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ΠΔΡΗΛΖΦΖ :
θνπφο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, είλαη λα παξνπζηαζηνχλ θαη λα
αμηνινγεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα
κειέηεο γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ ζηα ζηφκηα
κειινληηθψλ ζεξάγγσλ θαηά κήθνο ηεο Ηφληαο Οδνχ.
Ζ απεηθφληζε ησλ ζρεκαηηζκψλ απηψλ, ζπληειεί ζηελ αλαγλψξηζε δνκψλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε πηζαλά ξήγκαηα, ζηελ ραξηνγξάθεζε ηεο ζηξσκαηνγξαθίαο θαη
γεληθφηεξα ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ πνπ ρξίδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο, ζρεηηθά κε ηα
ζηφκηα ησλ ελ ιφγσ ζεξάγγσλ. Με ηηο γεσθπζηθέο κεζφδνπο δίλνληαη πιεξνθνξίεο
γηα ηελ ζε βάζνο αλάπηπμε ησλ γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ αλάκεζα ζηηο πθηζηάκελεο
γεσηξήζεηο.
Ζ γεσθπζηθή κέζνδνο πνπ επηιέρηεθε είλαη ε ειεθηξηθή ηνκνγξαθία, ελψ νη
πξνο κειέηε πεξηνρέο φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε δηαζθφπεζε είλαη ζηε ζέζε
«Μαθχλεηα» κε δχν γξακκέο κειέηεο, ζπλνιηθνχ κήθνπο 520 κέηξσλ, ζηε ζέζε
«Καιπδψλα» κε δχν γξακκέο κειέηεο, ζπλνιηθνχ κήθνπο 520 κέηξσλ θαη ζηε ζέζε
«Ακπειηά» κε δχν γξακκέο κειέηεο κήθνπο 130 m.
Σαπηφρξνλα, έγηλε ρξήζε θαηά ηελ επεμεξγαζία ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ
αλαζηξνθήο, θαλνληθνπνίεζεο κε πεξηνξηζκνχο εμνκάιπλζεο (Smoothness constrain
inversion), κε ζπλδπαζκφ αλαζηξνθήο (Combined inversion method) θαη κε ηε ρξήζε
ηεο λφξκαο L1 (Robust). θνπφο ήηαλ ε ζχγθξηζε ηνπο θαη ε εχξεζε ηεο
θαηαιιειφηεξεο εξκελείαο ησλ πξνο κειέηε πεξηνρψλ.
Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ γηα ηηο πξναλαθεξζίζεο πεξηνρέο είλαη:
ηε πεξηνρή «Μαθχλεηα» ε γξακκή κειέηεο Μ1 δηαζρίδεη κέξνο ηεο ζήξαγγαο ελψ νη
γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί ζχκθσλα κε ηηο γεσηξήζεηο είλαη ελαιιαγέο ηιπφιηζσλ θαη
ςακκηηψλ. ηε γξακκή κειέηεο Μ2 ε νπνία είλαη θάζεηε κε ηε γξακκή κειέηεο Μ 1
παξαηεξείηαη κεηάβαζε πςειψλ ηηκψλ εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο πνπ
απνδίδεηαη θαηά αληηζηνηρία ζε κεηάβαζε ςακκηηψλ ζε ηιπφιηζνπο. ηε πεξηνρή
«Καιπδψλα» ε γξακκή κειέηεο Κ1 δηαζρίδεη ηκήκα ηεο ζήξαγγαο. ε απηή ηε
γεσειεθηξηθή ηνκή θπξηαξρεί ν ζρεκαηηζκφο ησλ ςακκηηψλ κε θάπνηεο παξεκβνιέο
ηιπνιίζσλ. Δπίζεο ζηε γξακκή κειέηεο Κ2 θαη ζηε ζέζε φπνπ ππάξρεη ε γεψηξεζε
Γ10 νη ρακειέο ηηκέο ηεο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο απνδίδνληαη ζε ηιπφιηζνπο
κε ιεπηέο ελζηξψζεηο ςακκίηε, θαη νη ζρεηηθά πςειφηεξεο ηηκέο απνδίδνληαη ζε
ςακκίηε. ηε πεξηνρή «Ακπειηά», ην επηθαλεηαθφ ζηξψκα κε ρακειέο ηηκέο εηδηθήο
ειεθηξηθήο αληίζηαζεο απνδίδεηαη ζε αξγίινπο κε ραιίθηα, ην ελδηάκεζν ζηξψκα κε
ελδηάκεζεο ηηκέο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο απνδίδεηαη ζε αζβεζηνιηζηθέο
ιαηχπεο, ελψ ην ζηξψκα κε ηηο πςειφηεξεο ηηκέο ζε αζβεζηφιηζνπο.
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Δπραξηζηίεο.

ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ:
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, ζα ήζεια λα
επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή θαη επηβιέπσλ θαζεγεηή κνπ θ. Αληψλε Βαθείδε, γηα ηελ
ππνζηήξημε θαη βνήζεηα ηνπ θαη ηνλ θ. Ζamdan Hamdan δηδάθηνξα ηνπ
Πνιπηερλείνπ Κξήηεο γηα ηηο ζπκβνπιέο ηνπ θαη ηε θαιή ζπλεξγαζία. Σέινο ζα
ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ εηαηξία ΗΣΡΗΑ Δ.Π.Δ (εηαηξία κειεηψλ) γηα ηελ
παξαρψξεζε ησλ δεδνκέλσλ.
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Κεθάιαην 1.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
1.1 Δηζαγσγή
Με ηνλ φξν Γεσθπζηθή Γηαζθφπεζε ελλνείηαη ε κειέηε ηεο δνκήο ησλ
απξφζηησλ ζηελ άκεζε παξαηήξεζε ζηξσκάησλ ηνπ γήηλνπ θινηνχ, κε βάζε ηηο
κεηξήζεηο γεσθπζηθψλ κεγεζψλ θαη κε εθαξκνγή ησλ λφκσλ ηεο Φπζηθήο. Έρεη
δειαδή ζηφρν ηεο, ηνλ εληνπηζκφ ησλ πεξηνρψλ απηψλ πνπ έρνπλ κεγαιχηεξε
νηθνλνκηθή ζεκαζία. Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο κεζφδνπο ηεο γεσθπζηθήο
δηαζθφπεζεο είλαη απηή ηεο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο.
ηε δηπισκαηηθή εξγαζία απηή παξνπζηάδνληαη θαη αμηνινγνχληαη ηα
απνηειέζκαηα ηεο γεσθπζηθήο έξεπλαο (κε ηελ ειεθηξηθή ηνκνγξαθία), ε νπνία
πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ ζηηο
πεξηνρέο: «Ακπειηά», «Καιπδψλα» θαη «Μαθχλεηα». Σαπηφρξνλα έγηλε ρξήζε δχν
δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ αληηζηξνθήο, κε ζθνπφ ηε ζχγθξηζε ηνπο θαη ηελ εχξεζε ηεο
θαηαιιειφηεξεο γηα ηελ εξκελεία ηεο πξνο κειέηεο πεξηνρήο.
1.1.2 Γευθςζικέρ μέθοδοι.
Οη γεσθπζηθέο κέζνδνη είλαη ρξήζηκεο, αμηφπηζηεο θαη απνηειεζκαηηθέο γηαηί
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κεγάιν αξηζκφ πξνβιεκάησλ φπσο γηα ηνλ
εληνπηζκφ δνκψλ, πνπ επλννχλ ηνλ ζρεκαηηζκφ θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ, θπζηθνχ
αεξίνπ θαη κεηαιιεπκάησλ. Δπηπιένλ, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ
θαζνξηζκφ ησλ κεραληθψλ ηδηνηήησλ ηνπ εδάθνπο, γηα ηνλ εληνπηζκφ πδξνθφξσλ
νξηδφλησλ, γεσζεξκηθψλ πεδίσλ θ.ά. Δπίζεο, είλαη νηθνλνκηθέο, ζρεηηθά γξήγνξεο θαη
κε θαηαζηξνθηθέο.
Οη γεσθπζηθέο κέζνδνη θαηεγνξηνπνηνχληαη σο εμήο:
Βαξπηηθέο Μέζνδνη: Άκεζνο ζθνπφο ηνπο είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ νξηδφληησλ
κεηαβνιψλ ηεο ππθλφηεηαο ησλ επηθαλεηαθψλ ζηξσκάησλ ηνπ θινηνχ ηεο γεο. Απηφ
πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε κέηξεζε ησλ κεηαβνιψλ ηεο έληαζεο ηνπ πεδίνπ βαξχηεηαο
θαη ησλ ρσξηθψλ παξαγψγσλ απηήο.
Μαγλεηηθέο Μέζνδνη: Βαζίδνληαη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ κεηαβνιψλ ηεο
καγλήηηζεο ησλ πεηξσκάησλ κέζα ζηα επηθαλεηαθά ζηξψκαηα ηνπ θινηνχ ηεο γεο.
Ζιεθηξηθέο Μέζνδνη: Δπηδηψθεηαη ν θαζνξηζκφο ησλ ειεθηξηθψλ ηδηνηήησλ
ησλ πεηξσκάησλ ησλ επηθαλεηαθψλ ζηξσκάησλ ηνπ θινηνχ ηεο γεο. Απηφ
επηηπγράλεηαη κε ηε κέηξεζε ηεο ειεθηξηθήο ηάζεο ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο.
Ζιεθηξνκαγλεηηθέο Μέζνδνη: Βαζίδνληαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο ειεθηξηθήο
δνκήο (θαηαλνκή ηεο εηδηθήο αγσγηκφηεηαο ) ζηα επηθαλεηαθά ζηξψκαηα ηνπ θινηνχ
ηεο γεο, κεηξψληαο ηηο ηδηφηεηεο ηνπ δεπηεξνγελνχο ειεθηξνκαγλεηηθνχ πεδίνπ πνπ
παξάγεηαη κέζα ζηα ζηξψκαηα απηά.
εηζκηθέο Μέζνδνη: Με ηηο ζεηζκηθέο δηαζθνπήζεηο επηδηψθεηαη ν θαζνξηζκφο
ησλ κεηαβνιψλ ηεο ηαρχηεηαο δηάδνζεο ησλ ειαζηηθψλ (ζεηζκηθψλ) θπκάησλ ζηα
επηθαλεηαθά ζηξψκαηα ηνπ θινηνχ ηεο γεο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε κεηξήζεηο ησλ
ρξφλσλ δηαδξνκήο ηνπο κέζα ζηα ζηξψκαηα απηά.
Δθηφο απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο κεζφδνπο, εθαξκφδνληαη θη άιιεο φπσο είλαη :
ε ζεξκηθή κέζνδνο θαη ε ξαδηνκεηξηθή κέζνδνο. Όκσο, ελψ νη αξρέο ζηηο νπνίεο
ζηεξίδνληαη είλαη απιέο, εκθαλίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ εθαξκνγή ηνπο ιφγσ ηνπ φηη ε
δνκή ηεο γεο είλαη πνιχπινθε.
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Κεθάιαην 1.

