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IZVLEČEK
Na območju pridobivalnega prostora Premogovnika Velenje so ugrezninska jezera, ki so
nastala kot posledica pogrezanja površja zaradi odkopavanja premoga in se zaradi aktivnega
odkopavanja še vedno spreminjajo. Ker so podatki o velikosti ugreznin nujno potrebni za
varno načrtovanje aktivnosti, se enkrat letno vrši izmera globin ugrezninskih jezer. Za
potrebe določitve natančnosti modeliranja dna Družmirskega jezera sem izvedel meritve
globin z uporabo sonarja Reason Navisound 110 s 33 kHz in 200 kHz sondo v različnih
smereh, tj. sever–jug in vzhod–zahod. S pridobljenimi izračuni standardnih deviacij meritev
posameznih globin sem določil globinsko mejo 35 m, ki deli območji uporabe 33 in 200 kHz
sonde. Do globine 35 m so tako primernejši podatki posneti s sondo 33 kHz, nad to mejo pa
z 200 kHz sondo. V programu Autocad Civil 3D 2016 sem na osnovi pridobljenih
prostorskih podatkov kreiral modele za izračun volumnov po TIN metodi, ločeno po smeri
vožnje, uporabljeni frekvenci sonde in združenih podatkih 33 kHz in 200 kHz sonde optimal podatki. Na podlagi izračunanih volumnov posameznih kreiranih modelov vseh
upoštevanih izbir (smer vožnje, frekvenca sonde …) sem določil, kateri model je optimalen.
Z analizo sem ugotovil, da so združeni optimal podatki meritev po smeri N–S in E–W za
frekvenci 33 in 200 kHz sonde, primerni za končen rezultat volumna s standardno deviacijo
± 3 %.

Ključne besede: Sonarske meritve, izračun volumnov, TIN, Premogovnik Velenje,
Družmirsko jezero.

ABSTRACT
In the extraction area of Velenje coal mine there are subsidence lakes that appeared as a
consequence of land subsidence caused by the coal mining activities. Those lakes are still
changing today due to active coal extraction. For safe activity planning we need data about
the size and depth of subsidence lakes which is measured once a year. In order to get an
accurate model of the bottom of the lake Družmirje the depths, using a sonar Reason
Navisound 110 with a 33 kHz and 200 kHz probe in different directions, that is north-south
and east-west, were measured. With acquired calculations of standard measurement
deviations of various depths I determined a depth limit of 35 m which separates areas in
which to use a 33 and a 200 kHz probe. Up to 35 m deep more accurate data was taken with
the 33 kHz probe and beyond that limit with the 200 kHz probe. Using Autocad Civil 3D
2016 program and based on acquired spatial data models for volume calculations with the
TIN method were created and separately for all directions, used frequencies and joint data
acquired by both 33 and 200 kHz probes - optimal data. Based on volume calculations of
each individually created model (direction, probe frequency...) I was able to determine which
model is optimal. The analysis showed that combined optimal data of measurements in
directions N-S and E-W for probe frequencies of 33 and 200 kHz are suitable for final
volume results with a standard deviation of ± 3 %.

Key words: Sonar measurments, volume calculation, TIN, Velenje coal mine, the
lake Družmirje.
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1. UVOD
Zaradi procesa pridobivanja podzemnega premoga v Šaleški kotlini se na površini odražajo
spremembe. Posledice sprememb površine se kažejo v obliki razpok in ugreznin. Pod
ugrezninskimi jezeri so odkopna polja, ki dnevno napredujejo, zato se s tem spreminja
površina in volumen ugrezninskih jezer. Na slednjih je enkrat letno potrebno opraviti meritve
globin in velikosti jezer.
Na širšem območju pridobivalnega prostora Premogovnika Velenje se na površini izvajajo
meritve opazovalnih točk, s katerimi se spremlja razvoj teh premikov. Hkrati so v
pridobivalnem območju Premogovnika Velenje nastala tudi ugrezninska jezera, ki so bila
poimenovana kot Družmirsko, Škalsko, Velenjsko in Gaberško jezero.
V diplomski nalogi sem na kratko opisal izvajanje meritev v preteklosti in danes. V nalogi
sem se tudi poglobil v teoretične osnove batimetričnih izmer. Sonarske batimetrične
raziskave nam služijo za izdelavo morskega ali jezerskega dna. Obstaja več vrst sonarjev za
izmero globin, ki so se in se še z leti izboljšujejo.
V praktičnem delu diplomske naloge sem predstavil postopek in uporabljen instrumentarij
za izvedbo sonarskih meritev Družmirskega jezera. V nadaljevanju sem opisal tudi princip
priprave podatkov za terensko izmero. Družmirsko jezero sem izmeril po profilih na 25
metrov, v smereh sever–jug in vzhod–zahod. Zadal sem si cilj, da ugotovim, po kateri smeri
in uporabljeni frekvenci pridobim natančnost točk za modeliranje in izračunu volumna
jezera. Hkrati sem tudi opisal postopek priprave podatkov in modeliranja dna jezera na
primeru Družmirskega jezera v programu Autocad Civil 3D 2016.
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2. KRATKA ZGODOVINA NASTANKA UGREZNINSKIH
JEZER
2.1 Odkopavanje premoga v Premogovniku Velenje
Premogovnik Velenje deluje na največjem slovenskem nahajališču premoga in hkrati tudi
na eni od najdebelejših znanih plasti premoga na svetu. Največja debelina lignitnega oziroma
premogovnega sloja znaša 168 metrov, kar ga uvršča kot tretji najdebelejši sloj premoga na
svetu. Na svetovni lestvici najdebelejših slojev ga povprečna debelina 60 metrov sicer
pomakne nekaj mest navzdol, vendar je zaradi svoje debeline kljub temu svetovna redkost
(Veselič).
Po svetu večino debelih lignitnih oziroma premogovnih slojev pridobivajo s površinskimi
kopi, kar bi bilo mogoče doseči tudi v Šaleški dolini, vendar bi bile posledice površinskega
rudarjenja za okolje v dolini katastrofalne. Iz lokalne rudarske tradicije je bila odločitev za
podzemno izkoriščanje premoga pred več kot pol stoletja za okolje prijazna, vendar
podzemnega rudarjenja brez okoljskih posledic ni. V svetovnem merilu je podzemno
pridobivanje premogovega sloja zahtevalo edinstvene rešitve z več zaporednimi rezi
premoga in nadpovprečno raziskovalna-razvojna prizadevanja (Veselič).
Za Premogovnik Velenje je značilna večgeneracijska usmerjenost v ekonomično, za rudarje
varno in za okolje prijazno, odkopavanje lignitnega sloja. Svoj vrh je dosegla z visoko
produktivno Velenjsko odkopno metodo (VOM), ki je tudi svetovno patentirana (Veselič).
2.1.1 Velenjska odkopna metoda (VOM)
Velenjska odkopna metoda se je uveljavila po letu 1947. V organizacijskem in tehnološkem
smislu se še vedno razvija in hkrati izboljšuje, največ v smislu povečevanja proizvodnje iz
enega odkopa, varnosti zaposlenih, humanizacije dela, izkoristka sloja in ekonomičnosti.
Zaradi specifičnosti in visoke produktivnosti je v svetovnem okolju poznana in se kot
samostojni pojem - Velenjska odkopna metoda - navaja v rudarski strokovni literaturi
(RLV).
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Temeljni pristop pri odkopavanju s to metodo je v povečanju območja pridobivanja premoga
tudi nad varovani prostor na odkopu ter pri tem izkoriščanje naravnih sil lomljenja in
drobljenja premogovega sloja. Odkop je višinsko razdeljen na podkopni in nadkopni del
(slika 1). Podkopni del, višine od 3 do 4 metre, je zavarovan s hidravličnim podporjem, ki
omogoča mehanizirano pridobivanje z odkopnimi stroji - kombajni ter odvoz z zmogljivimi
verižnimi transporterji. Nadkopni del v višini od 7 do 17 metrov je izpostavljen dinamičnim
jamskim pritiskom, ki porušijo plast premoga. Tega rudarji kontrolirano spuščajo v odkopni
transporter in ga sproti odvažajo (RLV).
Posebnost Velenjske odkopne metode je v zadnjem desetletju uveden postopek
kontroliranega pridobivanja premoga iz nadkopnega dela odkopa s »točenjem« prek
stropnikov v čelni transporter, kar omogoča zelo visoko zmogljivost odkopavanja ob izredno
visoki stopnji varnosti in veliki ekonomičnosti (RLV).

Slika 1: Shematski prikaz odkopavanja po VOM (Medved, et al.).
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2.2 Spremljanje premikov v pridobivalnem prostoru
Vpliv odkopavanja se na površini odraža v spremembah reliefa z nastankom ugreznin na
površini kmalu po začetku odkopavanja in doseže 90 % svoje končne vrednosti približno tri
mesece po zaključku odkopavanja. Ker je v Premogovniku Velenje hkrati aktivnih več
odkopov in se po zaključku enega prične že odkopavanje drugega, težko govorimo o vplivu
posamezne odkopne plošče na površino. Z meritvami opazovalnih točk na površini tako
spremljamo razvoj premikov zaradi več odkopnih plošč na posameznem območju na
površini. Ker meritve premikov terena izvajamo v pomladnih mesecih, govorimo o vplivu
odkopov, ki so se odkopavali v letu pred izvajanjem meritev (Koželj).
Na širšem območju pridobivalnega prostora Premogovnika Velenje se na površini spremlja
preko 300 opazovalnih točk, ki jih razvrščamo v več opazovalnih mrež. Za določitev
koordinat izhodiščnih točk posameznih opazovalnih mrež, ki so sestavni del glavne mreže
Premogovnika Velenje, izvajamo meritve z GNSS metodo izmere. Opazovanje točk večine
opazovalnih mrež izvajamo s klasično terestično metodo izmere, katere rezultat so tri
razsežnostne koordinate (Y, X, H) v državnem Gauss- Krügerjevem koordinatnem sistemu.
Za natančnejšo določitev višin opazovalnih točk določenih mrež uporabljamo tudi metodo
geometričnega nivelmana. Meritve opazovalnih mrež praviloma izvajamo vsaj enkrat letno,
v posameznih primerih pa jih izvajamo pogosteje, tudi večkrat mesečno (Potočnik, et al.).

