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POVZETEK 

V diplomskem seminarju obravnavamo sestavo in delovanje georadarja ter iščemo najbolj 

učinkovite načrte poti za preiskovanje določenega območja, glede na natančnost in porabljen 

čas. V seminarju predstavljamo tri možne načine (kačo, spiralo navznoter in premikajoče 

okno), kako preiskati območje, ki je kvadratne oblike. Eksperimente smo izvajali z 

georadarsko napravo švedskega proizvajalca MALÅ. Preiskovanje smo izvedli z 250 MHz in 

500 MHz anteno. 

Ključne besede: georadar, načrti za preiskovanje izbranega območja. 

 

ABSTRACT 

In the seminar we present the fundamental principles of the ground penetrating radar 

operation. We search for the most efficient route to search the selected area regarding the 

accuracy and time spent. The seminar offers three different routes (snake, inwards spiral and 

moving window) to search the square-shaped area. Experiments were performed using the 

MALÅ GPR equipment. The selected area was searched by a 250 MHz and 500 MHz ground 

penetrating radar antenna. 

Key words: ground penetrating radar (GPR), different plans to map an area.  
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1 UVOD 

Prva odkritja zakopanih objektov pod površino z oddajanjem elektromagnetnih signalov 

segajo v leto 1904. Od osemdesetih let prejšnjega stoletja je georadar postal zelo popularen v 

inženirstvu in arheologiji, zaradi lažjega neinvazivnega lociranja zakopanih predmetov pod 

površino. Georadar uporabljajo na različnih področjih, kot je civilno inženirstvo, geotehnične 

meritve, nizke gradnje in v vojaške namene. Če se georadar uporablja za geološke preiskave 

(določanje mej med različnimi površinami, profiliranje jezerskega rečnega dna, določanje 

debeline ledu), ni pomembna visoka ločljivost, temveč globina prodiranja elektromagnetnega 

valovanja. Pri uporabi v inženirstvu (npr. iskanje zemeljskega plina, izdelovanje zemljevidov 

za zakopane kable in vodovodne instalacije) pa zaradi zahtev po natančnosti meritev 

potrebujejo čim večjo ločljivost, kar pa dopušča manjšo globino preiskovanja [1]. Študenti 

fizike na Fakulteti za naravoslovje in matematiko na Univerzi v Mariboru imamo možnost 

georadar uporabiti za meritve, ki jih izvajamo v okviru aplikativnih fizikalnih 

predmetov [2,3]. 

Pri raziskavah se srečujemo z različnimi območji. Od nas je odvisno, kako hitro bomo 

območje preiskali in s kolikšno natančnostjo. Arheološka izkopavanja, iskanja vodovodnih 

cevi, električnih in drugih napeljav so lahko zamudna in lahko trajajo tudi mesece. Namen 

diplomskega dela je ugotoviti najbolj učinkovit načrt poti za preiskovanje nekega območja 

glede na natančnost in porabljen čas.  

V diplomskem seminarju smo se osredotočili na tri različne načrte poti, s katerimi smo 

preiskovali testno območje. Načrte smo glede na obliko in potek poti preiskovanja 

poimenovali: kača, spirala navznoter in premikajoče okno. Pri načrtu kača in načrtu 

premikajoče okno smo imeli možnost obračanja georadarja izven preiskovanega območja. S 

tem smo povečali natančnost meritev. Pri načrtu spirala navznoter pa smo obračali v 

preiskovanem območju, kar nam je sicer zmanjšalo natančnost, vendar pa smo pridobili pri 

času. Eksperiment smo opravljali na sončen dan, da smo izvzeli vpliv vlage na meritve, prav 

tako smo izbrali območje brez močnejših elektromagnetnih virov, kot so transformatorji, 

radijski oddajniki, televizijski oddajniki. Okolica preiskovanega območja je dovoljevala 

obrate izven preiskovanega območja. 

V nalogi v nadaljevanju najprej opišemo delovanje in uporabo georadarja, temu sledi tudi 

podrobna predstavitev sestave georadarja in njegov fizikalni opis delovanja (poglavje 2). V 

poglavju 3 podamo fizikalni opis delovanja georadarja. Nato predstavimo sam eksperiment, ki 

smo ga izvajali z dvema različnima antenama, 250 MHz in 500 MHz, zaradi različne 

ločljivosti posamezne antene (poglavje 4). 

 

2 GEORADAR 

Georadar nam s pomočjo oddajanja in sprejemanja elektromagnetnega valovanja omogoča 

odkrivanje objektov pod površjem. Uporablja se na različnih področjih (tabela 1), kot so 

civilno inženirstvo, nizke gradnje in vojaški nameni. Princip preiskave tal z georadarjem je 

prikazan na sliki 1. Antena georadarja oddaja ojačano usmerjeno elektromagnetno valovanje. 

Valovanje se razširja skozi osnovni material/snov, dokler ne zadene objekta ali plasti, ki ima 

drugačno dielektrično konstanto kot osnovni material, ki ga obdaja. Ko valovanje doseže, na 

primer, zakopan objekt, se del valovanja od njega odbije in potuje nazaj do sprejemne antene, 

del pa nadaljuje pot navzdol. Antena je hkrati oddajnik in sprejemnik EMV. Časovna enota 

generira signale, ki jih antena oddaja in analizira signale, ki jih antena prejema. Prejeti 
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radarski signali se hranijo v snemalni enoti, prikazujemo pa jih na zaslonu. V nadaljevanju 

bomo najprej podrobno predstavili sestavo georadarja, ki ga imamo na Fakulteti za 

naravoslovje in matematiko, nato pa se bomo posvetili fizikalnemu opisu delovanja 

georadarja. 

