila o izvedbi 

 

izacij vedba 38. geodets
 
Poro
 

5.3.1 d 
 
Zveza tov Slo
strokovno s
geodetski po

čanje Sloven
vet je poteka

kih geodetov,
pod naslovom

a pripravo in organizacijo letošnjega 38. Geodetskega dne je bilo zadolženo Celjsk
g
k
 
N

matika in usmeritve na vseh področjih geodezije in z njo pove
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5.3.1.2  Program posveta 
 
Prikazani so bili strokovni dosežki posameznih institucij in celovita razvojna proble-
matika ter usmeritve na vseh področjih geodezije. Strokovni del posveta je bil raz-
deljen v tri sklope: 
 

• Perspektive in pomen stroke 
• Okrogla miza »Izboljšava podatkov zemljiškega katastra« 
• Novi koordinatni sistem v geodetski praksi 

 
V prvem delu so bili predstavljeni izbrani prispevki, namen okrogle mize je bila iz-
menjava mnenj, izkušenj, pogledov in predlogov, ki presežejo domači geodetski prag 
razmišljanja. Namen predavanja pod naslovom »Novi državni koordinatni sistem« je 
bila predstavitev izkušenj uvedbe novega koordinatnega sistema v zemljiški kataster 
stavb in kataster stavb. Predstavljeni so bili rezultati kontrol geodetskih meritev, ki jih 
izvaja geodetska uprava, mnenje skupine za spremljanje uvedbe novega državnega 
koordinatnega sistema ter storitve in delovanje službe za GPS.  
 
Petek, 21. november 2008 
 
8.30–9.30 Prihod in registracija udeležencev 

 
9.30–10.00 Otvoritev in pozdravni nagovori 

Vabljeni slavnostni govorniki: 
predsednik Zveze geodetov Slovenije, mag. Jurij Režek 
minister za okolje in prostor 
generalni direktor Geodetske uprave RS, Aleš Seliškar 
namestnik veleposlanice Kraljevine Norveške v Sloveniji, Mr. Runar Jensen  
župan občine Podčetrtek, Peter Misja 
 

10.00–11.00 Perspektive in pomen stroke 
moderator: mag. Jurij Režek 
• dr. Božena Lipej – razvojna perspektiva nepremičninskega področja 
• dr. Dušan Petrovič, mag. Samo Drobne – celovita prenova visoko-

šolskega izobraževanja geodezije – novi študijski programi 
• Kari Strande – Norveška podatkovna prostorska infrastruktura – Nor-

way digital 
 

11.00–11.30 Odmor  
 

11.30–13.00 Vrednotenje nepremičnin in zemljiški menedžment 
moderator: Franc Ravnihar 
• dr. Albin Rakar, Tomaž Černe, dr. Maruška Šubic Kovač – fiskalna in us-

merjevalna vloga javnih dajatev pri izvajanju aktivne zemljiške politike 
• dr. Anton Prosen, dr. Anka Lisec – celostni pristop k upravljanju z zem-

ljišči na podeželju – zemljiški menedžment 
• mag. Mojca Foški, Angelca Borštner – analiza primerov pogodbene ko-

masacije za namen gradnje  
• Martin Smodiš – postopek generalnega vrednotenja nepremičnin 
• mag. Blaž Mozetič, Dani Majcen, Žarko Komadina – nadzor kakovosti po-

datkov zemljiškega katastra v novem državnem koordinatnem sis-
temu D96/TM 

13.00–14.30 
 
Odmor za kosilo v lastni režiji  
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14.30–15.30 Prostorska podatkovna infrastruktura 

moderator: dr. Dušan Petrovič 

jnostno upravljanje z 
gospodarsko javno infrastrukturo 

 Konečnik Kunst, mag. Zoran Živec, Borut Bobo-

(GJI) na področju prostorskega načrtovanja za občinsko raven 
ovimi 

podatki in analizami kakovosti  

6.00–17.30 

ištvo in geodezijo, Geodetske 
 

.30–9.30 Prihod in registracija sobotnih udeležencev 
9.30–12.00 Novi koordinatni sistem v geodetski praksi 

moderator: mag. Blaž Mozetič 
• mag. Blaž Mozetič: Rezultati nadzora kakovosti podatkov zemljiškega 

katastra v letu 2008               
• Miran Brumec: Poročilo skupine za spremljanje uvajanja novega ko-

ordinatnega sistema 
• mag. Dalibor Radovan: Služba za GPS in storitve   
Razprava                    

