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IZVLEČEK
Namen diplomskega dela je na praktičnem primeru prikazati pojavljanje pogreškov pri
karotažnih meritvah naravnega gama sevanja v vrtinah. Do pogreškov pri meritvah prihaja
zaradi napak različnega izvora. Praktični del diplomskega dela je predstavljalo merjenje
naravnega gama sevanja sedimentov v vrtini. Izbrana je bila takšna z izrazitimi in hitrimi
spremembami med različnimi litološkimi plastmi.
Meritve sem opravil na vrtini Ar-1/08, ki je last Agencije Republike Slovenije za okolje
(ARSO) in se nahaja v Ljubljani. Celotno terensko opremo proizvajalca karotažne opreme
Robertson Geologging iz Velike Britanije sem si izposodil na Geološkem zavodu Slovenije
(GeoZS).
Vrtina Ar-1/08 meri v globino 36,3 m in posega v več jasno ločenih prodnatih in glinastih
plasti. To je pri različnih hitrostih merjenj (3, 5 in 10 m/s) omogočalo pridobivanje dovolj
kontrastnih podatkov za kvalitetno interpretacijo. Opravil sem šest ponovitev točkovnih
meritev na različnih globinah v razmakih po 5 m in na dnu vrtine ter tudi šest ponovitev
zveznih meritev s tremi različnimi hitrostmi merjenja.
Po opravljenih meritvah sem vse zbrane podatke uredil in jih statistično obdelal v programu
MS Office Excel, dobljene rezultate pa prikazal v preglednicah in grafih. Rezultati so
pokazali, da povečanje hitrosti spuščanja in dviganja sonde glede na priporočeno hitrost
merjenja negativno vpliva na natančnost podatkov. Večja kot je hitrost merjenja, do večjih
odstopanj prihaja pri zajemu podatkov. Iz ugotovitev je moč sklepati, da v primeru meritev v
vrtinah, globljih od 300 m, majhno povečanje hitrosti merjenja ne bi imelo velikega vpliva na
zmanjšanje natančnosti meritev. Glede na opravljeno raziskavo so tako dobljeni podatki še
vedno zelo kvalitetni, čas meritve pa se lahko občutno skrajša.
Ključne besede: vrtina, gama sevanje, karotažne meritve, pogrešek
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ABSTRACT
The purpose of this diploma thesis was to use a practical example to show the occurrence of
errors of geophysical log measurements of natural gamma radiation in boreholes. These
measurement errors occur due to errors from different sources.
Practical part of this diploma thesis is represented by measurements of the natural gamma
radiation of sediments in borehole. I chose one which has prominent and fast changes between
lithological layers.
Geophysical logging was done in the borehole Ar-1/08 in Ljubljana which is owned by the
Slovenian Environment Agency (ARSO). All logging equipment was manufactured by the
Robertson Geologging Ltd. from Great Britain, and it was borrowed at the Geological Survey
of Slovenia (GeoZS).
The Ar-1/08 borehole is 36.3 m deep and is drilled into several clearly separated gravely and
clayey layers. This was convenient for measurements with different logging speeds (3 m/s, 5
m/s, and 10 m/s) because the data acquired was contrasting enough to be able to perform
reliable interpretation. I repeated point measurements at different depths six times, having the
distance of measuring points of 5 m, plus gaining the one at the bottom of the borehole. I
performed also six repetitions of continuous measurements along the whole depth of the
borehole with three different speeds.
After all the measurements were done, I edited the collected data and processed them
statistically, using the MS Office Excel software. The results obtained were presented in
tables and graphs.
Results have shown that, regarding the recommended speed, the increased speed of logging
negatively affects the precision of the data acquired.
Higher speed of the logging causes larger deviation of the data acquired. However, I conclude
from my findings that a small increase in logging speed in boreholes deeper than 300 m
should not significantly affect the precision of measured data. Based on performed
investigation, a small increase in logging speed still provides data of good quality and, at the
same time, significantly shortens the total logging time.
Key words: borehole, natural gamma radiation, geophysical logging, measurement
error
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SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIH SIMBOLOV
TCDS

angl. temperature and conductivity sonde (sonda za merjenje
temperature in elektroprevodnosti)

MeV

megaelektronvolt

A/D

analogno/digitalni

cps

angl. counts per second (zadetki na sekundo)

ppm

angl. parts per million (število delcev na milijon)

ARSO

Agencija Republike Slovenije za okolje

GeoZS

Geološki zavod Slovenije

micrologger

zapisovalnik – registrator

X

dejanska vrednost meritve

Xi

vrednost posamezne meritve

Δx

pogrešek ali odstopanje

y

porazdelitev pogostosti pogreškov

h

točnost meritve

σ

srednji kvadratni pogrešek oz. standardna deviacija

xi

neznani dejanski pogrešek

n

število meritev

L

navadna aritmetična sredina

NAS

navadna aritmetična sredina

SAS

splošna (ponderirana) aritmetična sredina

vi

posamezni pogrešek ali odstopanje glede na srednjo vrednost

σL

srednji pogrešek aritmetične sredine

pi

utež meritve ali sklopa meritev

σi

srednji kvadratni pogrešek posamezne meritve

σ0�

pogrešek SAS, utežene z 1/σ i 2

k

sorazmernostna konstanta

li

meritev ali aritmetična sredina sklopa meritev

l^

povprečna vrednost sklopa meritev

v

popravek posameznega podatka

τ

faktor razpona
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UVOD

1.1 Karotažne meritve naravnega gama sevanja
Naravno gama sevanje je posledica kozmičnega sevanja in sevanja, ki ga povzroča razpadanje
radioaktivnih elementov v zemeljski skorji. Največji delež v sevanju zemeljskega izvora
dajejo izotopi elementov urana, torija in kalija (povprečno
ppm,

238

U – 2,7 ppm,

232

Th – 10,5

40

K – 2,3 %). Naštete radioaktivne snovi, ki pokrivajo energijsko območje med 0,1 in

100 MeV, so različno porazdeljene v sedimentih, kar nam omogoča, da koristimo naravno
sevanje za prepoznavanje zemeljskih plasti in mej med njimi. Še posebno pomemben je
izotop