 

CIVILNO 

INŽENIRSTVO 

- puščanje vodovodnih cevi; 

- iskanje zemeljskega plina, podpovršinskih voda; 

- izdelovanje zemljevidov za zakopane kable in vodovodne 

instalacije. 

GEOTEHNIČNE 

MERITVE 

- določanje mej med različnimi površinami; 

- detekcija olja pod ledom; 

- detekcija podzemeljskih prostorov; 

- profiliranje jezerskega/rečnega dna; 

- določanje debeline ledu; 

NIZKE 

GRADNJE 

- določanje debeline in strukturo cestišč (pločnikov, cest, avtocest, 

pristajalnih stez). 

VOJAŠKI 

NAMENI 

- iskanje kovinskih in nekovinskih min in drugih bombnih sredstev; 

- iskanje skritih podzemnih sob, skladišč; 

- preiskovanje sten (skriti oddajniki, mikrofoni).  

Tabela 1. Uporaba georadarja na različnih področjih [4] 

 

 

Slika 1. Shematska predstavitev osnovnega principa preiskave z georadarjem [5, 6] 

 

Osnovni sestavni deli georadarja so kontrolna enota ProEx, oddajne in sprejemne antene, 

zaslon, merilnik razdalje in kabelske povezave ter baterije. Kontrolna enota ProEx (slika 2) je 

administrator za zajemanje podatkov, vsebuje pa tudi prostor za napajalno baterijo, v 

notranjosti kontrolne enote je enota, ki generira signale. Trije paralelni 32-bitni procesorji 

kontrolirajo oddajni in sprejemni čas, zajemanje vzorcev in intervale vzorčenja. Te podatke 

kontrolna enota shrani v začasni pomnilnik in jih prenese v računalnikov grafični vmesnik ali 

pa jih prikaže na MALA XV zaslonu. Na kontrolni enoti imamo dva vtičnika, ki nam 

omogočata povezavo različnih anten preko optičnega, koaksialnega ali visokofrekvenčnega 

modula [7]. 
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Slika 2. Kontrolna plošča ProEx vsebuje optični in visokofrekvenčni modul, prostor za 

baterijo, priključek AUX ter priključek za merilnik razdalje, ki je na kolesu vozička, v 

katerega vstavimo kontrolno ploščo. 

Optični modul kontrolno enoto poveže z vsemi antenami preko optičnega vmesnika. Kabelska 

povezava optičnega modula je razdeljena na tri dele: T (transmitter/oddajnik), R 

(reciever/sprejemnik) in D (data/podatki). Uporabljamo ga skupaj z zaščitenimi antenami s 

frekvencami od 100-800 MHz [4]. Na kontrolni enoti je tudi visokofrekvenčni modul, ki ga 

uporabljamo skupaj z visokofrekvenčnimi antenami (1,2 GHz, 1,6 GHz in 2,3 GHz) [7]. 

 

Glede na postavitev poznamo dve vrsti anten: mono in bistatične antene. Pri monostatičnih 

antenah sta oddajnik in sprejemnik skupaj v enem ohišju (tabela 1), pri bistatičnih pa sta 

oddajnik in sprejemnik fizično ločena. Oddajno in sprejemno anteno lahko v tem primeru 

ločeno premikamo [8]. Pregled vseh anten, ki jih lahko uporabljamo skupaj s kontrolno ploščo 

ProEx, je na sliki 2. 

Globina, do katere prodre radarsko elektromagnetno valovanje, je določena s frekvenco 

oddanega valovanja. Standardne georadarske antene oddajajo valovanje s frekvenco od 

10 MHz do nekaj GHz. Za vsako frekvenco potrebujemo samostojno anteno, saj ne obstajajo 

antene, katerim bi lahko spreminjali frekvenco [9].  

Pomemben del opreme je tudi MALÅ XV zaslon (slika 4), ki nam omogoča sproten prikaz in 

interpretacijo podatkov iz kontrolne plošče ter jih shranjuje na notranji pomnilnik. Kadar 

opravljamo meritve z večjimi antenami, zaradi lažjega izvajanja meritev ponavadi 

uporabljamo voziček. Voziček (slika 5) nam omogoča udobnejše in natančnejše zajemanje 

podatkov z nekaterimi antenami večjih dimenzij. Na enem izmed koles ima pritrjen sprožilec-

merilnik razdalje, s katerim meri prepotovano razdaljo. Oddajanje elektromagnetnega 

valovanja imamo možnosti nastaviti glede na premik naprej ali v enakih časovnih intervalih, 

ki si jih lahko nastavljamo. Signale sproža kontrolna plošča ProEx. 
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Slika 3. Pregled vseh možnih anten, ki jih lahko uporabljamo skupaj s kontrolno enoto 

ProEx [7] 

 

Frekvenca 

antene: 
Lastnosti: 

250 MHz 

Srednja resolucija in srednja globina razširjanja 

elektromagnetnega valovanja je 8 m. 

Velikost antene:                     . 

500 MHz 

Nizka do srednja globina raziskovanja (6 m) in dobra 

resolucija. 

Uporaba: preiskovanje cestnih površin. 

Velikost antene:                     . 

800 MHz 

Zelo dobra resolucija z majhno globino razširjanja 

elektromagnetnega valovanja (2,5 m). 