2.3 Monitoring ugrezninskih jezer
Na območju Šaleške doline so štiri ugrezninska jezera (slika 2), ki so nastala kot posledica
odkopavanja premoga. Jezera so bila poimenovana po istoimenskih naseljih, ki so bila na
tem območju pred samim nastankom. To so Družmirsko, Škalsko, Velenjsko in Gaberško
jezero. Škalsko jezero je nastalo že pred 2. sv. vojno, Velenjsko okoli leta 1960, Družmirsko
okoli leta 1975, Gaberško jezero pa je začelo nastajati 2011 in se bo v prihodnje združilo z
Družmirskim jezerom, najverjetneje že v letu 2016.
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Slika 2: Družmirsko, Gaberško, Velenjsko in Škalsko jezero - od leve proti desni.
Izmera Velenjskega jezera sega daljno v leto 1960. Od leta 1975 do 2011 so se izvajale
meritve vseh treh šaleških jezer, z nastankom Gaberškega jezera v letu 2011 se izvajajo
izmere vseh štirih jezer enkrat letno.
V preteklosti so izmere ugrezninskih jezer potekale s čolna na vesla, s katerega so z uporabo
merskega traku, na katerem je bila utež, merili globino. Sam položaj čolna ob izmeri globine
se je določil z izmero kotov trikotnika z dveh znanih točk z obrežja jezera (slika 3).

Slika 3: Klasična izmera Gaberškega jezera z znane točke z obrežja jezera (fotografija
Rok Gril, PV Invest).
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Z leti in razvojem merske opreme so se začele meritve jezera opravljati s pomočjo sonarja
in GPS sistema (slika 4). Sonar je beležil meritve na neskončni papir, ki si jih moral ročno
zabeležiti, ko je položaj čolna izmeril GPS. Po končani izmeri si moral v pisarni ročno
prepisati izmerjene globine točkam, katerih položaj je izmeril GPS. Posledično, zaradi
ročnega prepisa globin, je bilo izmerjenih manj točk, vendar precej več kot z ročnim
merjenjem z metrom.

Slika 4: Meritve jezera s sonarjem pred letom 2010 (arhiv, PV Invest).
Z letom 2010 se je za merjenje globin pričel uporabljati sonar Reason NaviSound 110
(slika 5), ki se lahko poveže z GPS napravo in hkrati tudi omogoča samodejno beleženje Y,
X, Z koordinate in globine v GPS kontroler. Zaradi samodejnega beleženja podatkov izmere
je velik časovni prihranek pri obdelavi podatkov, saj ni več potrebno ročno prepisovati
izmerjenih globin posnetim GPS lokacijam. Obenem se je s tem sonarjem povečala tudi
gostota izmerjenih točk ugrezninskih jezer.

Slika 5: Meritve jezer s sonarjem Reason Navisound 110 po letu 2010 (fotografija Rok
Gril, PV Invest).
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3. TEORETIČNE OSNOVE BATIMETRIČNE IZMERE
Batimetrija je veda, ki se ukvarja z merjenjem globin oceanov, morij, rek in jezer ter z
izdelavo kart morskega in jezerskega dna. Karte podajajo točne opise in vizualne prikaze
očem sicer nevidnega potopljenega terena. Karta lahko vsebuje vrsto podatkov: globina,
prostornina,… (Bathymetry).

3.1 Sonarske metode
Sonar ali globinomer temelji na merjenju časa potovanja ultrazvočnega signala na razdalji
od oddajnika skozi vodo do dna in nazaj. Je tudi splošen izraz za naprave, ki uporabljajo
zvok pri določanju lokacije predmetov v vodi ali katerih drugih snoveh. Obstajata dve vrsti
sonarja: pasivni in aktivni. Prvi deluje tako, da zvok iz okolice samo sprejema, drugi pa zvok
oddaja in ga potem, ko se ta odbije, sprejema (Sonar).
Pasivni sonar deluje samo na sprejemu zvoka. Za svoje delovanje uporablja hidrofon, ki
sprejema zvok in na podlagi tega določa položaj (Sonar). Pasivni sonar nima oddajnika,
vendar zazna inherentno emisijo valov, ki jih oddaja objekt. Pasivni akustični sistem se
pogosto uporablja za valovne dolžine kot aktivni sistem, vendar pa to ni pravilo
(Le Chevalier).
Aktivni sonar uporablja oddajnik in hkrati tudi sprejemnik zvoka. Pri svojem delovanju
oddaja zvok, ki obseva objekt. Nato preko sprejemnika zvoka sprejme odbito zvočno
valovanje (Sonar 1). Pot, ki jo zvok prepotuje, nato računalnik v sonarju izračuna (slika 6).
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Slika 6: Princip delovanja aktivnega sonarja (Wiora).

3.2 Izmera globin
Za izmero globin se uporabljajo različni tipi sonarjev, ki jih najpogosteje delimo na sevano
število ultrazvočnih snopov ter kot oddajanja in sprejemanja. Naprave ki jih uporabljamo za
izmero globin, ločimo na enosnopne (ang. singlebeam), sestavljene enosnopne (ang. sweep
system) in večsnopne (ang. multibeam) sonarje (Fridl).
3.2.1 Enosnopni globinomer
Enosnopni globinomer (ang. singlebeam) pošilja preko sonde ultrazvočne impulze v ožjem
snopu navpično proti morskemu dnu, globina pa se določi na osnovi časa potovanja
ultrazvočnega signala od oddajnika do dna in nazaj (slika 7). Rezultati izmerjenih globin z
enosnopnim globinomerjem so točke v liniji (Kolenc).
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Slika 7: Enosnopni globinomer (fotografija Rok Gril, PV Invest).
3.2.2 Sestavljen enosnopni globinomer
Nadgradnja singlebeam sistema je sestavljen enosnopni globinomer (ang. sweep system),
kjer je sistem z več sondam enakomerno nameščen na liniji, pravokotni v smeri plovbe
(slika 8). Način izmere globine na posamezni sondi je enak kot pri sistemu singlebeam. S
sistemom sweep pridobimo večjo pokritost dna in hitrejšo izmero podatkov na terenu kakor
s sistemom singlebeam, saj hkrati zajame izmerjene podatke na več linijah (Kolenc).

Slika 8: Primer snemanja s sistemom sweep (Sweep, 2016).
9

3.2.3 Večsnopni globinomer
Uporaba večsnopnih globinomerov (ang. multibeam), je namenjena boljšemu pokritju
morskega dna in hitrejši izmeri podatkov kakor s sistemom singlebeam in sweep (slika 9).
Pri multibeam sistemu sta v uporabi dva principa. Prvi princip uporablja elektronsko ali pa
fizično oblikovanje ozkega in usmerjenega snopa, ki ga sistem pod velikim številom kotov
pošlje proti morskemu dnu. Glede na čas potovanja in jakost povratnega signala se določi
razdalja. Pri izmeri se dobijo poševne dolžine, ki se glede na znane kote oddaje impulzov
preračunajo v vertikalne razdalje (Kolenc).

Slika 9: Uporaba multibeam sonarja (Multibeam, 2016).

Drugi princip uporablja interferometrijo. Za izvedbo sistem multibeam se uporablja izraz –
swath. Sistem swath oddaja ultrazvočno valovanje razpršeno. Na osnovi časa potovanja
signala se določi poševna razdalja, smer povratnega signala pa se določi šele na osnovi
merjenja fazne razlike povratnega signala med različnimi elementi na sprejemniku (Kolenc).
Značilnosti:
-

frekvenca je običajno 12 – 500 kHz,
širina snopa je 90°–180° (natančnost se s širino slabša),
širina žarka je 0,5°–3°,
resolucija je odvisna od merjene globine.
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3.2.4 ALB-sistem
Na svetu je zelo veliko plitvih in globokih območij voda, ki so med seboj pomešane in jih ni
mogoče izmeriti s pomočjo čolna ali ladij. V takih primerih zelo dobro pridejo v poštev
senzorji ALB (ang. Airborne Lidar Bathymetry), kjer za merjenje globine vode uporabljajo
tehnologijo LIDAR. Laserski oddajnik/sprejemnik, ki je pritrjen na letalo, oddaja 400-krat
na sekundo laserske impulze navpično proti vodi. Na vodni gladini se odbije del energije
laserskega impulza in potuje do sprejemnika (slika 10). Preostali del energije potuje skozi
vodo, kjer se nato na morskem ali rečnem dnu odbije. Na osnovi razlike med vrnitvijo obeh
signalov do sprejemnika se izračuna globina vode. Izmerjene globine je mogoče zaradi
plimovanja tudi naknadno popraviti s pomočjo podatkov bližnjih mareografov. Uporaba
ALB-sistema merjenja globin velja za najslabše kakovosti (Kolenc).

Slika 10: Izvajanje meritev z ALB-sistemom (Kolenc).
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4. MERITVE UGREZNINSKIH JEZER
4.1 Uporabljen instrumentarij
4.1.1 Sonar Reason NaviSound 110
Izmera globin jezerskega dna se je izvajala s sonarjem proizvajalca Reason Navisound 110,
ki je kompakten nizkocenoven enofrekvenčni digitalni sonar (slika 11). Deluje na principu
časa potovanja ultrazvočnega signala na razdalji od oddajnika, v vodi do dna in nazaj.
Omogoča visoko zmogljivost in preprosto uporabo. Njegova temperatura delovanja se giblje
od 0 °C do 45 °C. Njegova edinstvena konstrukcija je primerna za uporabo na manjših
plovilih, za izvajanje meritev na rekah in manjših jezerih (Reason).
Sonar je enokanalni, za potrebe izmere omogoča uporabo med dvema frekvenčnima
območjema: 28 – 35 kHz ali 190 – 225 kHz, kar omogoča izmero globin od 0,5 m do 400
m. Njegova natančnost z uporabo 200 kHz sonde je 1 cm, z uporabo 33 kHz sonde pa 7 cm.
Za pravilne izmere globin je pomembna tudi hitrost zvoka v vodnem stolpu, NaviSound 110
omogoča razpon hitrosti zvoka med 1350 – 1600 m/s v koraku 1 m (Reason).
Beleženje podatkov izmere globin omogoča s povezanim GPS sprejemnikom, kar
zagotavlja, da so zabeleženi vsi podatki (koordinate Y, X, Z) na vsaki točki, kjer je izmerjena
globina. Ima pa tudi možnost beleženja podatkov s programsko opremo Navisound
kontrolnim centrom, ki deluje v operacijskem sistemu Windows. Programska oprema
omogoča nadzor in grafični prikaz snemanja in predvajanja profila globine na prenosnem
računalniku (Stoelinga).