40

K, ki je ena važnejših sestavin večine kamnin. Tako vemo, da je v sedimentnih

kamninah, na primer v glinah, vsebnost kalija večja kot v metamorfnih in magmatskih
kamninah, kjer gama sevanju prispevajo vsi trije omenjeni izotopi enako (Mou et al., 2010;
Hall, 2012; Geotek, 2016).
Povezava med naravnim gama sevanjem in radioaktivnimi izotopi v kamninah nam omogoča
določanje litološke sestave tal. Na podlagi le-te lahko iščemo energente, vodne vire itd.
Naravno gama sevanje gama lahko merimo neposredno na terenu v vrtinah ali v laboratorijih
na jedrih, vzetih iz vrtine (Schlumberger, 1972).
Gama sevanje zaznavamo s posebnimi senzorji, ki jih za uporabo v vrtinah namestimo na
karotažne sonde. Tipična karotažna sonda uporablja scintilacijski kristal natrijevega ali
cezijevega iodida (NaI, CsI). Ko gama žarek zadene tak kristal, sprosti foton, ki ga nato
fotodetektor-multiplikator spremeni v električni signal. Število zaznanih žarkov je sorazmerno
z volumnom detekcijskega kristala, njegovo gostoto (gostota pogojuje verjetnost, da bo žarek
ujet v kristalu) in časom merjenja. Edini parameter, ki ga lahko spreminjamo pri merjenju, je
čas zaznavanja. Sledi, da je število zaznanih žarkov obratno sorazmerno s hitrostjo spuščanja
in dviganja sonde v vrtini, kar pomeni, da je za natančnejše določanje mej plasti potrebna
počasnejša vožnja sonde (PetroWiki, 2015; Crain's Petrophysical Handbook, 2015).
Namen diplomskega dela je ugotoviti natančnost meritev naravnega gama sevanja v vrtini s
pomočjo števne gama sonde v praktičnem primeru in na podlagi tega podatka preveriti, do
katere mere se še lahko viša hitrost vožnje sonde v vrtini, ne da bi bistveno poslabšali
resolucijo meritve.

1
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1.2 Sonde za merjenje naravnega gama sevanja
Prve meritve naravnega gama sevanja v vrtinah z uporabo navadnih Geiger-Muellerjevih
števcev segajo v leto 1938 (PetroWiki, 2015). Od takrat sta se za meritve uveljavili dve vrsti
sond.
Poznamo gama sonde, ki samo štejejo žarke gama (angl. total counter oz. števne sonde) in
bolj kompleksne sonde, ki poleg števila žarkov merijo tudi njihovo energijsko jakost
(spektralne sonde). Števne sonde v glavnem uporabljamo pri določanju obsega glinastih plasti
in kot pripomoček pri interpretaciji ostalih karotažnih meritev. Spektralne sonde, ki zaznavajo
prisotnost in koncentracijo zgoraj navedenih izotopov, so bolj primerne za vsebinsko analizo
sedimentov in analizo jeder (Ellis in Singer, 2008).

1.3 Meritve in meritveni problemi z gama sondami
Kot vsi inštrumenti in meritveni sistemi so tudi gama sonde podvržene različnim dejavnikom,
ki vplivajo na natančnost meritev. Te dejavnike lahko ločimo na zunanje in notranje.

1.3.1

Zunanji dejavniki

V primeru, ki ga obravnavam, se med važnejše zunanje dejavnike lahko vključi vremenske
pogoje in meritveno okolje oziroma stanje vrtine. Vreme z oblačnostjo in bolj ali manj
prosojno atmosfero lahko vpliva na kozmično sevanje in posledično na delovanje sonde, ko je
le-ta bliže ustju vrtine. Razlika med notranjo temperaturo vrtine in temperaturo ozračja
zahteva daljše prilagoditvene čase sonde temperaturnim pogojem v vrtini. Temperatura lahko
zaradi termičnega raztezanja vpliva tudi na dejansko dolžino kabla (Keys in MacCary, 1985;
Johnson in Pile, 2002).
Glede vpliva vrtine na meritve lahko upoštevam nekaj važnejših dejavnikov, in sicer:
-

premer vrtine,

-

ostenje vrtine,

-

prisotnost vode,

-

temperaturne razlike v vrtini.

Če je energija sevanja obratno sorazmerna z razdaljo, lahko ugotovimo, da večji premeri vrtin
pomenijo manj zaznanega sevanja s strani sonde, ko se ta nahaja na osi vrtine. Zato v vrtinah s
premerom, ki je večji od enega metra, ni dobro, da se sonda pomika vzdolž osi, ampak je
bolje, da se pomika ob steni vrtine.
2
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Večji premeri pomenijo manjšo jakost signala in posledično manjšo ločljivost pri določanju
plasti. Vsekakor moramo upoštevati, da približno 90 % sevanja, ki ga zazna sonda, izvira iz
sedimentov, ki obdajajo ostenje vrtine do globine med 300 in 400 mm. To nam omejuje
natančnost določanja plasti na približno 0,25 m (Keys in MacCary, 1985; Keys, 1990).
Poleg navedenega lahko pri večjem premeru vrtine pride do nihanja sonde med njenim
potovanjem vzdolž vrtine, kar lahko nekontrolirano spreminja nastavitveni kot zaznavnega
okna senzorja.
Vrtine so lahko cevljene ali necevljene. V kolikor stene cevitve v določeni meri zmanjšujejo
prodor sevanja, necevljene vrtine očitno bolj sevajo od cevljenih. Kovinske cevi v tem smislu
zadržujejo več žarkov kot plastične cevi.
Poleg zmanjševanja žarčenja lahko prisotnost vode povzroča nanos raznih soli na stene cevi.
Tudi to lahko vpliva na zaznavanje gama sevanja.
Temperaturne razlike vzdolž vrtine vplivajo na senzor, posebno pri globljih vrtinah na
termalnih področjih, zato je meritev sevanja treba sočasno dopolniti z merjenjem temperature
in rezultat sevanja ustrezno popraviti (Repsold, 1989).

