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Моделовање геолошке грађе

• У Србији се за моделовање геолошке грађе 
најчешће користи Основна геолошка карта, 
размера 1:100.000, скенирана по листовима, уз 
које иде и легенда, на истом фајлу или одвојено

• На овим картама су осим геолошке подлоге, 
приказани и раседи, евентуално поједина 
клизишта итд.

• Геореференцирање се врши исто као и код 
топографских карата

• Дигитализују се полигони који представљају 
геолошку основу





Напомене!

• Може се десити да квалитет скенираних карата 
није задовољавајућ, па је очекивана прецизност 
геореференцирања знатно мања

• Различити научници су радили различите карте, 
па се може десити да се на „додиру“ две 
суседне карте не поклапа геолошка грађа

• Потребно је да се дигитализована геолошка 
подлога сврста у неколико уопштенијих стенских 
формација, како би даљи прорачуни били 
могући, за шта ће можда бити потребно 
консултовање стручњака



Моделовање педолошког покривача

• У Србији се за моделовање педолошког покривача 
најчешће користе педолошке карте размера 
1:50.000, скениране по листовима, уз које иде и 
легенда, на истом фајлу или одвојено

• Код ових карата је централни меридијан Париз, а не 
Гринич, па је на географску дужину неопходно 
додати 2°20’14,03’’, док географска ширина остаје 
иста

• Дигитализују се полигони који представљају 
педолошки покривач

• Карте нису урађене за целу територију Републике 
Србије

• Коришћени су старији називи за одређене типове 
земљишта





Моделовање рељефа

• О моделовању хипсометрије, нагиба терена и 
експозиције већ је било речи у претходном 
упутству

• Експозиција је приказана пикселима где сваки 
има вредност азимута – хоризонталног угла који 
заклапају правац севера и дати правац у смеру 
казаљке на сату и изражава се у степенима (0-
360°)

• Одређени алгоритми за рачунање експозиције 
рачунају и неекспониране површине (равне, 
нису окренуте ни на једну страну) и најчешће им 
додељују вредност -1



• Ако би желели да експозицију класификујемо на 4 
главне и 4 изведене стране света неопходан нам је 
спољашњи модул софтвера SAGA (инсталира се 
заједно са QGIS-ом)

• Модулу се приступа преко Processing Toolbox панела 
(ако није активан, активирати га из падајућег менија 
Processing -> Toolbox

• Неопходан модул је Reclassify values (simple), а до 
њега се најлакше долази кроз Search у панелу
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• На овај начин може се вршити класификација 
надморских висина у висинске зоне, нагиба на 
класе, али и других геопросторних података 
датих у растерском облику

Напомена!

• Када се приказују подаци само за одређени 
простор, неопходно је да се изврше прорачуни 
експозиције и нагиба из DEM-а, пре него што се 
растер исече по границама истраживане 
територије (Raster -> Extraction -> Clipper), јер би 
рачунање нагиба и експозиције код већ 
„исеченог“DEM-а створило проблеме у 
рачунању вредности за рубне пикселе



• Након покретања модула бира се растер чије се вредности 
класификују, услов замене вредности, препоручен је [2] (ако 
се у том случају класи доделе вредности од 100 до 200, класа 
ће садржати број 100, али не и 200).

• Затим се у Lookup Table прави табела са вредностима класа 
од-до и новом вредношћу те класе

• Могуће је повећавање или смањивање броја класа (редова)



Моделовање климатских 
карактеристика

• У овом случају моделоваће се средње годишње 
температуре и количина падавина

• Неопходни су вишегодишњи метеоролошки подаци 
са станица које се налазе унутар истраживане 
територије, али и у њеној близини

• Важно је да станице буду на различитим 
надморским висинама, као и да буду блиске 
минималним и максималним висинама 
истраживаног простора

• Прорачун се врши путем регресионе анализе, којом 
се пореде 2 скупа података, с тим што се унапред 
одређује која је зависна, а која независна 
променљива



• С обзиром да са порастом надморске висине по 
правилу опада температура, а расте количина 
падавина, надморска висина је у овом случају 
независна променљива