Slika 11: Sonar Reason NAVISOUND 110 (fotografija Rok Gril, PV Invest).
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4.1.2 GPS Leica Viva GS10
Okrajšava GPS izvira iz angleškega termina Global Positioning System. Gre za satelitski
navigacijski sistem, ki se uporablja za določanje točne lokacije kjerkoli na Zemlji ali
zemeljskih tirnicah. Njegovi sateliti na potovanju okrog Zemlje uporabljajo srednjo krožno
tirnico (GPS).
Sistem GPS je zasnovalo obrambno ministrstvo ZDA, ki ga tudi upravlja. Razdeljen je na tri
odseke: vesoljskega, nadzornega in uporabniškega. Vesoljski odsek vključuje satelite GPS,
nadzorni zemeljske postaje, ki skrbijo za nadzorovanje poti satelitov, usklajevanje njihovih
atomskih ur in nalaganje podatkov, ki jih oddajajo sateliti. Uporabniški odsek sestavljajo
civilni in vojaški sprejemniki GPS, ki sprejmejo časovne podatke iz večjega števila satelitov
in nato izračunajo lego sprejemnikov (GPS).
Zemljo v 12 urah obkroži od 24 do 26 satelitov na višini 20.200 km v 6 tirnicah in pošiljajo
radijske signale do sprejemnikov na Zemlji, ki nato določajo položaj na osnovi potovanja
časa radijskih signalov.
Pri izmeri jezerskega dna Družmirskega jezera, sem uporabljal GPS proizvajalca Leica Viva
GS10. Za izmero globin jezerskega dna je še posebej prav prišel omenjen GPS, saj ima
izredno dolgo anatomijo. Samo ohišje GS10 ima prostor za dve veliki Li-Ion bateriji, ki
omogočata, ob uporabi bluetooth in 3.5G modema, 14 urno delovanje. Njegovo
temperaturno območje delovanja je od - 40 °C do 65 °C, hkrati je tudi popolnoma odporen
na prah in padec v vodo do globine 1 m.
Njegova natančnost Network RTK je po horizontali 8 mm + 0.5 ppm in vertikali 15 mm +
0.5 ppm. Hkrati podpira tudi vse obstoječe in testne GNSS signale konstalacij: GPS,
GLONASS, Galileo in Compass. Omogoča shranjevanje surovih opazovanj formatov
RINEX, MDB in oddajanje NMEA.
Leica Viva GS10 je modularen in univerzalen GNSS sprejemnik, ki ga lahko poljubno
kombinirate z Leicinimi instrumenti, pa tudi z instrumenti tretjih proizvajalcev. Deluje lahko
samostojno, v povezavi s terenskim kontrolerjem, ali pa ga upravljate preko spletnega
vmesnika kar s pametnim telefonom (Geoservis).
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Zahvaljujoč številnim priklopom je GS10 možno povezati z različnimi senzorji, npr.
sonarjem, kamero, skenerjem, naklonomerom itd. (Geoservis).
Za zahtevnejše in dolgotrajnejše meritve s sprejemnikom Leica Viva GS10 se sprejemnik
namesti v priročen nahrbtnik in s tem je togo grezilo izjemno lahko.
4.1.3 Preostala oprema
Preostala oprema, ki sem jo uporabil pri izmeri globin jezerskega dna je motorni čoln,
akumulator, prenosni računalnik in termometer (sliki 12 in 13).

Slika 12: Uporabljen termometer za merjenje temperature po globinah in prenosni
računalnik za spremembo frekvence sonde (fotografija Rok Gril, PV Invest).

Slika 13: Motorni čoln z uporabljeno preostalo opremo za izvajanje meritev (fotografija
Rok Gril, PV Invest).
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4.2 Računalniška priprava podatkov za izmero
Pred samim začetkom terenskih meritev sem moral pripraviti lokacije profilov na 25 metrov
v smeri vzhod - zahod (ang. East – West (E–W)) in sever – jug (ang. North – South (N–S))
v programu Autocad Civil 3D na podlagi meritev jezera iz prejšnjega leta. Izdelane profile
sem shranil v DXF format, ki sem ga nato uvozil v GPS Leica Viva GS10 sprejemnik, s
katerim sem izvajal meritve. Profili na 25 metrov so mi služili za pravilno vožnjo v smeri
E–W in N–S od začetka do konca roba jezera (slika 14).

Slika 14: Lokacija profilov na 25 m v smeri East–West (levo) in North–South (desno).

4.3 Terenske meritve
4.3.1 Merjenje globine jezerskega dna
Za izvedbo meritve sem uporabljal motorni čoln, GPS Leica Viva GS10 in enosnopni sonar
Reason NaviSound 110.
Za izdelavo diplomske naloge sem izvajal meritve z dvema različnima sondama proizvajalca
sonarja Reason, in sicer s 33 kHz in 200 kHz sondo. Podatki meritev jezerskega dna so se
beležili v ročni kontroler GPS Leica Viva GS10 v obliki X, Y, Z koordinatah ter komentarjev
(ang. annotations), kjer se je beležila izmerjena globina jezerskega dna iz sonarja NaviSound
110. Preden sem začel z merjenjem globin jezerskega dna, sem moral najprej sestaviti
opremo Navisound 110 in GPS Leica Viva GS10 in odmeriti globino potopljene sonde do
jezerske gladine, ter višino antene GPSa od jezerske gladine do spodnjega dela antene. Ko
je bila vsa oprema pripravljena za začetek izvajanja meritev, sem na GPSu nastavil korak
snemanja na 5 metrov v smeri vožnje z motornim čolnom. Globine jezerskega dna sem meril
v dveh smereh, in sicer E–W in N–S. Za izvajanje meritev mi je pomagala predhodno
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pripravljena podlaga profilov na 25 metrov, ki jo sem imel prikazano v GPS Leica Vivi GS10
ročnem kontrolerju s katerim sem si pomagal pravilno usmerjati motorni čoln.
Merjenje globin je potekalo v dveh fazah. V prvi fazi sem najprej izmeril celotno jezero v
smeri E–W in N–S z 200 kHz sondo. Hkrati sem posnel tudi obseg jezera približno od 5 do
10 metrov od roba jezera. Pri izmeri obsega sem se soočal z ostanki rastlinstva v vodi
(grmičevje in drevje) in z nizkim nivojem vode pod 1 metrom globine, kjer nisem mogel več
izvajati meritev zaradi samega ugreza čolna.
Po zaključku meritev v smereh E–W in N–S sem za pridobitev največjih izmerjenih globin
pogoščeno izmeril še globine jezerskega dna na dveh lokacijah Družmirskega jezera. Po
zaključenih meritvah z 200 kHz sondo sem z uporabo proizvajalčevega programa spremenil
frekvenco sonde iz 200 kHz na 33 kHz sondo. Po spremembi sonde na 33 kHz sem nato
izvedel meritve enako kot z 200 kHz sondo.
Med izvajanjem meritev z 200 kHz sondo v smeri E–W je padla napetost akumulatorju in
posledično ni merilo pravilnih globin, zato se je pojavilo napačno beleženje globin na petih
lokacijah izmere. Po ugotovitvi napake sem potem na teh lokacijah ponovil meritve, vendar
se je na lokacijah največje depresije jezerskega dna pojavilo večje odstopanje meritev globin.
To napako sem potem delno odpravil s pogoščenimi meritvami največjih globin in podatke
merjenih največjih globin na lokaciji največje depresije dna.
4.3.2 Izmera globin po posameznih globinah
V diplomski nalogi sem si zadal izvesti meritve po posameznih globinah, in sicer od globine
10 m do 80 m. Meritve sem najprej izvajal na 200 kHz sondi na globini jezerskega dna 10
m. Meritve sem izvajal z 1-sekundnim beleženjem, tako sem izmeril več posameznih
meritev, ki sem jih potem uporabil v nadaljnjih obdelavah.
Za posamezne izmerjene meritve po globinah od 10 m do 80 m jezerskega dna nisem mogel
izmeriti v enakih ponovitvah (prikazano v tabeli 1). Razlog je bil gibanje motornega čolna
po jezerski gladini, saj je s tem prišlo do odstopanja po X in Y koordinatah koord. sistema.
Enako težavo sem imel tudi zaradi preklopa frekvence iz 200 kHz v 33 kHz, saj je trajalo
nekaj minut za preklop s pomočjo prenosnega računalnika v proizvajalčevem programu. V
teh nekaj minutah pa je prišlo tudi do gibanja motornega čolna s te lokacije, na kateri sem
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izvajal meritve z 200 kHz sondo. Vendar sem za nadaljnje obdelave s podatki 33 kHz sonde
iskal čimbolj enakomerno jezersko dno po posameznih globinah in čim bližje lokaciji X in
Y meritvam z 200 kHz sondo.
Tabela 1: Izmerjeno število meritev po globinah na frekvenci 33 kHz in 200 kHz.
Frekvenca
33kHz
200 kHz
Globina (m) Št. Meritev Št. Meritev
10
58
72
20
59
100
30
74
87
40
100
58
50
97
89
60
93
87
70
78
68
80
76
86

4.3.3 Izmera konture jezera
Izmero konture jezera sem opravil z meritvijo GPS Leica Viva GS10. Preden sem začel
izvajati meritev sem najprej izmeril višino spodnjega dela GPS antene do tal, kar mi je služilo
za določitev nadmorske višine izmerjenega terena. Konturo jezera sem nato moral prehoditi
peš in posneti čim bližje gladini vode na vsakih nekaj metrov (slika 15). Točke so ponekod,
zaradi nedostopnosti (vegetacija, vplivi odkopavanja na površini), med seboj bolj oddaljene.

Slika 15: Izmerjena kontura Družmirskega jezera z GPS Leica Viva GS10.
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5. OBDELAVA PODATKOV
5.1 Prenos in priprava podatkov za obdelavo
Prenesene podatke z GPS Leica Viva GS10 sem najprej uvozil v program Leica Geo Office
(LGO), kjer sem nato preko hitrega filtra izločil izmerjene globine z globino 0. Izmerjene
globine so prikazane v stolpcu ang. annotations (slika 16). Surove podatke sem nato preko
programa LGO izvozil v .TXT datoteko.

Slika 16: Surovi podatki preneseni v LGO.

Po izvozu podatkov iz programa LGO sem nato v programu Notepad uredil podatke
izmerjenih globin, ki so bile beležene v surovem zapisu s sonarja (slika 17).
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Slika 17: Podatki pred urejanjem globin v programu Notepad.
Uvožene podatke v Notepadu sem uredil s funkcijo zamenjaj (slika 18). Zamenjal sem zapis
podatkov $SDDPT,000 z -.

Slika 18: Zamenjava podatkov v Notepadu.