12.00  zaključek posveta in po želji izlet v Olimje (samostan in lekarna Olimje, čoko-
ladnica, Jelenov greben) in kosilo  

 

• Tomaž Petek – geodezija in direktiva INSPIRE 
• Jurij Mlinar – prostorski podatki kot pogoj za tra

• Jože Kos Grabar, Marinka
vec, Rasto Kirn – uporaba podatkov o gospodarski javni infrastrukturi 

• dr. Tomaž Podobnikar – model reliefa Slovenije – izboljšava z n

 
15.30–16.00 Odmor  

 
1 OMIZJE »Izboljšava podatkov zemljiškega katastra« 

moderatorka: mag. Marina Korošec 
sodelujoči: predstavniki Fakultete za gradben
uprave RS, Gospodarskega interesnega združenja geodetskih izvajalcev in
uporabnikov 
 

19.00 Večerja in družabno srečanje s plesom 
 
Sobota, 22. november 2008 
 
8
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5.3.1.3  Organizacija in izvedba posveta 
 
Zagotovitev prostorov in tehnične opreme za izvedbo projekta 
 
Strokovni posvet je potekal 21. novembra 2008 v Podčetrtku. Kongresni prostori v 
Termah Olimia so opremljeni s kvalitetno tehnič mo in organizac odporo 
za kongresno dejavnost. 
 
Posvet je potekal po programu. Zagotovljena je bila tehnična oprema in postrežba 
m dmori
 
I va (gr priprava in tisk azpošiljanje vabil 
 
Vabilo smo oblikovali, pripravili gra  pripra sk in poskrbel  1100 
vabil. Listo prejemnikov vabil smo predhodno naročniko ipravili 
nalepke. Va o razposlali na kot 80 eodetskim tjem in 
podjetjem, ki se ukvarjajo z aktivnostmi v prostoru, Geodetski upravi Republike Slo-
venije, ministrstvom in javnim ustanovam, občinam in upravnim enotam, javnim gos-
podarskim podjetjem, fakultetam in p eznik
 
Zbiranje prijav in plačil kotizacij za udeležbo na posvetu 
 
Prijavnica je bila sestavni del vabi sebino smo predhodno uskl organi-
zatorjem. Vsakodnevno smo spreje  sprem prijave in plačila k  odgo-
varjali na vprašanja udeležencev in potrjevali njihovo prijavo. Organizatorja smo 
sproti obveš številu prijavljenih, po zaklju zbiranja prijav pa mu pos-
r ali ba h prijavljenih. P vetu s udeležencem poslali račune in 
o rili tist ije še niso p  
 
Tehnična iz ta in druž ga sre zaključku posveta 
 
P vili sm
 

Liste prisotnosti, za Geodetsko upravo in posebej za ostale udeležence, loče-
no po priimkih po abecedi od A do L in od K do Ž 
Smerokaze 
Usmerjevalne table za registracijo 
Potrd  za vsakeg ležen

 
Na dan izvedbe smo zagotovili osebo, ki je spremljala in sodelovala pri koordiniranju 
izvedbe 38. geodetskega dne. 
 