Πξφζθαηεο αλαθνξέο έδεημαλ φηη ν ζπλδπαζκφο γεσινγηθψλ θαη γεσθπζηθψλ
δεδνκέλσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ηε γεσινγηθή δνκή ηνπ
ππεδάθνπο, ηε ζηξσκαηνγξαθία θαη ηνλ εληνπηζκφ πηζαλψλ αλσκαιηψλ ζηα
πεηξψκαηα.
Αθνινπζνχλ αλαθνξέο ζε Διιάδα θαη Κχπξν, ζηηο νπνίεο γίλεηαη ν
ζπλδπαζκφο γεσινγηθψλ θαη γεσθπζηθψλ δεδνκέλσλ.
Οη Hamdan θαη άιινη (2002), αλαδήηεζαλ ηνπο πδξνθφξνπο ζρεκαηηζκνχο κε
ηε ρξήζε ειεθηξηθψλ βπζνζθνπήζεσλ θαη δεκηνχξγεζαλ έλα ηξηζδηάζηαην νκνίσκα
– κνληέιν ησλ γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ θαη ηδηαίηεξα απηψλ πνπ παξνπζίαδαλ
πδξνγεσινγηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ πεξηνρή απηή. Ο εληνπηζκφο – δηαρσξηζκφο ησλ
γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ έγηλε κε γεσειεθηξηθή δηαζθφπεζε. Σν πάρνο ησλ
επάιιεισλ γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ φπσο απηά πξνέθπςαλ απφ ηελ επεμεξγαζία
ησλ γεσειεθηξηθψλ δεδνκέλσλ, ζηηο δηάθνξεο ζέζεηο ησλ βπζνζθνπήζεσλ, εηζάγεηαη
ζε ινγηζκηθφ παθέην πνπ ρξεζηκνπνηεί κεζφδνπο παξεκβνιήο γηα ηε δεκηνπξγία
ηνκψλ θαη ηξηζδηάζηαησλ νκνησκάησλ ηεο πξνζεγγηζηηθήο γεσινγηθήο δνκήο ηεο
πξνο κειέηε πεξηνρήο.
Οη Βαθείδεο θαη άιινη (2004), ζπλδχαζαλ γεσθπζηθέο κεζφδνπο γηα ηε
δηεξεχλεζε ηεο γεσινγηθήο δνκήο ζην νξνπέδην ηνπ Οκαινχ θαη θαηέιεμαλ ζην φηη ε
ειεθηξηθή ηνκνγξαθία είλαη ε πιένλ θαηάιιειε γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ δηαθφξσλ
ζηξσκάησλ ηνπ ππεδάθνπο θαη ηελ απεηθφληζε ησλ δεηνχκελσλ θαξζηηθψλ κνξθψλ.
Ζ γεσθπζηθή δηαζθφπεζε απνζθνπνχζε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πάρνπο ηνπ εδαθηθνχ
θαιχκκαηνο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ θιαζηηθψλ ζρεκαηηζκψλ θαζψο θαη ζηελ
απεηθφληζε ησλ δνιίλσλ θαη θαξζηηθψλ εγθνίισλ ηκήκαηνο ηνπ νξνπεδίνπ. Ζ κειέηε
