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Metodologija – sistem za opazovanje
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Metodologija – sistem za opazovanje ~ aero 
fotogrametrija 



Metodologija – sistem za opazovanje ~ tahimetrične 
meritve



Analiza meritev in rezultati

Na podlagi naštetih meritev so pri nadaljnji analizi bili

uporabljeni:

• natančni premiki geodetskih kontrolnih točk;

• digitalni ortofoto načrti in

• digitalni modeli višin.

Večkratna izmera (v različnih časovnih obdobjih) je omogočala

določanje pobočnih masnih premikov na površju in:

• določanje horizontalnih premikov,

• primerjava digitalnih modelov višin in določanje višinskih razlik,

• določanje območij erozije in akumulacije,

• in ocena prostornine na površini splazele mase.



Rezultati – analiza horizontalnih premikov in 
višinskih razlik za spodnji del plazu Potoške planine 
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• Doprinos znanja na področju prepoznavanja in razumevanja
geološko pogojenih nevarnosti, natančneje pobočnih masnih
premikov.

• Raziskovalno delo združuje rezultate in analize dveh
samostojnih disciplin, inženirske geologije in geodezije ter
dokazuje njihovo pomembnost pri poznavanju pobočnih masnih
premikov, ki igra ključno vlogo pri preventivnem obvladovanju.

• Rezultati raziskave so pokazali, da opazovanje pobočnih masnih
premikov z uporabo rezultatov periodično ter sočasno izvedenih
geodetskih meritev omogoča kakovostno interpretacijo
površinskih premikov v bližnjem realnem času.

Zaključki: Uporabnost rezultatov
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