• У Excel-у или сличном софтверу се након 
сређивања података, бира најпре подаци из 
колоне независне, затим колине зависне 
промењиве и иде се на Insert Scatter (X, Y) Plot
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• Након тога се убацује линија тренда

• Неопходно је да се прикажу једначина и 
коефицијент детерминације (R2) за изабрани модел

• Што је R2 ближи броју 1, модел је тачнији

• Изабрати најпрецизнији модел, али избегавати 
Polynomial и Moving Average

y = 0.3981x + 604.37
R² = 0.9807
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• Добијену формулу унети у QGIS у Raster -> Raster 
Calculator, при чему x је DEM

• На тај начин се врши прорачун за сваки пиксел у 
растеру

• Бира се формат и димензије новог растера



Моделовање хидролошких 
карактеристика

• Моделовање се најчешће врши 
дигитализацијом река, језера и других 
хидролошких објеката са топографских карата

Напомена!

• Речна мрежа се мења током времена, под 
утицајем природних фактора и деловањем 
човека, па је податке са топографских карата 
неопходно ажурирати (снимци, новије карте)

• Такође, нека језера нису постојала када су се 
топографске карте правиле, па је неопходна 
накнадна дигитализације (снимци, новије карте)



Моделовање вегетације

• Моделовање се може вршити на основу CORINE 
Land Cover базе података, али и на основу 
података са мултиспектралних сателитских 
снимака

• Њихова предност је у томе што покривају и део 
спектра електромагнетног зрачења који није 
видљив људском оку

• У овом случају ће се користити снимци са 
LANDSAT 8 сателита, који се могу, уз бесплатну 
регистрацију, преузети са сајта:

https://earthexplorer.usgs.gov/



• Снимци се налазе у GeoTiff формату и код њих није 
извршена корекција у односу на рефлективност горњих 
слојева атмосфере (Top of Atmosphere (ToA) Reflectance)

• Зато је потребна корекција преко модула Geosud ToA
Reflectance (неопходна инсталација модула)

• Бирају се фајлови са снимцима и фајл са метаподацима 
на основу којих се врши корекција



• Кориговани снимци могу да се одвојено учитају у QGIS, 
али је могуће да се сви убаце у оквиру једног 
мултиспектралног фајла преко Raster -> Miscellaneous -> 
Merge

• Бирају се фајлови који ће бити део мултиспектралног 
фајла, његов назив, а треба назначити да се сваки фајл 
смешта у засебан спектрални канал (band - B)



• С обзиром да се фајл састоји из више спектралних канала, могућ је 
приказ преко колор композита, код којих разликујемо прави (RGB) и 
лажне (другачије комбинације спектралних канала)

• У Layer Properties се бира Style па Multiband color где се бирају канали 
који ће бити приказани

• На LANDSAT 8 снимцима RGB одговара 4., 3. и 2. каналу, па се таквом 
комбинацијом добија композит који одговара оном што би наше око 
видело



• Међутим, ако употребимо неку другу 
комбинацију спектралних канала, добијамо 
другачији приказ којим се истичу неке појаве или 
процеси

Прави колор композит Лажни колор композит



• Вегетација се из мултиспектралних снимака може 
моделовати преко различитих индекса (коефицијената), 
а најпознатији је NDVI (Normalized  Difference Vegetation 
Index), који се рачуна по формули:

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝑁𝐼𝑅 − 𝑅

𝑁𝐼𝑅 + 𝑅

• где је NIR – вредност на спектралном каналу из блиског 
инфрацрвеног дела спектра, R – вредност на 
спектралном каналу у из црвеног дела спектра
електромагнетног зрачења. У случају LANDSAT 8 
сателита, формула је следећа (Raster Calculator):

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝐵5 − 𝐵4

𝐵5 + 𝐵4

• На овај начин вредности коефицијента се увек крећу 
између -1 и 1



• Здрава четинарска шума име вредности блиске 
броју 1, са смањењем густине и квалитета 
вегетације смањује се вердност, а негативне 
вредности имају водене површине и неки 
антропогени објекти



Моделовање сеизмичког хазарда

• Ради се 
дигитализацијом 
постојећих карата или 
коришћењем готових 
векторских података