Enako sem storil tudi z zapisi po koncu beleženja globine, s tem sem dobil iz podatka
$SDDPT,0001.90,0.0*5F pravilno obliko izmerjene globine -1.90 (slika 19).
Po urejanju si sledijo z leve proti desni podatki: zaporedna številka meritve, koordinati X in
Y v metrih (Gauss-Krügerjev koordinatni sistem), nadmorska višina Z v metrih in izmerjena
globina D v metrih.
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Slika 19: Urejeni podatki po globinah v Notepadu.

5.2 Obdelava podatkov
Vse merjene podatke po E–W, N–S smereh z različnimi frekvencami meritve je treba
obdelati, da se doseže čim boljši prikaz globin in sprememb v preteklem letu. Pri obdelavi
podatkov sem si pomagal s programom Excel, za grafično obdelavo pa sem uporabljal
Autocad Civil 3D 2016.
V programu Excel sem najprej vnesel podatke meritev po smereh E–W, N–S, največjo
globino, konturo in meritve po posameznih globinah od 10 do 80 m na osnovi izmere s 33
kHz in 200 kHz sondo.
5.2.1 Obdelava podatkov po posameznih globinah
Po vnosu podatkov v Excel sem najprej začel obdelavo po posameznih globinah od 10 do
80 m za pridobitev standardne deviacije posameznih meritev, ki sem jih nato uporabil kot
3σ pri obdelavi podatkov v smereh E–W in N–S s sondama 33 kHz in 200 kHz. Pri obdelavi
sem uporabil prvotne podatke, prvotne podatke plus popravek za 3σ in prvotne podatke
minus popravek za 3σ.
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5.2.1.1 Navadna aritmetična sredina
Merjenja oziroma opazovanja opravimo večkrat zato, da bi pridobili čim bolj verodostojnejši
podatek za merjene količine. Dejanske vrednosti merjenih količin so po navadi neznane. Z
večanjem števila merjenj pridobimo približne vrednosti, ki jih lahko imamo z večjo
verjetnostjo za dovolj dobre približke dejanskim količinam (Vulić).
Merjenja so medsebojno neodvisna in brez sistematičnih pogreškov. Opravljena so pod
enakimi pogoji in so tako tudi enako natančna. Iz tega sledi, da bo vsako posamezno merjenje
imelo enak vpliv na končno vrednost merjene velikosti D, kar odgovarja aritmetični sredini,
tj. (Vulić):

𝐷=

𝑑1 +𝑑2 +⋯+𝑑𝑛
𝑛

=

[𝑑]
𝑛

d1,d2,…dn = merski rezultati
n = število merjenj ene in iste količine

(5.1)

Aritmetično sredino (enačba 5.1) za merjenje enake natančnosti imenujemo navadna
aritmetična sredina (NAS). Navadna aritmetična sredina predstavlja središče, okoli katerega
se združujejo posamične vrednosti dane serije merjenj. Z izravnavo neposrednih merjenj
istih natančnosti se opira na princip NAS, ki se reducira, tako da aritmetična sredina čimbolj
ustreza rezultatom merjenj (Vulić).
5.2.1.2 Nadaljnji postopki obdelave po posameznih globinah
Po izračunani NAS sem izračunal razlike podatkov posameznih meritev po koordinatah

𝑌𝑑𝑖𝑓𝑓 = 𝑌𝑛 − 𝐿𝑌 , 𝑋𝑑𝑖𝑓𝑓 = 𝑋𝑛 − 𝐿𝑋 , 𝐻𝑑𝑖𝑓𝑓 = 𝐻𝑛 − 𝐿𝐻
in 𝐷𝑑𝑖𝑓𝑓 = 𝐷𝑛 − 𝐿𝐷 .

(5.2)

Naslednji korak pri obdelavi je bil izračunati kvadratni popravek razlik podatkov
posameznih meritev po koordinatah 𝑌𝑑𝑖𝑓𝑓2 , 𝑋𝑑𝑖𝑓𝑓2 , 𝐻𝑑𝑖𝑓𝑓2 , 𝐷𝑑𝑖𝑓𝑓2 .

(5.3)

Variance posameznih meritev sem izračunal s pomočjo podatkov števila izvedenih meritev
(n) in vsote kvadratnega popravka po enačbah:
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𝜎 2𝑌 =

∑ 𝑌𝑑𝑖𝑓𝑓2

; 𝜎 2𝑋 =
𝑛−1

∑ 𝑋𝑑𝑖𝑓𝑓2

; 𝜎 2𝐻 =
𝑛−1

∑ 𝐻𝑑𝑖𝑓𝑓2
𝑛−1

in 𝜎 2 𝐷 =

∑ 𝐷𝑑𝑖𝑓𝑓2
𝑛−1

(5.4)

Iz varianc posameznih meritev sem nato še izračunal variance aritmetične sredine po enačbi

𝜎𝑥̅ =

𝜎2
𝑛

za koordinate Y, X, H in D.

(5.5)

Standardno deviacijo posameznih meritev sem izračunal po enačbi 𝜎 = √𝜎 2 za vse podane
koordinate, vendar sem za nadaljnjo obdelavo uporabljal samo standardno deviacijo
posamezne meritve izmerjene globine (D).

(5.6)

Pri nadaljnji obdelavi podatkov po posameznih smereh E–W, N–S in MAX DEPH sem
uporabil standardno deviacijo posameznih meritev za globino pomnoženo za 3σ, kar ustreza
verjetnosti 99,73 % merjenega pogreška.

𝜏 = 𝜎 ∗ 3.

(5.7)

5.3 Modeliranje površja v programu Autocad Civil 3D 2016
V programu Autocad Civil 3D je na voljo cel kup ukazov in naprednih orodij, ki so
namenjena izdelavi, obdelavi, analizi in vizualizaciji modela površja. Kakovost in
natančnost modela je pogojena z vhodnimi podatki, kot so na primer: ASCII datoteke točk,
lomne linije (ang. breaklines) in plastnice (ang. contours).
Program Autocad Civil 3D je računalniški program, ki omogoča izris digitalnega modela
površja (ang. surface) in predstavlja tridimenzionalno geometrično ploskev reliefa, v
primeru dveh sestavljenih modelov površij (ang. volume surface) pa gre za razliko višin dveh
ploskev reliefa. Digitalni model površja je lahko zgrajen iz mreže neenakih trikotnikov (ang.
Triangulated Irregular Network – TIN) ali pa iz geometrično pravilne celične mreže – rastra,
kar program izdela s povezavo končne množice podanih točk.

5.4 Uporabljene metode pri obdelavi v Autocadu
Pri obdelavi in predstavitvi površij sem v programu Autocad Civil 3D uporabil vektorsko
upodobitev s pomočjo nepravilne trikotniške mreže (TIN).
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5.4.1 Opis nepravilne trikotniške mreže  TIN
Mreža neenakih trikotnikov (ang. Triangulated Irregular Network - TIN) predstavlja
zanesljiv, točen in učinkovit model za obdelavo in predstavitve prostorskih ploskev. Pojem
triangulacija se nanaša na postopek sestave najprimernejših trikotnikov na podlagi končne
množice podanih točk. Takšni trikotniki omogočajo dobro ponazoritev lokalnih značilnosti
obravnavanega področja, ker vsak hkrati določa lastno ravnino v prostoru. Pojem neenak
ponazarja načelo oblikovanja najbolj primernih trikotnikov, ker so točke lahko podane z zelo
različno prostorsko razporeditvijo in gostoto. Pojem mreža označuje sklenjene trikotnike, za
katere se lahko opredeli ravninska trikotniška topologija, ki je kot sosedstvo in zaporednost
pomembna sestavina TIN strukture. Topologija trikotnikov omogoča raznovrstne obdelave
in analize TIN sestave (Šumrada, str. 208-212).
Najbolj poznana teoretična osnova za določitev trikotniške mreže je sestava Thiessenovih
poligonov in najbolj poznan postopek določitve trikotnikov je Delaunayjev algoritem.
Osnovno načelo slednjega je sestava čim bolj pravilnih (enakostraničnih) trikotnikov iz
končne množice naključno razporejenih točk. Celoten postopek se lahko sicer odvija v
ravnini na podlagi le dveh koordinat vsake točke, vendar pa ob upoštevanju tretje vrednosti
v vsaki točki rezultat predstavlja prostorsko ploskev, ki jo tvori mreža različnih trikotnikov.
Prostorski trikotnik, ki je prikazan na sliki 20 določa svojo ravnino v 3D prostoru in hkrati
določa njen naklon ter prostorsko orientacijo (Šumrada, str. 208-212).

Slika 20: Prostorski trikotnik (Šumrada).
Pri upodobitvi terena je TIN-mreža navadno bolj učinkovita od gridne ponazoritve, ker se
lahko gostota podanih točk ustrezno spreminja glede na značilnost terena. V ravninah so
trikotniki lahko veliki in v hribovitih predelih se glede na potrebe poljubno zgostijo
(Šumrada, str. 208-212).
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Thiessenovi poligoni in Delaunayjeva triangulacija se pogosto uporabljata v GIS orodjih za
prostorske analize. Na podlagi končne množice podanih točk, ki so prostorsko naključno
razporejene, je možno sestaviti različne mreže trikotnikov in poznanih je mnogo pristopov
ter postopkov. Vsako podano točko lahko obkrožimo z ustreznim iz ravnih segmentov
sestavljenim poligonom oziroma območjem, za katerega velja, da so vse točke v tem
ravninskem območju bližje obravnavani podani točki kot kateri koli drugi podani točki
(slika 21). Tak poligon poimenujemo Thiessenov poligon in določa »vplivno območje«
okoli podane točke. Vse podane točke na robu obravnavanega območja imajo odprta ali
neskončna vplivna območja, vse notranje točke pa dobijo končna, s poligoni omejena
območja, ki so geometrično pravilni mnogokotniki (Šumrada, str. 208-212).

Slika 21: Thiessenov poligon in Delaunayevi trikotniki (Šumrada).

Program izdela TIN ploskev iz točkovnih podatkov z izračunavanjem Delaunayjeve
triangulacije (slika 22), za katero velja, da iz končne množice podanih diskretnih točk sestavi
mrežo najlepših možnih trikotnikov. Kot najustreznejši trikotnik se pojmuje čim bolj
enakostraničen trikotnik, ki ne vsebuje izrazito ostrih kotov. Delaunayjev algoritem temelji
na pravilu, da očrtani krog vsakega na novo formiranega trikotnika ne sme vsebovati nobene
druge podane točke, ki je lahko potencialno oglišče trikotnika (Šumrada, str. 208-212). Na
oblikovanje TIN mreže lahko vplivamo z določitvijo lomnih linij (ang. break lines).
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Slika 22: Prikaz osnovnega načela Delaunayjeve triangulacije (Šumrada).