απέδεημε φηη ε ζπλδπαζκέλε εθαξκνγή ησλ γεσθπζηθψλ κεζφδσλ, κε ηε ζπκβνιή
πάληα ηεο γεσινγίαο, είλαη ζε ζέζε λα εμάγεη νξζά ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηηο
γεσινγηθέο κνξθέο ζηε πεξηνρή ηνπ Οκαινχ θαη ηελ αλάδεημε επηκέξνπο αλσκαιηψλ
θαη πεξηνρψλ ελδηαθέξνληνο.
ε κηα άιιε κειέηε νη Βαθείδεο θαη άιινη (2004), είραλ σο ζηφρν ηνλ
πξνζδηνξηζκφ κε γεσθπζηθέο κεζφδνπο ηνπ πάρνπο ησλ επηθαλεηαθψλ γεσινγηθψλ
ζρεκαηηζκψλ πάλσ ζηνπο νπνίνπο ζα εδξαζηεί ε ιηκλνδεμακελή, θαζψο θαη ηελ
ππφδεημε ζέζεσλ δεηγκαηνιεπηηθψλ γεσηξήζεσλ. Σα απνηειέζκαηα, ηφζν ηεο
ζεηζκηθήο δηάζιαζεο φζν θαη ηεο ειεθηξηθήο ηνκνγξαθίαο, ζπκθσλνχλ θαη
επηβεβαηψλνληαη απφ ηα γεσηξεηηθά ζηνηρεία.
Οη Υνξεπηάθε Γ. θαη άιινη (2004), πεξηγξάθνπλ γεσθπζηθή έξεπλα ζην
ιαηνκείν αζβεζηφιηζσλ ζηε πεξηνρή Εσθφξνη ηνπ Ν. Ζξαθιείνπ, πξνθεηκέλνπ λα
αληρλεπζνχλ έγθνηια κε ηηο κεζφδνπο ηεο ειεθηξηθήο ηνκνγξαθίαο θαη ηνπ
γεσξαληάξ. Έδεημαλ φηη ππάξρνπλ ηξία έγθνηια πιεξσκέλα κε εδαθηθφ πιηθφ. Ζ
κειέηε απέδεημε φηη κε ζπλδπαζκφ γεσθπζηθψλ κεζφδσλ ζε ιαηνκείν, κπνξεί λα
δηεπθνιπλζεί ε δηαδηθαζία ηεο εμφξπμεο κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ πνζνηήησλ
εθξεθηηθψλ, γηα θαιχηεξε απνιεςηκφηεηα ηνπ πεηξψκαηνο.
Ο Διεπζεξηάδεο (2005), ζε γεσθπζηθή δηαζθφπεζε γηα ηνλ εληνπηζκφ
εγθνίισλ ζηε πεξηνρή ηνπ Μαχξνπ Βξάρνπ, είρε ζηφρν ηε δηάθξηζε ησλ πεηξσκάησλ
απηψλ ησλ νπνίσλ παξαηεξείηαη αιιεινθάιπςε ησλ αληηζηάζεσλ.
Ζ εξεπλεηηθή νκάδα ησλ Σζφθα θαη άιινη (2005), πξαγκαηνπνίεζε
γεσειεθηξηθέο ηνκνγξαθίεο κε ηηο δηαηάμεηο δηπφινπ – δηπφινπ θαη Wenner –
Schlumberger. ηφρνο ήηαλ ε δηαζθφπεζε ηνπ Ννηίνπ ηείρνπο ηεο Αθξφπνιεο γηα ηνλ
εληνπηζκφ ησλ γξακκψλ απνξξνήο ησλ φκβξησλ πδάησλ, ε ζρέζε ηνπο κε ην ηείρνο
θαη ην ηκήκα ην ηείρνπο πνπ επεξεάδεηαη απφ ηε θπζηθή απηή δηεξγαζία. Σα
απνηειέζκαηα ηεο δηαζθφπεζεο ππέδεημαλ ηα ηκήκαηα εθείλα ηνπ ηείρνπο πνπ