• Најчешће су зоне 
различите очекиване 
јачине земљотреса 
сувише грубо подељене, 
па ове податке треба 
узети са резервом



Моделовање угрожености 
клизиштима

• Користе се 2 врсте модела – хеуристички (када 
немамо подтке о клизиштима) и статистички 
(када постоје поуздани подаци)

• Код хеуристичких се додељују произвољно 
вредности одређеним параметрима, док се код 
статистичких прорачун врши на основу унапред 
постављених формула

• У овом случају ће се користити статистичкa 
метода – Probability Method, која подразумева 
израчунавање индекса подложности процесу 
клижења тла (Landslide Susceptibility Index - LSI) и 
класификацију добијених резултата на класе 
различите подложности клижења тла



• LSI се рачуна као сума тежинских 
коефицијената (Wij) за сваки урачунати 
параметар

LSI =  𝑗=1
𝑛 𝑤𝑖𝑗

Wij =  
𝐴𝑖𝑗
′∙(𝐴−𝐴′)

𝐴′∙(𝐴𝑖𝑗−𝐴𝑖𝑗
′)

• Где је Wij – вредност тежинског 
коефицијента класе i параметра j; Aij’ –
површина клизишта у одређеној класи i
параметра j; Aij – површина одређене 
класе i параметра j; A’ – укупна 
површина клизишта на посматраној 
територији; A – укупна површина 
посматране територије



• У овом случају као параметри ће се користити: 

• геолошка грађа, 

• нагиб терена, 

• удаљеност од водотока, 

• вегетација (начин коришћења земљишта)

• Неопходан нам је и податак о укупној површини 
истраживаног простора, као и о укупној 
површини свих установљених клизишта (урадити 
Dissolve (All) за клизишта)



• Геологија

• Након завршене дигитализације геолошке грађе, 
ради се Dissolve по типу стена

• Рачуна се површина за сваки тип и уписује се као 
атрибут и/или у Excel табелу коју сте добили 
током курса

• Затим се ради Intersect са спојеним клизиштима 
и добијене површине за сваки тип се такође 
уписују у табелу и/или атрибут

• Прорачун вредности за W може да се изврши у 
Excel-у, па да се вредности додају геологији (за 
сваки тип стена) као нов атрибут или да се у QGIS-
у преко Field Calculator-a директно израчуна у 
нови атрибут



• Након тога се врши конверзија вектора у растер, преко
Raster -> Conversion -> Rasterize (Vector to Raster)

• Бира се векторски лејер који се конвертује, атрибут чије 
ће вредности наследити пиксели насталог растерског 
лејера (W у овом случају), назив за растерски лејер, али 
број колона и редова растера или његова резолуција 
(препоручује се да одговара резолуцији DEM-a)



• Вегетација и начин коришћења земљишта

• Ради се преко CORINE Land Cover базе података, при 
чему је неопходно да се уради Dissolve по коду

• Рачуна се површина за сваки код и уписује се као 
атрибут и/или у Excel табелу коју сте добили током 
курса

• Затим се ради Intersect са спојеним клизиштима и 
добијене површине за сваки тип се такође уписују у 
табелу и/или атрибут

• Прорачун вредности за W може да се изврши у Excel-
у, па да се вредности додају за сваки код као нов 
атрибут или да се у QGIS-у преко Field Calculator-a 
директно израчуна у нови атрибут

• Након тога се врши конверзија вектора у растер, 
преко Raster -> Conversion -> Rasterize (Vector to 
Raster), по истом принципу као и код геологије



• Удаљеност од водотока

• Најпре се дигитализују сви токови, како на истраживаном 
простору, тако и на делу ван њега који се налази уз његову 
границу

• Затим се уради Dissolve (All), па се путем модула 
MultiDistanceBuffer поставе бафер зоне различите ширине око 
њих (видети у табели)

• С обзиром да ће бафер зоне прелазити границу истраживаног 
простора, неопходно је да се изврши Intersect са полигоном 
истраживаног простора

• Рачуна се површина за сваку зону и уписује се као атрибут и/или 
у Excel табелу коју сте добили током курса