Zaključna dela in priprava poročila o izvedbi
 
Skladno s pogodbo je izdelano zakl  poroč  so navedeni po  o poteku 
i inu izv dbe strokovnega posv tevilu  
za katere smo bili obvezani po pogodbi. Pred izplačilom izdatkov posameznih 
izvajalcev sm  pridobili soglasje organizatorja. 

no opre ijsko p

ed o . 

zdela afična ) ter r

 fično vo za ti i za tisk
 uskladili z m in pr

bila sm več 0 naslovov (g  podje

osam om.) 

la. V adili z 
mali, ljali otizacij,

čali o čku smo 
edov zo vse o pos mo 
pozo e, ki otizack lačali.

vedba posve abne čanja po 

ripra o: 

• 

• 
• 
• ila o udeležbi a ude ca 

 

jučno ilo, kjer datki
n nač e eta, š udeležencev ter stroškov in prihodkov

o preverili zneske in
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Podatki o udeležbi na Geodetskem dnevu 2008  
 
Vseh udeležencev 335 
Geodetska uprava RS 133 
Podjetja, občine, državne institucije 134 
Študenti geodezije 30 
Razstavljavci in sponzorji 20 
Predavatelji, moderatorji 18 
 

5.3.1.4  Zaključek 
 
Letošnja izvedba je potrdila pravilnost konceptualne odločitve o ponovni usmeritvi v 
geodetskim strokovnjakom namenjeno vsebino. Prepričani smo, da so se strokovna 
srečanja v obliki plenarnega zasedanja razdeljenega na več tematskih sklopov in 
ločenih okroglih miz izkazala kot primeren organizacijski način za strokovno sreče-
vanje geodetov. Znotraj vsebinskega programa 38. geodetskega dne so bile pred-
stavljene nove vsebine in izmenjane izkušnje ter mnenja o aktualnih vsebinah ozi-
roma projektih. Ostaja pa pripomba, ki jo velja upoštevati pri nadaljnjih organizacijah 
geodetskih dni, to je potreba po pritegnitvi večje medijske pozornosti in s tem pove-
zana potreba po tosmerni aktivnosti organizatorja.  
 
38. Geodetski dan v celoti lahko gledamo kot uspešen. Vse naloge so bile iz orga-
nizacijskega in vsebinskega vidika izvedene kvalitetno, kar potrjuje tudi zelo veliko 
število udeležencev. 
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5.4 Posodobitev vsebine spletnih strani o DGS                                             

ovzetek pripravil: Sandi Berk, GI 

(NALOGA 4.4) 
 
 
P
Poročilo o razdelitvi na liste pripravil: Primož Kete, GI 
 
 
Povzetek 
 

vnem koordinat-
em sistemu)

• Navodilo za določanje višin z uporabo globalnih navigacijskih satelitskih sis-
temov v državnem koordinatnem sistemu, ki je samostojna priloga (ločena 
vezava). 

 
Prav tako je bila posodobljena spletna različica programa SiTra – SiTraNet. 
Pripravljen je še opis nove razdelitve na liste sistemskih načrtov in kart, ki je podan v 
poročilu – v nadaljevanju. 

Gradivo za objavo na spletni strani GURS (področje o novem drža
 je: n
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5.4.1 Razdelitev na liste v novem državnem koordinatnem sistemu 

elo, da se – kolikor je to mogoče – ohrani 
logika starih razdelitev na liste.  
 

5.4.1.1.1 Merilo 1 : 5.000 
 
Stara razdelitev na liste karte 1 : 5000 je vezana na okrogle vrednosti pravokotnih ko-
ordinat v starem državnem ravninskem koordinatnem sistemu. Z golo transformacijo 
v novi državni ravninski koordinatni sistem bi izgubili okrogle vrednosti koordinat 
vogalov listov in tudi pravokotnost listov. Zaradi tega je potrebno razdelitev definirati 
na novo (Slika 5.4.1-1).   
 