Velikost antene:                     . 

Tabela 2. Monostatične zaščitene antene, ki so na voljo za uporabo na Fakulteti za 

naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru. 
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Slika 4. XV Mala zaslon, ki ima svoje lastno napajanje. Ima tudi multi-funkcionalni gumb, s 

katerim se lahko premikamo po meniju. 

 
 

Slika 5. Sestavljen georadar sestavljajo kontrolna plošča, antena, zaslon in voziček s 

sprožilcem na notranji strani levega zadnjega kolesa (prikazano na povečani sliki). Na sliki 

lahko vidimo tudi obe anteni; 500 MHz antena je na vozičku, 250 MHz antena je na klopi v 

ozadju. 

Ker je delovanje georadarja zelo odvisno od količine in hitrosti trošenja energije iz baterij, je 

njegovo delovanje omejeno na maksimalno 4 do 6 ur delovanja. Baterija na anteni se hitreje 

prazni, zato je za izvajanje dolgotrajnejših eksperimentov dobro imeti 3 baterije za napajanje 

antene, 2 bateriji za napajanje kontrolne plošče in eno baterijo za Mala XV zaslon. Ob dneh, 

ko je zunanja temperatura okoli 20°C, lahko s takim setom baterij opravljamo meritve 

približno 10 ur. Na časovno omejenost delovanja georadarja močno vpliva vreme, kajti 

baterije se hitreje praznijo v mrzlih dneh, npr.: pri zunanji temperaturi približno 0°C, lahko s 

tem setom baterij opravljamo meritve približno 6 ur. Polnjenje baterij traja približno 12 ur, ta 

čas je potrebno upoštevati pri trajanju meritev, ki jih ne moremo dokončati z eno polnitvijo 

seta baterij, ker so polnilci dragi. Običajno imamo le en polnilec za eno vrsto baterij. 
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3 FIZIKALNI OPIS DELOVANJA GEORADARJA 

Osnova delovanja georadarja je interakcija elektromagnetnega valovanja s snovjo, skozi 

katero se razširja. Elektromagnetne pojave opišemo z Maxwellovimi enačbami. V 

diferencialni obliki se elektromagnetne enačbe v snovi glasijo [9]: 

 ⃑⃑   ⃑   
  ⃑ 

  
 , 

(1) 

 ⃑⃑   ⃑⃑     
  ⃑⃑ 

  
 , (2) 

 ⃑⃑   ⃑⃑    , (3) 

 ⃑⃑   ⃑    , (4) 

kjer je  ⃑  jakost električnega polja,  ⃑  gostota magnetnega polja,  ⃑⃑  jakost magnetnega polja,  ⃑⃑  
gostota električnega polja,    gostota električnega toka,    gostota prostega objetega 

električnega naboja in    čas. 

Količine v Maxwellovih enačbah, ki vsebujejo lastnosti snovi, so     ⃑⃑      ⃑ . V izotropnem 

prostoru jih z  ⃑      ⃑⃑  jih povezujejo naslednje enačbe: 

     ⃑  , 
(5) 

 ⃑      ⃑⃑  , (6) 

 ⃑⃑      ⃑  , (7) 

kjer je   električna prevodnost,   je magnetna prepustnost (permeabilnost),    je magnetna 

permeabilnost vakuuma,   je dielektrična konstanta snovi in    je dielektrična konstanta 

vakuuma. V nadaljevanju se bomo omejili na preiskovanje nemagnetnih snovi      . Skozi 

snov z dielektrično konstanto   se elektromagnetno valovanje razširja s hitrostjo   [5]: 

  
  

√ 
  , (8) 

kjer    je hitrost elektromagnetnega valovanja v vakuumu. Torej, večja kot je dielektrična 

konstanta, manjša je hitrost razširjanja elektromagnetnega valovanja skozi snov.  

 

SNOV   
  

[dB/m] 

Zrak 1 0 

Voda 80 0.1 

Slana voda 80 1 000 

Glina 4-40 1-300 

Suh pesek 3-5 0.01 

Kamnit pesek 20-30 0.03-0.3 

Led 3-4 0.01 

Tabela 3. Dielektrična konstanta   za nekaj najbolj pogosto preiskovanih snovi in slabljenje 

    valovanja v snovi [10]. 
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Globina, do katere lahko preiskujemo materiale, je odvisna od lastnosti materiala (od 

dielektrične konstante, magnetne prepustnosti in električne prevodnosti), vlage površja in 

frekvence antene. Zmanjšanje jakosti elektromagnetnega valovanja z oddaljenostjo od izvora 

podamo s slabljenjem    : 

           
  

    
 , (9) 

kjer je    jakost elektromagnetnega valovanja, ki ga oddaja antena,      pa jakost 

elektromagnetnega valovanja na oddaljenosti   od antene. Dejavnike, ki vplivajo na slabljenje 

elektromagnetnega valovanja, lahko v splošnem razdelimo na sistemske in geološke (slika 6). 

Med sistemske lastnosti spadajo predvsem izgube pri oddajanju in izgube, ki nastanejo zaradi 

neravnega terena [1]. 

 

Slika 6. Dejavniki, ki vplivajo na slabljenje.    in    sta razdalji do zgornje in spodnje strani 

zakopanega objekta [1]. 