• Затим се ради Intersect са спојеним клизиштима и добијене 
површине за сваку зону се такође уписују у табелу и/или атрибут

• Прорачун вредности за W може да се изврши у Excel-у, па да се 
вредности додају за сваку зону као нов атрибут или да се у QGIS-
у преко Field Calculator-a директно израчуна у нови атрибут

• Након тога се врши конверзија вектора у растер, преко Raster -> 
Conversion -> Rasterize (Vector to Raster), по истом принципу као и 
код претходних лејера



• Нагиб терена

• Преко модула Reclassify values (simple) изврши се 
рекласификација према задатим вредностима из табеле

• Затим се преко GRASS GIS модула r.stats израчунају 
површине за сваку класу и уписују се у Excel табелу коју сте 
добили током курса



• Затим се врши пребацивање векторског лејера са 
спојеним клизиштима у растерски

• Неопходно је да се клизиштима додели атрибут који 
ће имати вредност 1, пре конверзије, како би се 
постигло да клизишта имају вредност пиксела 1, а 
простор ван њих 0

• Потом се у Raster Calculator-у помноже класе нагиба и 
растер клизишта, чиме се добија да све што је унутар 
клизишта задржава своју вредност (множи се са 1), а 
ван клизишта има вредност 0 (множи се са 0)

• Новом растеру се преко r.stat израчунају површине 
класа у клизиштима, а добијене вредности се уписују у 
табелу чиме се прорачунава W за класе нагиба

• Неопходно је да се опет рекласификују вредности 
нагиба у класе, којима ће бити додељена вредност 
израчунатог W, као нови растерски лејер



• Рачунање LSI

• Добијени растерски лејери са вредношћу W за сваки параметар 
се сабирају у Raster Calculator-у да би се добио LSI

• Затим се врши класификација добијених вредности LSI на класе 
подложности процесу клижења тла

• Начина за класификовање има много и важно је напоменути да, 
у случају LSI, класификација која се уради за један простор неће 
дати добре резултате на другом простору, већ је потребно 
класификовање резултата за сваки простора засебно

• Један од могућих начина је анализа хистограма, где се гледају 
јасно уочљиви прелази



• Добар начин за тестирање резултата класификације је 
прорачун удела укупне површине клизишта у класама 
подложности, као и прорачун колики процента сваке 
класе заузимају клизишта (додатне табеле и 
графикони у Excel фајлу)
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• За прорачун ризика је неопходно да се укрсте 
добијени подаци са саобраћајном 
инфраструктуром, стамбеним и другим објектима 
итд.



Моделовање угрожености 
ерозијом
• Рачуна се по методи С. Гавриловића

Z = Y · X · (ϕ + I)

Z = коефицијент ерозије

Y = коефицијент отпора подлоге од ерозије

X = коефицијент заштићености подлоге од атмосфералија и 
ерозије

ϕ = коефицијент вида ерозије (обично се узима вредност од 
0,5 до 0,7 – уколико је DEM који се користи за нагиб 
резолуције 100 m, препоручена вредност је 0,65-0,7)

I = нагиб терена изражен као децимални запис процента (нпр. 
45% -> 0,45)



• Коефицијент нагиба терена (I) се рачуна тако што се 
на основу дигиталног модела висина (DEM) најпре 
израчуна нагиб терена у степенима, па се у Raster 
Calculator-у примени следећа формула (неопходна је 
јер се нагиб у % рачуна на основу нагиба у 
радијанима, па је неопходно да се степени пребаце у 
радијане):

I = tan(нагиб у степенима · 𝜋 / 180)

• Коефицијент отпора подлоге од ерозије се добија 
тако што се одеђеним типовима земљишта додељују 
одређене вредности на основу њихових одлика, а 
након тога се изврши конверзија вектора у растер

• Коефицијент заштићености подлоге од 
атмосфералија и ерозије се добија тако што се 
CORINE Land Cover класама додељују одређене 
вредности на основу њихових одлика, а након тога се 
изврши конверзија вектора у растер



