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УВОД 

 

Стара изрека је да једна слика вреди више него хиљаду речи, пружа 

најједноставнији одговор зашто је потребна визуализација. Визуализација је стварање 

менталне слике простора који се тренутно не види. Зато су карте важно средство у 

животу. Од пећинских цртежа до античких карата Вавилона, Грчке и Азије, преко 

Великих географских открића, па све до 21. века људи су стварали и користили карте 

као неопходан помоћни алат за дефинисање, објашњавање и навигацију по читавом 

свету. Према неким научницима израда карата представљала је значајан корак унапред 

у интелектуалном развоју људских бића. Карте су испрва биле дводимензионални 

''цртежи''. Иако је већина карата задржала такав начин приказа, модерна картографија 

пружа много веће могућности. Од средине до краја 20. века напредак у електронској 

технологији довео је до нове револуције и у картографији. Са развојем и применом 

Географских информационих система (ГИС) убрзан је настанак и креирање базе 

података о Земљи. Први почеци ГИС-а датирају из 1963. године када је настао први 

прави  ГИС (CGIS - Canadian GIS), који се и данас користи. Његов утемељивач био је 

Roger Tomlinson. На подручју Сједињених Америчких Држава је 1965. године 

архитекта Howard T. Fisher на универзитету Харвард основао лабораторију за 

компјутерску графику и просторну анализу. Убрзо је израђен програмски пакет 

SYMAP за израду тематских карата. У периоду од средине 70-тих до раних 90-тих 

година долази до пораста интересовања за ГИС. У овом периоду државне установе 

покушавају да уведу ред у овом подручју обраде информација, и долази до већег 

улагања у истраживање и развој система за обраду просторних информација. Све ово је 

довело до тога да је данашњим корисницима доступан бројан бесплатни и 

комерцијални софтвер за обраду геопросторних информација, израду карата 

најразличитијих намена. Једна од могућности, која се и данас усавршава јесте израда 

3Д модела Земљине површине. Развој рачунара и различитих програма за израду 

тродимензионалних (3Д) модела омогућио је нове начине приказивања Земљине 

површине при изради планова и карата. То су модели који  представљају математички 

приказ 3Д простора. У суштини, ради се о скупу података, о тачкама у 3Д простору, са 

другим информацијама које рачунар интерпретира у виртуални објекат који се 

приказује на екрану или неком другом излазном уређају рачунара. 3Д моделовање је 

процес стварања математичкe репрезентације једног тродимензионалног објекта. Кроз 
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процес 3Д рендеровања, могу се добити 2Д слике 3Д модела из једне перспективе или 

као алтернатива, 3Д модел може да се користи као ресурс у real-time графичкој 

симулацији. Рељефни облици на Земљиној површини су веома комплексни због чега их 

већина научника проучава кроз израду и анализу дигиталног модела рељефа. Модел је 

објекат или концепт који представља поједностављену стварност. Од средине 20. века 

развиле су се различите технике израде и анализе дигиталног модела рељефа 

захваљујући рапидном развоју технологије, математике и компјутерске графике.  

Тема овог мастер рада јесу управо 3Д модели, односно израда дигиталног модела 

терена за подручје општине Бабушница. У раду је, генерално за цело подручје општине 

Бабушница коришћен назив дигитални модел терена, који је настао интерполацијом 

висинских података прикупљених методом дигитализације. Рад је конципиран у три 

дела. Први део рада је теоријског карактера. У њему је објашњен појам дигиталног 

модела терена (ДМТ), дате су разлике између термина (који се често поистовећују), 

обрађене су методе и технике прикупљања података за израду ДМТ-а, као и начини 

организације чувања података. У теоријском делу обрађене су још и интерполације које 

су касније коришћене за добијање ДМТ-а. Други део рада се бави физичко географским 

карактеристикама проучаваног простора. Трећи део рада је практичног карактера. Ту је 

приказан процес дигитализације и векторизације односно сам процес израде ДМТ-а, и 

урађена краћа анализа добијеног модела, као и компарација са моделима истог 

простора који су доступни на интернету.  
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1. ТЕОРИЈСКА ОСНОВА 

У теоријском делу дефинисан је појам дигиталног модела терена (ДМТ), дат је 

приказ различитих концепата ДМТ, односно разлике између појмова и обрађене су 

методе прикупљања и организације података ДМТ-а. Такође је дат теоријски концепт 

интерполација које су касније коришћене у програму Surfer за добијање 3Д модела 

општине Бабушница.  

1.1  Дигитални 3Д модели 

Од средине 20. века развиле су се различите технике дигиталног приказивања и 

анализирања рељефа захваљујући развоју рачунарске технологије, математике и 

рачунарске графике. Дигитални модели рељефа могу бити приказани графички и 

математички. Нпр. полиноми су уобичајени математички прикази, док су правилна или 

неправилна мрежа (грид), приказ изохипсама и различити дијаграми графички прикази 

(Шиљег А., 2013). Сваки модел простора заправо је његова апроксимација која зависно 

о степену детаља представља веран или мање веран приказ стварности. 3Д модели 

простора посебно су комплексни јер површина терена је континуирана 3Д плоча, која 

се не може једноставно описати познатим математичким законима (Цетл В., Томић Х., 

Лисјак Ј., 2013). 

Постоји мноштво дефиниција дигиталних модела. У суштини, ради се о скупу 

података, о тачкама у 3Д простору, и другим информацијама које рачунар 

интерпретира у виртуелни објекат који се приказује на екрану или неком другом 

излазном уређају рачунара. Концепт дигиталних модела терена (ДМТ) први пут се 

помиње у раду Miller-a и Laflamme-a “ Digital Terrain Models – theory and applications” 

објављеног 1958. године на MIT-у (Massachusetts Institute of Technology). У њему су 

разматране могућности рачунарског пројектовања путева и саобраћајница (Бајат Б., 

Штрбац Д., 2003). ДМТ је нумеричка и математичка представа терена добијена 

коришћењем одговарајућих висинских и положајних мерења, компатибилних у густини 

и распореду са тереном, тако да висина било које тачке на обухваћеном терену може 

аутоматски да се добије интерполацијом уз одговарајућу тачност. Као што сам назив 

каже, ДМТ је модел, тј. најбоља апроксимација Земљиног рељефа, односно његовог 

мањег дела у дигиталном облику те због тога има широко подручје примене. Дигитални 

модел терена, је наједноставније речено, статистички приказ континуираних површи 
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рељефа (у векторском или растерском облику) са низом познатих x, y i z координата 

унутар произвољно изабраног координатног система (Miller, C., 1951). Тако се, зависно 

о научној дисциплини или држави, користе следећи називи: 1) дигитални модел терена 

(рељефа) (digital terrain model), 2) дигитални елевацијски модел (digital elevation model), 

3) дигитални модел висина digital height model), 4) дигитални основни модел (digital 

ground model), 5) дигитални модел висина рељефа ((digital terrain elevation model) и 6) 

дигитални модел површина (digital surface model), (Шиљег А., 2013). Термин Digital 

Surface Model (DSM) је у употреби последњих неколико година, а настао је као 

резултат  развоја ласерске технике прикупљања података. Односи се на висине површи 

терена, као и свих објеката на њему (вегетација,комуникације, зграде итд. ). Често се 

горе наведени термини у литератури поистовећују,  а заправо се  значајно разликују. 

Разлике пре свега потичу од начина прикупљања и организације података.  

1.2 Методе и технике прикупљања података за израду ДМТ 

Са развојем рачунарске технологије, која је и била главна у развоју ДМТ 

концепта, истовремено  се и развијала технологија за прикупљање података који су 

потребни за израду ДМТ-а. Појавом првих дигитајзера (средстава за превођење графике 

из аналогног у дигитални запис) као водећа метода у прикупљању података наметнула 

се дигитализација изохипси, тако да се тако израђени ДМТ продукти називају 

“картографски”. Ова метода прикупљања података је доминантна метода прикупљања 

података код израде националних ДМТ (Бајат Б., 2003). Постоји 5 метода прикупљања 

података за израду дигиталног модела рељефа: 1) теренска мерења, 2) 

фотограметријско прикупљање података, 3) ласерско снимање (скенирање), 4) радарско 

прикупљање података и 5) метода векторизације са постојећих топографских карата 

(Шиљег А., 2013). 

1.2.1 Теренска мерења 

Подаци прикупљени директним мерењем на терену представљају најтачније 

изворе података. Време прикупљања, али и тачност података зависе пре свега од  

коришћених геодетских инструмената, односно да ли је то ГПС, тотална станица 

теодолит, тахиметар, нивелир и терестичко ласерско снимање. Терестричко ласерско 

скенирање (ТЛС) је новија  технологија мерења која се појавила тек крајем деведесетих 

година двадесетог века. Код ТЛС методе инструменти  одашиљу низ ласерских 
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импулса како би измерили раздаљине и хоризонталне и вертикалне углове појединих 

тачака у простору. Иако је процес ласерског скенирања у потпуности аутоматизован, 

накнадна обрада података знатно је захтевнија, дуготрајнија и комплекснија од обраде 

класичних теренских мерења (Бајат Б., 2003). Терестичке методе снимања терена 

примењују се углавном за локалне пројекте који укључују мања подручја и за 

инжењерске потребе. Употреба ове методе прикупљања података детерминисана је пре 

свега високом ценом, али и великом  тачношћу добијених података.  

1.2.2 Фотограметријско прикупљање података 

Фотограметрија и даљинска истраживања су вештина, наука и технологија 

добијања поузданих квантитативних информација о физичким објектима на Земљи и 

околини, процесом мерења, анализирања и интерпретације фотографских снимака и 

сцена електромагнетног зрачења добијених сензорским системима. Под 

фотограметријoм подразумевамо методу мерења којом се реконструишу положај и 

облик снимљеног детаља на основу фотографија (снимака) без директног контакта са 

њима. До фотограметријских снимака се може доћи сателитским, 

аерофотограметријским и терестричким снимањем. Фотограметрија је стара колико и 

модерна фотографија, те датира још од средине деветнаестог века. Нешто 

софистициранија техника, звана стереографија, омогућава процењивање 3Д координата 

(x, y и z) објекта. Ти су подаци добијени са снимка снимљеног са два или више 

положаја. Фотограметрија се примењује у различитим пословима, како у топографском 

картирању, архитектури, инжињерству, полицији, геодезији, екологији, медицини, 

рударству, грађевини, у метеорологији код утврђивања брзине кретања торнада, када 

уобичајене метеоролошке методе то не омогућавају. Фотограметријске методе имају 

такође широку примену код израде ДМТ-а за подручја које обухватају веће површине, а 

с друге стране нуде и податке високе тачности. У последње време, широка примена 

дигиталне фотограметрије у продукцији ортофотокарата и ортофотопланова, довела је 

до аутоматизације поступка мерења висина тачака у моделу путем корелације снимака 

(Бајат Б., Штрбац Д., 2003). Најширу примену има аерофотограметрија - камере се 

причвршћују на посебна жироскопски стабилизована постоља изнад отвора на поду 

авиона. Ову методу карактерише велика густина прикупљања података. Густина 

прикупљања се прилагођава конкретном пројекту и морфолошким особинама терена. 

Метода је погодна за израду ДМТ-ова већих подручја. 3Д модел се добија 
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стереофотограметријском реституцијом односно 3Д фотограметријским картирањем из 

ваздушних снимака (стереопарова). Из оријентисаних стереопарова (стереомодела) на 

стереоинструментима, мерењем се картирају топографски објекти придруживањем 

објектним целинама, групама и објектним врстама (класама) у складу са одговарајућом 

спецификацији или стандарду. (Цетл В., Томић Х., Лисјак Ј., 2013). Ова метода је 

корисна због тога што захтева мање теренског рада, покрива велика подручја, погодна 

је за мерења у опасним и неприступачним подручјима. Највећи проблем код ове методе 

представља вегетациони покривач и оптичка видљивост терена са снималишта. 