Dodatne izgube se pojavijo zaradi geometrijskega širjenja valovanja. Elektromagnetni signali 

se razširjajo v obliki stožca pod kotom 90°, zato intenziteta pada s kvadratom oddaljenosti od 

antene, poleg tega pa se manjša še zaradi absorpcije v snovi: 

     
  

         , (10) 

 

kjer je    prostorski kot, v katerega se razširja valovanje,   koeficienta dušenja in je odvisen 

od frekvence elektromagnetnega valovanja   ter od dielektrične konstante   in prevodnosti 

snovi   [1]: 
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   √
      

 
 √  

  

    
       . (11) 

Iz enačbe (11) lahko vidimo, da širjenje elektromagnetnega valovanja ovirajo snovi z visoko 

električno prevodnostjo in visoko dielektrično konstanto [1]. 

 

3.1 LOČLJIVOST 

 

Ločljivost je definirana z Rayleighjevim kriterijem ločevanja dveh bližnjih objektov z 

optičnim sistemom z ozko vstopno režo. Dva izvora ločimo, če vrh uklonske slike enega 

objekta  pade v minimum uklonske slike drugega. Širina uklonskega vrha je manjša pri manjši 

valovni dolžini. Z anteno, ki generira elektromagnetno valovanje z višjo frekvenco, lahko 

zaznamo manjše objekte. Vendar pa takšni elektromagnetni valovi prodrejo manj globoko, ker 

je absorpcijski koeficient večji (glej enačbo (10)) [1]. 

Pri uporabi so pomembne vertikalna, horizontalna in bočna ločljivost. Vertikalna ločljivost je 

odvisna od valovne dolžine elektromagnetnega valovanja in je torej obratno sorazmerna s 

frekvenco. Horizontalna ločljivost je odvisna od valovne dolžine in oddaljenosti predmeta od 

antene ter je definirana s pomočjo prvega Fresnelovega območja   : 

   √
     

     
 , (12) 

Kjer je   valovna dolžina,    globina vrhnjega dela objekta in    globina spodnje strani 

objekta (slika 6). Če je zakopan objekt približno enak velikosti prvega Fresnelovega območja 

(slika 7), je slika jasna, če pa je manjši, se slika zamegli oz. je popačena [8]. 

 

 

Slika 7. Velikost prvega Fresnelovega območja določa horizontalna ločljivost georadarja [1] 

 

Bočna ločljivost je odvisna od širine žarka elektromagnetnih valov prav tako pa nanjo vpliva 

tudi razširjanje elektromagnetnega valovanja v obliki stožca. Bočna ločljivost je večja pri 

ožjem žarku, kar razberemo iz slike 8. 
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Slika 8. Bočna ločljivost je odvisna od širine žarka [5] 

Kako v praksi ločljivost vpliva na meritve, je prikazano na sliki 9, kjer vidimo, da lahko z 

visokofrekvenčnimi valovi natančneje določimo debelino plasti      v primerjavi s srednje- 

in nizkofrekvenčnimi valovi. 

 

Slika 9. Detekcija plasti z debelino    s tremi antenami, ki se razlikujejo po frekvenci 

oddajanja elektromagnetnega valovanja. Z visokofrekvenčnim elektromagnetnim valovanjem 

       lahko določimo tako zgornjo (A) kot tudi spodnjo mejo (B) plasti. Z 

elektromagnetnim valovanjem srednjih frekvenc          še vedno lahko določimo obe meji, 

zgornjo (D) in spodnjo (E), vendar je ločljivost slabša. Pri nizkih frekvencah        lahko 

zanesljivo določimo le zgornjo mejo (G) plasti [1, 8]. 

 

4 EKSPERIMENT 

Namen eksperimentalnega dela je bil poiskati najbolj učinkovit načrt za preiskovanje območja 

glede na porabljen čas in glede na natančnost. Za izvedbo eksperimenta smo si izbrali 

območje v obliki kvadrata, velikosti        , kjer se je nahajal tudi testni objekt - 

kanalizacijski jašek (slika 10). Merili smo na asfaltiranem parkirišču pri trgovini. Po označitvi 

terena smo začeli izvajati različne načrte poti. Uporabljali smo dve različni anteni (250 MHz 

in 500 MHz) zaradi različnih ločljivosti posamezne antene. Za izvajanje meritev smo izbrali 
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najboljše možne pogoje. Površje ni bilo vlažno in prostor ni bil omejen za obračanje izven 

preiskovalnega območja. Velikost preiskovanega območja je bila sorazmerno majhna v 

primerjavi z zmogljivostmi georadarskega napajanja. 

 

Slika 10. Preiskovalno območje        . Z oranžnim krogom je označen kanalizacijski 

jašek s premerom 0,66 m. 

Uporabili smo tri različne načrte za preiskovanje izbranega območja. Za prikaz načrta 

premikanja vozička smo uporabili znake, podane v tabeli 4. Načrt poti, kjer se po polju 

premikamo ravno gor in dol z ostrimi zavoji izven območja, smo poimenovali kača (slika 

11a). Namesto premikanja gor in dol se lahko premikamo tudi levo in desno (slika 11b). Načrt 

poti, kjer se premikamo v obliki spirale proti središču preiskovanega območja, smo 

poimenovali spirala navznoter (slika 12). Tretji načrt smo poimenovali premikajoče okno 

(slika 13), saj se po polju premikamo z vedno enakimi dolgimi zavoji zgoraj in spodaj, kjer je 

zgornji zavoj polovica celotne dolžine preiskovanega območja. V vseh načrtih smo upoštevali 

širino vozička, ki znaša       . Polje smo tako preiskovali vedno z razmikom širine vozička, 

saj smo se v naprej prepričali, da z obema antenama zaznamo objekt pod površino, zaradi 

razširjanja elektromagnetnih valov v obliki stožca. 

