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Veicot radiolokācijas pētījumus ar impulsveida ģeoradaru, tiek iegūta radarogramma, 
kurā ir reģistrēti laika intervāli, pēc kuriem ir saņemti no grunts slāņu robežām 
atstarotie ģeoradara impulsi.

Lai būtu iespējams laika vērtības pārrēķināt uz dziļuma vērtībām, nepieciešams 
noteikt elektromagnētisko viļņu izplatīšanās ātrumu grunts slāņos. 

Salīdzinoši vienkārši noteikt elektromagnētisko viļņu izplatīšanās ātrumu grunts 
slāņos ir iespējams, pielietojot kopējā viduspunkta metodi (Neal 2004).

Kopējā viduspunkta metode (cmp) ir vispār pieņemta un salīdzinoši bieži izmantota 
dažādu nogulumu radiolokācijas pētījumos (Neal 2004) tai skaitā purvu nogulumu 
pētījumos (Comas et al. 2011; Mustgrave and Binley 2011; Plado et al. 2011; Lowry 
et al. 2009).

Tomēr bieži vien tiek pausts  viedoklis, ka ar kopējā viduspunkta metodi iegūtās 
ātruma vērtības nav ar augstu precizitāti un rezultātā aprēķinātās dziļuma vērtības ir 
kļūdainas. Labākajā gadījumā iegūto dziļuma vērtību kļūda ir 10 – 15%.

PĒTĪJUMA  AKTUALIT ĀTE



PĒTĪJUMA MĒRĶIS

Pētījuma mērķis ir novērtēt kopējā viduspunkta metodes izmantošanas iespējas purvu 
nogulumu pētījumos un savstarpēji salīdzināt rezultātu, kas iegūti, izmantojot atšķirīgus 
aprēķinu paņēmienus, precizitāti.



PĒTĪJUMU TERITORIJAS NOVIETOJUMS
Pētījumā tika izmantoti dati, kas iegūti trīs Latvijas purvos:

Cenas tīrelis;
Dzelves purvs; 
Ķūķu purvs. 



MATERIĀLI UN METODES (1)
Kopējā viduspunkta metode (CMP):

Aprēķinos tiek pieņemts, ka 
elektromagnētisko viļņu izplatīšanos gruntī
var aprakstīt izmantojot ģeometriskās 
optikas likumus.
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Tomēr radiolokācijas metode ir salīdzinoši jūtīga pret apkārtējās vides traucējumiem un 
pat nelielas neprecizitātes eksperimenta realizācijā var būtiski ietekmēt aprēķinu 
rezultātus.

Tiek pieņemts, ka visā grunts slānī elektromagnētisko 
viļņu izplatīšanās ātrums ir nemainīgs .
Tāpat tas nav atkarīgas no izplatīšanās virziena.
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MATERIĀLI UN METODES (2)

Šis vienādojums ir taisnes vienādojums, kur elektromagnētisko viļņu izplatīšanās ātruma 
grunts slānī kvadrāts ir taisnes virziena koeficients.

Elektromagnētisko viļņu izplatīšanās ātruma apr ēķināšana, 
izmantojot grafiku.



MATERIĀLI UN METODES (3)

Radiolokācijas pētījumā tika 
izmantots SIA Radar Systems 
ražotais divkanālu ģeoradars 
Zond-12e.
Radiolokācijas profilēšana tika 
veikta ar 300 MHz antenu 
sistēmu.
CMP eksperiments tika veikts, 
izmantojot 300 MHz antenu 
sistēmu kā raidītāju, bet 500 
MHz antenu sistēmu kā
uztvērēju.

Kopējā viduspunkta metodes pielietošana Cenas tīrelī.
Apzīmējumi: A – antenu novietojums eksperimenta sākumā; 
B – antenu novietojums eksperimenta beigās.

Attālums starp antenām eksperimenta sākumā – 0,42 m. 
Viena soļa garums – 0,1 m.
Kopumā veikti aptuveni 90 zondējumi.
Attālums starp antenām eksperimenta beigās ~ 9,5 m.

Ņemot vērā to, ka abu antenu atvirzīšana par pieciem centimetriem katrā solī, ir salīdzinoši 
sarežģīta, antenas tika atvirzītas pamīšus pa 10 cm.

Pētījumu teritoriju ģeoloģiskais griezums tika precizēts izmantojot ierīkoto urbumu datus.