Nova razdelitev na liste karte 1 : 5000 je zato vezana na okrogle vrednosti pravo-
kotnih koordinat v novem državnem ravninskem koordinatnem sistemu. Osnova raz-
delitve na liste je trigonometrična sekcija, ki je pravokotnik z dimenzijami 22,5 km po 
vodoravni osi in 15 km po navpični osi. Trigonometrične sekcije so organizirane v 
vrstice in stolpce tako, da pokrijejo celotno ozemlje Republike Slovenije. Izhodišče 
razdelitve je izbrano tako, da srednji meridian cone (15°) sovpade z robom sekcije.  
Vsaka trigonometrična sekcija dobi splošno in krajevno oznako. Splošna oznaka je 
sestavljena iz predpone, oznake stolpca in oznake vrstice. Krajevno oznako pred-
stavlja ime najpomembnejšega zemljepisno ime v trigonometrični sekciji na ozemlju

epublike Slovenije.  

nov stolpec z oznako M, da 
hko pokrijem

RSTICE: Oznake vrstice se spremenijo iz prejšnjih vrednosti od 19 do 30 na nove 

REDPONA: Predpona 5 (oznaka cone) se zamenja s predpono N (nova). 

emb-

 
Poročilo pripravil: Primož Kete, GI 
 

5.4.1.1  Teoretične osnove razdelitev na liste 
 
Pri definiciji razdelitev sistemskih kart na liste v novem državnem ravninskem koor-
dinatnem sistemu je bilo upoštevano nač

 
R
 
STOLPCI: Oznake stolpcev ostanejo od A do L. Doda se 

o celotno območje slovenskega morja. la
 
V
vrednosti od 1 do 12. 
 
P
 
SPREMENJENA IMENA SEKCIJ: Preverjena je bila ustreznost starih imen sekcij in 
premenjena tam, kjer je bilo potrebno. Spremenjena so bila na osnovi najpoms

nejšega zemljepisnega imena v sekciji na ozemlju Republike Slovenije. Na območju 
morja so dodana imena štirih sekcij, ki pokrivajo to območje. Imena sekcij so Morje 1, 

orje 2, Morje 3, Morje 4.  M
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Staro ime Novo ime Opomba Staro ime Novo ime Opomba 
Borovlje Košuta gora znotraj SLO Ljubljana J Grosuplje ime naselja brez pripon
Buje Sečovlje naselje znotraj SLO Ljubljana S Ljubljana ime naselja brez pripon 
Buzet Sočerga naselje znotraj SLO Ozalj Adlešiči naselje znotraj SLO 
Čabar Osilnica naselje znotraj SLO Radgona Gornja Ragona naselje znotraj SLO 
Delnice Fara naselje znotraj SLO Samobor Obrežje naselje znotraj SLO 
Ivanec Zg. Gruškovje naselje znotraj SLO Varaždin Središče ob Dravi naselje znotraj SLO 
Karlovac Zilje naselje znotraj SLO Veliko Trgovišče Bizeljsko naselje znotraj SLO 
Kastav Jelšane naselje znotraj SLO Vrbovsko Vinica naselje znotraj SLO 
Klanjec Podčetrtek naselje znotraj SLO
Kočevje  Kočevska Reka staro naselje izpade 
Lendavske Gorice Dolgovaške Gorice staro naselje izpade 
 

Tabela 5.4.1-1: Spremenjena imena sekcij v novi razdelitvi na liste karte 1 : 5 000. 
 

 
 

elitev na liste karte 1 : 5000. Slika 5.4.1-1: Stara in nova razd
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Slika 5.4.1-2: Nova rezdelitev na trigonometrične sekcije. 
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Trigonometrična sekcija se nadalje deli po vodoravni osi na 10 stolpcev in po nav-
pični osi na 5 vrst. Dimenziji lista sta 2250 m x 3000 m ali 45 cm x 60 cm v merilu 1 : 
5000.  
 
Listi so oštevilčeni v okviru trigonometrične sekcije od levega zgornjega vogala v 
desno in navzdol. Vsak list dobi zaporedno številko med 1 in 50. 
 
List dobi tudi splošno in krajevno oznako. 

 
Slika 5.4.1-3: Trigonometrična sekcija z razdelitvijo na liste karte 1 : 5 000. 