1.3.2

Notranji dejavniki

Notranji dejavniki so tesneje povezani z meritveno verigo. Natančnost celotnega sistema je
odvisna od natančnosti sestavnih delov (občutljivost tipala in fotoojačevalca, kabelske motnje,
A/D pretvornik, digitalni zapis v računalniku) in je praviloma predmet posebnega
preračunavanja.
Oceno natančnosti posameznih komponent meritvene verige, ki sem jo imel na razpolago,
proizvajalec opreme ni podal. Tudi podatka o natančnosti za celotno verigo ni bilo na voljo.
Kljub temu lahko natančnost celotne meritvene verige prepoznamo iz meritev samih s
pomočjo teorije pogreškov ob primerno velikem številu podatkov in stopnji njihove
razpršenosti.
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OPIS PRIMERA

2.1 Uvod
Meritve z gama sondo sem opravil na praktičnem primeru, in sicer v fazah, ki so zahtevale
dejavnosti, kot so:
–

izbira in pridobitev dostopa do primerne vrtine,

–

pridobitev ustrezne opreme,

–

določitev in izvedba potrebnih meritev,

–

obdelava zbranih podatkov in ugotavljanje njihove natančnosti,

–

prikaz rezultatov in sklepne ugotovitve.

2.2 Izbira vrtine
Najprej sem določil značilnosti, ki naj bi jih imela vrtina za potrebe naloge. Vrtina naj bi
ustrezala sledečim pogojem:
a) Vrtina bi morala imeti jasno ločene zemeljske plasti.
Zaradi največje razlike v gama sevanju bi bila najugodnejši primer prisotnost dobro ločenih
plasti gline in proda, kot je razvidno iz spodnjega grafa (Slika 1). V tem primeru bi bile vidne
razlike v meritvah tudi ob različnih hitrostih pomikanja sonde.

Slika 1: Primer prikaza razlike v stopnji sevanja med prodom in glino (prirejeno po
Whittaker et al., 2010)
4
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b) Zaželena bi bila zacevljena vrtina.
Zaradi večjega sevanja bi bila nezacevljena vrtina primernejša, vendar je takih vrtin malo
(predvsem dobro ohranjenih). Vrtine imajo uporabno vrednost (na primer preverjanje in
opazovanje podzemne vode) le, če so cevljene, saj cevljena vrtina načeloma preprečuje
notranje rušitve in zatikanje sond. Ocenil sem, da bi cevljena vrtina predstavljala manjše
tveganje za poškodbo drage opreme.
c) Vrtina bi morala biti na primerni lokaciji.
Lokacija bi morala omogočati relativno lahek dostop do vrtine bodisi glede oddaljenosti in z
njo povezanimi stroški transporta ter časa bodisi glede težavnosti terena in dovoza opreme.
d) Vrtina ne bi smela biti preveč globoka.
Globoke vrtine zahtevajo daljše spustne in dvižne čase. Ta okoliščina bi lahko omejila število
meritev in število ponovitev ter bistveno vplivala na razpoložljivost izposojene opreme.
e) Zaželen je litološki popis vrtine.
Litološki popis, po možnosti na podlagi jeder, bi zelo pomagal pri razumevanju meritev in
omogočil primerjave izsledkov, tudi če ti niso glavni predmet naloge, ki je prvenstveno
osredotočena na določanje natančnosti meritev in določanje kriterija za izbiro najprimernejše
hitrosti dviganja in spuščanja sonde.
Vrtina, ki ustreza večini zgoraj naštetih pogojev, se nahaja v Ljubljani. Dostop in njeno
uporabi mi je odobrila Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadaljevanju ARSO).
Vrtina Ar-1/08 z globino 36,3 m se nahaja na koordinatah Y: 462687 m, X: 102478 m in
Z: 300 m, ki odgovarjajo točki na dvorišču stavbe ARSO v Ljubljani (Slika 2).

5
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Slika 2: Vrtina Ar-1/08 in karotažna oprema (fotografija: S. Mozetič)

Celotna vrtina je cevljena (Slika 5):
-

od 0 m do 3 m jeklena cev premera 244 mm,

-

od 3 do 20 m jeklena cev premera 168 mm,

-

od 20 do 36,3 m jeklena filtrska cev premera 168 mm.

Predviden litološki profil na tej lokaciji naj bi bil sledeč (Slika 5):
-

od 0 do 0,5/1 m peščena glina,

-

od 0,5/1 do 9 m prod s peskom,

-

od 9 do 11 m rjava glina s prodniki,

-

od 11 do 30 m konglomerat s prodi.

Globina gladine podzemne vode je bila 22,50 m pod površjem.
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2.3 Meritve
2.3.1

Opis meritvene opreme

Oprema proizvajalca Robertson Geologging, ki mi jo je posodil Geološki zavod Slovenije (v
nadaljevanju GeoZS), je bila sestavljena iz naslednjih sklopov (Slika 3):
Sonda TCDS, ki omogoča merjenje temperature, električne prevodnosti vode in naravnega
gama sevanja sedimentov (Robertson Geologging Ltd., 2003).
Vitel z 1.000 m dolgo jeklenico, z možnostjo spuščanja in dviganja sond do hitrosti 30 m/min.

Slika 3: Sonda TCDS in karotažni sistem nameščen v kombiju (fotografija: S. Mozetič)
Micrologger 2 za sprejem, pretvorbo in prenos podatkov na računalnik (Slika 4).
Program Winlogger za prikaz in kontrolo celotnega sistema. Program pri zveznih meritvah
omogoča izbiro izpisa meritvenih podatkov v razmiku 1, 2, 5 ali 10 cm neodvisno od hitrosti
vožnje sonde.
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Slika 4: Nadzorna plošča vitla, micrologger 2 in računalnik (fotografija: S. Mozetič)
Proizvajalec razen osnovnih informativnih podatkov praktično ne podaja nobenega tehničnega
podatka o delovanju sonde in microloggerja. Na podlagi uporabe opreme sem ugotovil, da je
frekvenca zajemanja podatkov pri točkovnih meritvah med 6 in 7 odčitkov na sekundo.

