
1 
 

Naročnik: 
 
Franc Jurečič 
Drnovo 71 
8262 Leskovec pri Krškem 
   

 

 

 

 

Georadarska	raziskava	na	delu	parcele	
15/4		k.o.	Drnovo	
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Podlage	za	raziskavo	
 

Podlaga za izvajanje raziskave so: 

- kulturnovarstveni pogoji št.: 660/95-MT (ZVKDS, OE Ljubljana) z dne 15.12.2010 
- sprejem ponudbe št. 03/2011 z dne 17.1.2011 s strani naročnika 
- pooblastilo naročnika za izvedbo georadarske raziskave 
- soglasje naročnika za dostop do parcele 

 
 
 

Georadarska	oprema	
 

Meritve smo izvajali z georadarsko opremo proizvajalca MalaGeoscience, RAMAC GPR. Uporabljali 
smo 500 MHz zaščitene antene (Rx in Tx, medsebojna razdalja 18 cm). Nastavitve kontrolne enote ob 
snemanju: 

- Število vzorcev na sled: 1024 
- Število bitov na vzorec: 16 
- Število sledi na sekundo: 64 
- Razdalja med posameznimi sledmi: 3 cm 
- Globinski doseg: 45 ns 

 

Terenske	georadarske	meritve	
 

Terenske meritve smo izvajali 26.1.2011 na parceli 15/4 k.o. Drnovo. Zaradi fizičnih ovir na terenu 
(stopnice, škarpa, višji robniki, …) smo raziskovan teren morali razdeliti na šest manjših območij (slika 
1). Njihova velikost je sledeča: 

Poligon Dolžina (m) Širina (m) 
1 9.6 6 
2 17.5 4.5 
3 11.7 6 
4 10.7 3.5 
5 20 5 
6 10.7 3.5 

 

Georadarske raziskave smo izvajali po posameznih poligonih in sicer z meritvami v vzdolžnih profilih v 
medsebojni razdalji 0.5 m (slika 1).  
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Obdelava	(procesiranje	in	filtriranje)	georadarskih	podatkov	
 

Georadarske podatke smo obdelali s programskim orodjem REFLEXW (Sandmeier Software). Obdelali 
smo najprej posamezne georadarske profile v sklopu posameznega poligona.  

Obdelava je obsegala naslednje korake: 

- Umerjanje razdalj 
- Odstranitev šumov ozadja 
- Visoko in nizko frekvenčna filtracija 
- Zglajevanje 
- Krepitev signala 

 

Interpretacija	georadarskih	podatkov	
 

Namen raziskave je ugotoviti morebitne arheološke ostaline na raziskanem terenu. V tem kontekstu z 
georadarsko metodo lahko predvsem ugotovimo lego (položaj in globino) grajenih  pozitivnih struktur (na 
primer zidov) in tudi negativnih struktur (na primer jarkov). V ta namen smo iz profilov po posameznih 
poligonih konstruirali ploskovne globinske (časovne) reze. Manjše objekte, ki niso linijski, interpretiramo 
neposredno iz vertikalnih profilov (rezov). Interpretacija teh objektov je manj zanesljiva. 

V zvezi z interpretacijo so zelo pomembne informacije v zvezi z linijskimi komunalnimi vodi. Ti imajo 
lahko zelo podobne georadarske odboje kot morebitne arheološke linijske oblike. Lastnik zemljišča nam 
je okvirno pokazal lego vodovodne instalacije, telekomunikacij in nizkonapetostne električne napeljave 
na raziskovanem terenu. 

Interpretacija je grafično podana na sliki 2. 

 

Poligon	1	

 

Na poligonu 1 se nahaja vodovodni jašek, ki je viden tudi na georadarskih profilih. Na tem poligonu ni 
linearnih struktur. Edina neznanka na tem delu terena je polje veliko približno 0,5x0,5 m z močnimi 
amplitudami (slika 4; x=2,5 m; y=4 m) na globini med 90 in 120 cm (slika 5). 
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actual timeslice at: 12.85 ns; calculated depth 0.64 m  at v=0.1[m/ns] 

Slika 3: Globinski rez poligona 1. Kaotični odboji, predvidoma posledica strukture tal (predvidoma je to 
talni hoirizont B s posameznimi večjimi prodniki). Nobenih linearnih struktur. V spodnjem delu slike 
(x=4-5 m; y=5-6 m) vodovodni jašek.  

 

 

 

actual timeslice at 19.79 ns; calculated depth: 0.99 m  at v=0.1[m/ns] 

Slika 4: Globinski rez poligona 1. Kaotični odboji, predvidoma posledica strukture prodnate podlage. 
Vidna je manjša struktura, ki ne pripada podlagi, nedvomno antropogena. Možne so številne 
interpretacije. Lahko gre za večji kamen. Ni povezan z nobeno linearno strukturo. 
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Slika 5: Poligon 1, profil na y=4 m. Označena je neznana struktura, obstaja sicer možnost, da gre za večji 
kamen, najbrž pa gre za antropogeno strukturo. 