5.5 Izračun volumnov po metodi neenakih trikotnikov
Med najbolj pogosto uporabljene metode za prikazovanje modelov spada mreža neenakih
trikotnikov. Princip izračuna volumna poteka med osnovnim in primerjalnim ploskvijo, ki
sta definirana s TIN mrežo. Celoten volumen je sestavljen iz prostorskih segmentov, v tem
primeru so to tristrane prizme. Volumen po tej metodi izračunamo na osnovi položajnih točk
vseh treh oglišč trikotnika (Grahor, str. 20-21):
1
𝑝𝑡 = [𝑦1 (𝑥2 − 𝑥3 ) + 𝑦2 (𝑥3 − 𝑥1 ) + 𝑦3 (𝑥1 − 𝑥2 )]
3
kjer je:
pt

površina osnovne ploskve (trikotnika),

x in y so položajne koordinate oglišč trikotnika.
Nato izračunamo volumen:

𝑉𝑖 =

𝑝𝑡
(∆ℎ1 + ∆ℎ2 + ∆ℎ3 )
3

kjer je:
∆ℎ1 − ∆ℎ3

višinske razlike med osnovno ploskvijo in primerjalno ploskvijo v

posameznih ogliščih trikotnika (slika 23).
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Slika 23: Prikaz tristrane prizme (Grahor).
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6. REZULTATI IN ANALIZA PODATKOV
6.1 Navadna aritmetična sredina po posameznih globinah
Pri obdelavi izmerjenih podatkov po posameznih globinah sem prišel do naslednjih
rezultatov. Predstavil jih bom posamezno po uporabljeni sonde 33 kHz ter 200 kHz in po
izmerjenih globinah od 10 m do 80 m. Pri obdelavi podatkov se nisem osredotočal na
podatke nadmorske višine (H), temveč samo na izmerjene podatke koordinat Y, X in
globine (D).
6.1.1 Uporabljeni frekvenci sonde 33 kHz in 200 kHz
Pri obdelavi podatkov po posameznih globinah sem si pomagal s postopki, opisanimi v
poglavjih 5.2.1.1 in 5.2.1.2. Obdelavo podatkov sem opravil v programu Excel in so
priloženi na zgoščenki pod imenom Obdelava_Druzmirsko_jezero_33kHz_200kHz.
Globina 10 m:
Na globini cca 10 m sem z uporabo sonde 33 kHz izmeril 58 meritev, kjer sem z izračunano
NAS dobil položaj točke Y = 505317.802, X = 136769.999 in globino D = 10.39, nadalje pa
z izračunom standardne deviacije aritmetične sredine še podatke 𝜎𝑌 = 0.12, 𝜎𝑋 = 0.17 in
globino 𝜎𝐷 = 0.05, kar za interval zaupanja 3𝜎 pomeni 0.14.
Pri uporabi sonde 200 kHz sem izmeril 72 meritev, kjer sem z izračunano NAS dobil položaj
točke Y = 505640.573, X = 137018.974 in globino D = 10.86, nadalje pa z izračunom
standardne deviacije aritmetične sredine še podatke 𝜎𝑌 = 0.16, 𝜎𝑋 = 0.24 in globino 𝜎𝐷 =
0.04, kar za interval zaupanja 3𝜎 pri globini pomeni 0.12.
Globina 20 m:
Na globini cca 20 m sem z uporabo sonde 33 kHz izmeril 59 meritev, kjer sem z izračunano
NAS dobil položaj točke Y = 505369.541, X = 136789.752 in globino D = 21.17, nadalje pa
z izračunom standardne deviacije aritmetične sredine še podatke 𝜎𝑌 = 0.02, 𝜎𝑋 = 0.12 in
globino 𝜎𝐷 = 0.05, kar za interval zaupanja 3𝜎 pomeni 0.15.
Pri uporabi sonde 200 kHz sem izmeril 100 meritev, kjer sem z izračunano NAS dobil
položaj točke Y = 505522.818, X = 136777.039 in globino D = 20.36, nadalje pa z izračunom
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standardne deviacije aritmetične sredine še podatke 𝜎𝑌 = 0.31, 𝜎𝑋 = 0.41 in globino 𝜎𝐷 =
0.05, kar za interval zaupanja 3𝜎 pri globini pomeni 0.16.
Globina 30 m
Na globini cca 30 m sem z uporabo sonde 33 kHz izmeril 74 meritev, kjer sem z izračunano
NAS dobil položaj točke NAS Y = 505315.992, X = 136843.766 in globino D = 30.30,
nadalje pa z izračunom standardne deviacije aritmetične sredine še podatke 𝜎𝑌 = 0.17, 𝜎𝑋 =
0.21 in globino 𝜎𝐷 = 0.05, kar za interval zaupanja 3𝜎 pri globini pomeni 0.16.
Pri uporabi sonde 200 kHz sem izmeril 87 meritev, kjer sem z izračunano NAS dobil položaj
točke NAS Y = 505530.336, X = 136813.23 in globino D = 30.02, nadalje pa z izračunom
standardne deviacije aritmetične sredine še podatke 𝜎𝑌 = 0.07, 𝜎𝑋 = 0.33 in globino 𝜎𝐷 =
0.05, kar za interval zaupanja 3𝜎 pomeni 0.15.
Globina 40 m
Na globini cca 40 m sem z uporabo sonde 33 kHz izmeril 100 meritev, kjer sem z izračunano
NAS dobil položaj točke Y = 505390.253, X = 136832.468 in globino D = 40.39, nadalje pa
z izračunom standardne deviacije aritmetične sredine še podatke 𝜎𝑌 = 0.29, 𝜎𝑋 = 0.30 in
globino 𝜎𝐷 = 0.04, kar za interval zaupanja 3𝜎 pri globini pomeni 0.13.
Pri uporabi sonde 200 kHz sem izmeril 58 meritev, kjer sem z izračunano NAS dobil položaj
točke Y = 505531.542, X = 136842.458 in globino D = 40.96, nadalje pa z izračunom
standardne deviacije aritmetične sredine še podatke 𝜎𝑌 = 0.11, 𝜎𝑋 = 0.05 in globino 𝜎𝐷 =
0.04, kar za interval zaupanja 3𝜎 pomeni 0.11.
Globina 50 m
Na globini cca 50 m sem z uporabo sonde 33 kHz izmeril 97 meritev, kjer sem z izračunano
NAS dobil položaj točke Y = 505515.744, X = 137040.192 in globino D = 50.089, nadalje
pa z izračunom standardne deviacije aritmetične sredine še podatke 𝜎𝑌 = 0.44, 𝜎𝑋 = 1.03
in globino 𝜎𝐷 = 0.06, kar za interval zaupanja 3𝜎 pri globini pomeni 0.19.
Pri uporabi sonde 200 kHz sem izmeril 89 meritev, kjer sem z izračunano NAS dobil položaj
točke Y = 505532.317, X = 136890.036 in globino D = 49.965, nadalje pa z izračunom
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standardne deviacije aritmetične sredine še podatke 𝜎𝑌 = 0.10, 𝜎𝑋 = 1.56 in globino 𝜎𝐷 =
0.05, kar za interval zaupanja 3𝜎 pomeni 0.16.
Globina 60 m
Na globini cca 60 m sem z uporabo sonde 33 kHz izmeril 93 meritev, kjer sem z izračunano
NAS dobil položaj točke Y = 505476.524, X = 137110.096 in globino D = 60.116, nadalje
pa z izračunom standardne deviacije aritmetične sredine še podatke 𝜎𝑌 = 0.44, 𝜎𝑋 = 1.03
in globino 𝜎𝐷 = 0.06, kar za interval zaupanja 3𝜎 pri globini pomeni 0.19.
Pri uporabi sonde 200 kHz sem izmeril 87 meritev, kjer sem z izračunano NAS dobil položaj
točke Y = 505505.182, X = 136899.804 in globino D = 59.422, nadalje pa z izračunom
standardne deviacije aritmetične sredine še podatke 𝜎𝑌 = 0.52, 𝜎𝑋 = 0.05 in globino 𝜎𝐷 =
0.07, kar za interval zaupanja 3𝜎 pomeni 0.22.
Globina 70 m
Na globini cca 70 m sem z uporabo sonde 33 kHz izmeril 78 meritev, kjer sem z izračunano
NAS dobil položaj točke Y= 505317.368, X= 137075.721 in globino D= 70.086, nadalje pa
z izračunom standardne deviacije aritmetične sredine še podatke 𝜎𝑌 = 0.41, 𝜎𝑋 = 0.46 in
globino 𝜎𝐷 = 0.06, kar za interval zaupanja 3𝜎 pri globini pomeni 0.18.
Pri uporabi sonde 200 kHz sem izmeril 68 meritev, kjer sem z izračunano NAS dobil položaj
točke Y = 505468.419, X = 136898.254 in globino D = 70.028, nadalje pa z izračunom
standardne deviacije aritmetične sredine še podatke 𝜎𝑌 = 0.20, 𝜎𝑋 = 0.12 in globino 𝜎𝐷 =
0.02, kar za interval zaupanja 3𝜎 pomeni 0.05.
Globina 80 m
Na globini cca 80 m sem z uporabo sonde 33 kHz izmeril 76 meritev, kjer sem z izračunano
NAS dobil položaj točke Y = 505417.744, X = 136995.509 in globino D = 79.996, nadalje
pa z izračunom standardne deviacije aritmetične sredine še podatke 𝜎𝑌 = 0.61, 𝜎𝑋 = 0.17
in globino 𝜎𝐷 = 0.06, kar za interval zaupanja 3𝜎 pri globini pomeni 0.17.
Pri uporabi sonde 200 kHz sem izmeril 86 meritev, kjer sem z izračunano NAS dobil položaj
točke Y = 505392.096, X = 136994.629 in globino D = 80.460, nadalje pa z izračunom
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standardne deviacije aritmetične sredine še podatke 𝜎𝑌 = 0.21, 𝜎𝑋 = 0.27 in globino 𝜎𝐷 =
0.03, kar za interval zaupanja 3𝜎 pomeni 0.09.