2.3.2

Opravljene meritve

Karotažne meritve s števno gama sondo opravljamo kot dopolnilno meritev za natančnejše
določanje plasti, ki navadno temelji na električni prevodnosti sedimentov. Na podlagi
natančnosti meritev bi bila idealna izvedba točkovnih meritev na gosto razporejenih višinah s
konstantnim časom merjenja, vendar je večina karotažnih meritev zveznega tipa, kjer se
podatki nabirajo med spuščanjem in dviganjem sonde vzdolž vrtine. Ta način meritve
predstavlja kompromis med natančnostjo in časom, ki je potreben za izvedbo meritve.
Za potrebe diplomskega dela sem se odločil tudi za izvedbo tudi nekaj točkovnih meritev. Gre
za vzorčenje sevanja na določeni točki z mirujočo sondo. Točkovne meritve se lahko po
potrebi uporabljajo pri primerjanju rezultatov dinamičnega in statičnega vzorčenja, še posebej
pri določanju mej med plastmi v vrtini. Lahko se uporabljajo tudi za predhodno preverjanje
natančnosti sonde, ali bolje njene zanesljivosti, v smislu ugotavljanja ponovljivosti zaradi
časovnega razhajanja meritev. Prevelika razpršenost podatkov ali njihovo časovno razhajanje
lahko pomenita napako v delovanju sonde ter posledično potrebo po ponovnem tovarniškem
pregledu in umeritvi opreme. V mojem primeru nam točkovna meritev omogoča primerjavo
med natančnostjo sonde v premikanju in mirovanju z majhnim oziroma zelo velikim
meritvenim vzorcem na isti točki.
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2.3.2.1 Točkovne meritve
Točkovne meritve se izvajajo s sondo, spuščeno na določeno globino in za določen čas. Glede
na globino vrtine sem izbral 8 točk z razmikom 5 m, kot je razvidno iz sheme (Slika 5).

Slika 5: Prikaz vrtine Ar-1/08 in predviden litološki stolpec
Predvidel sem tri nize meritev s spuščanjem in dviganjem sonde na meritvene točke. Na vsaki
točki je bila sonda izpostavljena sevanju za določen čas. Na začetku meritev sem za čas
postanka oziroma čas meritev določil 5 minut. V tem časovnem oknu je sistem dal relativno
visoko število vzorcev, in sicer 2.000.
Nato sem čas postanka na naslednjih dveh točkah zmanjšal na 3 minute in zbral po 1.191 in
1.179 podatkov.
Za vse naslednje točke sem določil, da bo časovni interval meritev trajal 2 minuti in bom tako
zbral po približno 780 podatkov, kar približno odgovarja frekvenci vzorčenja 6,7 Hz. To
hitrost zbiranja podatkov sem ocenil kot dober kompromis med časovnim razponom meritev
in številom podatkov, potrebnih za naknadno statistično obdelavo.
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Spodaj (Slika 6) je prikazan primer zapisa glave in zbranih podatkov, kot jih posreduje
program Winlogger.

Slika 6: Primer zapisa Winloggerja
2.3.2.2 Zvezne meritve
Pri karotažnih meritvah se večinoma izvajajo le zvezne meritve s konstantno hitrostjo
spuščanja in dviganja. Proizvajalec uporabljene opreme priporoča hitrost pomikanja sonde
3 m/min, vendar se glede na sestavo sedimentov v vrtini in stanju vrtine same (cevljena,
necevljena), dana hitrost lahko viša ali niža. Tudi v primeru zveznega vzorčenja je večkrat
potreben kompromis med časovno zahtevnostjo meritev in kvaliteto rezultatov (natančnejše
določanje plasti).
Odločil sem se za naslednje hitrosti: 3, 5 in 10 m/min. Izbiro teh hitrosti ni narekoval prej
omenjeni kompromis, ampak bolj namen, da bi preveril zgornje meje hitrosti glede na
uporabnost sonde oziroma natančnosti rezultata (večja hitrost = krajši čas => manjša
natančnost = manjša uporabnost rezultata).
Za vse tri hitrosti sem meritve ponovili trikrat, in sicer s tremi spusti in tremi dvigi.
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OBDELAVA PODATKOV

3.1 Uvod
Obdelava podatkov je bila izvedena ob predpostavki, da so bile meritve skrbno opravljene in
da ni prišlo do grobih napak. Slednje ponovljene meritve tudi izključujejo. Prav tako pri
meritvah nisem upošteval sistematičnih napak, če določanje ocene natančnosti meritev vedno
opravljamo z domnevo, da so merjenja brez sistematičnih pogreškov. To domnevo podkrepijo
dejstva, da je bila sonda pred kratkim tovarniško umerjena, da je ostala oprema redno
vzdrževana in da je temperatura v vrtini, ki bi lahko vplivala na odziv scintilacijskega kristala,
tako na posameznih točkah kot vzdolž celotne vrtine, praktično konstantna.
Meritev temperature, ki jo sonda sočasno izvaja z meritvijo sevanja, je pokazala, da je
sprememba temperature stala v mejah ±0,1 °C v posamezni točki in ±0,3 °C vzdolž vrtine.
Tako majhna temperaturna razlika ne vpliva bistveno na delovanje sonde. Tudi sistematične
napake, povezane z osebjem, ne pridejo v poštev, saj sistem meritev, ko je enkrat nastavljen,
ne potrebuje dodatnega posredovanja osebja.
Kljub naštetim dejstvom ne morem izključiti vpliva ostalih možnih sistematičnih napak.
Obdelava podatkov na podlagi teorije pogreškov nam lahko te napake pomaga delno odkriti in
odpraviti.
Zato lahko sklenem, da so v izvedenih meritvah bili prisotni izključno naključni merski
pogreški. To je tudi potrebna predpostavka za pravilno uporabo teorije pogreškov in
posledično za določanje natančnosti meritev. V tem primeru naključne pogreške povzročajo
različne motnje tako iz okolja kot tudi iz samih merilnih naprav, ki vplivajo na meritve
neodvisno in ne enoznačno.

3.2 Kratek opis osnov teorije pogreškov
Meritev je postopek, pri katerem povezujemo velikost neke fizikalne veličine z določenim
številom oziroma to velikost matematično opredelimo in jo tako najbolj objektivno ocenimo.
V osnovi merjenje sloni na primerjanju neke količine z dogovorjeno enoto. Postopek meritev
je neizogibno podvržen celi vrsti možnih napak. Te napake v glavnem ločujemo v tri skupine:
–

grobe napake,

–

sistematične napake,

–

naključne napake.
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Grobe napake pripisujemo površnosti, okvaram merilnikov v merilni verigi ipd. Te napake so
na splošno velike in jih posledično z lahkoto ugotovimo ter odpravimo s ponovno meritvijo.
Če so te napake majhne, jih je težje odkriti in zaradi njih se kakovost meritev poslabša (Dieck,
2002; Costantini, 2006).
Sistematične napake so povezane z nepopolnimi merilnimi inštrumenti in osebjem ter/ali
motnjami iz okolja. Značilnost sistematičnih napak je v tem, da so konstantne. Pri odkrivanju
tovrstnih napak si ne moremo pomagati s ponavljanjem meritev. Le menjava osebja,
meritvene opreme in/ali zunanjih pogojev lahko prispeva k odpravi tovrstnih napak (Dieck,
2002; Costantini, 2006).
Naključnih napak ni mogoče enostavno prepoznati, ker so nedoločenega izvora in nanje
vpliva veliko dejavnikov. Te napake kažejo določene in eksperimentalno preverjene lastnosti:
-

številčnost napak z nasprotnim predznakom je, glede na iskano vrednost, enaka,

-

absolutna vrednost napak je omejena,

-

po absolutni vrednosti so majhne napake bolj pogoste od večjih.