 

OZNAKA POMEN OZNAKA POMEN 

 
Mesta, kjer smo z 

vozičkom opravljali 

meritve. 

 
Označen položaj ˝trigger-ja˝ 

oz. merilnika razdalje na 

kolesu vozička. 

 
Voziček po obratu. 

 Smer premikanja vozička. 

 

Tabela 4. Legenda znakov, ki so uporabljeni na slikah načrtov poti 
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Slika 11. Načrt kača. Premikamo se lahko a) gor in dol ali b) levo in desno.  

 

 

Slika 12. Načrt spirala navznoter 

Začetek 7 m 

7 m 
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Slika 13. Načrt premikajoče okno. Črne puščice prikazujejo pot georadarja. Modre puščice 

prikazujejo pot georadarja v obratu za lažjo predstavo. Rdeči in modri pravokotniki 

ponazarjajo georadar v polju, različnih barv so izključno zaradi lažje predstave. 

 

4.1 MERITVE IN REZULTATI 

 

4.1.1 Načrt poti kača 

Meritve po načrtu kača smo izvajali, kot je narisano na sliki 11. Izvedli smo jih z 250 MHz in 

500 MHz anteno. Razdalja med središčem vozička na sosednjih tirih na poti gor/dol in 

levo/desno je bila           m. Da smo preiskali celotno območje, smo šli gor/dol oz. 

levo/desno N-krat. Dolžina ( ) preiskovanega območja je bila          , medtem ko je 

bila upoštevana širina vozička              . Kolikokrat moramo iti po polju gor/dol oz. 

levo/desno, izračunamo iz dolžine območja L in širine vozička  : 

  
 

 
 , 

 

(13) 

tako je dolžina poti opravljene v polju enaka:      in v primeru, ko je      , znaša 

približno 77 m. Dejanska prepotovana pot je večja, saj izven območja georadar obračamo. 

Obrat v desno je daljši kakor obrat v levo (glej sliki 11a, b). Obrat v desno dodatno prispeva 

          , obrat v levo pa            . Skupno prepotovano dolžino tako izračunamo kot: 

                        , (14) 

Začetek 
7 m 

7 m 
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kjer je      število obratov v desno in      število obratov v levo. Če je      , imamo 

5 obratov v desno in 5 obratov v levo, torej je izračunana prepotovana dolžina enaka 102 m. 

Na terenu je skupna izmerjena prepotovana dolžina    
    znašala približno 98 m. Za celotno 

pot smo v povprečju porabili čas           min. Tako dobimo povprečno hitrost ( ̅) 

premikanja vozička po polju, ki je znašala        m/s. Vsi podatki s terena so zbrani v 

tabeli 5. S pomočjo povprečne hitrosti in izračunane skupne dolžine poti, lahko ocenimo tudi, 

koliko časa bi potrebovali, da bi preiskovali območja večjih dimenzij (tabela 6). Vidimo, da 

pri območju velikosti              porabimo približno 34 ur za preiskovanje območja., 

medtem, ko za preiskovanje območja velikosti              porabimo približno 850 ur. 

Vendar pa je to čas samega preiskovanja, brez časa, ki ga dodatno potrebujemo za polnjenje 

baterij, ta pa znaša približno 12 ur na eno polnjenje. 

 

  11   7,00 m       [min] 

     5      3,0 m gor/dol 
250 MHz          

500 MHz          

     5      2,0 m levo/desno 
250 MHz          

500 MHz          

Tabela 5. Podatki, ki smo jih dobili pri preiskovanju polja z načrtom kača.   predstavlja 

število hodov po polju,      je število obratov v desno,      je število obratov v levo,   je 

dolžina preiskovanega polja,      je dolžina obrata v desno,      je dolžina obrata v levo in      

čas, ki smo ga potrebovali, da smo preiskali polje s posamezno anteno. 

 

    
[m] 

    
[   ] 

     

      
   

 

37           / 

83          / 

102             / 

203              / 

                        7-krat 

                       170-krat 

Tabela 6. Izračunana skupna dolžina poti       premikanja vozička po načrtu kača. Velikost 

območja je bila    . Čas     , je čas, ki bi ga potrebovali, da bi enkrat preiskali kvadratna 

območja različnih velikosti po načrtu kača.    je število zamenjav baterij. Zamenjava baterij 

je potrebna, če je porabljen čas preiskovanja večji kot 300 min, kar ustreza velikosti 

preiskovanega območja približno          .  