	

	

Poligon	2	

 

Na delu tega poligona je po pričevanju lastnika stala stara hiša. Na georadarskih posnetkih so vidne njene 
ruševine in temelji. Drugih struktur na tem poligoni ni. 

 

Slika 6: Poligon 2, georadarski profil 22. Rdeča črta prikazuje interpretirano površino proda. Morda gre 
za dno manjše prodne sipine. V osrednjem delu profila je struktura, interpretirana vogalni del temelja 
stare hiše. Po izjavi lastnika zemljišča je bila na približno tem mestu starejša hiša. Ta izjava bi se lahko 
skladala z georadarskimi podatki. 
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actual timeslice at: 22.86 ns; calculated depth: 1.14 m  at v=0.1[m/ns] 

Slika 7: Globinski rez poligona 2. Deloma ohranjeni temelji in ruševine, verjetno starejše hiše na tem 
mestu. Po izjavi lastnika zemljišča se je tu nahajala stara hiša. Označen je vogalni del temelja, ki je 
najbolje ohranjen. 

 

 

 

actual timeslice at: 23,61 ns; calculated depth: 1,18 m  at v=0,1[m/ns] 

Slika 8: Globinski rez poligona 2 podobna globina kot zgoraj. Deloma ohranjeni temelji in ruševine, 
verjetno starejše hiše na tem mestu. 
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Poligon	3	

Na tem območju z georadarskim pregledom ni bilo evidentiranih nobenih antropogenih struktur. 

 

 

actual timeslice at 14,34 ns; calculated depth: 0,72 m  at v=0,1[m/ns] 

Slika 9: Poligon 3, globinski rez. Brez vidnih antropogenih struktur, kaotični odboji prodnate podlage. 

 

 

 

Slika 10: Poligon 3, profil 32. Kaotični georadarski odboji, posledica strukture prodnatega sedimenta. 
Glede na tako neurejeno strukturo lahko sklepamo na nastanek tega sedimenta v nekdanjem rečnem 
koritu. Svetlejši odtenki v zgornjem delu profila nakazujejo večjo namočenost tal. 

 

Poligon	4	
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Tudi na tem območju z georadarskim pregledom ni bilo evidentiranih nobenih antropogenih struktur. 

 

 

actual timeslice at: 22,07 ns; calculated depth: 1,10 m at v=0,1[m/ns] 

Slika 11: Poligon 4, globinski rez. Brez linearnih antropogenih struktur. 

 

 

 

Slika 12: Poligon 4, profil 50. Zgornji del tal na tem poligonu je nasut (del nad rdečo črto). Pod tem 
nasutjem je peščen prod z neurejenimi georadarskimi odboji.  

 

Poligon	5	
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Ta poligon sekajo aktivni komunalni vodi, nizkonapetostni električni kabel, vodovodna napeljava in 
telekomunikacijski kabel. Drugih antropogenih struktur na tem poligonu z georadarsko raziskavo nismo 
ugotovili. 

 

 

Slika 13: Poligon 5, profil 53. Hiperbolični odboji od vodovodne in električne napeljave. Poševni odboji 
so verjetno posledica navzkrižne plastnatosti v peščenem produ. V zgornjem delu profila je tampon v 
debelini 40 do 60 cm. 

 

 

Slika 14: Isti profil kot zgoraj (slika 13), le da je zglajen (filter deconvolution). 
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actual timeslice at: 22,21 ns; calculated depth: 1,11 m  at v=0,1[m/ns] 

Slika 15: Globinski rez pod nivojem infrastrukturnih vodov, poligon 5. Brez antropogenih linearnih 
strulktur. 

 

Poligon	6	

Na tem območju je bil evidentiran novodobni vodnjak, ki je bi po pričevanju lastnika v uporabi še 
nedavno. Prekrit je s tamponom in betonom. Drugih struktur na tem poligonu na radargramih ni vidnih. 

 

 

Slika 16: Poligon 6, profil 72. Viden je zapolnjen vodnjak.  
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Zaključek	
 

Z georadarsko raziskavo niso bile ugotovljene strukture, ki bi jih lahko interpretirali kot ostanke 
arheoloških struktur. Vse evidentirane anomalije lahko interpretiramo z modernimi posegi (temelji 
starejše hiše, vodnjak) in infrastrukturni vodi: elektrika, voda, telekomunikacije. 

 

 

Priloge	v	digitalni	obliki	
 

Vse datoteke so v mapi drnovo_15_4_georadar.  Ogled je možen s freeware programom 
ReflexDataViewer ©Sandmeier software, ki je tudi priložen. 

- v podmapi ASCII so na terenu zajeti podatki v obliki MALA RD3 
- v podmapi ROHDATA so podatki konvertirani v program REFLEXW in 3D datoteke vseh 

poligonov 
- v podmapi PROCDATA so procesirani profili 
- v datotekah .pfl so shranjeni podatki o poteku procesiranja 

 