Teorija pogreškov se opira na teorijo verjetnostnega računa in zakona velikih števil. Uporabo
teorije pogreškov pri vrednotenju kakovosti meritev opravičujejo naštete lastnosti napak
(naključnih napak) in možnost ponavljanja meritev (Dieck, 2002; Vulić, 2007).
Zapis vrednosti katere koli meritve ima lahko sledečo obliko:
𝑿𝑿 ∓ ∆𝒙𝒙,

kjer je X dejanska vrednost in ∆x pogrešek ali odstopanje.

Porazdelitev pogostnosti pogreškov okrog dejanske vrednosti oziroma ničnega pogreška zelo
dobro ponazarja Gaussov zakon (Costantini, 2006):
y=

h

π

2 2

e −h x ,

(1)

kjer h označuje točnost sistema meritev oziroma opazovanj (Enačba 3).
Čim večja je točnost h, tem višja je vrednost ordinate, tem ožja je krivulja oziroma je velika
pogostnost manjših pogreškov in pogostnost velikih pogreškov je manjša. Obenem je razpon
pogreškov omejen in pogostnost pozitivnih pogreškov je enaka pogostnosti negativnih

12

Simon MOZETIČ

Analiza pogreškov pri karotažnih meritvah

(krivulja je simetrična) (Slika 7). Obenem opažamo, da je natančnost vezana na ponovljivost
meritve, točnost pa na sistematične napake.

Slika 7: Primer poteka Gaussove krivulje za veliko in majhno natančnost (prirejeno po
Statlect – The Digital Textbook, 2016)
Teorija pogreškov definira srednji kvadratni pogrešek kot:

∑x

σ =±

i

2

n

,

(2)

kjer je x i neznani dejanski pogrešek.
Za povezovanje med pokazateljem točnosti meritev h in srednjim kvadratnim pogreškom σ
velja:

σ=

1
h 2

.

(3)

Naslednji osnovni korak v teoriji pogreškov je vnos metode najmanjših kvadratov, ki pravi,
da je najverjetnejša vrednost meritve neke količine tista, za katero je vsota kvadratov razlik
med posameznimi meritvami in dejansko vrednostjo najmanjša:

xi = X − X i ,
13
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kjer je:
-

X dejanska, nepoznana vrednost meritve,

-

X i posamezna vrednost meritve,

-

x i razlika, nepoznan pogrešek.

∑x

2

i

= min

(5)

Zapis Σx i 2 ima minimum, ko je njegov prvi odvod 2Σxi = 0 in drugi odvod > 0. V tem
primeru je enak 2.
Iz pogoja 2Σx i = 0 sledi, da je:

( X − X 1 ) + ( X − X 2 ). + ...( X − X n ) = 0 ,

(6)

nX − ∑ X i = 0 ,
L=

(7)

X 1 + X 2 + ... X n
,
n

(8)

kar je definicija navadne aritmetične sredine (NAS).
Metoda najmanjših kvadratov torej zagotavlja, da ima aritmetična sredina sledeče lastnosti:
-

vsota razlik (odstopanj posameznih meritev od aritmetične sredine) je enaka nič,

-

vsota kvadratov teh razlik je minimalna,

-

aritmetična sredina L je najverjetnejša vrednost za neznano količino X.

V praksi dejanske vrednosti X ne poznamo in posledično tudi dejanskih pogreškov ne. V
slučaju, ko imamo opravka z meritvami enake natančnosti, lahko zapišemo:
-

neznani dejanski pogrešek:

X i − X = xi ,
-

pogrešek med posamezno meritvijo in aritmetično sredino meritev:

X i − L = vi ,
-

(9)
(10)

oceno pogreška aritmetične sredine opravljenih meritev glede na neznano dejansko
vrednost:

L − X =σL.
14
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Sledi, da:

( X i − vi ) − ( X i − xi ) = σ L .

(12)

xi = vi + σ L
kvadriramo in seštejemo za vse i,

∑ (x ) =∑ (v )
i

2

+ 2 ∑ v i σ L + nσ L

2

i

2

.

(13)

Ker je

∑v

i

= 0,

ostane

∑x

2
i

= ∑ vi + nσ L /n ,
2

∑x

i

2

n

2

∑v
=
n

(14)

2
i

2

+σL ,

(15)

kjer je

σ

σL =

n

in

∑x
n

i

=σ2

Sledi, da:

∑v
=

2

σ2
,
n
n
σ 2 ( n − 1) = ∑ vi 2 .

σ

2

i

+

(16)
(17)

Dobimo

σ =±

∑v

2
i

(18)
n −1
srednji kvadratni pogrešek posamezne meritve glede na aritmetično sredino opravljenih
meritev ali srednji empirični pogrešek posamezne meritve.
Aritmetično sredino, kot je prikazana v enačbi 8, lahko privzamemo kot linearno funkcijo
posameznih meritev:
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L=

1
1
1
X 1 + X 2 + ... X n .
n
n
n

(19)

Za linearne funkcije s konstantnimi koeficienti velja, da je njihov srednji pogrešek:

σ = ± a 2σ x 2 + b 2σ y 2 ... .

(20)

Zato lahko za aritmetično sredino zapišemo kot:

σL = ±

σ2
σ
1 2 1 2
1 2
σ
σ
σ
....
+
+
=
±
=±
n
2
2
2
2
n
n
n
n
n

(21)

in

σL = ±

∑v

2
i

(22)

n (n − 1)

srednji pogrešek aritmetične sredine meritev.
Naslednji važen pojem pri teoriji pogreškov se veže na meritve z različno natančnostjo.
Različnost natančnosti posameznih meritev ali sklopov meritev upoštevamo tako, da jim
pripišemo večjo ali manjšo pomembnost oziroma da jim damo večjo ali manjšo težo. V ta
namen uvedemo določene koeficiente, števila, ki merjenja različne natančnosti reducirajo na
merjenja enake natančnosti. Ta števila imenujemo uteži:

pi =

k

σi2

,

(23)

kjer je:
-

p i utež i-te meritve ali sklopa meritev,

-

σ i srednji kvadratni pogrešek posamezne meritve v danem sklopu,

-

k sorazmernostna konstanta.