REZULTĀTI (1)

Cenas tīrelī iegūtā radarogramma.

Cenas tīrelis

Cenas tīrelī CMP eksperimenta laikā iegūtā radarogramma.

Cenas tīrelī iegūtajā radarogrammā ir 
iespējams identificēt 6 
subhorizontālus signālus, kas saistīti 
ar robežām, kas nošķir nogulumu 
slāņus ar atšķirīgām 
elektromagnētiskajām īpašībām. 



REZULTĀTI (2)

Cenas tīrelī kopējā viduspunkta eksperimenta laikā iegūto datu grafiskā analīze.
Apzīmējumi: 1 – pirmais signāls; 2 – otrais signāls; 3 – trešais signāls.

Elektromagnētisko viļņu izplatīšanās ātruma apr ēķināšana, izmantojot radarogrammā
identificēto 1. signālu.

Cenas tīrelis



Identificētā
signāla numurs

Grafiskā
metode

Izmantojot 
vienādojumu

Patiesais 
robežas dziļums

1 4,57 m 4,58 m 4,52 m

2 3,92 m 3,98 m nz

3 2,22 m 2,21 m nz

REZULTĀTI (3)

Cenas tīrelis



REZULTĀTI (4)

Dzelves  purvā iegūtā radarogramma.

Dzelves purvs

Dzelves  purvā CMP eksperimenta laikā iegūtā
radarogramma.

Dzelves purvā iegūtajā
radarogrammā ir iespējams 
identificēt 3 subhorizontālus 
signālus, kas saistīti ar robežām, kas 
nošķir nogulumu slāņus ar 
atšķirīgām elektromagnētiskajām 
īpašībām. 



REZULTĀTI (5)

Dzelves purvs

Dzelves purvā kopējā viduspunkta eksperimenta laikā iegūto datu grafiskā analīze.
Apzīmējumi: 1 – pirmais signāls; 2 – otrais signāls; 3 – trešais signāls.

Elektromagnētisko viļņu izplatīšanās ātruma apr ēķināšana, izmantojot radarogrammā
identificēto 1. signālu.



Identificētā
signāla numurs

Grafiskā
metode

Izmantojot 
vienādojumu

Patiesais 
robežas dziļums

1 3,97  m 3,85  m 3,82 m

2 3,48  m 3,40  m nz

3 5,44  m 5,23  m 5,13 m

REZULTĀTI (6)

Dzelves purvs



REZULTĀTI (7)

Ķūku  purvā iegūtā radarogramma.

Ķūķu purvs

Ķūķu  purvā CMP eksperimenta laikā iegūtā radarogramma.

Ķūku purvā iegūtajā radarogrammā
tika identificēti vairāki signāli, kas 
saistāmi ar nogulumu slāņu robežām, 
taču detalizēta analīze tika veikta 
tikai 1. signālam. 



REZULTĀTI (8)

Ķūķu purvs

Elektromagnētisko viļņu izplatīšanās ātruma apr ēķināšana, izmantojot radarogrammā
identificēto 1. signālu.

Ķūķu purvā kopējā viduspunkta eksperimenta laikā iegūto datu grafiskā analīze.



Identificētā
signāla numurs

Grafiskā
metode

Izmantojot 
vienādojumu

Patiesais 
robežas dziļums

1 6,54 m 6,59 m 6,48 m

REZULTĀTI (9)

Ķūķu purvs



SECINĀJUMI

Veicot augstas precizitātes radiolokācijas pētījumus, lai izvairītos no rupjām kļūdām, 
nepieciešams veikt tiešus elektromagnētisko viļņu izplatīšanās ātruma grunts slāņos 
mērījumus.

Izmantojot kopējā viduspunkta metodi purvu nogulumu pētījumos, dziļumu no kura 
saņemti iegūtie signāli ir iespējams noteikt ar precizitāti +/- 11 cm.

Purvu nogulumu heterogenitāti horizontālā virzienā iespējams noteikt 
elektromagnētisko viļņu izplatīšanās ātruma aprēķinu gaitā pielietojot vienādojumu 1.

Izmantojot kopējā viduspunkta metodi, ir iespējams veikt augstas izšķirtspējas grunts 
slāņu elektromagnētisko īpašību telpiskā sadalījuma pētījumus.
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