1.2.3 Ласерско снимање (скенирање) 

Ова метода се примењује  у последњих десетак година као потпуно 

аутоматизована и веома ефикасна метода прикупљања просторних података. У 

литератури се обично користи појам ласерска алтиметрија или  LiDAR (engl. Light 

Detection and Ranging). LiDAR технологија има најразличитију примену у многим 

научним дисциплинама. Ласерска алтиметрија (LiDAR) представља активно снимање 

ласерским системом уз бележење одбијеног сигнала. Уопштено се може рећи да је 

LiDAR потпуно аутоматизован, активан, оптичко-механички поступак прикупљања 

просторних података Ласерско скенирање може бити аеро, које се у пракси најчешће 

користи и терестричко. Удаљеност од сензора до мерене тачке одређује се на основу 

мерења времена које је потребно да ласерски импулс стигне до објекта и рефлектује се 

назад. LiDAR представља технологију ласерског скенирања која обезбеђује облак 

тачака високе резолуције топографије и садржи широк спектар примене, почев од 

картирања до мониторинга деформација (Сушић З., 2013). Методу карактерише 

изразито велика густина и брзина прикупљених тачака (10.000-100.000 у секунди). Ради 

ефикасније класификације и филтрирања података потребно је груписати податке 

према геометријским карактеристикама објеката на које се односе. Задатак филтрирања 

је издвајање корисних од нежељених информација, а класификацијом се корисне 

информације разврставају у разреде (класе) (Шиљег А., 2013). Основна предност према 

стандардним методама фотограметрије заснива се на томе да је за премер неке тачке 

довољно прикупити податке само једног снималишта. Није потребан увид у исту тачку 

и са суседног снималишта у низу, као што је то случај код аерофотограметрије. То 

омугућава посебно квалитетно мерење терена у  шумовитим областима и градовима. 

Резултат скенирања је као и код терестричких ласерских скенера скуп тачака. Највећи 
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проблем код ласерске методе прикупљања 

података је проређивање истих, јер количина 

података превазилази капацитете уобичајене 

хардверске и софтверске опреме. Тачност 

измерених података је центиметарска. Осим 

чврстог дела Земљине површине модел може 

укључивати све што се налази на површини, као 

што су вегетација, зграде, инфраструктура и 

слично тако да је ова метода најпогоднија за 

израду DSM-а (Digital Surface Model) због 

пратећих објеката на површини.                                                               

слика бр. 1. Ласерско прикупљање података (извор: Шиљег A., 2013) 

1.2.4 Радарско прикупљање података 

Облик активне даљинске детекције, који одашиље радарски сигнал, и потом 

мери јачину сигнала који се враћа, као и време које је потребно том сигналу да се врати. 

Вредности висина добијенe су као резултат разлике између емитоване и повратане 

електромагнетне енергије од сателита или авиона на одређени објекат на површини 

Земље. У вези са овим начином прикупљања подата развијена је InSAR технологија 

(енгл. Interferometric Synthetic Aperture Radar). Та радарска техника користи у геодезији 

и за  даљинску детекцију. Техника потенцијално може мерити милиметарске промене и 

деформације у распону од једног дана до неколико година. PS-InSAR (engl. persistent 

scatterer) представља надоградњу конвенционалне InSAR технике у смислу решавања 

проблема код стандардних InSAR-а везано за временску и геометријску декорелацију, 

при чему се атмосферски утицаји могу филтрирати. PS-InSAR техника омогућава 

систематско праћење померања објеката и урбаних зона, са одређивањем годишњих 

брзина померања са тачношћу од неколико милиметара. Та техника користи 

дугопериодични низ радарских слика за потребе откривања потенцијалних 

деформација на одређеном подручју земљине површине (Сушић З., 2013). Има важну 

улогу и широку примену у проучавању тектонских процеса, глациологије, праћењу 

слегања земљишта, земљотреса, вулканској активности итд.   
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1.2.5 Метода векторизације са постојећих топографских карата 

Из постојећих аналогних картографских података могуће је израђивати ДМР 

односно ДМТ. То је дуготрајан процес који захтева скенирање аналогних карата, 

геореференцирање, векторизацију изохипси и додавање атрибута (висина). Процес 

дигитализације је превасходно обухватао претварање линије са карте у дигитални 

облик. Тај метод је сваку линију практично меморисао као скуп тачака, а свака тачка се 

меморише помоћу својих x и y координата (Филиповић И., Милојковић Б., 2010). Од 

свих ових метода, ово је геодетски најмање тачна. Међутим, метода дигитализације је 

једна од најчешће коришћених метода прикупљања података за израду ДМТ-а. У 

почетку, подаци су прикупљани дигитализацијом изохипси и карактеристичних 

висинских тачака на посебној опреми (дигитајзерима). Развојем компјутерске технике  

и пратеће опреме ова метода се наметнула као веома економична и посебно погодна за 

масовно прикупљање података. Векторизација може бити ручна, полуаутоматска и 

аутоматска. Ручна векторизација се врши се на екрану монитора где се по објектима и 

линијама курсором дигитајзера бирају тачке за додељивање векторских координата. 

Полуаутоматска векторизација такође се обавља на екрану монитора на скенираној 

слици. Оператор доводи курсор на линију која се аутоматски векторизује до прве 

преломне тачке или пресека са другом линијом. Аутоматска векторизација подразумева 

аутоматско одређивање координата свих прелома на линијама, пресека линија, спајање 

сегмената и тополошку реконструкцију (Филиповић И., Милојковић Б., 2010). Уз 

одговарајући софтвер данас се дошло до високог степена аутоматизације код ове 

методе прикупљања података. Софтверима за дигитализацију могуће је високо 

прецизно исцртати садржај топографских карата, замаскирати (сакрити) део садржаја 

(принцип слојева) и сакупити (регруписати) сет графичких целина у један блок 

(хијерархијска структура садржаја) (Борисов М., Банковић Р., Дробњак С., 2009). 

Управо у овом раду ДМТ је израђен дигитализацијом топографске карте 1:25000 за 

подручје општине Бабушница. Дигитализација постојећег садржаја је извршена у 

потпуности ручном методом. Наиме, помоћу различитих програма (WinTopo, 

Scan2CAD)  помоћу којих је могуће извршити аутоматску и полуатоматску 

дигитализацију односно препознавање линијског садржаја, није било могуће извршити 

превођење из аналогног, односно дигиталног у векторски облик. Испробане су 

различите методе попут узорковања боја (изохипсе су приказане браон бојом), гама 

корекције, појачавања контраста, уклањања шумова и других, али ништа није дало 
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жељене резултате. Због великог подручја за који је предвиђена дигитализација 

(односно векторизација) и пре свега лоше резолуције скениране топографске карте, 

није било могуће урадити полуатоматску векторизацију. Због тога овај модел треба 

гледати с резервом због могућих (сигурних) грешака и непрецизности, али сврха рада је 

да покаже један од начина израде ДМТ и његове могућности. 

 

1.3 Структура организације висинских података 

У складу са структуром и организацијом базе података ДМТ се може поделити 

на неколико различитих типова. Висински подаци се обично организује у три основне 

структуре које се користе за представљање површина у дигиталном облику: 1) ГРИД,  

правилна мрежа (решетка или матрица), 2) ТИН (engl. Triangular irregular networks), 

мрежа неправилних троуглова, 3) дигитализоване изохипсе. 

 

слика бр. 2. Различити типови ДМТ-а. 1) ГРИД правилна решеткаста мрежа тачака; 2) ТИН, 

мрежа неправилних троуглова; 3) дигитализоване изохипсе (извор: Бајат Б., 2003.) 

1.3.1 Правилна мрежа (GRID) 

ГРИД модели терена се састоје од правилне решетке (обично се ради о 

квадратној мрежи) тачака тако да је база података практично матрица чији су чланови 

висине тачака. ГРИД (правилна мрежа) представља најједноставнији и најчешће 

примењивани начин за представљање површи терена. Представљање терена преко 

грида састоји се у томе да се површ терена представи преко скупа тачака са познатим 

висинама уређеним у правилну мрежу тачака. За разлику од обичног растерског 

формата, где вредност пиксела приказује одређену боју, код грида сваки пиксел има 
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вредност надморске висине (Гиговић Љ., 2010). ГРИД структура података је нарочито 

присутна код дигиталних модела терена, који се односе на веће површине терена као 

што су рецимо националне базе података о висинама терена на нивоу једне државе или 

регије (Бајат Б., Штрбац Д., 2003). Када је у питању ДМТ за територију СЦГ, онда је 

реч о мрежи квадрата. Таква организација података представља израз тежње да се на 

систематски начин територија наше државе покрије тачкама довољне густине, а да се 

притом омогући једноставније управљање тим подацима. Захваљујући једноставној 

организацији и успешном управљању подацима, на тај начин се може релативно лако 

успоставити модел терена који покрива државни простор, са изузетно великим бројем 

тачака (више милиона), без великих губитака у перформансама система (Борисов М., 

2005). Предности оваког начина представљања терена јесте да се за манипулацију 

ДМТ-ом могу користити једноставне операције и формати записа података  који се 

стандардно примењују у области ГИС-а. Ова метода има и одређене недостатке: 1) 

подаци величине мреже - најчешће је  захтевна за складиштење (без обзира на развој 

технологије у смислу компресије брзине геопроцесирања података), 2) рачунарска 

ефикасност - односи се у првом реду на временско трајање процеса геопроцесирања 

различитих рељефних параметара, 3) квалитет излазних података - мрежом се тешко 

могу приказати нагле промене висине и често се занемарују важни детаљи рељефа 

(Шиљег А., 2013) 

1.3.2 ТИН – Триангулацијска неправилна мрежа  

Триангулациона неправилна мрежа је дигитална структура података која се 

користи у географском информационом систему (ГИС) за представљање површине. 

ТИН је вектор – конципиран за представљање површине земљишта или морског дна, 

састављен од дистрибуираних чворова и линија са тродимензионалним координатама 

(x, y и z) и који су распоређени у мрежу неправилних  троуглова. Осмислио га Phil 

Mellor. То је у суштини векторски модел података за приказ рељефа помоћу тачака, 

линија и полигона. Мрежа се састоји од низа троугластих равнина које су добијене 

спајањем суседних тачака најчешће коришћењем Delaunayeve триангулације. Неке од 

предности векторских података су: прецизнији приказ одређених рељефних објеката, 

геометријска прецизност, могућност примене мрежне топологије, мањи обим података, 

бржи приступ подацима, применљивост за приказ просторно дискретизираних објеката 
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итд. Међутим, главни недостатци методе су неизглађене површине и лоша 

екстраполација (Шиљег А., 2013). 

1.3.3 Изохипсе 

Изохипсе (грч. isos - једнак, hypsos - висина) су такве замишљене (најчешће 

кривудаве) линије које на топографским  картама повезују места исте надморске 

висине. Можемо их дефинисати и као хоризонталне пројекције линије пресека 

земљишта нивоима површина разних висина а истог међусобног растојања. Међусобно 

растојање између две суседне изохипсе назива се еквидистанца (обележава се словом е) 

(Филиповић И., Милојковић Б., 2010). Битно је нагласити да изохипсе или било који 

други скуп сличних висинских података не представља дигитални модел рељефа, јер 

ДМР подразумева континуиране висинске податке на свакој x, y, локацији унутар 

истраживаног подручја. Представљање терена изохипсама у дигиталном моделу, површ 

терена није дата експлицитно, већ је имплицитно преко пресека те површи са 

хоризонталним равнима. Зато овакав начин моделирања површи терена није довољно 

егзактан, јер таква структура података не омогућава егзактно дефинисање површи 

терена и процесирање података (Гиговић Љ., 2010). Међутим, одређеним 

компјутерским техникам дигитализоване исохипсе могуће је превести у гридну 

структуру података или ТИН. 

1.4 Интерполација 

Интерполација је уопштено појам који се односи на поступак уметања између 

две вредности. Интерполацијом се, дакле, одређује место проласка изохипси у 

хоризонталној равни између две суседне снимљене тачке скелетне линије чије су 

висине познате. Из тог разлога је сасвим разумљиво да није допуштено интерполовања 

између тачака суседних скелетних линија, изузев код равничарског терена, где се 

интерполација врши између свих суседних тачака (Манојловић П., Драгићевић С., 2002). 