Uteži merjenj so obratno sorazmerne s kvadrati njihovih srednjih pogreškov, kar lahko
vežemo na izraz, ki podaja srednji pogrešek aritmetične sredine (σ 2/n).
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Iz enačbe 20 sledi:
2

2

2

2

p0σ 0 = p1σ 1 = p2σ 2 = ... pnσ n = k .

(24)

V primeru, da je vrednost ene od uteži enaka 1, recimo p 0 = 1, lahko pišemo:

σ 0 2 = p1σ 12 ,

(25)

(p 0 = 1, recimo, ko izberemo k = σ 0 2).
Srednji pogrešek σ 0 , ki mu pripada utež p 0 = 1, imenujemo srednji pogrešek utežne enote.
Pri določanju uteži je vsekakor prikladno izbrati konstanto k, tako da so uteži blizu 1.
Za računanje aritmetične sredine meritev različnih natančnosti uporabimo izraz:

L=

p1l1 + p2l2 + ... pn ln
,
p1 + p2 + ... pn

(26)

kjer so l i meritve ali aritmetične sredine sklopov meritev:

L=

∑pl
∑p

i i

.

(27)

i

Tako aritmetično sredino imenujemo splošna ali ponderirana aritmetična sredina (SAS).
S približno podobnim izvajanjem, kot smo ga uporabili za določanje lastnosti navadne
aritmetične sredine v primeru praktičnih meritev, lahko ugotovimo, da je:
-

vsota uteženih popravkov nična:

∑pv

i i

=0.

(28)

Ta ugotovitev je posebno prikladna za preverjanje rezultatov, zato je vedno koristno pri
obdelavi podatkov izvesti to kontrolo:
-

vsota uteženih kvadratov popravkov posameznih merjenj od splošne aritmetične
sredine je minimalna:
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∑pv

i i

-

(29)

∑pv

i i

2

( n − 1)

,

(30)

srednji pogrešek splošne aritmetične sredine:

σL = ±

-

= min ,

empirični srednji kvadratni pogrešek ali tudi srednji pogrešek utežne enote je enak:

σ0 = ±

-

2

σ0

∑ pi

=±

∑pv
∑ p (n − 1)
i i

2

,

(31)

i

utež splošne aritmetične sredine:

pL = ∑ pi .

(32)

Vsi zgoraj navedeni opisi teorije pogreškov s prikazanimi enačbami so povzeti po Vulić
(2007).
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3.3 Izračuni
Obdelava podatkov je bila izvedena ob predpostavki, da so bile meritve skrbno opravljene in
da ni prišlo do grobih napak, kar ponovljene meritve tudi izključujejo. Prav tako nisem pri
meritvah upošteval sistematičnih napak, če določanje ocene natančnosti meritev vedno
opravljamo z domnevo, da so merjenja brez sistematičnih pogreškov.
To domnevo podkrepijo dejstva, da je bila sonda pred kratkim tovarniško umerjena, da je
ostala oprema redno vzdrževana in da je bila temperatura v vrtini, ki bi lahko vplivala na
odziv scintilacijskega kristala, tako na posameznih točkah kot vzdolž celotne vrtine, praktično
konstantna.
Meritev temperature, ki jo sonda sočasno izvaja z meritvijo sevanja, je pokazala, da je
sprememba temperature ostala v mejah ±0,1 °C v posamezni točki in ±0,3 °C vzdolž vrtine.
Tako majhna temperaturna razlika ne vpliva bistveno na delovanje sonde. Tudi sistematične
napake, povezane z osebjem, ne pridejo v poštev, saj sistem meritev, ko je enkrat nastavljen,
ne potrebuje dodatnega posredovanja osebja.
Kljub naštetim dejstvom nikakor ne moremo izključiti vpliva ostalih možnih sistematičnih
napak. Obdelava podatkov na podlagi teorije pogreškov nam lahko te napake pomaga delno
odkriti in odpraviti.
Zato lahko rečemo, da so bili v izvedenih meritvah prisotni izključno naključni merski
pogreški. To je tudi potrebna predpostavka za pravilno uporabo teorije pogreškov in
posledično za določanje natančnosti meritev. V tem primeru naključne pogreške povzročajo
različne motnje tako iz okolja kot iz samih merilnih naprav, ki vplivajo na meritve neodvisno
in ne enoznačno.

3.3.1

Točkovne meritve

Vse podatke, zbrane preko microloggerja, sem za nadaljnjo uporabo pretvoril v Excelov zapis.
Najprej sem obdelal točkovne meritve, ki naj bi mi omogočile oceno natančnosti merilne
verige. Pri vsakem sklopu meritev sem najprej izločil podatke, ki so preveč odstopali od
pričakovanih vrednosti (umiritev sonde) (Preglednica 1).
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Preglednica 1: Shema točkovnih meritev
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Na spodnji sliki (Slika 8a) je na grafu a prikazan potek sevanja v času na globini 30 m. Iz
grafa je razvidna razpršenost vrednosti brez znakov periodičnega ponavljanja, kar je v skladu
z lastnostmi naravnega gama sevanja.