 
Primer označb:  splošna oznaka sekcije: N C 04 

      krajevna oznaka sekcije: AJDOVŠČINA 
 

      splošna oznaka lista: N C 04–14 
      krajevna oznaka lista: AJDOVŠČINA 14 

 
Primer stare in nove označbe lista:  5C2214 → NC0414 
 
Zaradi prehoda v novi državni ravninski koordinatni sistem in posledično nove 
razdelitve na liste, se število listov karte 1 : 5000 spremeni. Nekateri listi se brišejo,
drugi se dodajo, da dosežemo polno pokritost ozemlja Republike Slovenije tudi v nov
razdelitvi
 

kupno število listov tako v novi razdelitvi na liste znaša 3263. Za potrebe pokrivanja 
elotnega območja slovenskega morja je dodanih še 75 listov. Skupaj s temi znaša 

končno število listov 3338. 

 
i 

. Obstoječih listov je 3236, brisanih listov je 31 in novih listov je 27. 

S
c
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Stara 

oznaka Staro ime sekcije Nova 
oznaka Novo ime sekcije Opomba 

B1925 BUJE B0125 SEČOVLJE brisan list
C1907 BUZET C0107 SOČERGA brisan list
C1916 BUZET C0116 SOČERGA brisan list
C1923 BUZET C0123 SOČERGA brisan list
E2014 ČABAR E0214 OSILNICA brisan list
E2024 ČABAR E0224 OSILNICA brisan list
F1917 DELNICE F0117 FARA brisan list
G1936 VRBOVSKO G0136 VINICA brisan list
G1937 VRBOVSKO G0137 VINICA brisan list
H2003 OZALJ H0203 ADLEŠIČI brisan list
H2004 OZALJ H0204 ADLEŠIČI brisan list
H2005 OZALJ H0205 ADLEŠIČI brisan list
H2032 OZALJ H0232 ADLEŠIČI brisan list
H2103 METLIKA H0303 METLIKA brisan list
H2111 METLIKA H0311 METLIKA brisan list
I2205 SAMOBOR I0405 OBREŽJE brisan list
I2306 V. TRGOVIŠČE I0506 BIZELJSKO brisan list
J2505 IVANEC J0705 ZG. GRUŠKOVJE brisan list
J2511 IVANEC J0711 ZG. GRUŠKOVJE brisan list
J2628 ORMOŽ J0828 ORMOŽ brisan list
J2629 ORMOŽ J0829 ORMOŽ brisan list
J2630 ORMOŽ J0830 ORMOŽ brisan list
J2638 ORMOŽ J0838 ORMOŽ brisan list
J2647 ORMOŽ J0847 ORMOŽ brisan list
K2726 LJUTOMER K0926 LJUTOMER brisan list
K2727 LJUTOMER K0927 LJUTOMER brisan list
K2948 ŠALOVCI K1148 ŠALOVCI brisan list
L2731 PINCE L0931 PINCE brisan list
L2736 PINCE L0936 PINCE brisan list
L2745 PINCE L0945 PINCE brisan list
L2746 PINCE L0946 PINCE brisan list
A2515 BREGINJ A0715 BREGINJ nov list
A2645 ŽAGA A0845 ŽAGA nov list
B2025 KOPER B0225 KOPER nov list
B2026 KOPER B0226 KOPER nov list
B2342 NOVA GORICA B0542 NOVA GORICA nov list
B2412 KANAL B0612 KANAL nov list
B2742 KRANJSKA GORA B0942 KRANJSKA GORA nov list
C2712 MOJSTRANA C0912 MOJSTRANA nov list
C2713 MOJSTRANA C0913 MOJSTRANA nov list
C2726 MOJSTRANA C0926 MOJSTRANA nov list
D2742 BOROVLJE D0942 KOŠUTA nov list
D2743 BOROVLJE D0943 KOŠUTA nov list
D2744 BOROVLJE D0944 KOŠUTA nov list
D2746 BOROVLJE D0946 KOŠUTA nov list
D2750 BOROVLJE D0950 KOŠUTA nov list
E2006 ČABAR E0206 OSILNICA nov list
E2741 OLŠEVA E0801 OLŠEVA nov list
E2748 OLŠEVA E0948 OLŠEVA nov list
F2714 RAVNE NA KOR. F0914 RAVNE NA KOR. nov list
F2721 RAVNE NA KOR. F0921 RAVNE NA KOR. nov list
F2836 LIBELIČE F1036 LIBELIČE nov list
F2845 LIBELIČE F1045 LIBELIČE nov list
G1913 VRBOVSKO G0113 VINICA nov list
I2801 ŠENTILJ I1001 ŠENTILJ nov list
I2947 KONJIŠČE I1147 KONJIŠČE nov list
K2605 VARAŽDIN K0805 SRED. OB DRAVI nov list
K3034 BUDINCI K1234 BUDINCI nov list
A1901 0 A0101 MORJE 4 morje
A1902 0 A0102 MORJE 4 morje
A1903 0 A0103 MORJE 4 morje
A1904 0 A0104 MORJE 4 morje
A1905 0 A0105 MORJE 4 morje
A1906 0 A0106 MORJE 4 morje
A1907 0 A0107 MORJE 4 morje
A1910 0 A0110 MORJE 4 morje
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Kjer je v stolpcu Opomba vrednost »morje«, pomeni, da ta list pokriva samo območje 
znaka 