6.2 Obdelava podatkov meritev z dodanimi popravki po
posameznih globinah
Po obdelavi podatkov posameznih globin sem začel z obdelavo posameznih meritev v
smereh E–W, N–S in MAX DEPH, tako za 33 kHz in 200 kHz sondo. Najprej sem vnesel
osnovne podatke meritev, ki sem jih razporedil po posameznih stolpcih (tabela 2).

#
[]

date
[unit]

speed of sound

frequency

Tabela 2: Osnovni podatki meritev, razporejeni po posameznih stolpcih.

1

4.7.2011

11:56:02

19

1500

33 EW0001 504769,055 136843,828 360,521

2

4.7.2011

11:56:15

19

1500

33 EW0002 504770,717 136841,161 360,489

3

4.7.2011

11:56:17

19

1500

33 EW0003 504773,509 136839,793 360,507

4

4.7.2011

11:56:19

19

1500

33 EW0004 504776,384 136838,694 360,503

5

4.7.2011

11:56:21

19

1500

33 EW0005 504779,346 136837,745 360,498

6

4.7.2011

11:56:23

19

1500

33 EW0006 504782,365 136836,776 360,497

7

4.7.2011

11:56:25

19

1500

33 EW0007 504785,521 136835,940 360,492

8

4.7.2011

11:56:26

19

1500

33 EW0008 504788,504 136835,339 360,495

9

4.7.2011

11:56:28

19

1500

33 EW0009 504791,448 136834,636 360,488

10

4.7.2011

11:56:30

19

1500

33 EW0010 504794,654 136833,708 360,483

11

4.7.2011

11:56:32

19

1500

33 EW0011 504797,860 136832,772 360,506

12

4.7.2011

11:56:33

19

1500

33 EW0012 504801,090 136831,876 360,498

13

4.7.2011

11:56:35

19

1500

33 EW0013 504804,002 136831,133 360,467

14

4.7.2011

11:56:37

19

1500

33 EW0014 504807,137 136830,280 360,503

15

4.7.2011

11:56:38

19

1500

33 EW0015 504810,140 136829,833 360,509

16

4.7.2011

11:56:40

19

1500

33 EW0016 504813,410 136829,274 360,498

17

4.7.2011

11:56:42

19

1500

33 EW0017 504816,656 136828,815 360,514

18

4.7.2011

11:56:44

19

1500

33 EW0018 504819,674 136828,663 360,506

19

4.7.2011

11:56:45

19

1500

33 EW0019 504822,896 136828,389 360,511

20

4.7.2011

11:56:47

19

1500

33 EW0020 504825,983 136828,533 360,500

time temp
[unit] [°C] [km.s] [Hz]

point
[id]

Y
[unit]

X
[unit]

Podatki v stolpcih vsebujejo:











datum meritve,
čas meritve,
temperature izmerjene vode na globini 1m,
hitrost zvoka,
uporabljeno frekvenco sonde,
ime točke,
koordinate X, Y, H,
merjeno globino,
smer meritve in
tip meritve.
30

H
[unit]

depth
way
type
[unit] [EW NS A] []
-2,3
EW
33EW
-4,33
EW
33EW
-4,47
EW
33EW
-2,26
EW
33EW
-2,55
EW
33EW
-3,93
EW
33EW
-4,49
EW
33EW
-4,46
EW
33EW
-4,22
EW
33EW
-3,94
EW
33EW
-2,59
EW
33EW
-4,29
EW
33EW
-3,74
EW
33EW
-3,68
EW
33EW
-3,92
EW
33EW
-4,03
EW
33EW
-4,28
EW
33EW
-4,23
EW
33EW
-2,28
EW
33EW
-2,43
EW
33EW

Po vnosu osnovnih podatkov sem nato uporabil izračunane podatke 3σ po posameznih
globinah od 10 do 80 m. Sledeče podatke sem razporedil za globino 10 m med globino 1 m
in 15 m, kot je prikazano v tabeli 2. Izmerjene vrednosti ob konturi jezera so se gibale manj
kot 1 m pod gladino jezera (vrednost gladine jezera je 0). Zaradi izmerjenih globin pod 1 m
sem se na osnovi večjih popravkov 3σ, kot izmerjenih globin odločil za razporeditev, ki je
prikazana v tabeli 2. V nasprotnem primeru bi bile izmerjene globine ob konturi nad gladino
jezera. V nadaljevanju sem pri izmerjenih podatkih med globinami -15 in -25 m, uporabil
popravek 3σ za globino 20 metrov in tako naprej.
Tabela 3: Izračunani podatki 3σ po posameznih globinah na uporabljeni sondi 33 kHz.
globina

-10

tausigma 1.033006

-1

-15

-20

-30

1.16115

-25

-40

-50

-60

-70

-80

0.160327 1.308354 1.858294 3.091014 1.581372 1.504003

-35

-45

-55

-65

-75

-90

6.3 Razlika standardne deviacije posameznih meritev na 33
kHz in 200 kHz sondi
Z merjenjem po posameznih globinah od 10 do 80 m sem pridobil podatke za izračun
standardne deviacije posameznih meritev za 33 kHz in 200 kHz sondo. Končni rezultati po
globinah so prikazani v tabeli 4, podrobnejši izračun je priložen v Excel datoteki na
zgoščenki v listih 33 kHz DEPTH in 200 kHz DEPTH.
Tabela 4: Prikaz standardne deviacije po posameznih globinah za sondi 33 kHz in 200 kHz.
Frekvenca
Globina (m)
10
20
30
40
50
60
70
80

33kHz
3σ
±
±
±
±
±
±
±
±

1.0330
1.1611
0.1603
1.3084
1.8583
3.0910
1.5814
1.5040

200 kHz
3σ
±
±
±
±
±
±
±
±

1.0066
1.5931
1.3663
0.8121
1.4673
2.0305
0.4508
0.7970

Slika 24 prikazuje graf na podlagi rezultatov meritev za sondi 33 kHz in 200 kHz, kjer je
razvidno, da je z uporabo sonde 33 kHz do globine 30 m boljša natančnost, kakor z uporabo
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200 kHz sonde, njuna razlika je več kot 1 m. Z globino pod 30 m se doseže boljša natančnost
z uporabo 200 kHz sonde, večje odstopanje med sondama se pokaže na globini od 60 do 70
m, in sicer za več kot 1 m.

Slika 24: Graf standardne deviacije posameznih meritev za frekvenci sonde 33 kHz in
200 kHz.
Na sliki 25 in 26 so prikazane na izdelanem modelu standardne deviacije po posameznih
globinah prikazane v tabeli 3.

Slika 25: Model standardne deviacije po smeri N–S_E–W s sondo 200 kHz po podatkih
3σ.
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Slika 26: Model standardne deviacije po smeri N–S_E–W s sondo 33 kHz po podatkih
3σ.

6.4 Modeliranje dna jezer na osnovi meritev s sonarjem na
primeru Družmirskega jezera
Po obdelavi podatkov sem pridobil 29 datotek .TXT (14 datotek za 33 kHz sondo, 14 datotek
za 200 kHz sondo, 1 datoteka je posneta kontura jezera), ki sem jih nato uporabil pri grafični
obdelavi v programu Autocad Civil 3D 2016.
Obdelane podatke sem uvozil v program Autocad Civil 3D (ACAD), kjer sem uporabil
podatke, za 200 kHz sondo, in sicer v smeri E–W (slika 27), podatke izmerjenih največjih
globin, izmerjene konture jezera in izmerjene konture jezera 5 do 10 m od obrežja jezera.

Slika 27: Uvoženi podatki v Autocad Civil 3D z linijo posnete konture jezera.
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Med terensko izmero so določene merske točke izkazale neprave vrednosti (grobi pogrešek).
Na sliki 28 je predstavljen model, ki vsebuje grobo pogrešene točke. V programu ACAD
sem v nadaljevanju ročno izbrisal te točke (grobe izmere se pojavijo v petih izmerjenih
profilih, ter na nekaterih manjših področjih). Nadomestil sem jih z novimi jih kombiniral
tudi s podatki izmerjenih največjih globin.

Slika 28: Model s podatki 200 kHz sonde v smeri E-W z grobo pogrešenimi podatki.

V vseh izdelanih modelih so prisotne točke, ki jih kvarijo. Zato sem vsak model pred končno
obdelavo pregledal in izločil te točke. Prikazal bom čiščenje točk na primeru modela,
posnetega z 200 kHz sondo v smeri E–W (slika 28), kjer so grobo pogrešeni podatki na
določenih mestih. Ker pri sami meritvi nisem imel programa za filtriranje grobo pogrešenih
točk, sem si pomagal s programom ACAD pri kreiranjem modela s prikazom plastnic. Tako
sem zelo hitro dobil položaje grobih pogreškov (slika 29). Na teh mestih so kreirane plastnice
zelo na gosto, kar mi je omogočilo hitro odpravo teh točk.
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Slika 29: Model s prikazom plastnic.
Na sliki 29 sem prikazal izsek plastnic, kjer so grobo pogrešene meritve oziroma točke, tako
da sem jih nato filtriral oziroma odstranil po celotnem modelu. Na sliki 30 se gibljejo
pravilno izmerjene točke med globinami od 60 m do 65 m, grobo pogrešene točke se gibljejo
na globini od 9 do 12 m, na sredini slike je zabeležena tudi točka z globino 0 m, kar naknadno
še bolj zgosti izrisane plastnice. Vse te nepravilne točke sem odstranil iz modela.

Slika 30: Izsek plastnic z grobo pogrešenimi podatki.
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Na sliki 31 je viden urejen model po odstranitvi grobo pogrešenih točk. Na JV delu jezera
oziroma modela zdaj ni več anomalij, prav tako tudi čez celotno sredino jezera, kot je vidno
na sliki 28. Tako kreirani model je zdaj primeren za nadaljnjo obdelavo podatkov (priloga 1).

Slika 31: Urejen model po odstranitvi grobo pogrešenih točk.
6.4.1 Kreiranje 18 modelov Družmirskega jezera
Program Autocad Civil 3D ima vgrajenih veliko različnih orodij za analizo modelov.
V programu sem nato tvoril iz TXT datotek 18 različnih modelov Družmirskega jezera.
In sicer:










Model z 200 kHz sondo po smeri N–S,
Model z 200 kHz sondo po smeri E–W,
Model z 200 kHz sondo po smeri N–S, EW,
Model s 33 kHz sondo po smeri N–S,
Model s 33 kHz sondo po smeri E–W,
Model s 33 kHz sondo po smeri N–S, E–W,
Model s 33 kHz (do 35 m) sondo in z 200 kHz (nad 35 m) podatki po smeri N–S,
Model s 33 kHz (do 35 m) sondo in z 200 kHz (nad 35 m) podatki po smeri E–W,
Model s 33 kHz (do 35 m) sondo in z 200 kHz (nad 35 m) podatki po smeri N–S, E–
W.