Πνιπηερλείν Κξήηεο.

ει

2

Κεθάιαην 1.

πεξηέρνπλ πςειφ πνζνζηφ πγξαζίαο θαη πνπ απεηινχληαη πεξηζζφηεξν επεηδή ηα
χδαηα απνξξένπλ κέζσ απηψλ.
Οη νχπηνο θαη άιινη (2006)1, πξαγκαηνπνίεζαλ γεσθπζηθέο δηαζθνπήζεηο
εληφο αζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζηε πφιε ησλ Υαλίσλ. (Κ.Σ.Δ.Λ Υαληψλ). θνπφο
ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ θπζηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ ππεδάθνπο θαη εληνπηζκφο δνκψλ
πνπ κπνξεί λα απνηειέζνπλ κειινληηθή θαηαζθεπή εγθαηαζηάζεσλ.
Σν Σκήκα Γεσινγηθήο Δπηζθφπεζεο Κχπξνπ (2003)2, πξαγκαηνπνίεζε
γεσθπζηθέο δηαζθνπήζεηο ζηε πεξηνρή Γηαιηά γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ φγθνπ
ακκνράιηθσλ θαζψο επίζεο θαη ζηελ πεξηνρή ηεο Αγ. Βαξβάξαο Πάθνπ γηα
ππνβνήζεζε ηεο δηεθπεξαίσζεο γεψηξεζεο πνπ είρε ήδε αξρίζεη.

