TEHNIKA
Področje: 2.17 – Geodezija

Na področju
Geodezija sta bila
v letu 2010 aktivna
en program in en
podoktorski
projekt, oba se
nadaljujeta v
naslednje leto.
Hitro kartiranje ob nesrečah - projekt Z2-2127: Harmonizacija
določitve predmetov na optičnih satelitskih posnetkih

Področje ima nekaj dobrih znanstvenimi rezultatov, ki so objavljeni v priznanih
revijah s področja. En njihov dosežek v letu 2010 spada pod izjemne dosežke (A’’).
Imajo tudi številne aplikativne in družbeno-ekonomske rezultate: uredništvo
mednarodne revije, članstvo v uredniškem odboru, uredništvo nacionalne monografije,
prispevek k ohranjanju naravne in kulturne dediščine, mentorstva. Raziskovalci področja
se intenzivno vključujejo v mednarodne raziskovalne in razvojne programe ter drugo
mednarodno sodelovanje. Prav tako je precej obsežna vključenost v projekte za
uporabnike.
Zelo uspešna je Geodezija tudi pri sredstvih, pridobljenih iz gospodarstva. Po
podatkih iz Analize vseh raziskovalnih področij ARRS je bilo to področje v letu 2008 na
osmem mestu glede na oceno ekonomske učinkovitosti vlaganj ARRS, gledano
skozi sredstva, ki so jih raziskovalci pridobili iz gospodarstva.
Za področje Geodezija je bilo v letih 2000-2010 namenjenih povprečno 0,6 %
sredstev ARRS za Tehniko. Delež programskega financiranja je bil prav tako povprečno
0,6 %, delež sredstev za projekte se je gibal od 0 do 2,1 %, za mlade razsikovalce pa je
bilo povprečno namenjeno 0,5 % sredstev Tehnike.
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Dosežek 1:

Razvoj geodetskih metod spremljanja premikov in deformacij:
razvoj metod deformacijske analize in praktična uporaba deformacijske analize
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Slika A prikazuje
verjetnostno
porazdelitveno funkcijo za
normalno deformacijo v
točki geodetske mreže, ki
je bila določena na
podlagi simulacij
opazovanj.
Kot rezultat dobljene
porazdelitve verjetnosti
določimo območja
zaupanja posameznih
deformacijskih
parametrov v vsaki točki
(slika B – za normalne
deformacije) obravnavane
geodetske mreže.
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Zbirni prikaz smeri zdrsov ob potresih (modro), razporeditev geodetskih
GPS-točk, ki smo jih uporabili v študiji, njihovi vektorje hitrosti premikanja
ter 1σ elipse negotovosti (črno) ter lege Eulerjevega pola Jadranske
plošče glede na Evrazijo (rumeno in zeleno). Zelen romb predstavlja lego
pola določenega na osnovi vektorjev zdrsov ob potresih, zvezde pa lego
pola določenih na osnovi 7-, 10-, 17- in 22-GPS točk. Rumena romba in
rumene zvezde predstavljajo lege Eulerjevega pola Jadranske plošče,
določene v predhodnih raziskavah.

Kinematiko zemeljskega površja obravnavamo v okviru geodetskih mrež s
postopki t. i. deformacijske analize. Za kakovostno deformacijsko analizo pa morajo biti
znane, poleg samih tenzorjev deformacij in zasukov, tudi njune statistične lastnosti.
Dokazali smo, da predpostavke o normalni porazdelitvi verjetnosti tenzorjev
deformacij in zasukov ne drži, kar zahteva modifikacijo postopkov "klasične"
deformacijske analize.
V raziskavi smo obravnavali kinematiko Jadranske plošče na območju med Istro
in Padsko nižino ter njen vpliv na kinematiko na njenem SSV območju. Z uporabo
GPS-tehnologije smo določili hitrosti aktivnih tektonskih deformacij v kolizijski coni med
Jadransko mikroploščo in Evrazijsko ploščo ter okarakterizirali njeno recentno gibanje,
z določitvijo parametrov Eulerjevega pola. Pri tem smo bili edini, ki smo uporabili GPSmeritve vektorjev hitrosti premikov GPS-točk, ki se dejansko nahajajo na Jadranski
plošči. Rezultat so najnatančneje do sedaj določeni parametri Eulerjevega pola toge
Jadranske mikroplošče. Premikanje Jadranske mikroplošče povzroča na ozemlju
Slovenije krčenje s hitrostjo pribl. 5 mm/leto v smeri NNW-SSE. Iz dobljenih rezultatov
lahko potrdimo, da se severni del Jadranske mikroplošče premika kot enotna toga
plošča.
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