CORINE Land Cover класе вредност

112 0,25

121 0,25

131 0,9

132 0,9

133 0,8

141 0,15

142 0,25

211 0,8

221 0,6

222 0,4

231 0,5

242 0,7

243 0,55

311 0,2

312 0,15

313 0,15

321 0,4

324 0,4

333 0,9

411 0,1

512 0

Тип земљишта вредност

Алувијално 0,3

Алувијално-делувијално 0,55

Барско 0,3

Делувијум 0,8

Еутрични камбисол 0,7

Еутрични камбисол у лесивирању 0,75

Камењар 0,4

Псеудоглеј 0,9

Псеудоглеј еродирани 1

Скелетно на карбонатним стенама 0,6

Смеђе на карбонатним стенама 0,6

Смеђе на магматским стенама 0,7

Смеђе на метаморфним стенама 0,8

Смеђе на пешчару, флишу, рожнацу 1

Смеђе на ултрамафитима 0,8

Вертисол 0,7

Вертисол еродирани 0,75
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• У Raster Calculator-у добијене вредности за сваки 
лејер се убацују у формулу за прорачун 
коефицијента ерозије

• Добијене вредности коефицијента ерозије се 
класификују на основу следеће табеле:

Категорија ерозије Z

Ексцесивна ерозија 1,0-1,5

Јака ерозија 0,7-1,0

Средња ерозија 0,55-0,7

Слаба ерозија 0,20-0,55

Врло слаба ерозија 0,01-0,20

Акумулација наноса 0





Моделовање угрожености 
бујичним поплавама
• Рачуна се на основу Flash Flood Potential Index-a (FFPI), по формули:

𝐹𝐹𝑃𝐼 =
𝑎1 · 𝑀 + 𝑎2 · 𝑆 + 𝑎3 · 𝐿 + 𝑎4 · 𝑉

 𝑛=1
4 𝑎𝑛

• где је M – коефицијент нагиба терена, S – коефицијент типа 
земљишта, L – коефицијент начина коришћења земљишта, V –
коефицијент густине вегетације, an – тежински коефицијенти ових 
параметара. Вредности коефицијената параметара се крећу у 
распону од 1 до 10 (од најмање подложног појави бујица, до 
најположнијег). Ако се сви параметри третирају као једнаки, односно 
са истим тежинском коефицијентом, формула гласи:

𝐹𝐹𝑃𝐼 =
𝑀 + 𝑆 + 𝐿 + 𝑉

4



• Коефицијент нагиба терена се рачуна тако што се на 
основу дигиталног модела висина (DEM) израчуна нагиб 
терена у степенима, а затим се прерачуна у проценте у 
Raster Calculator-у (следећа формула је неопходна јер се 
нагиб у % рачуна на основу нагиба у радијанима, па је 
неопходно да се степени пребаце у радијане):

% = tan(нагиб у степенима · 𝜋 / 180) ·100

• Затим се примени формула:

𝑀 = 10𝑛/30

• где је n – нагиб терена у %. Уколико је n ≥ 30%, онда је 
увек М = 10 (рекласификују се вредности тако да се 
вредностима које су преко 10 додели вредност 10, док се 
остале вредности не дирају) 

• Коефицијент типа земљишта се добија тако што се 
одеђеним типовима земљишта додељују вредности од 1 
до 10, на основу њихових одлика које су од значаја за 
настанак и развој бујичног процеса, а након тога се 
изврши конверзија вектора у растер



CORINE Land Cover класе вредност

112 4

121 4

131 9

132 9

133 8

141 3

142 4

211 9

221 7

222 6

231 6

242 8

243 7

311 3

312 2

313 3

321 5

324 5

333 9

411 2

512 1

Тип земљишта вредност

Алувијално 1

Алувијално-делувијално 3

Барско 1

Делувијум 8

Еутрични камбисол 7

Еутрични камбисол у лесивирању 7

Камењар 6

Псеудоглеј 8

Псеудоглеј еродирани 9

Скелетно на карбонатним стенама 6

Смеђе на карбонатним стенама 6

Смеђе на магматским стенама 5

Смеђе на метаморфним стенама 7

Смеђе на пешчару, флишу, рожнацу 9

Смеђе на ултрамафитима 7

Вертисол 7

Вертисол еродирани 7
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• За израчунавање коефицијента начина коришћења земљишта основу су 
представљале CORINE Land Cover класе, којима су додељиване вредности од 
1 до 10, у зависности од карактеристика значајних за настанак и развој 
бујичног процеса, а након тога се изврши конверзија вектора у растер 