У нумеричкој анализи се овај израз користи за поступак којим се између две познате 

вредности неке функције умеће нека нова, обично једноставнија функција, тако да ова 

вредност не одступа од дате за више од неке жељене границе. Интерполација у 

математичком пољу нумеричке математике означава методу конструкције нових тачака 

података унутар опсега дискретног скупа познатих тачака података. У инжењерству и 

науци интерполација често има много тачака података прикупљених узорковањем или 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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експериментисањем, те се њоме покушава конструисати функција која приближно 

одговара тим тачкама података. То се назива прилагођавање криве или регресијска 

анализа. Интерполација је специфични случај прилагођавања криве у којем функција 

мора тачно пролазити тачкама података. Њен износ никада не прелази интервал 

одређен тачкама између којих се рачуна, а вредности добијене интерполацијом 

сврставају се у подручје могућега. Интерполација је једна од кључних компоненти 

обраде и анализе података у ГИС окружењу, а предмет је проучавања статистике и 

геостатистике. Може се рећи да је интерполација процес детерминистичке или 

геостатистичке процене вредности неузоркованих подручја на основу скупа измерених 

(посматраних) вредности са познатим координатама, а све у сврху добијања 

континуиране површине са низом вредности (Шиљег А., 2013). Интерполација се у 

изради ДМТ-а користи још и код претварања ГРИД-а у ТИН, интерполације изохипси 

итд. Интерполационе методе се могу класификовати на најразличитије начине.  

Најчешћа подела је на локалне и глобалне, геостатистичке и детерминистичке, тачне и 

приближне методе. Овде ће се дати кратак преглед коришћених врста интерполације, 

(без залажења у математичке принципе и начине прорачуна) односно оне које су 

доступне у програмском пакету Golden Software SURFER. 

1.4.1 Метода инверзног растојања - Inverse distance to a power method 

Метода инверзног растојања (Inverse distance to a power method) је локални  

интерполациони метод и једна је од најчешће коришћених за интерполирање тачака.  

Може бити тачан или изглађен. Метода интерполира вредности на основу додељених 

удаљености између тачака. То значи да утицај поједине тачке на интерполирана 

вредност опада са њеном удаљеношћу. Суседне тачке имају сличне вредности, док су 

вредности удаљенијих тачака готово независне. Метода инверзног растојања се понаша 

као тачан интерполатор.  Представља погодну методу за интерполацију благо 

разведених терена, али се не показује врло добро код најнижих и највиших тачака јер 

ниједна интерполирана тачка нема вредности веће од задатих (Yang C.S., Kao S.P., Lee 

B.F., Hung P.S., 2004). 
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1.4.2 Кригинг - Kriging method 

Кригинг је  представља геостатистички  метод интерполације  и  доказано је 

користан и популаран у многим областима. Овај  метод производи визуелно добре 

карте из нередовно распоређених улазних  података. Јако је флексибилан и може се 

користити на готово било којем скупу података. Кригинг представља групу 

геостатистичких техника за интерполацију вредности посматране особине на 

непосматраним локацијама, на основу вредности исте особине на суседним 

посматраним локацијама. Припада групи алгоритама линеарне процене најмањих 

квадрата (Иветић В., Исајев В.,  Крстић М., 2010). Сматра се најчешће коришћеном 

методом интерполације. За разлику од инверзне удаљености у којој тежински 

коефицијент зависи о удаљености , у методи кригинг тежински коефицијент зависи о 

удаљености и просторном односу између измерених тачака које утичу на тачку за коју 

се процењује вредност. Приликом израчунавања непознатих вредности, све технике 

осим једноставног кригинга имају факторе ограничења у сврху минимизирања 

погрешке варијанце. Кригинг метода је поступак којем претходи моделирање (анализа) 

семивариограма, односно одређивање просторне варијабилности тачака, удаљеност и 

смер (Шиљег А., 2013). У програму Surfer, кригинг метода креира добре мапе без 

обзира на густоћу скупа података. По правилу ће модел са већим бројем контролних 

точака, већим досегом, мањим одступањем имати пуно већу поузданост код процене 

тежинских коефицијената. Због најбољих резултата све могућности ДМТ-а односно 

карте ће бити приказане овом методом, док ће остали интерполацијски методи бити 

приказани делимично, односно само ради поређења. 

1.4.3 Метода најмање закривљености - Мinimum curvature method 

Метода најмање закривљености (minimum curvature) је развијена од стране 

Briggs Ian-а 1974. године. Он је показао да је тотална закривљеност површине 

минимизирана под условима да површина поштује вредности на узоркованим 

локацијама. Принцип минималне закривљености  обезбеђује метод дводимензионалне 

интерполација са разумним геофизичким подацима (Vohat P., Gupta V., Bordoloi T. K., 

Naswa H., Singh G.,   Singh M. 2013). Метода најмање закривљености (minimum 

curvature), се примењује често у геонаукама. Интерполирана површина креирана овом 

методом аналогна је танкој, линеарно еластичној равни која пролази кроз сваку 

вредност скупа података са минималном количином превијања. Метода креира најглађу 
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могућу површину. Податке интерполира помоћу модификоване бихармонијске 

диференцијалне једнчине док се не постигне унапред договорен број итерација или 

максималног одступања, које се обично одређује на основу највеће и најмање 

вредности (Yang C.S., Kao S.P., Lee B.F., Hung P.S., 2004). 

1.4.4  Модификована Шепард метода - Modified Shepard's method 

Шепард метода је једна од првих метода интерполације растресених података на 

основу средње вредности. Та метода је била глобална метода и из ње је касније 

изведена модификована Шепард метода (MSM - Modified Shepard's method). Она 

прилагођава основну функцију тако да при израчунавању узима у обзир само вредности 

које се налазе унутар одређеног подручја и зато се убраја у локалне методе. Исто тако, 

MSM код интерполирање употребљава методу најмањих квадрата те је слична методи 

инверзне удаљености. Алгоритам у програму Surfer имплементира и модификовани 

квадратни Шепардов метод, који су развили Franke и  Nielson 1980. године (Yang C.S., 

Kao S.P., Lee B.F., Hung P.S., 2004). 

1.4.5 Метода природног суседа - Natural neighbour method 

Метода природног суседства (Natural neighbour method) је прилично популарна 

метода на неким пољима, са широком применом у географском и геофизичком 

моделовању, механици итд.  Она комбинује најбоље карактеристике метода најближих 

суседа и триангулацијске неправилне мреже. То је метода пондерисаног просека која 

процењује вредност помоћу локалних координата природног суседа на основу 

Вороноијеве теселације (процес стварања дводимензионалне равни понављањем 

геометријских облика без преклапања и празнина). Сваки Вороноијев полигон изграђен 

је од делова троугла који произлазе из Delaunayeve триангулације, при чему врхови 

полигона представљају центроиде троугла (Шиљег А., 2013). Помоћу ове методе не 

можемо екстраполирати податке.  

1.4.6 Метода најближег суседа - Nearest neighbor method 

Метода најближег суседа (Nearest neighbor method) додељује вредност најближе 

тачке сваком чвору мреже. Ова метода је корисна у случају када постоји празнина у 

подацима. У том случају, ако недостаје неколико података, могуће је овом методом 

допунити празнине на релативно делотворан начин. Оригиналне тачке су повезане на 
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такав начин да се ивице троугла не секу са другим троугловима . Овај метод је тачан 

интерполатор. Сваки троугао дефинише терен преко мреже чворова који леже унутар 

троугла. Сви чворови грида у датом троуглу су дефинисани као троугласте површини. 

(Yang C.S., Kao S.P., Lee B.F., Hung P.S., 2004). 

1.4.7 Полиномска регрeсија - Polynomial regression 

Полиномску регресију (Polynomial regression) убрајамо у глобалне поступке 

интерполације, иако сама није прави интерполатор јер не предвиђа вредности на 

непознатим локацијама. Њоме одређујемо најбоље одговарајућу површину коју описује 

одговарајућа једначина полинома. У софтверу Surfer, се налазе различити типови 

полиномске регресије с обзиром на изабрани полином. То су: једноставна равнинска 

површина (Simple planar surface), билинеарно седло (Bi-linear saddle), квадратна 

површина (Quadratic surface), кубна површина (Cubic surface), а може  бити и 

кориснички дефинисани полином (User defined polynomial). 

1.4.8 Метода радијалних базних функција - Radial basis function method 

Метода радијалних базних функција (Radial basis function method) представља 

разнолику скупину интерполацијских метода. Све методе тачно интерполирају и теже 

ка формирању глатке површине. Главна идеја је да сваку непрекинуту површину 

апроксимирамо низом једноставних површина, тј. базних функција. Дакле, 

интерполирану вредност одређујемо као линеарну комбинацију базних функција. За 

радијалне функције је карактеристично да се њихов утицај једнолично смањује или 

повећава с удаљеношћу од тачке за коју се процењује вредност . Користе се за 

израчунавање ( добијање) заглађених површина помоћу већег броја измерених тачака. 

Нису прикладне за стварање модела , уколико на мањим удаљеностима постоје велике 

разлике између измерених вредности. Метода умањује укупну закривљеност јер 

полиномна површина мора проћи кроз (или непосредно поред) измерени узорак и 

истовремено бити заглађена уколико је то могуће (Шиљег А., 2013). 
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1.4.9 Триангулација са линеарном интерполацијом – Triangulation with linear 

interpolation 

Триангулацијска неправилна мрежа (ТИН) је метода интерполације која за 

процену непознате вредности користи линеарне и нелинеарне функције. У ТИН методи 

сви узорци тачака су повезани низом троуглова, најчешће на темељу Delaunayeve 

триангулације (линеарна функција). Сваки троугао чини површ омеђену трима 

линијама и тачкама. За сваки троугао (нпр. ABC), важи правило да се сви узорци 

тачака, осим, A, B и C налазе изван описане кружнице троугла ABC (Шиљег А., 2013). 

Триангулација са линеарном интерполацијом методом у Surfer-u користи оптимално 

Delaunayeve триангулацију. Овај алгоритам ствара троуглове цртајући линије између 

тачака података . Оригиналне тачке су повезане на такав начин да се ивице троугла не 

секу другим троугловима. Овај метод је тачан интерполатор. Триангулација са 

линеарном интерполацијом најбоље функционише када су подаци равномерно 

распоређени. 

1.4.10 Метода локалне средине - Moving average method 

Метода локалне средине (Moving average method) додељује вредности тачкама 

мреже тако да одређује средњу вредност података који се налазе унутар одређеног 

подручја чвора мреже. Такође мора бити дефинисан и најмањи број података који се 

узима у обзир. Тачка мора бити смештена у средиште подручја у којем се рачуна 

средња вредност. Податак, односно његова вредност која се добија за сваки чвор, је 

једнак аритметичкој средини податка који се налазе унутар подручја дефинисаног 

мереним вредностима. Уколико је број података унутар дефинисаног подручја мањи од 

граничног броја података, вредност у тачки се неће израчунати.  

1.4.11 Метода мерења података - Data metrics method  

Колекција методе мерења података ствара решетке информација о подацима на 

основи чвор по чвор .Помоћу ове методе можете добити информације као што су : 

удаљеност до најближе тачке података, број тачака који је искоришћен  да се 

интерполира сваки грид чвор, стандардна девијација, коефицијент варијација и 

апсолутна медијана девијација података у сваком чвору мреже.  Састоји се од неколико 

корака. У сваком од корака можемо изабрати између различитих статистика (Yang C.S., 

Kao S.P., Lee B.F., Hung P.S., 2004). 
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1.4.12 Локална полиномна интерполација - Local polynomial method 

Локална полиномна интерполација (Local polynomial method)  је брз 

детерминистички интерполатор, који је  флексибилнији од глобалне полиномне методе 

интерполације која ствара површину из једне формуле полинома користећи све 

измерене податке. За разлику од глобалне, локална у измерене тачке уклапа више 

полиномних линија или раван унутар дефинисаног  суседства, чији је резултат 

континуирана неравнина.  Метода локалних полинома одређује интерполиране 

вредности израчуном полинома који се најбоље поклапа са заданим тачкама. 

Поклапајући полином је одређен на основу минималних квадрата, при рачунању се 

поштују вредности одабраног подручја. 

2. ФИЗИЧКО ГЕОГРАФСКИ ПРИКАЗ БАБУШНИЦЕ 

У другом делу рада биће дат веома сажети физичко географски приказ проучаваног 

подручја. Друштвено географске карактеристике су намерно изостављене јер циљ рада 

није регионално географски приказ. Такође, о физичким карактеристикама није писано 

детаљно, већ је циљ овог дела рада упознавање са основним карактеристикама датог 

простора. 