ekcije vrednost »0«, pomeni, da ta sekcija v stari razdelitvi na liste ni obstajala.  

  

slovenskega morja brez kopnega. Kjer je v stolpcu Stara oznaka lista in Stara o
s

 
 

Slika 5.4.1-4: Grafični prikaz sprememb listov v novi razdelitvi. 
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5.4.1.1.1.1 Merilo 1 : 10.000 

Osnova razdelitve sta dve trigonometrični sekciji v istem stolpcu. Spodnja vrstica ima 
eparno, zgornja pa parno številko. Dimenziji lista sta 4500 m x 6000 m ali 45 cm x 
0 cm v merilu 1 : 10 000. 

igonometričnih sekcij in sicer od levega zgornjega 
ogala v desno in navzdol. Vsak list dobi zaporedno številko med 1 in 25. 

 
di splošno in krajevno oznako.  

 

n
6
 
Listi so oštevilčeni v okviru dveh tr
v

List dobi tu

 
 Primer označb: splošna oznaka lista: N C 03–07 

      krajevna oznaka lista: SEŽANA–AJDOVŠČINA 07 
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5.4.1.1.1.2 Merilo 1 : 2.500 
 

snova razdelitve je trigonometrična sekcija, ki je razdeljena na 10 stolpcev in 10 
rstic. Dimenziji lista sta 2250 m x 1500 m ali 90 cm x 60 cm v merilu 1 : 2500. 

isti so oštevilčeni v okviru trigonometrične sekcije od levega zgornjega vogala v 
desno in navzdol. Vsak list dobi zaporedno številko med 1 in 100. 

List ima tudi splošno in krajevno oznako. 

O
v
 
L

 

 
 
Primer označb: splošna oznaka lista: N C 04–67 

     krajevna oznaka lista: AJDOVŠČINA 67 
 
 

5.4.1.1.1.3 Merilo 1 : 2.000 
 
Osnova razdelitve je trigonometrična sekcija, ki je razdeljena na 15 stolpcev in 15 
vrstic. Dimenziji lista sta 1500 m x 1000 m ali 75 cm x 50 cm v merilu 1 : 2000. 
 
Listi so oštevilčeni v okviru trigonometrične sekcije od levega zgornjega vogala v 
desno in navzdol. Vsak list dobi zaporedno številko med 1 in 225. 
 
List ima tudi splošno in krajevno oznako. 
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r označb: splošna oznaka lista: N C 04–161 
     krajevna oznaka lista: A O

 
Prime

JD VŠČINA 161 
 
 

5.4.1.1
 
Osnov  v tic. Dimen-
ziji lista sta 750 m x 500 m ali 75 cm x 50 cm v merilu 1 : 1 000. 
 
