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Georadarska raziskava na delu parcel št.
1124/1 in 1123 k.o. Piran

Podlage za raziskavo
Podlaga za izvajanje raziskave so:
-

Ustno naročilo Barbare Hofman z dne 11. 7. 2011
Kulturnovarstveni pogoji, dokument ZVKDS OE Piran P/V-867/1-11 z dne 19. april 2011

V omenjenem dokumentu Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Piran, številka P/V-867/1-11
z dne 19. april 2011 ni eksplicitno navedeno, kaj je namen geofizikalne raziskave, niti niso omenjene
potencialne tarče (ploskovne, linijske ali točkovne).

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: 4 cm
Globinski doseg: 45 ns

Terenske georadarske meritve
Terenske meritve smo izvajali 13.7.2011 na delih parcel1124/1 in 1123 k.o. Piran (slika 1, 2). Na terenu, kjer
naj bi se izvajale meritve so se nahajale oziroma so obstajale fizične ovire za izvedbo meritev, in sicer:
-

fiksirana kovinska gradbiščna ograja,
gradbeni material,
porušen oziroma odstranjen rob (bankina) pomola,
cestišče, ki bi moralo biti zaprto ta ves promet,

zato smo raziskali le del predvidenega terena. Raziskani del smo razdelili v dva pravokotnika (slika 1), in
sicer:
Poligon
Dolžina (m) Širina (m) Površina (m2)
1
46
7,2
331,2
2
19.5
4.4
85,8
Georadarske raziskave smo izvajali po posameznih poligonih in sicer z meritvami v vzdolžnih profilih v
medsebojni razdalji 0.4 m (slika 3).
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Slika 1: Situacijska lega obeh izmerjenih poligonov.

Slika 2: Georadarske meritve .
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Slika 3: Izmerjeni georadarski profili na poligonu 1 (11-28) in poligonu 2 (32-42).
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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
Migracija
Krepitev signala

Interpretacija georadarskih podatkov
V omenjenem dokumentu Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Piran, številka P/V-867/1-11
z dne 19. april 2011 ni eksplicitno navedeno, kaj je namen geofizikalne raziskave, niti niso omenjene
potencialne tarče (ploskovne, linijske ali točkovne).
Uvod v interpretacijo: o uporabnosti georadarske metode v morskem okolju
Električna prevodnost in dušenje radarskih valov v morski vodi in s tem povezan globinski doseg
georadarske metode v morskem okolju
Električna prevodnost in dušenje radarskih valov v različnih snoveh odločilno vpliva na uporabnost
georadarske metode v različnih okoljih (Tabela 1). Zaradi električne prevodnosti morske vode (3000 mS/m)
in dušenja radarskih valov v njej (1000 dB/m) georadarska metoda ni primerna za raziskave v morskem
okolju. Morska voda radarski signal »prevaja vstran«, še preden bi se ta lahko odbil od potencialne tarče.
Zmogljivost tipične georadarske naprave je do okoli 150 dB, to pomeni, da se radarski signal zaduši v nekaj
centimetrih na zanemarljivo oziroma neuporabno raven. O (ne)uporabnosti georadarske metode v morskem
okolju poročajo številne razprave po svetu.
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Tabela 1: Parametri, ki so pomembni za georadarsko metodo in njeno uporabnost v različnih naravnih
okoljih. Povzeto po: http://www.eltesta.com/resources/application-notes/PDF/AN-1.pdf.
Material

Dielektrična
konstanta

Zrak
Destilirana voda
Sladka voda
Morska voda
Suh pesek
Namočen pesek
Apnenec
Muljevec
Melj
Glina
Granit
Sol (suha)
Led

1
80
80
80
3-5
20-30
4-8
5-15
5-30
5-40
4-6
5-6
3-4

Električna
prevodnost
(mS/m)
0
0,01
0,05
3000
0,01
0,1-1
0,5-2
1-100
1-100
2-1000
0,01-1
0,01-1
0,01

Hitrost (m/ns)

Dušenje (dB/m)