2.1 Положај 

Општина Бабушница се налази у брдско-планинском подручју југоисточне 

Србије. Захвата Лужничку котлину, део Звоначког краја и горње Заплање на површини 

од 529 кm². Општина Бабушница је део Пиротског округа. Окружена је Пиротском и 

Белопаланачком општином са севера, Бугарском границом са истока, Власотиначком и 

Црнотравском општином са југа и Гаџинханском општином са запада. Седиште 

општине је Бабушница, а чини је још 52 села. Бабушница је у саобраћајни систем 

Србије укључена магистралним путем: Пирот – Бабушница – Власотинце - Лесковац, а 

који је даље везан за магистралне правце Ниш - Софија и Ниш – Скопље - Атина. Иако, 

подручје Бабушница својим положајем пружа могућност њиховог повезивања, за сада 

су сви државни правци успостављени северно или јужно од ње.  Бабушница се налази 

65 кm југоисточно од Ниша, 25 кm југозападно од Пирота и 55 кm североисточно од 

Лесковца. 
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2.2 Геолошка грађа и рељеф 

У геолошком погеду ово je врло разноврсна регија. Заступљени су: кристаласти 

шкриљци, гнајс, филити, кварцити, мермери, аргилошисти. У атару села Раљин веома 

велико пространство заузимају лискуни. Велике површине су под кречњаком, крајњи 

делови Суве планине у атару села Љуберађа, и делови Великог и Малог Стола. У 

геолошкој грађи ове котлине и њеног обода кречњачке стене учествују са око 28%, док 

су остало, свих 72%, вододржљиве стене палеозоика, мезозоика и кенозоика. Највеће 

распрострањење имају најмлађи, језерски седименти; старији изграђују дно вишег, 

југоисточног, а млађи нижег, северозападног дела дна котлине, уз чије се стране пењу 

до знатних висина. У геолошкој грађи обода котлине знатног учешћа имају и 

мезозојске, флишне стене, док се на разореном билу Влашке планине показују 

палеозојске творевине. У југозападном планинском венацу који је једноставније 

геолошке грађе, плеозојске стене нису заступљене, а нема ни тријаски седимената. На 

ободу Лужничке котлине венац Суве планине састављен је од отривских и валендиских 

стена. Лужничке планине су највећим делом састављене од јурских и кредних флишних 

стена, док се на развођу према сливу Јерме јављају и палеозојске творевине. Појава 

магматских стена које учествују у геолошкој грађи употпуњује велику разноликост 

југозападног обода котлине. Вулканска активност пратила је тектонске покрете на 

простору Лужничке котлине. Значајни пробоји андезита и дацита јављају се дуж 

југозападног обода котлине, почевши од клисуре Лужнице па све до Големог виса. Ови 

процеси су започели су после таложења јурских, флишних седимената а настављени и 

током олигоцена, о чему сведоче туфови сталожени заједно са осталим језерским 

седиментима. Тектонска активност започела је крајем креде а настављена је у 

терцијару, да би свој максимум достигла у олигомиоцену, почетком неогена. 

(Петровић Ј. Б., 1999.). Снажни потисци долазили су са југозапада, са простора 

резидентне Српско-македонске масе, потискујући млађе геолошке структуре према 

североистоку. Лужничка котлина није “кршевита” али се, ипак, на њеном планинском 

ободу, изграђеном од кречњачких стена, јављају површински и крашки подземни 

облици; значајне просторе захватају области без површинског отицања. Од посебног је 

значаја чињеница да је Лужничка котлина, у својој еволуцији, прошла кроз две језерске 

фазе, старију крајем палеогена, и млађу крајем неогена. Зато језерски седименти 

припадају различитим групама. И док су трагови акумулације остали на дну котлине, а 
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само мали део је однет, ерозиони абразиони рељеф највећим делом је уништен, млађим 

тектонским покретима или денудацијом (Петровић Ј. Б., 1999.). 

Рељеф општине Бабушнице представља део Карпатско-балканског система 

коначно обликованог током терцијера. У рељефу се изразито истичу морфолошки 

облици: Лужничка и Звоначкобањска котлина и ниске средње планине које према југу 

чине гранични део Балканског планинског система. Лужничка котлина се у основи 

пружа, као и планински венци који је окружују, иравцем СЗ-ЈИ. Дужина котлине у том 

правцу, од превоја Бежишко ждрело, који је одваја од Коритничке котлине, до 

преседлине Пресека,  развођа према Знепољској котлини, износи око 29 km, док јој 

највећа ширина износи око 9 km. Налази се на  485 m надморске висине. Лужничку 

котлину  окружују Сува планина на западу, планина Руј на југу и Влашке планине на 

североистоку. Лужница обухвата Бабушничку котлину са околином, која више 

гравитира према Балканској Србији, док река Лужница преко Власине отиче у Јужну 

Мораву (Марковић, Ј., 1966). Звоначкобањска котлина је формирана на прелазу између 

Страже, односно планине Големог стола и северних огранака великог планинског 

масива Руја, у пограничном подручју између Србије и Бугарске. Према П.Јанковићу, у 

ранијим геолошким епохама Лужничка котлина била је под водом и представљала 

језеро, које је било повезано са нишавским на северу и моравским језерским басеном на 

југу (Златковић Ђ., 1967).  Посебну морфолошку целину чине планине као што су Сува 

планина, Руј и Големи Стол. Сува планина,  само делимично припада Бабушничкој 

општини. Из правца северозапад – југоисток постепено се сужава и крајњим огранцима 

завршава у Љуберашком ждрелу. Највиши њен врх на територији Лужнице је Големи 

врх са висином од 1533  m. Руј планина припада громадним планинама. Почиње јужно 

од села Љуберађе, продужује се ка југу у Власинску планину, Чемерник, Бесну кобилу 

и даље кроз Македонију. Јужним огранцима стрмо пада у знепољску котлину, а на 

западу се пружа, поред границе, до Дашчаног кладенца. Одатле се грана у два 

паралелна ланца који се преко Таламбаса односно преко Тумбе и Шиљегарника 

пружају ка северозападу и чине јужни обод Лужнице. (Златковић Ђ., 1967). То је 

највиша планина у општини Бабушниц са врхом 1706 m надморске висине. На њој има 

услова за развој планинског туризма. Големи стол, са надморском висином од 1239 m 

доминира Бабушницом. Налази се на 11 km источно од Бабушнице и представља 

огрaнак Влашких планина чији је највиши врх 1422 m.Овај камени масив је симбол 

Бабушнице и види се са свих страна, а са његове стране када је лепо време видокруг је 
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широк. Јужна страна Големог Стола је потпуно гола и каменита. Са ње се повремено 

обрушавају камени блокови. Карактеришу га мрежасте шкрапе. У стенама на самом 

врху стоје вртаче, зване панице, које су испуњене водом само за време већих киша. 

Карактеристични су бројни извори бистре, хладне планинске воде у околини самог 

врха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

слика бр. 3 Подручје општине Бабушница, (дигитализована граница стављена као layer у 

ArcGlobe-у 10.1) (извор: Манић М.) 

 

2.3  Климатске карактеристике 

На климу Бабушничке општине утичу поред основних климатских елемената и 

локални унутрашњи фактори од којих су најзначајнији правци пружања речних долина, 

котлина и планински масиви Суве и Влашке планине. Клима овог подручја има одлике  

умереноконтиненталне,субпланинске и планинске климе. Умерено континентална 

клима је заступљена у нижим деловима и у планинској области на висинама од 800 до 

1200 m,а планинска изнад 1200 m. Са југозападне стране котлине за 200 m виши венац 

Суве планине спречава влажне ваздушне масе које се крећу из тог правца. На 

супротној, североисточној страни дно Лужничке котлине није заштићено од продора 

сувих и хладних ваздушних маса из тог правца,  због ниског планинског окружеља. 
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Због оваквог планинског окружења зимске средње месечне температуре ниже су за око 

2°C, док су падавине мање за око 150 mm, у односу на суседну Белопаланачку и 

Пиротску котлину. На климатске прилике у знатној мери утиче велика обешумљеност, 

што првенствено утиче на загревање различитих стенских маса, а преко њих на 

температуру ваздуха, као и  на висину испаравања и што је веома значајно на стање 

подземних и површинских вода. 

2.3.1 Температура ваздуха 

Средња годишња температура ваздуха општине Бабушнице износи 9,6º C, 

најхладнији месец је јануар са средњом годишњом температуром ваздуха од -2,1 ºC, а 

најтоплији јули и август. Апсолутни минимум је забележен 13. 1. 1985. године и 

износио је -30 ºC. Исте године забележен је и апсолутни максимум температуре 

ваздуха, тачније 31. 7. 1985. године у износу од 39,5 ºC.  

Месеци  ј  ф  м  а  м  ј  ј  а  с  о  н  д  г 

  t (°C) -2,1 0,7 5,1 10,3 14,8 17,4 18,8 18,8 15,2 6,2 5,0 3,4 9,6 

Табела бр. 1: Средње месечне и годишње вредности температуара за период 1961-

1985. (извор: Петровић Ј. Б., 1999.) 

Лужничка котлина је најхладнија од свих котлина у источној Србији  са средњом 

месечном јануарском температуром ваздуха од -2,1°C.Томе иду у прилог максималне 

температуре ваздуха које су ниже од 19°C, као и средња годишња температура мања од 

10°C. Интересантно је и то да два летња месеца јули и август имају исте средње 

месечне температуре од 18,8°C. 

2.3.2 Падавине 

Лужничка котлина  прима знатно веће годишње количине атмосферских 

падавина у односу на суседну Белопаланачку и Пиротску. Разлог за то је што њено дно 

лежи на већој надморској висини. Сува планина је штити од влажних ваздушних маса 

па тако она добија  мање падавина од суседне Власотиначке (Лесковачке) котлине. 

Просечна количина падавина целе југоисточне Србије је мала и износи од 700-800 mm. 

Временски, распоред падавина је неуједначен. Најобимније падавине су у мају, јуну, 

новембру и децембру, а најмање у августу, септембру, јануару и фебруару. У 
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Бабушничкој општини износи од 580 до 600 mm, а на планинским грeбенима до преко 

1200 mm.Средња висина падавина по годишњим добима износи: у пролеће 175,9 mm, 

лети 170,2 mm, у јесен 143,6 mm и зими 118 mm. У зимским месецима падавине се 

излучују у облику снега. Снег се задржава од 40 до 64 дана. Дебљина снежног 

покривача варира по годинама. 

Године   ј   ф   м   а   м   ј   ј   а   с   о   н   д   г 
1952-67 48 49 46 56 60 57 50 35 37 46 69 60 631 

1961/70 56 59 46 55 68 88 70 39 33 36 71 71 692 

1971/80 44 36 51 55 95 78 60 42 68 60 63 46 708 

1981/86 49 42 47 42 50 62 63 52 43 30 73 45 598 

1952/86 49 46 47 52 68 72 60 42 45 43 69 55 657 

Табела бр. 2: Преглед кретања средњих месечних и годишњих падавина на киишомерној 

станици у Бабушници, за период 1952/86. (извор: Петровић Ј. Б., 1999.) 

2.3.3 Влажност ваздуха и облачност 

 Подручје oпштине Бабушнице карактерише годишња вредност релативне 

влажности од 72,2%. Највећа је у зимском периоду 80,7%, а најмања у току лета 65,9%.  

Облачност није велика. Лужничкој котлини  повећану облачност  доносе влажни 

ветрови са запада и југозапада. Они немају велику честину и скоро су по учесталости 

изједначени са ветровима који дувају из источног правца , али су најчешћи у току 

јесени и почетком зиме. Суви северни и североисточни ветрови у другој половини зиме 

смањују облачност. За потпланинске котлине југоисточне Србије од посебног је значаја 

и летња облачност, њена појава и трајање.  У просеку износи 57% покривености неба, с 

тим да је најмања у августу месецу 32%, а највећа у децембру и јануару 77%. 

 

2.3.4 Ветрови 

 Бабушница је заштићена од  утицаја хладних ваздушних маса и олујних ветрова. 