Ker so izmerjeni podatki med linijami oziroma profili posneti približno na 25 m, v merjenem
profilu pa se meritve beležijo na 5 m, zato sem se odločil za kreiranje TIN površja (ang.
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surface), ker najbolje opisuje dejanski teren s presekom trikotnikov. Med razdaljami
profilov, kjer ni točk, program zelo dobro interpolira vrednosti globin na podlagi zgostitve
trikotnikov (slika 32).

Slika 32: Prikaz TIN mreže Družmirskega jezera.

6.5 Analiza izračunanih volumnov modelov Družmirskega
jezera
Pri izračunu volumnov modelov Družmirskega jezera sem uporabil 2 ploskvi modela, in
sicer: osnovni teren (ang. Base surface - model izdelan iz točk konture na višini 0 m), in
primerjalen model (ang. Comparison surface) - za izračun prostornine sem izbiral med
izdelanimi modeli opisanimi v poglavju 6.4.1.
Hkrati sem v poglavju 6.3 prišel do rezultata, na kateri globini je bolj primerna uporaba 33
kHz sonde in od katere globine je primernejša uporaba 200 kHz sonde. Meja uporabe
frekvence sonde je med 30 in 40 m. Tako, da sem za izdelavo optimalnega (ang. optimal)
modela, določil mejo 35 m globine. V programu Excel sem nato filtriral globine od 0 m do
35 m in večje globine od 35 m po smereh EW in NS na 33 kHz in 200 kHz sondi.
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Uporabljene točke za kreiranje 9 modelov po smereh vožnje so bile:
N-S 200 kHz

N-S 33 kHz

N-S Optimal

• točke 200 kHz,
• točke 200 kHz max depth,
• točke 200 kHz perimeter,
• točke konture.

• točke 33 kHz,
• točke 33 kHz max depth,
• točke 33 kHz perimeter,
• točke konture.

• točke 200 kHz nad 35 m,
• točke 200 kHz max depth,
• točke 33 kHz do 35 m,
• točke 33 kHz perimeter,
• točke konture.

E-W 200 kHz

E-W 33 kHz

E-W Optimal

• točke 200 kHz,
• točke 200 kHz max depth,
• točke 200 kHz perimeter,
• točke konture.

• točke 33 kHz,
• točke 33 kHz max depth,
• točke 33 kHz perimeter,
• točke konture.

• točke 200 kHz nad 35 m,
• točke 200 kHz max depth,
• točke 33 kHz do 35 m,
• točke 33 kHz perimeter,
• točke konture.

N-S in E-W 200 kHz

N-S in E-W 33 kHz

N-S in E-W Optimal

• točke 200 kHz,
• točke 200 kHz max depth,
• točke 200 kHz perimeter,
• točke konture.

• točke 33 kHz,
• točke 33 kHz max depth,
• točke 33 kHz perimeter,
• točke konture.

• točke 200 kHz nad 35 m,
• točke 200 kHz max depth,
• točke 33 kHz do 35 m,
• točke 33 kHz perimeter,
• točke konture.

Rezultate izračunanih volumnov sem se odločil definirati na podlagi referenčne vrednosti.
Za referenčno vrednost so mi služili združeni podatki v optimal. Rezultate analize sem
predstavil v 4. sklopih. V vsakem sklopu so kreirani po trije modeli Družmirskega jezera,
odvisno od smeri izmere. V rezultate analiz sem vključil tudi podatke kreiranih 9 modelov
po vrednostih 3σ.
Na sliki 33 je vidno območje, v katerem sem uporabil optimal podatke do 35 m globine, kjer
je površina znašala 426.836 m2 oziroma 42,7 ha, pri uporabi podatkov večjih od 35 m globine
je površina znašala 260.346 m2 oziroma 26,0 ha. Celotna površina obdelave modela
Družmirskega jezera je znašala 687.182 m2 oziroma 68,7 ha.
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Slika 33: Območje uporabljenih optimal podatkov do 35 m in nad 35 m.
6.5.1 Analiza volumnov po smeri sever – jug (ang. North – South (N–S))
Vrednost volumna z optimal podatki, izračunanega po TIN metodi znaša 20.557.344 m3 in
sem jo predpostavil kot referenčno vrednost za primerjave med uporabljenimi podatki po
smeri N–S. Z uporabo sonde 33 kHz je odstopanje volumna od referenčne vrednosti 309.162
m3 oziroma 1.50 %. Z uporabo 200 kHz sonde se je volumen glede na optimal podatke,
povečal, za 11.694 m3 oziroma 0.06 %. Na sliki 34 so predstavljeni pridobljeni rezultati
izračunanih volumnov.

VOLUMNI MODELOV PO SMERI N -S
20557344

Volumen 3σ

200KHZ

33KHZ

651641

753487

849555

VOLUMEN (m3)

20248182

20569038

Volumen

OPTIMAL

UPORABLJENI PODATKI MERITEV

Slika 34: Graf rezultatov volumnov po smeri sever – jug (N–S).
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Hkrati sem tudi na sliki 34 prikazal vrednost volumna 3σ. Kot referenčno vrednost sem
predpostavil izračunan volumen po TIN metodi z optimal podatki po smeri N–S in znaša
651.641 m3. Z uporabo sonde 33 kHz je volumen večji od referenčne vrednosti za 197.914
m3 oziroma 30.37 %. Z meritvami 200 kHz sonde se je volumen glede na optimal podatke,
povečal, za 101.846 m3 oziroma 15.63 %.
6.5.2 Analiza volumnov po smeri vzhod – zahod (ang. East – West (E–W))
Vrednost volumna z optimal podatki, izračunanega po TIN metodi znaša 20.561.872 m3 in
sem jo predpostavil kot referenčno vrednost za primerjave med uporabljenimi podatki po
smeri E–W. Z uporabo sonde 33 kHz je odstopanje volumna od referenčne vrednosti 346.721
m3 oziroma 1.69 %. Z uporabo 200 kHz sonde se je volumen glede na optimal podatke,
povečal, za 36.093 m3 oziroma 0.18 %. Na sliki 35 so predstavljeni pridobljeni rezultati
izračunanih volumnov.

VOLUMNI MODELOV PO SMERI E -W
20563555

Volumen 3σ

200KHZ

33KHZ

654500

756875

846452

VOLUMEN (m3)

20236580

20578789

Volumen

OPTIMAL

UPORABLJENI PODATKI MERITEV

Slika 35: Graf rezultatov volumnov po smeri vzhod – zahod (E-W).

Hkrati sem tudi na sliki 35 prikazal vrednost volumna 3σ. Kot referenčno vrednost sem
predpostavil izračunan volumen po TIN metodi z optimal podatki po smeri N-S in znaša
654.500 m3. Z uporabo sonde 33 kHz je volumen večji od referenčne vrednosti za 191.952
m3 oziroma 29.33 %. Z meritvami 200 kHz sonde se je volumen glede na optimal podatke,
povečal, za 102.375 m3 oziroma 15.64 %.
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6.5.3 Analiza volumnov po smeri sever – jug in vzhod – zahod (N–S in E–
W) Optimal
Vrednost volumna z optimal podatki, izračunanega po TIN metodi znaša 20.563.555 m3 in
sem jo predpostavil kot referenčno vrednost za primerjave med uporabljenimi podatki po
smeri N–S_E–W. Z uporabo sonde 33 kHz je odstopanje volumna od referenčne vrednosti
326.803 m3 oziroma 1.59 %. Z uporabo 200 kHz sonde se je volumen glede na optimal
podatke, povečal, za 15.234 m3 oziroma 0.07 %. Na sliki 36 so predstavljeni pridobljeni
rezultati izračunanih volumnov.

Volumen 3σ

200KHZ

33KHZ

649289

754660

845575

VOLUMEN (m3)

20236580

20578789

Volumen

20563555

VOLUMNI MODELOV PO SMERI N -S_E-W

OPTIMAL

UPORABLJENI PODATKI MERITEV

Slika 36: Graf rezultatov volumnov po smeri sever – jug in vzhod – zahod (N–S in E–W).

Hkrati sem tudi na sliki 36 prikazal vrednost volumna 3σ. Kot referenčno vrednost sem
predpostavil izračunan volumen po TIN metodi z optimal podatki po smeri N–S_E–W in
znaša 649.289 m3. Z uporabo sonde 33 kHz je volumen večji od referenčne vrednosti za
196.286 m3 oziroma 30.23 %. Z meritvami 200 kHz sonde se je volumen glede na optimal
podatke povečal za 105.371 m3 oziroma 16.23 %.
6.5.4 Analiza volumnov po Optimal podatkih
Kot referenčno vrednost pri izračunu volumnov po optimal podatkih, sem za primerjave med
uporabljenimi podatki vzel vrednost po smeri N–S in E–W, kjer znaša volumen 20.563.555
m3. Po smeri E–W optimal podatkih je volumen manjši za 1.683 m3 oziroma za 0.01 %. Z
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podatki po smeri N–S se razlika malenkostno poveča in znaša 6.211 m3 oziroma 0.03 %. Na
sliki 37 so predstavljeni pridobljeni rezultati izračunanih volumnov.

20563555

Volumen 3σ

OPTIMAL N-S

OPTIMAL E-W

649289

654500

651641

VOLUMEN (m3)

20557344

Volumen

20561872

VOLUMNI MODELOV OPTIMAL

OPTIMAL N-S_E-W

UPORABLJENI PODATKI MERITEV

Slika 37: Graf rezultata volumnov po optimal podatkih.