• Коефицијент густине вегетације добијен је анализом мултиспектралних 
снимака са сателита LANDSAT 8, односно израчунавања BSI (Bare Soil Index) 
индекса за истраживани простор, који се рачуна по формули:

𝐵𝑆𝐼 =
(𝑆𝑊𝐼𝑅 + 𝑅) − (𝑁𝐼𝑅 + 𝐵)

𝑆𝑊𝐼𝑅 + 𝑅 + (𝑁𝐼𝑅 + 𝐵)

• где је SWIR – вредност на спектралном каналу из краткоталасног 
инфрацрвеног дела спектра, NIR – вредност на спектралном каналу из 
блиског инфрацрвеног дела спектра, R – вредност на спектралном каналу у 
из црвеног дела спектра, a B – вредност на спектралном каналу из плавог 
дела спектра електромагнетног зрачења. У случају LANDSAT 8 сателита, 
формула је следећа (Raster Calculator):

𝐵𝑆𝐼 =
(𝐵6 + 𝐵4) − (𝐵5 + 𝐵2)

𝐵6 + 𝐵4 + (𝐵5 + 𝐵2)

• С обзиром на то да се вредности коефицијента густине вегетације крећу у 
распону од 1 до 10, одређена је зависност између вредности BSI и 
коефицијента густине вегетације и добијена је формула (Raster Calculator):

𝑉 = 6,42 · ln(𝐵𝑆𝐼 + 1) +10



• У Raster Calculator-у добијене вредности за сваки 
лејер се убацују у формулу за прорачун FFPI 

• На основу анализе добијених вредности FFPI 
ради се класификација резултата на класе, 
сходно степену подложности бујицама 

• Добијени резултати показују могућност појаве 
бујица при одговарајућим условима

• Да ли ће заиста бити тако, зависи од великог 
броја фактора, па се због тога говори о 
предиспонираности, односно подложности 
простора за настанак и развој ове непогоде

• На основу добијених резултата врши се 
класификација водотока на класе, које 
представљају могућност појаве бујичних поплава 
на њима под одговарајућим условима



Моделовање угрожености 
шумским пожарима
• Рачуна се на основу индекса подложности шумским 

пожарима по формули:

𝑅𝐶 = 7𝑉𝑇 + 5 𝑆 + 𝐴 + 3(𝐷𝑅 + 𝐷𝑆)

• Где је RC – индекс подложности настанку шумских 
пожара, VT – индекс типа вегетације, S – индекс нагиба 
терена, A – индекс експозиције рељефа, DR – индекс 
удаљенсоти од саобраћајница и DS – индекс 
удаљенсоти од насеља

• Класификација добијених резултата на класе 
подложности



• Индекс типа вегетације се добија тако што се CORINE Land Cover 
класама додељују одређене вредности на основу њихових одлика, 
а након тога се изврши конверзија вектора у растер

• Индекс нагиба терена се добија тако што се нагиб терена добијен 
из DEM-a класификује путем Reclassify values (simple), при чему се 
класама додељују одређене вредности (већи нагиб = већа 
вредност)

• Индекс експозиције рељефа се рачуна тако што се експозиција 
добијена из DEM-a класификује путем Reclassify values (simple), на 
4 основне  и 4 изведене стране света (видети део о моделовању 
рељефа), при чему се класама додељују одређене вредности

• Индекс удаљености од саобраћајница се рачуна тако што се најпре 
дигитализују све саобраћајнице (чак и сеоски и шумски путеви), 
затим се споје са Dissolve (All), па се путем модула 
MultiDistanceBuffer поставе бафер зоне различите ширине око 
њих. С обзиром да ће бафер зоне прелазити границу 
истраживаног простора, неопходно је да се изврши Intersect са 
полигоном истраживаног простора, а затим да се доделе одређене 
вредности таквим зонама (ближе саобраћајницама = већа 
вредност) и да се изврши конверзија вектора у растер