Утицаји кошаве се осећају у току зиме из правца Ниша и Пирота . У Бабушници досад 

нису вршена осматрања и мерења ветрова. Резултати за правац и јачину ветрова на 

метеоролошкој станици у Власотинцу показали су да највећу учесталост имају ветрови 

из источног правца. Источни, “лужнички ветар”, најчешће дува у зимској половини 

године. То је сув ветар који повећава испаравање и снижава температуре ваздуха. Ветар 

из западног правца, назван “моравац” има честину 109‰. Тишине чине 435‰. У 
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највишем делу слива, коме припада и Лужничка котлина, односно њен југозападни 

обод, највећу учесталост има северозападни ветар (255‰) који је влажан и доноси 

падавине. Малу али веома значајну учесталост у Лужничкој котлини има југоисточни 

ветар који дува са Крајишта и Власине. Јавља се крајем зиме и почетком пролећа, а има 

све особине фена. “Развигор” утиче на нагло топљење снега и покретањје вегетације 

(Петровић Ј. Б., 1999.). 

2.4  Хидролошке карактеристике 

 На територији општине Бабушнице дошло је до формирања два међусобно 

различита хидрографска терена, а то су: терени са површинским отицањем и терени без 

површинског отицања (подземне воде). 

2.4.1 Површинске воде 

На територији просечно падне око 650 литара воденог талога на 1m
2
. Све те 

падавине отичу у четири реке: Лужницу, Мурговицу, Блаташницу и Тегошницу. 

Лужница извире нешто северније од села Горњег Крњина, тече најпре на југ, скреће  

према истоку, да би поново кренула пут југа  у правцу Љуберашког врела. Она је водом 

најбогатија притока Власине. Река Лужница настаје од више потока, који се састају 

недалеко од узвишења и тврђаве Јеремија, на надморској висини од 515 m. Дужина 

Лужнице са изворишним краком је 38 km. Од Љуберашких врела до ушћа у Власину, 

дужина тока је 16 km. Главне притоке Лужнице су : Линовштица, Јабланица и Рџавица 

са десне стране и Балван и Мурговица са леве стране. У рељефу Власине, односно 

Лужнице, истиче се још једна интересантна појава. Лактасто скретање реке Лужнице, 

испод Бабушнице указује на пиратерију. Ова река је најпре текла од северозапада ка 

југоистоку. Пробијањем обода Лужничке котлине река Љуберађа је зашла у котлину, 

преотела Лужницу и усекла пробојницу (Марковић, Ј., 1966).  На реци Лужници некада 

су постојале бројне воденице. Данас их је јако мало. Небрига човека довела је до 

њиховог запуштања. На Радошевачкој реци постоји једна која и данас ради.  

Мурговица је највећа лева притока Лужнице. Настаје код атара села Пресека, који 

представља вододелницу између слива Лужнице и Блаташнице. Мурговицу одликује 

јака ерозивна моћ, чије бујице чине праву пустош, те становници њене долине сматрају 

да би јој више одговарао назив ,, Луда Река “. Предео ове реке је веома живописан и 



 
 
 

24 
 

постоји више локалитета који могу бити  интересантна излетишта, односно места до 

којих вреди повести туристе у обилазак нетакнуте природе, као на пример : 

-Раљински водопади– налазе се на Раљинској реци, десној притоци Мурговице. То је 

низ од шеснаест водопада у народу познатих као ,, Скокови“ . Постојали су планови да 

се  преграђивањем Раљинске реке направи вештачко језеро. 

-водопад на  Камбелевачкој реци познат као ,, Бук “. У његовом подножју се налази 

лонац који се углавном користи као купалиште, и као атрактивно место за излете, 

рекреацију и сл. 

Блаташница је највећа притока Јерме. Настаје спајањем Нашушковачке и Ракитске реке 

код села Звонце. На свом путу ка Јерми пробила се кроз кречњачку греду ,, Цедилку“. 

Ветренско језеро је једино језеро на територији Бабушнице.Удаљено је од Звоначке 

бање 2 km. Порекло језера је урвинско. Сурвало се брдо Сурланица и преградило је 

долину Ветренске реке. Дужина овог језера је 500 m, а ширина је 10 m. Околина језера 

је обрасла густом буковом шумом. 

Назив 

Висина      

извора 

Висина 

ушћа 

Дужина 

тока 

Укупан 

пад Слив 

Лужничка р. 780 м 455 м 16,5 км 325 м Лужнице 

Калуђерски п. 760 м 480 м 6,5 км 280 м Лужнице 

Балван п. 1090 м 465 м 8,5 км 525 м Лужнице 

Драгинички п. 620 м 530 м 2,5 км 90 м Лужнице 

Проваљенички п. 660 м 520 м 2,8 км 120 м Лужнице 

Изворски п. 660 м 510м 2,8 км 150 м Лужнице 

Мурговица р. 655 м 418 м 18,5 км 247 м Мурговице 

Валнишка р. 1120 м 590 м 6,5 км - Мурговице 

Раљинска р. 940 м 500 м 5,1 км 440 м Мурговице 

Камбелевачка р. 1020 м 470 м 12,0 км 550 м Мурговице 

Рајнска р. 1280 м 590 м 5,5 км 690 м Мурговице 

Равна р. 1200 м 580 м 5,0 км 620 м Мурговице 

Дубока р. 960 м 470 м 2,8 км 480 м Мурговице 

Масуровска р. 1230 м 490 м 4,5 км 740 м Мурговице 

Врелска р. 560 м 540 м 0,3 км 20 м Врелске 

Ресничка р. 620 м 540 м 2,8 км 80 м Врелске 

Шљивовички п. 620 м 540 м 1,5 км 80 м Врелске 

 

Табела бр. 3: Морфометријске карактеристике река на територији општине Бабушница . 

(извор: Петровић Ј. Б., 1999.) 
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2.4.2 Подземне воде 

 

На територији Бабушнице постоје и крашка врела у суподини Суве планине. Од 

села Горчинци па све до изласка Лужнице из Љуберашке клисуре откривено је 11 врела 

и један извор. По својој издашности издваја се Љуберашко врело, које спада у ред 

најбогатијих крашких врела Источне Србије. Поред њега позната су још Линовско, 

Сурачевско и Изворско врело. 

- Љуберашко врело – налази се у јужном делу Лужничке котлине, а на 

југоисточним падинама Суве планине. Подземна река истиче из пећине широке 3 m, 

високе 1,2 m. Вода се из пећине, са великим падом, руши у Комарички вир дубок око 8 

m.  У близини, постоји још један Комарички водопад, ту Лужница пада са неких 5-6 m. 

На дну Комаричког вира по својој издашности се истичу Крљотинско и Арнаутско 

врело. Од како је део овог врела уступљен Нишком водоводу,  вир је смањен. 

Љуберашко врело удаљено је од Бабушнице 6 km. 

- „Слоново дупе“- је изор у близини Зоначке бање. Налази се испод пута Звоначка 

бања – Звонце. До њега води узана стрма планинска стаза. Посетиоци Звоначке бање 

радо посећују овај извор како би захватили воду и истовремено уживали у природним 

лепотама овог предела. Иначе, верује се у исцељитељску моћ воде, то јест да лечи 

упале и промене на очима. 

На територији општине Бабушница налази се и једна бања. То је Звоначка бања. 

Звоначка бања  је била позната још у античко доба. Налази се на прелазу из Балканског 

у Родопски део југоисточне Србије. Налази се на северном ободу Звоначкобањске 

котлине формиране између Страже , Големог стола и планинског масива Руј. Кроз ову 

котлину протиче Блаташница, лева притока Јерме. Убраја се у највише бање Србије, на 

надморској висиниод 670 m, па има и одлике ваздушне бање. Саобраћајни положај 

бање је неповољан, с обзиром да је бања удаљена од главних саобраћајница које воде 

долином Нишаве и Јужне Мораве. Термоминерална вода избија дуж раседа. Вода има 

температуру 28ºC. Терен Звоначке бање је кречњачки, атмосферска вода понире у 

дубине, проширујући пукотине, до дубине од око 590-600 m. Из ових дубина на 

површину избија просечно око 9 l воде у секунди. Место избијања воде из кречњака 

данас се не може видети . Извор је каптиран и вода одведена у резервоар  запремине 

105 m³.  
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2.5  Педолошке карактеристике 

 

Захваљујући сложености рељефа, геолошкој грађи, клими, вегетацији и човеку, на 

малом простору формирао се прави „мозаик“ различитих типова тла. Педолошки 

покривач чине: гајњаче, смонице, подзоли, црвенице, планинске црнице и алувијална 

тла. Бројна испитивања тла су показала да је око 22% земљишта кисело, да је присуство 

хумуса ниско и ограничено само на Лужничку котлину.Велики проблем представља 

неконтролисана ерозија тла. Највеће површине у котлини, око 35% од укупне 

територије, покрива карбонатно-песковито-иловасти алувијум. Ово земљиште 

развијено је на најмлађим, језерским седиментима и њиховим преталоженим 

алувијалним фракцијама. Слабо везано и растресито добро упија воду, али је и брзо 

губи испарењем. На падинама се јављају скелетоидна земљишта, док су у речним, 

ерозионим проширењима она представљена млађим типовима тла. Црвено земљиште 

представљено је појасима на висинама 900-1000 м. Планинска црница се јавља у појасу 

од 1000 до 1150 м на Влашкој планини и Лужничким планинама, а мање је заступљена 

на Сувој планини. На нижим падинама Лужничких планина се јавља зона оподзољеног 

земљишта на висинама од око 900 м, а такође га има у долинама десних притока 

Мурговице.  

 

2.6  Биогеографске карактеристике 

 

Од укупне територије Бабушнице 36.2% је под шумама, 50.2% чине оранице и 

баште. Географски распоред шума у вертикалном правцу зависи пре свега од климе, 

затим локалних орографских, геолошких и других фактора. У том смислу јављају се 

неколико висинских катова. Они се мећусобно разликују у зависноси од : надморске 

висине, географског положаја,и експозиције терена. Заступљене су храстове и букове 

шуме, грабић, јавор, смрча. Као реликти издвајају се: црни бор на падинама Голаша и 

мечја леска и каспијски јавор на Сувој планини. Занимљиво је да у селу Стол успева 

секвоја. Познато је да у Америци неке секвоје могу да порасту и преко 100 метара. У 

селу Стол постоје две секвоје старости 25 година, пречника око 1 метар. Изнад шума 

простиру се пашњаци. Своја станишта по шумама и пашњацима су пронашли: вук, 

лисица, дивља свиња,срна, зечеви и јазавци. Од птица могу се издвојити: јастреб, сури 

орао, сова, шева,кукавица итд. 
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3. АПЛИКАТИВНИ ДЕО РАДА 

Практични део рада даје увид у коришћени софтвер приликом израде овог рада, 

бави се проблемима употребе истог, односно поступцима израде дигиталног модела 

терена општине Бабушница. На самом крају овог дела су презентовани добијени 

резултати, што је у суштини и био сам циљ рада. 

3.1  Примењени софтвер 

 Приликом израде овог мастер рада коришћен је различит софтвер којим су 

анализиране различите могућности, од дигитализације и векторизације 

(полуаутоматске) до различитих параметара интерполације. Међутим, пошто већина 

није дала жељене резултате, на крају је изабран софтвер америчке компаније Golden 

Software. 

 Фирма Golden Software се налази у Голдену, Колорадо, а основана је у марту 

1983. године. Основана је од стране Dan Smith-а, дипломираног студента рударства и 

Patrick Madison-а, програмера. У то време, лични рачунари су били нови и њихова 

примена била је ограничена. Апликације за мапирање захтевале су моћне рачунаре и 

плотере. Заједно Smith и Madison су развили програм за штампу на рачунару који је 

захтевао само матрични штампач. Њихов програм (PlotCall) такође је понудио 

драматично побољшање на нивоу резолуције доступне у компјутерски генерисаним 

картама. Већина графичких програма у то време правили су отиске који су били 

ограничени на  резолуцију на око 24 dpi (енгл. Dots per inch). PlotCall, је с друге стране 

понудио пуну резолуцију инсталираног штампача - обично око 200 dpi резолуције (што 

је представљало пробој за то време). Како су  хардвер и софтвер временом били 

побољшани, Golden Software производи су еволуирали и постали предводник научног 

графичког софтвера. Године 1985. излази први програм ове компаније, а то је Surfer. 