1
2

Πεγή: www.ims.forth.gr
Πεγή: www.cyprus.gov.cy
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1.2 Πεπιοσή μελέηηρ.
1.2.1 Πεπιοσή μελέηηρ : «Γιάννενα – Αμπελιά ».
Ζ πεξηνρή «Ακπειηά», βξίζθεηαη Ννηηνδπηηθά ησλ Ησαλλίλσλ, κε έληνλν
ηνπνγξαθηθφ αλάγιπθν. Ζ πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ Ηφληα δψλε

ρήκα 1.1: Γεσινγηθφο ράξηεο Ν. Ησαλλίλσλ.
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σήμα 1.2: Απφζπαζκα ηνπ γεσινγηθνχ ράξηε θχιινπ Ν. Ησαλλίλσλ θιίκαθα 1: 50000. Με
καχξν πιαίζην ηνλίδεηαη κεγεζπκέλε ε ζέζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο «Ακπειηά».
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1.2.2 Πεπιοσή μελέηηρ : «Καλςδώνα».
Ζ πεξηνρή «Καιπδψλα», βξίζθεηαη Ννηηνδπηηθά ηνπ Δπελνρσξίνπ (ρήκα 1.4). Ζ
πεξηνρή: «Καιπδψλα» ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε Εψλε Γαβξφβνπ – Σξηπφιεσο, φπσο
θαίλεηαη πην θάησ:

σήμα 1.3: ρεδηάγξακκα Εψλεο Γαβξφβνπ – Σξηπφιεσο.

πγθεθξηκέλα, ε πεξηνρή «Καιπδψλα» ραξαθηεξίδεηαη απφ ην Αλψηεξν
Ζψθαηλν ζην νπνίν αξρίδεη ε απφζεζε ηνπ θιχζρε πνπ έιεμε ζην ηέινο ηνπ
Οιηγνθαίλνπ κε ηελ ηειηθή θάζε πηχρσζεο θαη ηελ αλάδπζε ηεο δψλεο.3