Slika 8: a) graf gama sevanja na globini 30 m in b) graf prikaza porazdelitve frekvence
popravkov v.
Za vsako točko, kjer je bila opravljena meritev, je bil nadaljnji postopek enak. Preglednica 2
prikazuje primer uvoza podatkov v Excel in shemo statistične obdelave.
Preglednica 2: Primer uvoza podatkov v Excel in shema statistične obdelave
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Najprej sem izračunal povprečno vrednost oziroma normalno aritmetično sredino (l^)
posameznega sklopa meritev (Enačba 8). Izračunal sem popravke za vsak posamezni podatek
(v) (Enačba 9) v vsakem sklopu in nato z metodo najmanjših kvadratov vsakemu sklopu
določil srednji pogrešek oziroma standardno deviacijo (σ = σ i ) (Enačba 18) ter srednji
pogrešek povprečne vrednosti (σ L ) (Enačba 22).
Na zgornjem grafu (Slika 8b), je prikazana porazdelitev popravkov v, ki odraža značilnosti
krivulje Gaussove porazdelitve.
Najverjetnejšo vrednost meritve sem izrazil s povprečno vrednostjo in njenim razponom
((τ = 1, 2, 3) × σi). Izračunal sem tudi delež meritev, ki padejo v območje mejnih vrednosti.
Mejne vrednosti sem določil tako, da sem srednji vrednosti odštel oziroma prištel mejne
pogreške.
Izračunane vrednosti za vse točke so podane v spodnji preglednici (Preglednica 3).
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Preglednica 3: Izračunane statistične vrednosti za vse točke
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Ker imamo več sklopov meritev, opravljenih v različnih časovnih intervalih in z različnim
številom podatkov, imajo te meritve različno natančnost. Zato je treba uvesti splošno
(ponderirano) aritmetično sredino. Splošno aritmetično sredino dobimo z uvedbo uteži. Uteži
lahko izberemo po katerem koli kriteriju, vezanem na vrsto meritev.
Podatke sem utežil z dvema različnima kriterijema. Najprej sem za utež izbral število
podatkov v posamezni meritvi. Nato sem za utež izbral obratno kvadratno vrednost
standardne deviacije.
V vsakem sklopu sem opravil 6 meritev. Za vse sklope je bil postopek računanja enak, in sicer
sem najprej določil utež za vsako posamezno meritev v sklopu. Nato sem srednje vrednosti
posamezne meritve utežil. Sledili so izračun vrednost splošne aritmetične sredine (Enačba 27)
in računanje popravkov ter njihova utežitev. Preveril sem, ali je vsota uteženih popravkov
enaka nič. Izračun je dal rezultat v območju 1 × 10-11. Nato sem izračunal še srednji pogrešek
utežne enote σ 0 (Enačba 30) in srednji pogrešek splošne aritmetične sredine σ L (Enačba 31).
Enak postopek računanja je sledil z uporabo uteži, ki je bila sorazmerna obratni vrednosti
kvadrata pogreška posamezne utežne enote. Postopek obdelave je bil enak za vse sklope. V
tem primeru sem izračunal tudi razpršenost podatkov σ0� (Veronese, 2009):
𝜎𝜎0� =

1

1

.

(33)

�∑𝜎𝜎2
𝑖𝑖

V preglednici (Preglednica 4) je prikazan primer zgoraj opisanega računanja za šesti sklop.
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Preglednica 4: Izračun uteženih statističnih vrednosti za točkovne meritve

V spodnji preglednici (Preglednica 5) so podani uteženi rezultati računanja za vse sklope
točkovnih meritev.
Preglednica 5: Rezultati uteženih izračunov za vse sklope točkovnih meritev

Nato sem podatke posameznih sklopov na isti globini združil in izračunal zanje navadno
aritmetično sredino l^, σ i , σ l . Za lažjo primerjavo so rezultati tega izračuna dodani prejšnji
preglednici (Preglednica 5). Ugotoviti je lahko, da je razlika med NAS in SAS praktično
nična. To potrjuje, da so meritve kljub razpršenosti podatkov ob velikem številu vzorcev
dokaj enakomerne, kar kažejo tudi nizke vrednosti pogreška aritmetičnih sredin (Preglednica
4).
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Zvezne meritve

Sistem nam da pri zveznih meritvah pri spuščanju in dviganju sonde po eno vrednost gama
sevanja na vsak centimeter.
Preglednica 6 prikazuje primer meritev sevanja pri spustu in dvigu sonde s hitrostjo 3 m/min
za odčitke z razmikom enega metra. Za ostale hitrosti vožnje sonde in razmike enega metra so
podatki podani v prilogi.
Iz zbranih podatkov sem za vsako hitrost (3, 5 in 10 m/min) združil v meritveni sklop po šest
vrednosti na višini posameznega metra (tri za spust in tri za dvig). Za vsak tak sklop sem nato
izračunal navadno aritmetično sredino, popravek za vsako vrednost, standardno deviacijo
meritev in pogrešek aritmetične sredine. Primer rezultatov računanja je v preglednici
(Preglednica 6).
Obenem sem za vsako hitrost prikazal grafični potek sevanja, prav tako z razmikom enega
metra. Na grafih (Slika 9, Slika 10 in Slika 11) sta prikazani srednja vrednost in zgornja ter
spodnja meja odstopanja mejne vrednosti sevanja (±3 σ). V grafih sem označil tudi dobljene
vrednosti normalne aritmetične sredine za izbrane točkovne meritve.
Za lažjo primerjavo meritev pri različnih hitrostih merjenja sem za pregled sevanja vzdolž
vrtine v prilogah izrisal grafe meritev, opravljene pri vseh treh hitrostih, in nanje nanesel
ponovitve tako meritev pri dvigovanju sonde kot meritev pri spuščanju.
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Preglednica 6: Primer meritev sevanja pri hitrosti 3 m/min in statistične obdelave podatkov
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Slika 9: Zvezna meritev s hitrostjo merjenja 3 m/min
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Slika 10: Zvezna meritev s hitrostjo merjenja 5 m/min
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Slika 11: Zvezna meritev s hitrostjo merjenja 10 m/min
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GEOLOŠKA VREDNOST MERITEV

Karotažne meritve gama sevanja, kot sem že omenil v uvodu, uspešno uporabljamo pri
potrjevanju in primerjanju značilnosti ter lastnosti sedimentov, ki smo jih pridobili z drugimi
raziskavami in opazovanji vrtin. V tem smislu za določanje geoloških mej v vrtinah
uporabljamo grafe, podobne zgoraj prikazanim (Slika 9, Slika 10 in Slika 11).
Za vrtino, v kateri sem opravil meritve, veljajo naslednje geološke ugotovitve.
Geološka slika tal na območju Ljubljane kaže prisotnost sedimentnih plasti peska in proda,
znotraj katerih se pojavljajo leče glin, melja in konglomerata peska ter proda z različno
stopnjo vezanosti.
Pri interpretaciji karotažnih meritev praviloma uporabljamo tudi podatke o litologiji, ki pa v
testirani vrtini niso na razpolago. Pri interpretaciji karotažnih meritev v vrtini Ar-1/08 lahko
izhajamo iz domneve o najbolj verjetni litologiji in poznavanju tipskih odzivov karotažnih
meritev na posamezne litologije. Izhajamo iz tega, da z višjim deležem glinenih mineralov, ki
so bogati s kalijem kot virom radioaktivnosti, raste jakost odziva gama sonde.
Na podlagi karotažnih diagramov pri različnih hitrostih vožnje sonde lahko podamo naslednjo
interpretacijo:
a) Določitev plasti pri hitrosti meritev 3 m/min
Opredelimo lahko območja:
-

od 0 do 8 m – območje z velikimi spremembami litologije; verjetno imamo opraviti s
prehodom proda v konglomerat, znotraj katerega se nahajajo leče gline in melja;
možna je tudi druga razlaga, da gre za prehajanje različnih deležev peskov z meljem in
glino,