Већ следеће године излази Grapher, који је обезбедио корисницима веће могућности 

графичког приказивање у односу на  ограничене ручне методе. После тога фирма 

избацује цео сет програма, MapViewer 1990, Didger 1996, Strater 2004, и Voxler 2006. 

године. Данас, Golden Software представља једану од водећих фирми научног 

графичког софтвера у свету.  
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 Didger је веома прецизан програм за конверзију координата и векторизацију. 

Има могућности конвертовања података  из једног формата у мноштво других 

стандардних ГИС и других релевантних формата. Didger прецизно преображава тачаке, 

линије или подручја са папирних карта, дијаграма, фотографија из ваздуха, скенираних 

растерских слика, учитаних векторских датотека или GeoTiff слика у различите 

дигиталне формате који се могу користити другим софтверима.  Могуће је извршити 

дигитализацију информације аутоматски на екрану, ручно на екрану, користећи таблу 

за дигитализацију  или употребом ГПС-а. У новијој верзији софтвера додата је 

могућност директног повезивања на USGS TerraServer базу података и омогућавање 

басплатног скидања сателитских снимака и топографских карата, али наравно само за 

подручје САД-а. Didger је веома захвалан за коришћење. Поред тога што је једноставан, 

програм није ни хардверски веома захтеван. Задња верзија софтвера подржава 32-битне 

и 64-битне системе, захтева 500mb простора на хард диску, и 512 mb РАМ меморије 

(али препоручљиво је 1gb). Последња верзија програма је Didger 5, међутим 

дигитализација је рађена у верзији Didger 3, тако да ће у раду бити представљена ова 

верзија. 

 Surfer је потпуно функционални пакет за 3Д моделовање рељефа. Претвара  

раштркане x,y,z податке у мапе које имају квалитет за штампу. Surfer се истиче у 

стварању контура, вектора, осенчених рељефа, слика, 3Д модела жичаних и 3Д мапа 

рељефа. Вишеструке мапе се могу преклопити ради брзе идентификације трендова у 

подацима. Додатне услуге укључују прорачуне запремине, пеглање, прављење мозаика, 

филтрирање, обављање математичких прорачуна између површина, и још много тога. 

Surfer се пуно користи за моделовање терена, пејзажну визуализацију, рељефну 

анализу, прављење мрежа, волуметрију, генерисање 2Д мапа и друго. Такође није 

захтеван програм што се тиче хардвера, у суштини захтева исте карактеристике као и 

Didger. Последња верзија програма је Surfer 12 у коме ће и бити представљени 

резултати. 

 Изабрани софтвер је резултат пре свега због  компатабилности с обзиром да 

програме производи иста фирма. Анализа ДМТ је рађена уз помоћ програма ArcGIS 

односно ArcMap 10.1 и  ArcScene10.1 о којима овде неће бити речи, с обзиром да 

представља веома комплексан и широко познати софтвер многобројним ГИС 

корисницима. 
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3.2 Појам дигитализације и векторизације 

 Дигитализација представља превођење аналогне папирне карте у дигитални 

облик, а то се обично ради скенирањем. Скенирање репродукцијских оргинала треба 

обавити у што већој резолуцији због бољег квалитета. Углавном се скенирање врши у 

резолуцији од 300dpi и већој. Услед немогућности набавке оргиналних топографских 

карата у размери 1:25000 за подручје општине Бабушница (листови: Бела Паланка 583-

4-2 (Црноклиште), 583-4-3 (Боњинце), 583-4-4 (Бабушница), Пирот 584-3-3 (Камик), 

Власотинце 633-2-5-2 (Стрелац) и Брезник 634-1-1) топографска карата за подручје за 

које је требало извршити дигитализацију преузета је са сајта 

http://gis.srbijavode.rs/mhe/map_full.jsf?width=1366&height=600 из више делова, да би 

касније била спојена уз помоћ одређених програма. Приликом преузимања карте 

остављен је layer са границама општине, тако да је касније карта исечена по тој 

граници, што због смањења величине фајла, а и због боље прегледности односно 

ограничавања на само истраживано подручје. Наравно због свега овога добијена је 

карта мањег квалитета, због чега није било могуће извршити аутоматску и 

полуаутоматску векторизацију. Поступак векторизације за цело подручје је извршен 

ручно.  

 Следећи корак представља геореференцирање карте (калибрација). Калибрација 

је поступак којим се географска карта у растерском облику (добијена најчешће 

скенирањем) у одговарајућем програму географски орјентише. Калибрација се заснива 

на врло једноставном принципу: програму треба саопштити тачне координате неких 

тачака на карти, а он ће на основу тога моћи да израчуна географске координате свих 

осталих тачака (не тако једноставним) математичким усклађивањем географског 

координатног система карте са координатама тачака које чине скенирану карту. 

Калибрацију карата увек треба радити што је могуће прецизније и пажљиво, јер свака 

грешка ће се одразити касније на тачност очитавања координата са карте. 

Након тога треба изабрати тачке за калибрацију. Избор тачака које ће бити 

употребљене за калибрацију је битан – оне треба да буду што удаљеније једна од друге 

на карти. За калибрацују је најбоље користити тачке на угловима топографске карте и 

на њима су уписане тачне координате углова. Међутим, како је овде случај да је карта 

неправилног облика, за калибрацију су изабране екстремне тачке (северна, јужна, 
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западна и источна). Калибрацију вршимо тако што кликнемо на таб Image  Calibrate 

Image. 

 

 

 

 

 

 

 

слика бр. 4 Програмско окружење Didger-a 3са учитаном топографском картом (извор:Манић 

М.) 

 

слика бр. 5 Основна подешавања каллибрације карте у Didger-у (извор: Манић М.) 

У основном прозору подешавамо пројекцију и датум, да би већ у следећем прозору 

имали задатак да унесемо жењене координате. Као пројекција изабрана је UTM ( 

Universal Transverse Mercator) са WGS84 датумом (World Geodetic System 1984). 

Координате су добијене са истог сајта са ког је и скинута 

(http://gis.srbijavode.rs/mhe/map_full.jsf?width=1366&height=600), а трансформација 

координата je обављена уз помоћ портала http://www.geosrbija.rs/.   
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слика бр. 6 Унете координате (извор: Манић М.) 

Помоћу опције Add Point додајемо тачке за које ћемо унети тачне координате, или ако 

већ имамо пројекциони фајл можемо да га убацимо помоћу опције Load, и избећи 

калибрацију. Point број један представља северну тачку, број два источну, број три је 

јужна тачка а број четири представља западну тачку калибрације. Са слике се могу 

видети дате координате. 

  У следећем кораку бирамо методу помоћу које ће бити извршено 

геореференцирање. Didger нуди више метода: Affine Polynomial, 1st Order Polynomial, 

Thin Plate Spline, Natural Cubic Spline, Marcov Spline, Exponential Spline, Rational 

Quadratic Spline, Inverse Distance Square, 2nd  Order Polynomial и 3rd Order Polynomial. 

Пошто се у литератури највише спомиње Affine Polynomial метод референцирања је 

одрађен помоћу њега. 

 

 

 

 

 

 

 

слика бр. 7 Подешавање метода калибрације (извор: Манић М.) 
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На самом крају можемо изабрати јединице за дужину и површину. Тиме је процес 

калибрације односно геореференцирања готов. После тога следи најдуготрајнији део 

израде ДМТ-а, а то је векторизација изохипси. 

 Векторизацији приступамо преко опције Digitize, где у зависности од тога шта 

нам треба можемо изабрати Point, Polyline и Polygone. Процес уношења података за све 

три групе је у потпуности исти. Помоћу Digitize  Point опције векторизоване су све 

тригонометријске тачке. Опција Polygone је коришћена само за векторизацију границе 

општине (осим тога ова опција се употребљава нпр за дигитализацију језера или 

појединих објеката). У процесу векторизације изохипси коришћена је опција Polyline.  

 

слика бр. 8 Иницијална подешавања за векторизавију изохипси и додавање атрибута (извор: 

Манић М.) 

Пре него што се приступи исцртавању изохипси (или тачака) потребно је унети 

одређене податке о висинама. У табу Data Attributes под пољем Primary ID уносимо 

висину изохипсе (или тачке, ако векторизујемо Points). Ту се налазе још опције Line 

Properties, где бирамо жељену дебљину линије, стил и боју. Трећи таб Label Layout 

служи за одабир изгледа изохипсе на карти, односно који ће атрибути бити приказани 

(у овом случају висина) и где ће бити постављени, на почетку,средини или крају 

изохипсе, изнад, испод или да прекида изохипсу и слично.  
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Када се заврши са векторизацијом жељених објеката, приступа се експортовању 

података. Didger има мноштво формата који су доступни експорту, мада су многи од 

њих само графичког карактера и не могу садржати атрибутске податке. То су: AutoCAD 

(*dxf), Golden Software Data (*dat), ESRI Shapefile (*shp), Atlas Boundary (*gsb), Golden 

Software Blanking (*bln), MapInfo Interchange Format (MIF) (*mif), Golden Software 

Interchange (*gsi), Computer Graphic Metafile (*cgm), Windows Picture (Enhanced) (*emf), 

Windows Picture (*wmf), Windows Clipboard (*clp), Tagged Image (TIFF) (*tif), Windows 

Bitmap (*bmp), Targa (TrueVision) (*tga), PCX (Zsoft/Paintbrush) (*pcx), WordPerfect 

Bitmap (*wpg), Portable Network  Graphic Bitmap (*png), JPEG Compressed Bitmap (*jpg), 

PICT (MacIntosh) Bitmap (*pct), DCX (Multi page PCX) (*dcx) и CompuServe Bitmap 

(*gif).  

 

слика бр. 9 Процес векторизације изохипси (извор: Манић М.) 

Експорт је обављен на два формата, Golden Software Blanking (*bln) који је коришћен у 

раду са Surfer-om и ESRI Shapefile (*shp) који је коришћен у ArcGIS-у где је 

представљен рељеф уз помоћ ТИН методе. Притом је граница (полигон) извежена као 

засебан *bln фајл јер Surfer врши интерполацију између унетих координата,односно на 

местима где немамо никаквих унетих података (пошто је карта неправилног облика), 

тако да се карта која се мора ограничити на истраживано подручје. То постижемо тако 

што селектујемо границу и приликом експорта чекирамо опцију Selected Objects Only. 

Приликом експорта границе морамо означити и простор који ће бити избрисан, 0 je 

ознака за брисање свега што се налази споља, изван границе, а 1 за брисање свега што 
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је налази унутар границе. Тиме је процес дигитализације и векторизације карте у 

потпуности завршен. 

3.3 Гридовање података и интерполација 

 Пошто је векторизација карте обављена, може се приступити гридовању 

података тј. интерполацији у Surfer-у. Програм садржи дванаест различитих метода 

интерполације о којима је већ било речи у теоријском делу рада. 

 

слика бр. 10 Програмско окружење Surfera  (извор:Манић М.) 

Опцији гридовања приступамо преко Grid  Data. Бира се жељени фајл над којим ће 

бити извшена интерполација. Surfer препознаје седамнаест различитих формата над 

којима је могуће извршити гридовање, али у овом случају то је *bln. Такође могуће је 

учитавање Microsoft Office Excel табела као једноставних база података. 

 

 

 

 

 

 

слика бр. 11 Подешавање фрид опције у Surfer-у  (извор:Манић М.) 
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Подаци који се обрађују су заправо географска ширина, географска дужина и 

надморска висина који су сачувани у *bln фајлу. Наравно постоји и Advanced Options 

где је могуће за сваку методу интерполације извршити додатна различита подешавања, 

међутим овде нису коришћена. Све интерполације су одрађене са базичним 

подешавањима, осим што је број нодова стављен на 500 (за све методе). Тиме добијамо 

жељени грид фајл којим је могуће одрадити најразличитије карте које су доступне у 

Surfer-у. Међутим као што је раније већ речено програм врши интерполацију између 

координата односно  у празном простору (без података). Зато је потребно исећи грид 

фајл предходно извеженом границом у *bln формату. То постижемо преко опције  Grid 

Blank. Бирамо добијени грид фајл и *bln фајл границе (означена 1, да брише простор 

изван границе). Тиме је добијен нови грид фајл у коме се налази само дигитализовано 

подручје. Овде ће бити дат преглед свих метода, док ће остале карте које је могуће 

одрадити у Surfer-у бити приказане изабраном Kriging методом. 