3

Πεγή: www.geo.auth.gr
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ρήκα 1.4: Γεσινγηθφο ράξηεο Δπελνρσξίνπ.
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σήμα 1.5: Απφζπαζκα ηνπ γεσινγηθνχ ράξηε θχιινπ Δπελνρσξίνπ κε θιίκαθα: 1:50000. Με καχξν
πιαίζην ηνλίδεηαη κεγεζπκέλε ε ζέζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο «Καιπδψλα».
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1.2.3 Πεπιοσή μελέηηρ : «Μακύνεια».
Ζ πεξηνρή κειέηεο απνηειείηαη απφ ηε δψλε Γαβξφβνπ – Σξηπφιεσο θαη νη
γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί πνπ παξαηεξνχληαη είλαη:
Φιχζρεο (φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα κηα ζεηξά απφ ελαιιαγέο ζηξσκάησλ
αξγίισλ ςακκηηψλ, κάξγσλ, αζβεζηφιηζσλ θαη θξνθαινπαγψλ) ην ζχλνιν ησλ
νπνίσλ κπνξεί λα ην δηαθξηζεί ζε ηξεηο θπξίσο ραξαθηεξηζηηθέο ζεηξέο ησλ νπνίσλ
ην ρξψκα πνηθίιεη απφ θαζηαλφ, ηεθξφ, θαηφ έσο ππνπξάζηλν.
Απνηεινχληαη απφ: α) ιεπην – κεζνζηξσκαηψδεηο ςακκίηεο πνπ ελαιιάζζνληαη
κε ιεπηφθνθθνπο, ρνλδξφθνθθνπο ζπλεθηηθνχο ςακκίηεο θαη ιεπηέο ελζηξψζεηο
αξγηιηθψλ ζρηζηφιηζσλ θαη θξνθαινπαγψλ, β) θξνθαινπαγή, ζπλεθηηθά κε θξνθάιεο
πνηθίινπ κεγέζνπο θαιά απνζηνγγπισκέλεο πνπ ελαιιάζζνληαη κε ιεπηέο
ελζηξψζεηο ή θαθνχο απφ ςακκίηεο θαη αξγηιηθνχο ζρηζηφιηζνπο θαη γ) αξγηιηθνχο
ζρηζηφιηζνπο γθξη έσο ππνπξάζηλνπ ρξψκαηνο, πνπ θέξνπλ ελαιιαζζφκελεο
ελζηξψζεηο πειηηψλ, καξγατθψλ ηιπνιίζσλ, ηιπνιηζηθψλ ςακκηηψλ θαη ιεπηφθνθθσλ
ςακκηηψλ.
Ζ κεηάβαζε πξνο ην θιχζρε απφ ηνπο ππνθείκελνπο εψθαηληθνχο αζβεζηφιηζνπο
γίλεηαη κε καξγατθφ πιηθφ ππφιεπθνπ ρξψκαηνο θαη κηθξνχ πάρνπο ( ην ζπλνιηθφ
πάρνο ππεξβαίλεη ηα 700m).
Αζβεζηφιηζνπο θαη δνινκηηησκέλνπο αζβεζηφιηζνπο, ηεθξνί, ζθνπξφηεθξνη,
λεξηηηθήο θάζεσο, παρπζηξσκαηψδεηο έσο κεζνζηξσκαηψδεηο, ζπρλά βηηνπκεληνχρνη
πνπ βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε ηνπ άλσ – θξεηηδηθνχο αζβεζηφιηζνπο. Μέζα ζηνπο
αζβεζηφιηζνπο απηνχο, παξεκβάιινληαη βνμηηηθέο εκθαλίζεηο κε κηθξφ ή ρσξίο
νηθνλνκηθφ ελδηαθέξνλ.

Πνιπηερλείν Κξήηεο.

ει

9

Κεθάιαην 1.

σήμα 1.6: Απφζπαζκα ηνπ γεσινγηθνχ ράξηε θχιινπ Δπελνρσξίνπ κε θιίκαθα 1:50000.
Με καχξν πιαίζην ηνλίδεηαη ε κεγεζπκέλε ζέζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο «Μαθχλεηα».