-

od 8 do 22 m – območje z enakomernim odzivom, znotraj katerega se občasno
pojavlja razpršena frakcija gline, kar vidimo kot manjše nihaje; območje, v katerem je
verjetno prisoten prod,

-

od 22 do 30 m – interval, znotraj katerega imamo ponovno opraviti z večjimi
nehomogenostmi, verjetno z izrazitejšimi lečami drobnozrnatega sedimenta znotraj
konglomerata. Posameznih plasti zgolj iz intervalne ocene ni mogoče izločiti,
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od 30 do 36 m – območje ponovne relativne homogenosti, verjetno območje proda s
posameznimi lečami peska.

b) Določitev plasti pri hitrosti meritev 5 m/min
Opredelimo lahko območja:
-

od 0 do 8 m – to območje opišemo podobno kot pri vožnji s 3 m/min. Zdaj slika kaže
na večjo homogenost plasti kot v predhodnem primeru,

-

od 8 do 22 m – tudi to območje opredelimo podobno kot predhodno. Tudi v tem
primeru razberemo večjo homogenost,

-

od 22 do 29 m – znotraj tega odseka lahko opazimo nehomogenosti, in sicer dve
izraziti: prvo na globini 22 do 24 m in drugo na globini 27 do 29 m. Dveh tako
izrazitih plasti v počasnejši meritvi ne vidimo,

-

od 29 do 36 m – posnetek kaže na večjo nehomogenost kot v primeru počasne vožnje
s 3 m/min.

c) Določitev plasti pri hitrosti meritev 10 m/min
Opredelimo lahko območja:
-

od 0 do 8 m – to območje učinkuje kot zelo heterogeno z dvema zelo izrazitima
plastema na globini 3 m in na globini 6 m,

-

od 8 do 27 m – učinkuje kot območje, znotraj katerega so prisotna nihanja in različne
nehomogenosti,

-

od 27 do 29 m – izrazita nehomogenost, ki jo opredelimo kot samostojno plast,

-

od 29 do 36 m – podobna interpretacija kot na intervalu od 8 do 27 m.

Preglednica 7 prikazuje ugotovljene geološke meje pri različnih hitrostih vožnje sonde.
Preglednica 7: Primerjava interpretacij plasti med različnimi hitrostmi vožnje sonde
Interpretirane plasti
3 m/min [m]

5 m/min [m]

10 m/min [m]

0–8

0–8

0–8

8–22

8–22

8–27

22–30

22–29

27–29

30–36

29–36

29–36

32

Simon MOZETIČ

Analiza pogreškov pri karotažnih meritvah

Meritve, opravljene s hitrostjo 10 m/min, nam podajajo rezultate, ki so v veliki meri odvisni
od subjektivne ocene interpretatorja in njegovega znanja ter izkušenj. Za to hitrost merjenja
sklepam, da je precej nezanesljiva.
Meritve, opravljene s hitrostjo 5 m/min, so bolj zanesljive od tistih, opravljenih z 10 m/min,
vendar še vedno ne povsem natančne.
Meritve, opravljene s hitrostjo 3 m/min, so od vseh treh najboljše, ker najlepše prikažejo
razlike v litologiji. Ker je bil izbor meritev opravljen na vsak meter, imamo še vedno
premajhno resolucijo za dovolj zanesljiv prikaz rezultatov (Preglednica 6).
Upoštevati je treba tudi to, da si navadno pri interpretaciji karotažnih meritev pomagamo s
poznavanjem litologije (jedra, popisi ipd.).

5

SKLEPNE UGOTOVITVE

5.1 Ocena natančnosti meritev
Iz prikazanih preglednic lahko ugotovimo, da je pri točkovnih meritvah, kjer je bilo zbrano
zelo veliko število podatkov, razpršenost meritev relativno majhna. To potrjuje tudi koeficient
sploščenosti Gaussove krivulje (kurtosis), čigar vrednost je večja od 0 (Ferligoj, 1995). S tem,
da je krivulja visoka – koničasta, lahko trdimo, da so meritve točne. Natančnost meritev lahko
povežemo z umiritvijo sonde. Kako dobra je posamezna srednja vrednost, ugotovimo s
pomočjo njenega pogreška, ki je ob velikem številu »točnih« podatkov lahko samo majhen.
Ob upoštevanju, da nimajo opravljene meritve iste natančnosti, nam naknadna uvedba utežene
aritmetične sredine pomaga dodatno skrčiti negotovost meritev oziroma njihove meje, kot je
razvidno iz Preglednica 5.
V zvezi z zveznimi meritvami sem ugotovil, da je število podatkov na vsaki višini omejeno na
6. Zaradi tega je razpršenost podatkov meritev precej visoka ne glede na značilnosti
sedimentov, kar je razvidno iz preglednic. Vendar je iz priloženih grafov (Slika 9, Slika 10 in
Slika 11) razvidno, da so meritve pri spuščanju in dviganju na isti višini praktično skladne. Na
globinah, kjer je bila na razpolago točkovna statična meritev, sem razliko med dinamično in
statično meritvijo prikazal v istih grafih. Kljub omejenemu številu podatkov pri dinamičnih
meritvah opažam, da te meritve padejo v območje statično določenih mej na isti globini.
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Cenovno izbira večje hitrosti pri meritvah v plitvih vrtinah ne igra večje vloge. V primeru
globokih vrtin (od več 100 do 1.000 metrov) in več različnih meritvah bi lahko višja hitrost
merjenja precej skrajšala celoten čas merjenj in zmanjšala stroške podjetja.
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