Hkrati sem tudi na sliki 37 prikazal vrednost volumna 3σ. Kot referenčno vrednost sem
predpostavil izračunan volumen po TIN metodi z optimal podatki po smeri N–S_E–W, kjer
znaša volumen 649.289 m3. Po smeri E-W optimal podatkih je volumen večji za 5.211 m3
oziroma za 0.80 %. Z podatki po smeri N-S se razlika malenkostno zmanjša in je volumen
večji za 2.352 m3 oziroma 0.36 %.
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7. RAZPRAVA
Za izračun volumnov Družmirskega jezera sem pripravil podatke za kreiranje 18 različnih
modelov. Izmerjene podatke sem naprej obdelal in jih pripravil za uvoz v program Autocad
Civil 3d 2016, kjer sem jih nato uporabil za izdelavo modelov. V poglavju 6.5 sem opisal
vse uporabljene podatke za kreiranje modelov. Na podlagi rezultatov po posameznih
globinah za uporabljeni sondi v poglavju 6.3 so mi za optimal podatke služile sestavljene
meritve s sondo 33 kHz do 35 m in z meritve s sondo 200 kHz nad 35 m globine. Optimal
podatke sem uporabil za izračun volumnov po smereh in sem jih hkrati predpostavil kot
referenčne volumne.
Na podlagi vseh izdelanih modelov sem izdelal 4 grafikone, ki sem jih ločil po smereh
izmere, na grafikonih sem prikazal izračunane volumne z izmerjenimi podatki in volumne
po podatkih posameznih globin 3σ.
Pri analizi volumnov po smeri N–S sem z uporabo sonde 200 kHz pridobil večjo vrednost
volumna zelo blizu vrednosti volumna z optimal podatki njuna razlika je bila 0.06 %. Z
uporabo sonde 33 kHz se je pojavilo odstopanje od referenčnega volumna za 1.50 %.
Enako, kot pri analizi volumnov po smeri N–S je s smerjo E–W z uporabljeno sondo 200
kHz vrednost izračunanega volumna malenkost večja od vrednosti referenčnega volumna,
in sicer za 0.18 %. Pri uporabi 33 kHz je izračunan volumen od referenčnega volumna
odstopal za 1.69 %.
Pri analizi po smeri N–S in E–W volumnov z uporabljeno sondo 200 kHz sem pridobil
vrednost volumna za 0.07 % večjega od referenčnega volumna. Ravno nasprotno sem
izračunan volumen z uporabljeno sondo 33 kHz dobil za 1.59 % manjše od referenčne
vrednosti volumna.
Sklepam lahko, da za katero koli smer meritve se odločim je med vrednostmi referenčnega
volumna izmerjenih podatkov in referenčnega volumna 3σ = ± 3 %, kar zadosti verjetnosti
99.73 % mejnega pogreška.
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Da bi praktično prikazal razliko 3 % sem izdelal še profil (slika 38) skozi obe depresiji jezera
s kreiranim modelom na izmerjenih podatkih, in podatkih z dodanimi popravki po
posameznih globinah opisanih v poglavju 6.2.

Slika 38: Lokacija profila čez obe depresiji jezera (desno) in izrisan profil (levo).

Na sliki 39 je prikazan izsek iz izrisanega profila, kjer zelena barva črte določa izmerjene
podatke, znotraj odebeljene rdeče barve črte in roza barve črte se giblje natančnost
izmerjenega volumna Družmirskega jezera.

Slika 39: Izsek iz izrisanega profila čez depresiji jezera.
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8. ZAKLJUČEK
Diplomsko delo opisuje postopek modeliranja dna jezera na osnovi meritev s sonarjem na
primeru Družmirskega jezera. Pred izvajanjem meritev sem najprej izdelal profile na 25 m
po smeri sever – jug in vzhod – zahod, ki so mi služile za izvajanje meritev jezerskega dna.
Z meritvami sem najprej začel meriti posamezne globine od 10 do 80 m globine s sondo 200
kHz in nato s sondo 33 kHz, s katerimi sem nato v nadaljevanju izračunal standardne
deviacije posameznih meritev. Z izvajanjem meritev po posameznih globinah sem se srečal
z nekaj težavami, ki so tudi posledično bile krive za slabše pridobljene rezultate. Najprej bi
moral pri meritvah po posameznih globinah sidrati čoln na jezersko dno. S tem bi omogočil
boljše pogoje pri meritvah s sondama. Pri preklopu sonde iz 200 kHz na 33 kHz traja kar
nekaj časa in v tem času pride do prestavila čolna po X, Y osi in hkrati tudi spremembi
globine. Vendar tudi ta rešitev ni praktična, kajti pojavila bi se težava s sidranjem pri večjih
globinah jezerskega dna.
Pri izmeri jezerskega dna s sonarjem nisem imel inercialnega senzorja za merjenje nagibov
čolna in naprave za merjenje hitrosti zvoka v vodi. Ti dve napravi sta zelo priporočljivi pri
izvajanju teh meritev. V sladkovodnih območjih meritev sta za izračun hitrosti zvoka v vodi
pomembna tlak in temperatura.
V nadaljevanju sem še izvedel meritve obsega jezera, izmere po profilih oziroma smereh
izvajanja meritve sever – jug (N–S), vzhod – zahod (E–W) z uporabo sond 200 kHz in 33
kHz ter maksimalne globine jezerskega dna. Največ težav sem imel pri meritvi s sondo 200
kHz po smeri E–W, saj je padla napetost akumulatorja in so bile s tem posledično izmerjene
grobo pogrešene točke na 5 izmerjenih smereh oziroma profilih. Zaradi te težave bi v
prihodnje bilo priporočljivo imeti med izvajanjem meritev naprednejše programe, s katerimi
bi med meritvijo že dobil takojšno informacijo o grobo pogrešenih točkah. Hkrati bi lahko
izvajal tudi hkratne kalibracije pred in med izmero (hitrost zvoka …), s takšnimi programi
tudi pridobiš še vrsto drugih uporabnih funkcij.
Po izvedenih meritvah sem nato vse izmerjene podatke prenesel in pripravil za nadaljnjo
obdelavo v programu Excel. Pripravljene podatke sem nato uvozil v program Excel in jih
ločil po smereh izmere, uporabljeni sondi, meritvam obsega jezera oziroma perimetru,
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maksimalnim globinam in podatkov po posameznih globinah. Pri nadaljnji obdelavi sem
najprej se posvetil podatkom po posameznih globinah, kjer sem zaradi postopka, opisanega
v poglavju 5.2.1 izračunal standardno deviacijo posamezne meritve izmerjene globine (D),
ter v nadaljevanju interval zaupanja 3σ. Po pridobljenih podatkih sem pridobil razlike
standardne deviacije posameznih meritev za 33 kHz in 200 kHz sondi. Na podlagi
izračunanih podatkov sem prišel do rezultata, na kateri globini je najbolj primerna uporaba
sonde 33 kHz in na kateri globini 200 kHz sonde. Na osnovi izračunanih podatkov sem
ugotovil, da je meja uporabe sonde na globini 35 m. Do globine 35 m je po izračunanih
podatkih najbolj primerna uporaba sonde s 33 kHz, nad globino 35 m pa sonda z 200 kHz.
V nadaljevanju sem tudi za potrebe modeliranja v programu Autocad Civil 3D ločil podatke
do globine 35 m sem uporabil 33 kHz sondo nad globino 35 m pa 200 kHz sondo. Pred
modeliranjem v Autocadu sem še izdelal .txt datoteke po 33 kHz in 200 kHz sondi s podatki
za popravek 3σ.
V programu Autocad Civil 3D sem po pridobljenih .txt podatkih kreiral oziroma zmodeliral
18 različnih modelov po metodi TIN, s katerimi sem nato izračunal volumne. Pred samim
izračunom volumnov v Autocadu sem najprej uredil še vse te modele, ker so v vseh teh
modelih tudi bile prisotne točke, ki kvarijo model. Opisal sem postopek čiščenja točk na
primeru modela, posnetega s sondo 200 kHz v smeri E-W, kjer so bili grobo pogrešeni
podatki na določenih mestih.
Po izdelavi modelov v programu Autocad sem se lotil analize izračunanih volumnov 18
modelov. Ker sem z že izračunane standardne deviacije posameznih meritev globin pridobil
informacijo, kje je najbolj primerna uporaba 33 kHz sonde in kje 200 kHz sonde sem nato
te podatke združil skupaj in jih tretiral, kot optimalne podatke. Ti podatki so mi služili kot
referenčni volumni pri analizah uporabljenih smereh in frekvenc sond.
Pri vseh izračunanih volumnih sem pridobil približno ista odstopanja. Na podlagi tega sem
se odločil za končno oceno natančnosti povzamem izračunane volumne po optimal podatkih.
Pri izračunu optimal volumnov sem kot referenco predpostavil optimal podatke združene po
smereh N–S in E–W. Izračunan referenčni volumen je znašal 20.563.555 m3, volumen
izračunan po smeri N–S je bil manjši za 0.03 % oziroma 6.211 m3, pri smeri E–W je
volumen bil manjši za 0.01 % oziroma 1.683 m3. Hkrati sem tudi naredil analizo rezultatov
volumnov 3σ po optimal podatkih, kjer sem tudi kot referenčni volumen uporabil združeni
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smeri N–S in E–W. Izračunan referenčni volumen 3σ je znašal 649.289 m3. Volumen 3σ po
smeri N–S je bil večji za 0.36 % oziroma 2.352 m3, pri smeri E–W je bil volumen 3σ
nekoliko večji in sicer za 0.80 % oziroma 5.211 m3.
Glede na vse pridobljene podatke pri analizi je bil glavni namen ugotoviti, s katero frekvenco
sonde in uporabljeno smerjo izmere se v prihodnje naj izvajajo meritve Družmirskega jezera.
Na podlagi analize lahko sklepam, da so podatki z optimal meritvami po združeni smeri N–
S in E–W najbolj primerni za nadalje izmere Družmirskega jezera. Z uporabljenimi optimal
združenimi podatki meritev po smereh N–S in E–W dobim rezultat volumna 20.563.555 m3
± 3 %, kar zadosti verjetnosti 99.73 % mejnega pogreška.
Zaradi učinkovitosti meritev, ki se bodo izvajale v prihodnje, bi bilo smiselno izdelati tirnico
plovila, kjer bi bili jasno definirani profili in prehod iz sonde s frekvenco 200 kHz na 33 kHz
na globini 35 m. Zadeva bi najbolj delovala na južnem delu Družmirskega jezera, saj je
jezero v severnem delu še vedno pod vplivi odkopavanja in se bo še širilo in globilo v smeri
proti severu.
Vendar pa se postavlja vprašanje smiselnosti meritev in izračunov z združenimi optimal
podatki po smereh N–S in E–W, ki so časovno zelo dolgotrajni. Za praktično uporabo in
zadovoljive natančnosti izračuna volumna zadostujejo že podatki merjeni zgolj v eni smeri,
bodisi v smeri N–S ali E–W, kar približno za polovico zmanjša čas izmere.
V prihodnje bi bilo smiselno razmisliti o izvedbi meritev v obliki modificirane spirale. Jezero
je primerne oblike, da bi s tirnico meritev v obliki modificirane spirale optimirali izvedbo
meritve, predvsem v časovnem smislu.
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10. PRILOGE
PRILOGA 1 Model po podatkih N-S_E-W_200kHz
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