V primeru načrta poti kača se z georadarjem po polju premikamo vedno v eni smeri, zato se 

nam lahko vitki predmeti pod površjem v smeri gibanja skrijejo. Zaradi večje natančnosti 

moramo polje preiskati dvakrat, torej ne samo gor in dol, pač pa tudi levo in desno, kar nam 

podvoji preiskovalni čas. Če že v naprej vemo, da se v smeri gibanja z georadarjem ne 

nahajajo vitki predmeti pod površjem, pa lahko meritev izvajamo samo enkrat. Dejanske 

meritve s terena so predstavljene na slikah 14 in 15. Na slikah so vidna področja, kjer smo 

zaznali kanalizacijski jašek, prav tako je lepo vidna razlika v ločljivosti med zajemanjem 

podatkov z 250 MHz in 500 MHz anteno.  
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a) 

 

b) 

 

Slika 14. Zaznava kanalizacijskega jaška z georadarjem v primeru preiskovanja območja z 

250 MHz anteno z načrtom poti kača. a) Preiskava v smeri gor in dol. Na kanalizacijski jašek 

smo naleteli na razdalji 74 m od začetka opravljanja meritev. b) Preiskava v smeri levo in 

desno. Kanalizacijski jašek zaznamo na 22 metrih od začetka opravljanja meritev. 
 

a)  

 

b) 

 

Slika 15. Zaznava kanalizacijskega jaška z georadarjem v primeru preiskovanja območja s 

500 MHz anteno z načrtom poti kača. a) Preiskava gor in dol; kanalizacijski jašek zaznamo na 

55 m od pričetka meritev in b) preiskava levo in desno; kanalizacijski jašek zaznamo na 21 m 

od pričetka meritev. 

Kanalizacijski jašek. 

Kanalizacijski jašek. 

Kanalizacijski jašek. 

Kanalizacijski jašek. 
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4.1.2 Načrt poti spirala navznoter 

 

Meritve po načrtu spirala navznoter smo izvajali, kot je narisano na sliki 12. Tudi te meritve 

smo izvedli z 250 MHz in 500 MHz anteno. Razdalja med središčem vozička na sosednjih 

tirih na poti je bila           m. Dolžina preiskovanega območja     je bila    , medtem 

ko je bila upoštevana širina vozička              . Dolžina se je po vsakem drugem 

obratu zmanjšala za širino vozička. Prav tako pa moramo upoštevati tudi razliko, ki nastane 

pri obratih, saj z vozičkom potujemo v obliki loka, namesto v obliki pravega kota. Razlika na 

vsak obrat tako znaša približno 1 m. Prepotovano dolžino       z vozičkom izračunamo kot 

(glej sliko 12): 

       ∑                 
                          , 

(15) 

kjer   predstavlja celo število, da še velja       , tako dobimo, da je      , kar pa je 

enako  -ju pri načrtu kača.    je število obratov in      je dolžina obrata v desno, ki znaša 

približno 1 m. Če v enačbo (15) vstavimo      ,      in      , dobimo, da je 

skupna prepotovana dolžina poti       enaka 61 m.  Iz meritev opravljenih na terenu pa smo 

za skupno dolžino poti     
      izmerili približno     . Vidimo, da se vrednosti izračunane 

in izmerjene skupne poti v približku ujemata.  Za preiskavo območja po načrtu spirala 

navznoter smo potrebovali približno 8 min. Povprečna hitrost     premikanja vozička po 

polju je tako        m/s. V tabeli 7 so zbrani podatki s terena. 

 

  7,0 m             

   
    68 m 

250 MHz    
         8 

   21 

     1,0 m 500 MHz    
         9 

Tabela 7. Podatki, ki smo jih dobili pri preiskovanju polja z načrtom spirala navznoter.    je 

število opravljenih obratov,   je dolžina preiskovanega polja,    
    je izmerjena prepotovana 

dolžina poti georadarja na terenu,      je dolžina obrata v desno in      predstavlja čas, ki smo 

ga potrebovali, da smo preiskali polje s posamezno anteno. 

Ko imamo povprečno hitrost lahko ocenimo tudi, koliko časa bi potrebovali, da bi preiskovali 

območja večjih dimenzij (tabela 8). Vidimo, da pri preiskovanju območja              

porabimo približno 32 ur, medtem, ko za preiskovanje območja velikosti              

porabimo približno 816 ur. Vendar pa je to zopet čas samega preiskovanja, brez časa, ki ga 

dodatno potrebujemo za polnjenje baterij, ta pa znaša približno 12 ur na eno polnjenje. 

 

Pri načrtu poti spirala navznoter (podobno velja tudi za spiralo navzven iz središča polja) 

vitkih objektov usmerjenih v smeri premikanja georadarja na robovih ne zaznamo, vendar pa 

je pri bližanju središču vedno manjša možnost, da vitkih objektov ne bi zaznali. Ker pri tem 

načrtu velikokrat obrnemo georadar v samem preiskovalnem območju, lahko dejanska 

odkritja v obratih zamenjamo z meritvami, ki nastanejo v primeru tresenja georadarja. V 

našem preiskovalnem območju smo imeli kanalizacijski jašek, ki smo ga zaznali z 

georadarjem. Prikaz dejanskih meritev s terena za načrt spirala navznoter je na sliki 16. 

Vidimo območja, kjer smo zaznali kanalizacijski jašek z uporabo dveh različnih anten. 
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[m] 

       

[   ] 

      
      

   

16 11        / 

72 19        / 

61 21        / 

187 35          / 

       331              6-krat 

        1665               163-krat 

Tabela 8. Izračunana skupna dolžina poti       premikanja vozička po načrtu spirala 

navznoter. Velikost območja je bila     Čas     , je čas, ki bi ga potrebovali, da bi preiskali 

kvadratno območje različnih velikosti po načrtu spirala navznoter.    je število zamenjav 

baterij. Zamenjava baterij je potrebna, če je porabljen čas preiskovanja večji kot 300 min, kar 

ustreza velikosti preiskovanega območja približno          .    je število obratov 

georadarja. 

a) 

 

b) 

 

Slika 16. Zaznava kanalizacijskega jaška z georadarjem v primeru preiskovanja območja z 

načrtom poti spirala navznoter. a) Preiskovanje polja z 250 MHz anteno; kanalizacijski jašek 

zaznamo na 39 m in b) preiskovanje polja s 500 MHz anteno; kanalizacijski jašek zaznamo na 

39,5 m. 