• Индекс удаљености од насеља се рачуна тако што се најпре 
дигитализују сви стамбени, привредни, јавни и други објекти, 
па се путем модула MultiDistanceBuffer поставе бафер зоне 
различите ширине око њих. С обзиром да ће бафер зоне 
прелазити границу истраживаног простора, неопходно је да се 
изврши Intersect са полигоном истраживаног простора, а затим 
да се доделе одређене вредности таквим зонама (ближе 
објектима = већа вредност) и да се изврши конверзија вектора 
у растер

• У Raster Calculator-у добијене вредности за сваки лејер се 
убацују у формулу за прорачун RC

• На основу анализе добијених вредности RC ради се 
класификација резултата на класе подложности шумским 
пожарима



Предложене вредности

вредн

ост
вегетација и начин коришћења земљишта нагиб [°]

експозиц

ија

удаљеност

од објеката 

[m]

удаљеност

од путева 

[m]

5
четинарска шума, мешовита шума, 

дрвенасто-жбунаста вегетација
>35 S <500 <150

4 листопадна шума 25-35 SW, SE 500-1000 150-300

3
пољопривредне површине са природном 

вегетацијом, ливаде, виногради
10-25 E, W 1000-1500 300-450

2 пољопривредне површине 5-10 NW, NE 1500-2000 450-600

1 водене површине <5 N >2000 >600



Моделовање укупне угрожености

• Постоје 2 основна начина за моделовање 
укупне угрожености – први је да се све 
непогоде третирају подједнако, а други да се 
међу њима успостави одређена хијерархија у 
односу на вероватноћу појаве на одређеном 
простору, учесталост јављања и последице 
које остављају

• Код првог начина категоријама угрожености се 
додељују одређене вредности (1 за најнижу 
категорију, па навише), па се у Raster 
Calculator-у рачуна просечна вредност за све 
лејере (непогоде)

• Затим се врши класификација добијених 
резултата



• Међутим, неки простор није једнако угрожени свим 
непогодама, па је неопходно да се успостави хијерархија

• То се чини применом АХП методе (аналитички хијерархисјки 
процес)

• По успостављању значаја (ранга), прави се поређење између 
свих парова, при чему се формира матрица поређења

Ово значи да су клизишта 2 пута значајнија од ерозијеРеципрочне вредности



• Математичком операцијом квадрирања матрице добијамо нову, код које 
се сумирањем вредности за сваки ред матрице (критеријум) и дељењем 
сваке суме реда са укупним збиром добија коефицијент, односно значај 
за сваки критеријум

• У QGIS-у рачунање се врши преко модула Easy AHP (неопходна 
инсталација)

• Подаци се уносе у табелу (матрицу), након чега се кликне на Calculate и
Next, модуч избаци вредности тежинских коефицијената за сваки лејер, а 
даље се прорачунава укупна угроженост и прави нови растер

• Ако модул не буде могао да израчуна сам, неопходно је да се у помножи 
вредност тежинског коефицијента са вредностима класа угрожености за 
сваки лејер и да се саберу њихови резултати

• Након тога се врши класификација резултата на класе угрожености 



• Угроженост се може рачунати и за катастарске општине у 
оквиру једне или више општина, општине у оквиру округа 
итд.

• Преко модула Zonal Statistics се као растерски лејер изабере 
онај са некласификованим вредностима угрожености и 
изабере се векторски лејер за који се рачуна средња 
вредност (Mean)

• Ако желимо да добијемо податак о томе колика је 
процентуална заступљеност класа високе и врло високе 
угрожености у оквиру катастарских општина, најпре требамо 
да рекласификујемо угроженост тако да наведене 2 класе 
имају вредност 1 а остале 0

• Затим се преко модула Zonal Statistics рачуна Sum – показује 
укупан збир свих пиксела, а у овом случају број пиксела који 
спадају у класе високе и врло високе  угрожености – тај број 
помножити са површином пиксела како би се добили 
жељени подаци

• Ако се израчуна Mean, у овом случају он нам показује 
учешће тражених класа у укупној површини општине (као 
децималан запис)