0,30
0,033
0,033
0,01
0,15
0,06
0,112
0,09
0,07
0,06
0,13
0,13
0,16

0
0,002
0,1
1000
0,001
0,03-0,3
0,4-1
1-100
1-100
1-300
0,01-1
0,01-1
0,01

Vprašanje plime in oseke v času zajema georadarskih podatkov
Meritve smo izvajali 13. julija 2011 dopoldan, gladina morja je bila relativno visoka. Površina pomola ob
morju je bila na različnih mestih 42 do 56 cm nad morsko gladino (slika 4, 5).
Postavlja se vprašanje, ali bi lahko dosegli večji globinski doseg ob nizki oseki. V zvezi s tem obstaja
pomislek. V kolikor so sedimenti (oz. nasutja) na pomolu prepojeni z morsko vodo, potem penetracija ne bo
večja kot je ob plimi, ne glede na to, da se sedimenti/nasutja nahajajo nad gladino morske vode. Če pa je
material nad morsko gladino suh, potem bi lahko dosegli večjo globino.
Interpretacija: tlakovanje raziskane površine in vpliv na raziskavo
Večji del raziskane površine je bil tlakovan s kamnitimi ploščami, debeline okoli 20 cm. Gre za plošče
plastnatega eocenskega flišnega peščenjaka, ki ga še vedno pridobivajo, tudi v slovenski Istri (na primer
Jelarji pri Škofijah).
Georadarska raziskava je bila izvedena z anteno, ki ima centralno frekvenco 500 MHz. To pomeni, da je
valovna dolžina EM valovanja v centralni frekvenci v zraku (RDP=1) 60 cm. Ocenjujemo, da je relativna
dielektrična konstanta (RDP) za omenjen peščenjak okoli med 6 in 7, valovna dolžina EM valov v
peščenjaku pa okoli 20 cm.
Zaradi efekta sklapljanja antene in tal (coupling, near field effect; Conyers & Goodman, 1997; Annan, 2003)
najvišji del terena, približno zgornjih 10-15 cm z omenjeno centralno frekvenco ne zajamemo. Ker je tlak
viden, kamnite plošče tudi niso bile predmet raziskave.
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Kamnite plošče so kot izrazito ploskovna struktura so imele na meritve nekoliko neugoden vpliv. Pogojevale
so namreč t.i. vpliv ponovitvenih odbojev – dupleksov (ringing effect; npr. Annan, 2003). Ta efekt nastane v
različnih primerih, med drugim tudi v primeru, ko se signal ujame med dve ploskvi in niha med njima. Tak
primer smo imeli na našem terenu, signal se je ujel med kamnit tlak in nivo morske vode. Dupleksi so
posebno močni v zgornjem deli snemalnega okna, v našem primeru do globine okoli 10 ns (približno 60 cm),
torej do nivoja morske gladine. Pod gladino morske vode pa praktično ni bilo za interpretacijo uporabnih
odbojev. Nekaj odbojev je na radargramih sicer vidno, vendar so to dupleksi, ki jih tudi z procesiranjem
nismo mogli popolnoma odstraniti.
Na globinskih rezih smo lahko ločili potek kanalizacijskega voda. Zdi se, da je ta zasut z bolj homogenim,
drobnozrnatim peskom/prodom, medtem, ko je na ostalem delu raziskanega terena nasutje nad starejšim
tlakom izključno debelozrnato. Spodnji tlak (slika 4) smo ugotovili le sporadično, verjetno je to posledica
dejstva da je bil vsaj ponekod odstranjen, kot tudi tega, da se nahaja na globini okoli 60-70 cm (slika 4), torej
pod nivojem gladine morja v času zajema georadarskih podatkov.

Slika 4: Del pomola, s puščicama sta označenikamniti plošči, verjetno del starejšega tlaka, ki je bil med
zajemom terenskih podatkov pod morsko gladino (na globini 70 cm) in na radargramih zato praktično ni
viden.
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Slika 5: Površina pomola je bila na različnih merjenih mestih med 42 in 56 cm nad morsko gladino.

Poligon 1, horizontalni (časovni) rezi
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Slika 6: Globinski rezi poligona 1. V zgornjih rezih (do globine 49 cm, to je približno gladina morske vode)
lahko sledimo izkopu za kanalizacijski vod, pod to globino so posamezni odboji, ki jih lahko interpretiramo
kot večje skale, ki segajo pod gladino morja in se zato ločijo od okolice. Razen tega se v tem območju
pojavljajo dupleksi, ki jih razlagam v tekstu. Pod globino 70 cm praktično ni nobenih odbojev, razen nekaj
dupleksov od kovinskih objektov (pokrov kanalizacije, …), ki jih nismo mogli odstraniti z obdelavo. Ti so
označeni s puščicami.
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Slika 7: georadarska profila št. 14 in 24.
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Slika 8: Izreza dveh georadarskih profilov (13 in 14). Razločno so omejeni odboji, ki so posledica
posameznih plošč peščenjaka. Te plošče so tudi razlog za pojav ponovitvenih odbojev (dupleksov;
»ringing«), ki segajo do globine približno 50 cm, do stika z morsko vodo in ki se z obdelavo ne morejo
povsem izničiti. Pod tem nivojem ni odbojev, ki bi jih lahko interpretirali.

Zaključek
Georadarska raziskava na pomolu v Piranu je postregla z rezultati, ki smo jih glede na uporabnost te
geofizikalne metode v danih razmerah tudi pričakovali. Omejitveni faktorji pri tej raziskavi so bili:
-

visok nivo morja in posledična onemogočena penetracija radarskih valov
pojav dupleksov, ujetih med pohodnimi ploščami in nivojem vode.

V kolikor se bo raziskava izvedla tudi na še neraziskanem terenu, se morajo zagotoviti ustrezni pogoji. To
pomeni: zapora prometa na prometnici, odstranitev gradbene ograje in vsega materiala iz območja raziskave
in tudi vsaj en meter izven tega območja ter natančen geodetski načrt območja raziskave ali označitev tega
območja neposredno na površini terena (spray, kreda).
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Priloga
Zgoščenka z digitalnimi georadarskimi podatki.
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