 

Kanalizacijski jašek. 

Kanalizacijski jašek. 
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4.1.3 Načrt poti premikajoče okno 

 

Meritve po načrtu premikajoče okno smo izvajali, kot je narisano na sliki 13. Tako kot pri 

prejšnjih meritvah smo tudi tu uporabljali 250 MHz in 500 MHz anteno. Tudi tokrat je bila 

razdalja med središčem vozička na sosednjih tirih na poti enaka           m. Da smo 

preiskali celotno območje, smo se po območju premikali z nizanjem enakih »pravokotnikov«. 

Dolžina preiskovanega območja ( ) je bila    , upoštevali smo tudi širino vozička 

   (        )  . Preden smo se po polju lahko začeli premikati, smo morali poznati 

polovično dolžino celotnega polja      , saj je to dolžina obratov na zgornjem delu 

območja (glej sliko 13). Ta načrt nam omogoča lažje obračanje izven območja, saj so obrati 

daljši. Velikost obrata na desno zgoraj       je približno              Velikost obrata desno 

spodaj       je            . Teoretično vrednost prepotovane razdalje smo tako izračunali 

kot: 

 

       
  

 
 

 

 
(
 

 
   ) , (16) 

 

kjer je   spet enak na celo število zaokroženi vrednosti    . V primeru, ko je      , je 

skupna prepotovana dolžina         . Izmerjena prepotovana dolžina poti z georadarjem 

na terenu je znašala približno 89 m, kar se v približku ujema s teoretično izračunano 

vrednostjo. Meritve smo opravljali približno            . Povprečna hitrost     

premikanja vozička po polju, je torej        m/s. Podatki meritev s terena so zbrani v tabeli 

9. Za preiskovanje večjih območij smo izračunali skupno dolžino poti (po enačbi (16)) in 

porabljen čas za preiskovanje le-teh območij. Rezultati so predstavljeni v tabeli 10. Čas     , 

nam pove, koliko časa bi potrebovali, da bi preiskali polje določene velikosti. Izračunan čas 

ne zajema časa polnjenja baterij, le-ta na vsako polnjenje znaša še dodatnih 12 ur. 
 

            

      

250 MHz 10    
         

    97 m 

  10 
500 MHz 10 

        

Tabela 9. Podatki, ki smo jih dobili pri preiskovanju polja z načrtom premikajoče okno. L je 

dolžina polja,    
    je izmerjena prepotovana dolžina poti georadarja na terenu,     je 

izračunana skupna dolžina poti georadarja,   je število hodov po polju,   je polovična širina 

polja in      je čas, ki smo ga porabili, da smo polje preiskali s posamezno anteno. 

Pri načrtu premikajoče okno se po polju premikamo v obliki pravokotnika, kar nam omogoča, 

da kadar odkrijemo predmet na nekem območju, vmes prepotujemo določeno dolžino poti, 

kjer objekta ni in potem predmet znova opazimo pri prehodu območja v okolici objekta. 

Meritve s terena so prikazane na sliki 17. Razvidna so območja, kjer smo z georadarjem 

zaznali kanalizacijski jašek z obema antenama. 
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[m] 

    

[   ] 

      
      

   

27       0 

78       0 

97        0 

252          0 

                     9-krat 

                       220-krat 

Tabela 10. Izračunana skupna dolžina poti       premikanja vozička po načrtu premikajoče 

okno. Velikost območja je bila    . Čas     , je čas, ki bi ga potrebovali, da bi enkrat 

preiskali kvadratna območja različnih velikosti po načrtu premikajoče okno.    je število 

zamenjav baterij. Zamenjava baterij je potrebna, če je čas preiskovanja večji kot 300 min.  

 

a) 

 

b) 

 
 

Slika 17. Zaznavanje kanalizacijskega jaška v primeru preiskovanja območja z načrtom 

premikajoče okno. a) Preiskovanje polja z 250 MHz anteno; kanalizacijski jašek zaznamo na 

64 m in b) preiskovanje polja s 500 MHz anteno; kanalizacijski jašek prav tako zaznamo na 

64 m. 

 

 

Kanalizacijski jašek. 

Kanalizacijski jašek. 
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4.2 PRIMERJAVA RAZLIČNIH NAČRTOV POTI 

Ker nas je zanimala časovna učinkovitost posameznega načrta, smo teoretične izračune iz 

tabel 6, 8 in 10 zbrali in jih predstavili grafično. Na sliki 18 je prikazan čas, ki ga 

potrebujemo, da preiščemo kvadratno površje s površino  . K izračunom, ki so v tabelah 6, 8 

in 10 smo dodali še nekaj točk in sicer čase potrebne za preiskavo območij velikosti 

         ,        ,               in            . Vidimo, da je časovno najbolj 

učinkoviti načrt za preiskovanje območja spirala navznoter, čeprav je na začetku približno 

enakovreden načrtu kača enojni hod in načrtu premikajoče okno. Čas v odvisnosti od velikosti 

preiskovanega kvadratnega območja narašča skoraj linearno. Na sliki 19 so prikazani časi, 

potrebni, da preiščemo večja območja velikosti do              . V tem primeru merimo 

čas že v urah in dnevih. Pri tako velikih območjih moramo baterije vmes že polniti, to 

podaljša čas za dodatnih 12 ur za vsako polnjenje. 