Listi so
zdol. V
 
List ima tudi splošno in krajevno oznako. 
 

.1.4 Merilo 1 : 1.000 

a razdelitve je list karte 1 : 5000, ki je razdeljen na 3 stolpce in 6 rs

 oštevilčeni v okviru list 1 : 5000 od levega zgornjega vogala v desno in nav-
sak list dobi zaporedno številko med 1 in 18. 
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r označb: splošna oznaka lista: N C 04–14–15 
    

 
Prime

  krajevna oznaka lista: AJDOVŠČINA 14–15 
 
 

5.4.1.1
 
Os v
ziji lista
 
Listi so oštevilčeni v okviru lista 1 : 1000 od levega zgornjega vogala v desno in nav-
zdo V
 
ist ima tudi splošno in krajevno oznako.  

.1.5 Merilo 1 : 500 

no a razdelitve je list karte 1 : 1000, ki je razdeljen na 2 stolpca in 2 vrstici. Dimen-
 sta 375 m x 250 m ali 75 cm x 50 cm v merilu 1 : 500. 

l. sak list dobi zaporedno črko a, b, c ali d. 

L
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Pri

 
 

mer označb: splošna oznaka lista: N C 04–14–15–d 
      krajevna oznaka lista: AJDOVŠČINA 14–15–d 

DIMENZIJE LISTA OZNAKA 
v naravi [m] v merilu [cm] MERILO 

vodoravno navpično vodoravno navpično splošna krajevna 

1 : 500 375 250 75 50 N C 04–14–15–d AJDOVŠČINA 14–15–d 
1 : 0 1 00 750 500 75 50 N C 04–14–15 AJDOVŠČINA 14–15 
1 : 2 0 AJDOVŠČINA 161 00 1500 1000 75 50 N C 04–161 
1 : 2 500 1500 2250 90 60 N C 04–67 AJDOVŠČINA 67 
1 : 0 5 00 2250 3000 45 60 N C 04–14 AJDOVŠČINA 14 

1 : 10 0 60 N C 03–07 SEŽANA–AJDOVŠČINA 0700 4500 6000 45 

Tabela 5.4.1-3: Primerjava razdelitev kart od merila 1 : 500 do 1 : 10 000. 
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Slika 5.4.1-5: Primerjava listov  kart od merila 1 : 500 do 1 : 10 000. 
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5.4.1.1
 
Razde
je z
nis iz
državn
jevne oznake listov ostanejo enake.  

 
Med d
ljena v
kart (G
elipsoidu. Razdelitev na liste je vezana na okrogle vrednosti geografskih koordinat na 
elip i
 
Dokler  transformira v novi 
državni ravninski kor stem. Sp
ena .
 

5.4 1
 
Območ  preglednih kart je enotno za vsa štiri merila in je 
vez o
WGS8
močje kartiranja sistema državnih preglednih kart. Imena kart se ne spremenijo.  
 

.2 Merila 1 : 25.000, 1 : 50.000 in 1 : 100.000 

litev na liste sistema državnih topografskih kart (DTK 25, DTK 50 in DTK 100) 
ve ana na okrogle vrednosti geografskih koordinat na elipsoidu WGS84. Karte 
o delane v državnem ravninskem koordinatnem sistemu, zato prehod v novi 

i ravninski koordinatni sistem nima vpliva na razdelitev na liste. Splošne in kra-

ržavnimi topografskimi kartami je posebnost DTK 25. Ker karta še ni obnov-
 skladu s Projektom izdelave, vzdrževanja in vodenja Državnih topografskih 
URS, 2001), je še vedno izdelana v Gauss-Krügerjevi projekciji na Besslovem 

so du Bessel 1848. 

 ne bo izvedena obnova, velja stara razdelitev, ki se samo
dinatni si lošne in krajevne oznake listov ostanejo 

ke    

.1. .3 Merila 1 : 250.000, 1 : 500.000, 1 : 750.000 in 1 : 1000.000 

je kartiranja sistema državnih
an  na okrogle vrednosti pravokotnih koordinat sistema UTM na elipsoidu 

4. Prehod v novi državni ravninski koordinatni sistem zato nima vpliva na ob-
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5.4.1.
 