 

слика бр. 12 Интерполиране изохипсе без границе истраживаног подручја; Црним круговима је 

представљен простор изван граница (извор:Манић М.) 

На следећим странама биће представљени резултати свих метода интерполације, 

ограничене границом на подручје извршене дигитализације. 
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слика бр. 13. Метода мерења података - Data metrics method 
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слика бр. 14 Метода инверзног растојања - Inverse distance to a power method 
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слика бр. 15 Кригинг- Kriging method 
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слика бр. 16  Локална полиномна интерполација - Local polynomial method
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слика бр. 17 Метода најмање закривљености- Мinimum curvature method 
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слика бр. 18 Модификована Шепард метода -Modified Shepard's method 
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слика бр. 19 Метода локалне средине – Moving average method
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слика бр. 20 Метода природног суседа - Natural neighbor method
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слика бр. 21 Метода најближег суседа - Nearest neighbor method
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слика бр. 22 Полиномска регрeсија - Polynomial regression
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слика бр. 23 Метода радијалних базних функција - Radial basis function method 
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слика бр. 24 Триангулација са линеарном интерполацијом – Triangulation with linear interpolation
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Интерполације су упоређене на основу дигитализованих изохипси, односно по највећој 

сличности са оргиналом. Дигитализоване изохипсе и коте су приказане уз помоћ 

ArcMap-а, а помоћу њих је израђен и ТИН модел на којем ће касније бити приказане 

различите анализе ДМТ-а које није могуће радити у Surfer-у (иначе се дигитализација 

може извршити и у ArcMap-у, али је Didger коришћен због мање захтевности и 

компатабилности са Surfer-ом).  

Метода мерења података (Data Metrics) није дала никакве резултате.  

Метода инверзног растојања (Inverse Distance To A Power) код интерполирања 

употребљава методу најмањих квадрата те је слична модификованој Шепардовој 

методи. Према томе требала би генерисати сличан модел. Но из добијених слика је 

видљиво да модели ове две методе нису слични и да модел добијен методом инверзних 

удаљености показује велика одступања. То се нарочито види у делу котлине где се 

овом методом добијају извесна удубљења.  

Кригинг интерполација (Kriging) је основни метод и један од најчешће коришћених 

метода, добро прихваћен у свим областима науке. Кригинг интерполација обезбеђује 

модел који је веома сличан моделу добијеног дигитализацијом. Контуре су готово 

идентичне у распореду. Наравно да постоје одступања, али од свих метода 

интерполације кригинг се показао као најзадовољавајућа метода узевши све у обзир. 

Једина одступања су у пределу котлине, али то је занемарљиво мало. 

Метода локалних полинома (Local Polynomial) одређује интерполиране вредности 

израчунавањем полинома који се најбоље поклапа са задатим тачкама, и у овом случају 

се показала ефикасном јер не показује велика одступања. Међутим, густина изохипси 

није задовољавајућа (све методе су приказане са истим интервалом) тако да се много 

губи на пластичности рељефа.  

Метода најмање закривљености (Minimum Curvature) показује извесна одступања. 

Густина изохипси је задовољавајућа, међутим као код методе инверзних удаљености у 

пределу котлине се јављају удубљења, која су овде још израженија.  

Модификована Шепардова метода (Modified Shepard’s Method) није дала жељене 

резултате. Нема континуитета, изохипсе су испрекидане и испреплетане, јављају се 

извесни многоуглови попут троуглова и трапеза. Тако се у овом случају ова метода 

интерполације није показала ваљаном. 
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Метода локалне средине (Moving Average) је у овом случају потпуно неупотребљива. 

Природни сусед (Natural Neighbor) има јеко великих одступања. Јављају се сличне 

ствари као са модификованом Шепардовом методом. 

Најближи сусед (Nearest Neighbor) уопште није дала добре резултате. Од свих метода 

које су дале неке резултате, ова показује највећа одступања у погледу изохипси. 

Изохипсе су и сувише оштре, а сем тога погазују невероватну разлику у односу на 

дигитализоване изохипсе. 

Полиномски регресију (Polynomial Regresion) убрајамо у глобалне поступке 

интерполације, иако и није прави интерполатор јер не предвиђа вредности на 

непознатим локацијама што је и видљиво из слике јер овом методом нисмо добили 

никакав приказ. 

Метода радијалних базних функција (Radial Basis Function) је дала добре резултате. 

После кригинга, ово је најуспешнија метода. Готово су идентичне и скоро да нема 

разлика. Главна разлика је у томе што је овој методи потребно много више времена у 

израчунавању него кригинг методи. За исту густину кригинг методи је потребно нешто 

више од минута (100.6 секунди) за прорачун, док је методи радијалних базних функција 

потребно чак 22 минута и 8,8 секунди. 

Метода триангулације са линеарном интерполацијом  (Triangulation With Linear 

Interpolation) настаје на принципу Delaunayeve триангулације и најефикаснија је кад су 

тачке густо и равномерно распоређене. На основу модела је видљиво да је на таквим 

деловима модел довољно тачан, док на деловима са неравномерним тачкама и малим 

бројем тачака модел има поприлично неугланчане површине. Ова метода не 

представља ТИН модел податка. 

3.4 Резултати истраживања 

 Surfer готово једним потезом генерише карте од такозваног грид фајла. Овде ће 

бити представљене те могућности. Наравно да за сваку направљену карту постоје многе 

опције у циљу њеног побољшања и визуелног изгледа, међутим овде се неће залазити у 

те финесе и опције, већ ће бити приказани готови резултати. Контурна мапа је 

дводимензионална представа тродимензионалних података. Контуре у суштини 

представљају изохипсе.Облик површине је приказан контурним  линијама, баш као код 
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топографских карата. Контурним моделом могу се представљати различите врсте и 

вредности параметара. У процесу израде рачунарског модела најчешће се користи у 

комбинацији са мрежним моделом или сам за себе, са 2Д или 3Д приказима.  Контурне 

мапе могу се бојити различитим нијансама, тако да се добије веома верна представа о 

висинској разлици. На контурној мапи могуће је вршити разна мерења, попут дужине, 

површине, али могуће је правити и профиле и вршити различита преклапања са овом 

картом . Image maps у суштини представљају изглед ДМТ-а, односно праве такву слику 

којој додељују  боје на бази Z вредности из грид фајла. Мапе сенчаног рељефа 

додељују боје на основу оријентације нагиба у односу на извор светлости. Вектор мапе 

приказују правац и магнитуде података користећи појединачно оријентисане стрелице. 

На пример, у сваком чвору мреже на карти, стрелица показује  у правацу најстрмијег 

дела ("низбрдо") и дужине стрелице су пропорционалне вектору нагиба. Наравно ова 

мапа долази до изражаја када се преклопи са 3Д моделом. Мапе вододелница приказују 

правац којим вода тече преко мреже. Карта вододелница разбија мрежу у сливовима и 

потоцима. Боје могу бити додељена басенима  и особине линија могу бити повезана са 

потоцима, односно рекама. Функционишу на примеру векторске карте, односно вода 

иде тамо где је највећи пад. 3Д жичани модели (3D Wireframes) су тродимензионалне 

представе грид фајла.Жичани модел  се креира повезивањем Z вредности дуж линија X 

и Y осе. У свакој раскрсници XY (грид чвор), висина жичаног модела је 

пропорционалана Z вредности додељенoj чвору. Број колона и редова у датотеци мреже 

одређује број X и Y линијa повучене на жичани модел. 3Д карте педстављају 

тродимензионални приказ простора. Могу се мењати боје, осветљење, вршити разна 

преклапања и слично. 

На следећих неколико страна биће приказане поменуте карте.
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слика бр. 25 - Обојена контурна карта настала кригинг интерполацијом  у Surfer-у  (извор:Манић М.)
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слика бр. 26 Приказ два произвољно изабрана профила у Surfer-у  (извор:Манић М.) 
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слика бр. 27 Изглед дигиталног модела терена (извор: Манић М.) 
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слика бр. 28 Сенчани рељеф (Ламбертианова метода рефлексије)  (извор:Манић М.)
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слика бр. 29 Вектор карта (показује пад) преклопљена преко контурне карте (извор: Манић М.)
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слика бр. 30  Карта вододелница и пројектованих речних токова (извор: Манић М.) 
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слика бр. 31 Жичани модел терена, преклапање по x и y оси (поглед са југоистока) (извор:Манић М.)
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   слика бр. 32 3Д модел општине Бабушница (поглед са југозапада) (извор: Манић М.) 
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Преко ових модела могуће је извршити различита преклапања. Овде ће бити приказан 

overlay 3Д модела са водотоцима. Лоша особина ове карте је што су сви токови 

приказани истом дебљином. Оverlay нагибa (вектор картe) и 3Д модела такође неће 

бити овде приказан, јер ће каснијом анализом ДМТ-а бити урађена карта нагиба. 

 

 

слика бр. 33  Водотоци на територији општине Бабушница преклопљени преко 3Д модела 

терена (извор: Манић М.) 

 

3.5 Анализа дигиталног модела терена 

 Процес квантитативне анализе рељефа познат је под називом дигитална 

геоморфометрија, дигитална анализа рељефа (дигитални анализа терена - ДТА) или 

дигитално моделирање рељефа. Термин дигитално моделирање рељефа је старији и 

често се у литератури меша с појмом дигитални модел терена (ДТМ), посебно кад се 

користе акроними наведених појмова (Шиљег А., 2013). За потребе анализе и 

представљања других карата коришћен је софтвер фирме ESRI ArcGIS 10.1. Америчка 

компанија нуди једну од најкомплетнијих ГИС решења у оквиру ArcGIS програмске 

колекције, које се користе за креирање, улаз, обраду, анализу података и приказ 

географских информација у геоинформационом систему. Програм омогућава 
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кориснику да формира различите врсте упита и обавља различите просторне анализе, 

као и креирање и приказивање графикона или мапе. Такође омогућава квалитетну 

штампу и припрему за штампу картографских материјала.  

Овде ће бити приказана карта дигитализованих изохипси која је служила као репер у 

избору интерполације у Surfer-у, затим ТИН модел терена добијен на основу 

дигитализованих изохипси. Такође ће бити представљене неке од могућности анализе 

ДМТ-a. Са ДМТ-ом је могуће радити најразчичитије анализе - генерисати изохипсе на 

било којој еквидистанци, одређивати експозиције, закривљеност падина, нагиб и сл. 

Преко екстензије 3D Analyst или Spatial Analyst се раде ова израчунавања, која имају 

велики геоморфолошки значај. Могућа је комбинација и са другим layer-има, па на 

основу тога формирати најразличитије врсте упита. На основу формираног дигиталног 

модела рељефа општине Бабушница израчунати су углови нагиба, и експозиције 

рељефа, као важни просторни параметари. Нагиб терена представља вертикални угао 

који заклапа површина терена са хоризонталном равни, а настаје као резултат деловања 

ендогених и егзогених геоморфолошких процеса. Експозиција представља положај 

површине рељефа у односу на стране света. Одређивање експозиције има велики 

практични значај и могу бити одређене у односу на четири главна правца света (север, 

исток, југ и запад) и четири допунска правца (североисток, југоисток, југозапад и 

северозапад) (Манојловић П., Драгићевић С., 2002). Сам процес израде карата обухвата 

више корака који нису од релевантне важности, тако да у раду неће бити приказани.
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слика бр. 34 Дигитализоване изохипсе и кот (А1 ФОРМАТ)
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слика бр. 35 Карта експозиције терена (извор: Манић М.) 
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слика бр. 36 Карта нагиба терена (извор: Манић М.) 
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слика бр. 37 Карта анализе видљивости (извор: Манић М.) 