 

Slika 18. Čas    , potreben, da preiščemo kvadratno površino velikosti    . Črne točke: kača, 

enojni hod, roza točke: kača, dvakrat (gor/dol in levo/desno), modre točke: premikajoče okno 

in rdeče točke: spirala navznoter. Pri       se načrta premikajoče okno in kača, enojni hod, 

zamenjata in časovno bolj učinkovit postane načrt premikajoče okno. 

Tabela 11 prikazuje prednosti in slabosti posameznega načrta. Glede na porabljen čas za 

preiskovanje kvadratnega območja je najbolj učinkovit načrt spirala navznoter in najmanj 

načrt kača, izvedena dvakrat v pravokotnih smereh (gor/dol in levo/desno). Zanimivo je, da je 

glede na uporabljene parametre georadarja v našem preizkusu do površine približno       

časovno bolj učinkovit načrt kača, enojni hod, pri preiskovanih območjih z večjo površino od 

navedene pa je ustreznejši načrt premikajoče okno.  Posebni zapleti se pojavijo pri velikih 

preiskovanih območjih, kjer moramo upoštevati tudi od temperature odvisno porabo 

električne energije baterij ter v čas meritev prišteti tudi morebitne zamenjave baterij ali celo 

čas polnjenja in število polnilcev. 
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Slika 19. Čas    , potreben, da preiščemo kvadratno površino velikosti    , tokrat gre za večje 

površine do            . Črne točke: kača, enojni hod, roza točke: kača, dvakrat (gor/dol 

in levo/desno), modre točke: premikajoče okno in rdeče točke: spirala navznoter. 

 

Ime načrt poti Prednosti Slabosti 

Kača 
Velika natančnost, sploh v 

primeru, ko jo izvajamo dvakrat. 

Vitkih objektov v smeri 

gibanja ne zaznamo. 

Časovno potratna v primeru 

dvakratnega preiskovanja 

območja. 

Spirala navznoter 

Zaznamo tudi vitke objekte, saj se 

pot spreminja v obliki spirale. 

Časovno najbolj učinkovit načrt 

poti 

Vitke objekte težje zaznamo 

na robovih. Obračanje v polju 

nam lahko povzroča težave. 

Premikajoče okno 

Udobnejše obračanje izven 

preiskovanega območja, saj so 

obrati večji. Prav tako je vstop v 

območje bolj natančen. 

V naprej moramo poznati 

velikost območja, saj je obrat 

približno polovica dolžine 

stranice celotnega območja. 

Tabela 11. Prednosti in slabosti posameznega načrta poti 



21 
 

5 ZAKLJUČEK  

V diplomskem seminarju smo obravnavali tri različne načrte za preiskavo kvadratnega 

področja z georadarjem. Iskali smo najbolj učinkovitega, glede na natančnost meritve in glede 

na porabljen čas. Najbolj natančen, vendar časovno potraten, je načrt kača (slika 11), časovno 

najbolj učinkovit pa je načrt spirala navznoter (slika 12). Izmerili smo povprečno hitrost 

gibanja georadarja po polju, nato pa iz teoretično izračunane dolžine poti, ki jo moramo 

prehoditi pri posameznem načrtu, izračunali čas potreben za preiskovanje kvadratnega 

preiskovanega območja. Časi v odvisnosti od velikosti preiskovanega območja so na slikah 18 

in 19. Časovno najbolj ugoden je načrt spirala navznoter. 

Nesporno je natančnost največja v primeru izvedbe meritev po načrtu kača, izvedena dvakrat 

v pravokotnih smereh (gor/dol in levo/desno), vendar je izredno časovno potratna, zato so v 

nekaterih primerih sprejemljivi tudi drugi načrti. Na natančnost ima tudi velik vpliv dejstvo, 

ali je na robu izven območja meritev na voljo prostor za obračanje georadarja. Pri 

učinkovitosti glede na natančnost pa je potrebno upoštevati več posebnosti. Velik vpliv na 

natančnost imajo v naprej znane informacije, na primer, ali smemo pričakovati dolge vitke 

objekte v preiskovanem območju, in če jih, ali se le-ti nahajajo bližje roba ali bližje sredine ter 

v katero smer so usmerjeni. Velik vpliv na natančnost ima tudi izbira ustrezne frekvence 

valovanja, pri čemer se penetracijska globina zmanjša na račun povečanja ločljivosti. 

V diplomskem delu smo izvajali obrate izven preiskovalnega območja, zanimivo pa bi bilo 

tudi raziskati, kako bi se zmanjšala natančnost, če bi obračali v preiskovalnem območju. 

Poiskali pa bi lahko tudi načrte poti za območja poljubnih oblik. Na sliki 20 sta prikazana še 

dva dodatna načrta poti za preiskovanje na primer polkrožne oblike polja (slika 20a) in 

trikotniške oblike polja (slika 20b). V primeru, ko preiskujemo polje v obliki polkroga, 

načrtujemo enak načrt, kot, da bi preiskovali pravokotno območje, saj s tem zagotovimo, da 

polkrožno linijo popolnoma zajamemo v podatke in ne pride do nepotrebnih izgub informacij 

na robovih zaradi obračanja na robovih preiskovanega območja.  

 
 

a)  b)  
 

Slika 20. Možni načrti za preiskovanje a) polkroga in b) trikotne površine 
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