V o ir
 
1 : 500
1 : 10 000, 1 : 500 000, 
1 :  
1 : 50 
1 : 100 000. 
 
Vse ra
novem
naslednjimi atributi: 
 

2  Razdelitve na liste in območja prikaza v digitalni obliki 

kv u naloge so Izdelane razdelitve na liste in območje prikaza za naslednje karte: 

049,  1 : 250 000, 
 

25 000,  1 : 750 000, 
000,  1 : 1 000 000. 

zdelitve in območja prikaza so izdelane v izvornem koordinatnem sistemu in v 
 državnem ravninskem koordinatnem sistemu. Zapisane so v formatu SHP z 

Razdelitev Atribut 1 Atribut 2 Atribut 3 
1 : 5000 LIST SEKCIJA SEKCIJA_I 
1 : 5000 sekcije SEKCIJA SEKCIJA_I  
1 : 10 000 LIST SEKCIJA SEKCIJA_I 
1 : 10 000 sekcije SEKCIJA SEKCIJA_I  
DTK LIST IME  
DPK LIST   

 
 
SH d
 
 
 
 

                                                

P- atoteke so na zgoščenki z rezutlati projekta. 

 
49 Za karti 1 : 5000 in 1 : 10 000 sta bili izdelani tudi razdelitvi na sekcije. 

   189



GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE 

5.5                    
A 4.5

 
 
Nacionalno poročilo pripravil: dr. Bojan Stopar, FGG 
Pov
 
 
Povze

Priprava letnega poročila in udeležba na konferenci EUREF  
(NALOG ) 

zetek pripravil: Sandi Berk, GI 

tek 

ljeno je bilo letno nacionalno poročilo za Slovenijo in tudi predstavljeno na 
 
Priprav
EU
 
Predst

REF-simpoziju, ki je bil 18.–20. junija 2008 v Bruslju. 

avitev (prosojnice) je v Prilogi N4.5-01, nacionalno poročilo v pisni obliki 
Prilogi N4.5-02(prispevek za zbornik) pa je v . 
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5.6             

 
 
Povzetek pripravil: Sandi Berk, GI 
 
 
Pov e

Sodelovanje s tujimi svetovalci                                                       
(NALOGA 4.6) 

z tek 

oudeležba na obisku na Norveškem in sodelovanje na ve
 
V okvir naloge sodi s č-
dne i
trajal o
državn re njihove partnerje v javnem in 
zasebnem sektorju: Bærum kommune (Občina Bærum) v Sandviki in Blom Geoma-
tics  O

vn  delavnici na temo problematike prehoda na nov koordinatni sistem. Obisk je 
d 26. 08. 2008 do 31. 08. 2008 in je vključeval Statens kartverk (SK; norveška 
a geodetska uprava) v Hønefossu ter nekate

 v slu. Program obiska je v Prilogi N4.6-01. 

je bil vnaprej pripravljen; v Prilogi N4.6-02
 
Obisk  je predstavitev problematike trans-

ij med starim in novim slovenskim državnim koordinatnim s teformac is mom, ki je 
služila kot osnova za razpravo in izmenjavo izkušenj s tega podro
 
Predst
Brathe
Strand
Tore B
v Prilo

čja. 

avitve z norveške strani so imeli: John Naustdal, Lars Bockmann, Per Christian 
im, Dag Solheim, Sverre Steen, Ole Christian Kjekshus, Øystein Dokken, Kari 
e, Arvid Lillethun, Erland Røed, Geir Dahl in Gro Grinde s Statens kartverk, ter 
ø s Skien kommune (Občina Skien). Kratko poročilo o obisku na Norveškem je 
gi N4.6-03. 
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