Од дигитализованих изохипси помоћу опције Topo to Raster добијен је растер помоћу 

којег су приказане дате анализе. Даљом конверзијом у ТИН (опција Raster to TIN), 

добијен је тин фајл који може представити 3Д модел у програму ArcScene 10.1. Овде ће 

бити дат део приказа ТИН модела и преклапање са оргиналном топографском картом,. 
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Тако се може рећи да се добија 3Д топографска карта. Због лоше резолуције, биће 

приказани мањи делови терена.  

слика бр. 38 ТИН модел терена представљен у ArcScene 10.1 (извор: Манић М.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

слика бр. 39 Поглед на Лужничку котлину (извор: Манић М.) 

 

Приказани ТИН модел терена се у многим стварима разликује од терена представљеног 

у Surfer-у. ArcScene 10.1 има много веће могућности, поред бројних анализа које је 

могуће радити постоји и опција летења над тереном и могућност видео записа. Тако се 

може закључити да Surfer представља програм претежно за визуелизацију, међутим 

његова главна предност је веома мала захтевност у односу на  ArcScene и једноставност 

у раду. На следећим странама дат је приказ терена са одређених локација и преклоп 

терена са топографском картом од које је све и кренуло.                          .
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слика бр. 40 Поглед ка југозападу (извор: Манић М.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

слика бр. 41 Поглед на долину Лужнице (извор: Манић М.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

слика бр. 42 Поглед са југа (извор: Манић М.)  
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слика бр. 43 Overlay (преклапање) топографске карте и ДМТ (извор: Манић М.) 
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3.6 Упоредна анализа добијеног модела са ASTER GDEM V2, 

GTOPO30 и NASA NGA SRTM 3 

У овом делу биће дато кратко поређење дигитализованог ДЕМ-а, са бесплатним 

ДЕМ-овима различитих резолуција. Подаци су скинути са сајта 

http://gdex.cr.usgs.gov/gdex/. ASTER GDEM V2 има резолуцију од 30 m,  NASA NGA 

SRTM 3 има резолуцију од 90 m, док GTOPO30 има резолуцију од 30 лучних секунди 

(оko 1 km). Овде су дате њихове основне карактеристике.  

ASTER (The Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer) је настао 

у кооперацији између НASA-e и јапанског министарства економије, трговине и 

индустрије (METI), у сарадњи са научним и индустријским организацијама у обе 

земље. ASTER инструмент пружа веће могућности даљинске детекције у односу на 

старије Landsat тематске мапере и Јапанаскe Јерс-1 ОПС скенерe. ASTER снима 

податке високе просторне резолуције у 15 бендова, од видљивих, термалних, па до 

инфрацрвених таласних дужина, и пружа могућност стерео гледања за креирање 

дигиталног модела висина. Напредни свемирски радиометар за топлотну емисију и 

одбијање (ASTER) је напредни мултиспектрални скенер који је послат на NASINU 

свемирску летилицу Terra децембра 1999. Године. ASTER садржи три спектроскопска 

бенда  у видљиво блиском инфрацрвеном спектру (VNIR), шест спектроскопских бенда 

у краткоталасном инфрацрвеном (SWIR), и пет спектроскопских бенда у термалном 

инфрацрвеном (TIR) спектру, са основном резолуцијом од 15, 30, и 90 m. VNIR 

подсистем садржи један апарат за позадинско осматрање и за уздужно стереоскопско 

посматрање, што чини ове снимке погодним за извођење ДЕМ-а. Битна карактеристика 

која чини ASTER податке погодним за извођење ДЕМ-а јесте висина платформе (705 

km). (Forkuor G., Maathuis B., 2012). GDEM је добијен на резолуцији од једне лучне 

секунде (30 m) и стављен у World Geodetic System (WGS) 1984. Вертикална прецизност 

ДЕМ података је 20 м са 95% тачности без исправљања са копнених контролних тачака 

за појединачне слике. METI и NASA признају да је верзија 1 непотпуна због присуства 

појединих аномалија које се јављају у подацима који могу да утичу на прецизност и да 

ометају ефикасну употребу за поједине апликације. Прва верзија ASTER GDEM-a, 

објављенa у јуну 2009. године. ASTER побољшана GDEM V2 додаје 260.000 додатних 

стерео парова, побољшану покривеност и смањење појаву артефаката. Префињен 



 
 
 

69 
 

алгоритам омогућава побољшану резолуцију, хоризонталну и вертикалну повећану 

прецизност. 

SRTM је међународни истраживачки подухват који је добио дигиталне елевационе 

моделе на глобалном нивоу. Како би извео најкомплетнију базу података дигиталне 

топографије на свету  (пре ASTER GDEM 2009.) SRTM се састојао од специјално 

модификованог радарског система који се налазио на свемирском шатлу током 

једанаестодневне мисије STS-99 у фебруару 2002. године, заснованог на старијем 

свемирском радару - Spaceborne Imaging Radar-C/X-band Synthetic Aperture Radar (SIR-

C/X-SAR), претходно коришћеном на шатлу 1994. да би се добили  топографски 

подаци. SRTM који су направили NASA и NGA (National Geospatial-Intelligence 

Agency), прикупили су интерферометријске радарске податке који су коришћени од 

стране Jet Propulsion Laboratory (JPL) при извођењу готово глобалног (80% копнене 

Земљине површине) ДЕМ-a. SRTM је прва мисија при којој се користи свемирски 

интерферометријски SAR (InSAR). SRTM је био пробој у даљинском топографском 

очитавању стварајући најобухватнији ДЕМ света у високој резолуцији. (Forkuor G., 

Maathuis B., 2012) 

GTOPO30 је глобални дигитални елевациони модел са резолуцијом од 30 лучних 

секунди (око 1 km). GTOPO30 је изведен из више растерских  и векторских извора 

топографских информација. GTOPO30, завршен крајем 1996. године, развијен је у 

периоду од 3 године заједничким напором предвођеним особљем U.S. Geological 

Survey's Center for Earth Resources Observation and Science (EROS). 

 

 Digitalizovani 
DEM 

ASTER GDEM V2 GTOPO30 NASA NGA SRTM 
3 

MIN 332 m 315 m 364 m 321 m 

MAX 1618 m 1615 m 1487 m 1598 m 

MEAN 800,70 m 812,33 m 786,61 m 814,51 m 

STAND. DEV. 236,63 m 236,59 m 218,16 m 237,24 m 

MAX SLOPE 51,05° (123,72%) 61,53° (184,39%) 17,16° (30,88%) 52,29°(129,33%) 
AVERAGE SLOPE 14,14° (25,19%) 16,26° (29,18%) 6,04° (10,59%) 13,96° (24,85%) 
ST. DEV. SLOPE 8,78° 8,09° 2,91° 6,71° 

 

Табела бр. 4: Упоредни преглед минималне, максималне и средње висине са максималним и 

просечним нагибом терена (извор Манић М.) 
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слика бр. 44 Сенчани рељеф датих модела (извор: Манић М.) 

 

 

График бр. 1: Висине дигиталних модела (извор Манић М.) 
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Као што се из табеле, а и са слика може видети постоје знатне разлике међу моделима. 

Као најпрецизнији ДЕМ узима се ASTER GDEM V2. Он ће послужити као репер. 

Највећа одступања показује GTOPO30 што је и очекивано с обзиром да има најмању 

резолуцију. Дигитализовани ДЕМ показује разлику од 17 m што се тиче минималне 

висине, док је одступање од максималне висине само 3 m. Слична одступања показује и 

NASA NGA SRTM 3 у односу на ASTER GDEM V2. Он има мању максималн висину за 

17 m, а минимална висина већа је за 6 m. Што се нагиба терена тиче дигитализовани 

ДЕМ показује највећу сличност са NASA NGA SRTM 3. Разлике су незнатне. 

Максимални нагиб код дигитализованог ДЕМ-а износи 51,05° (123,72%), док код 

SRMT-а износи 52,29°(129,33%). Разлика између њих је само 1,24°, док је разлика 

између максималног нагиба ASTER и дигитализованог ДЕМ-а преко 10°. На сенчаном 

рељефу се виде поменуте разлике. ASTER GDEM V2 показује највећи ниво детаља. То 

се нарочито види у котлини, јер на дигитализованом моделу нема детаља због тога што 

ту пролази само једна изохипса. SRTM такође показује боље резултате у односу на 

дигитализовани ДЕМ, али знатно слабије у односу на ASTER. То се поново најбоље 

уочава у пределу котлине.  

 

слика бр. 45 Упоредни преглед истог произвољног профила (извор Манић М.) 

Као што се са графика може видети, највећу сличност показују ASTER и SRTM. 

Изабрани профил приказује минималне разлике. Поново највећа одступања показује 

GTOPO30, али и дигитализовани ДЕМ. На следећој страни биће приказано више 

профила, да би се разлике лакше уочиле и приметиле. Изабрана су три произвољна 

профила.  
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слика бр. 46 Произвољно изабрани профили, ред: Дигитализовани ДЕМ, ASTER GDEM V2, GTOPO30 и NASA NGA SRTM 3 (извор: Манић М.)
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ЗАКЉУЧАК 

 

 Живот се одвија у тродимензионалном свету. Географски информациони 

системи су један од најперспективнијих информацијских технологија данашњице с 

обзиром на широк спектар опција и области њихове примене. Посебно је изражен 

њихов значај у облику израде и анализе дигиталних модела терена. Замена класичних 

аналогних извора података дигиталним, с применом алгоритма за израчунавање 

појединих морфометријских параметара облика рељефа, омогућила је прецизно 

одређивање појединих квантитативних параметара рељефа. 3Д визуелизација се може 

дефинисати као метод рачунања који укључује прикупљање података, организацију, 

моделовање и тродимензионално представљање географских података. Излазни 

резултати дигиталног моделирања и анализе рељефа зависе пре свега од метода 

прикупљања података, густине узорака, методама интерполације, особинама рељефа 

(пре свега вертикална рашчлањеност), и примењених алгоритама. Развојем технологије 

прикупљања, обраде и визуелизације података о рељефу терена, ДМТ постаје све више 

стандардни продукт приказа рељефа. Преко базе податка о висинама терена омогућено 

је  да се применом једноставних алгоритама дође до квантитативних геоморфолошких 

параметра. Савремени софтверски пакети за моделирање терена, све више уводе 

рачунање ових параметра као стандардне корисничке функције. Дигитална 

картографија свакако представља будућност картографије, како у смислу 

једноставности коришћења, лаке обраде, тако и квалитета и тачности података. 

 У овом мастер раду је дат један од поступака добијања ДМТ-а. За генерисање 

ДМТ-а коришћени су алгоритми који су доступни у Surfer-у. Коришћено је 12 

интероплацијских метода, од којих су најбоље резултате дале кригинг и метода 

радијалних базних функција. Добијени резултати између ове 2 методе су готово 

идентични, али за приказ осталих карата коришћен је само кригинг. Поједине анализе 

добијеног ДМТ-а и ТИН модела су одрађени у ArcGIS програмском окружењу. Пре 

свега због ограничења у доступности подацима (топографска карта) није било могуће 

извести полуаутоматску векторизацију. Када би карте биле доступне, могуће је 

извршити скенирање у већој  резолуцији (па и тиме извршити аутоматску 

векторизацију) и било би пожељно видети одступања између ДМТ добијених 

аутоматском, полуаутоматском и ручном методом векторизација и међусобно 

упоредити моделе и дати оцену тачности овог модела. Уместо тога извршена је 
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компарација модела добијеног дигитализацијом са бесплатним ДЕМ подацима 

доступним на интернету. У ту сврху коришћени су ASTER GDEM V2, GTOPO30 и 

NASA NGA SRTM 3 са различитом резолуцијом. Квалитет добијеног модела општине 

Бабушница сигурно није најзадовољавајући. Ту се јављају и грешке као последица 

дигитализације великог подручја. Међутим, као најнепрецизнији ДЕМ може се узети 

GTOPO30, док су ASTER и SRTM приближно истог квалитета и прецизности. Дакле 

дигитализовани модел показује извесна одступања, али далеко мања од нпр. GTOPO30. 

Поред свега треба узети у обзир да је дигитализација вршена на картама које су 

израђене у периоду од 1968-1973. године, људски фактор тј. грешке, величину 

дигитализованог подручја итд. Сигурно је да би се дигитализацијом мањег подручја 

добили тачнији и квалитетнији подаци.  
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