Ζ εξκελεία ησλ γεσθπζηθψλ δεδνκέλσλ γηα φιεο ηηο πεξηνρέο κειέηεο
αθνινπζεί ζε επφκελν θεθάιαην.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
Μέθοδορ ηηρ Διδικήρ Ηλεκηπικήρ Ανηίζηαζηρ.
2.1 Διζαγυγή.
Ζ εκθάληζε ησλ ειεθηξηθψλ κεζφδσλ γεσθπζηθήο δηαζθφπεζεο
ρξνλνινγείηαη απφ ηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα. Με ηε ρξήζε απηψλ, επηηεχρζεθε ν
εληνπηζκφο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηε Ρνπκαλία ην 1923 θαη αιαηνχρσλ δνκψλ ζηε
Γαιιία ην 1926. Ζ ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή μεθίλεζε ηε δεθαεηία ηνπ 70 εμαηηίαο ηεο
ξαγδαίαο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, γεγνλφο
πνπ βνήζεζε ηφζν ζηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ φζν θαη ζηελ επεμεξγαζία ηνπο.
Βαζηθή επηδίσμε ησλ ειεθηξηθψλ κεζφδσλ ηεο γεσθπζηθήο δηαζθφπεζεο
είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ ειεθηξηθψλ ηδηνηήησλ ησλ πεηξσκάησλ ησλ επηθαλεηαθψλ
ζηξσκάησλ ηνπ θινηνχ ηεο γεο. Μεηξνχκελν κέγεζνο είλαη ε ειεθηξηθή ηάζε.
Παξάιιεια, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ν θαζνξηζκφο ηεο ηηκήο, θαζψο θαη ε
κειέηε ησλ κεηαβνιψλ απηήο ζηα επηθαλεηαθά ζηξψκαηα, ηεο εηδηθήο ειεθηξηθήο
αληίζηαζεο.
Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ειεθηξηθψλ γεσθπζηθψλ κεζφδσλ απαηηείηαη
ζεκαληηθή αληίζεζε ζηηο ειεθηξηθέο ηδηφηεηεο κεηαμχ ηνπ ππφ κειέηε γεσινγηθνχ
ζρεκαηηζκνχ θαη ηνπ επξχηεξνπ γεσινγηθνχ πεξηβάιινληνο.
Απφ ηηο ειεθηξηθέο κεζφδνπο γεσθπζηθήο δηαζθφπεζεο νη πην ζεκαληηθέο
είλαη: ε κέζνδνο ηεο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο, ε κέζνδνο ησλ ηζνδπλακηθψλ
γξακκψλ, ε κέζνδνο ηεο επαγφκελεο πνιηθφηεηαο, ε κέζνδνο ηνπ θπζηθνχ δπλακηθνχ
θαη ε κέζνδνο ησλ ηειινπξγηθψλ ξεπκάησλ.
Γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ζηελ παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε ε
κέζνδνο ηεο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ε ειεθηξηθή ηνκνγξαθία.
2.2 Μέθοδορ ηηρ ηλεκηπικήρ ηομογπαθίαρ.
Ζ κέζνδνο ηεο ειεθηξηθήο ηνκνγξαθίαο, έρεη ζθνπφ ηεο ηνλ θαζνξηζκφ ηεο
εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο ηνπ ππεδάθνπο, ή θαιχηεξα ηελ θαηαλνκή ηεο εηδηθήο
ειεθηξηθήο αληίζηαζεο ζην ππέδαθνο πνπ νλνκάδεηαη θαη γεσειεθηξηθή δνκή. Απηφ
επηηπγράλεηαη κε ηελ δεκηνπξγία ηερλεηψλ ειεθηξηθψλ πεδίσλ. Σν ειεθηξηθφ πεδίν
επεξεάδεηαη απφ ηε δνκή ηνπ ππεδάθνπο, θαη επνκέλσο απφ ηηο κεηξήζεηο ηνπ
δπλακηθνχ είλαη δπλαηφο ν θαζνξηζκφο ηεο δνκήο.
Ζ εηδηθή ειεθηξηθή αληίζηαζε ξ, είλαη ε ειεθηξηθή ηδηφηεηα ησλ πεηξσκάησλ
πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ ζρέζε:



RA
L

(2.1)

Όπνπ, ξ είλαη ε εηδηθή ειεθηξηθή αληίζηαζε ηνπ πιηθνχ ηνπ αγσγνχ, R ε αληίζηαζε
ελφο νκνγελνχο αγσγνχ, L ην κήθνο ηνπ αγσγνχ θαη Α ην εκβαδφλ ηεο ηνκήο ηνπ
αγσγνχ.4

4

Πεγή: Robinson, (1988)
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Ζ κνλάδα κέηξεζεο ηεο εηδηθήο αληίζηαζεο ζην δηεζλέο ζχζηεκα κνλάδσλ,
SI, είλαη ην Χm, κεξηθέο θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη θαη ε κνλάδα 1 Χcm φπνπ 1 Χm =
100 Χcm. Σν αληίζηξνθν, ζ = 1/ξ, ηεο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο νλνκάδεηαη
εηδηθή ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα ηνπ πεηξψκαηνο, κε κνλάδα κέηξεζεο ζην δηεζλέο
ζχζηεκα ην Siemens/m.
Σν ζρήκα 2.1, αληηπξνζσπεχεη κηα ηππηθή δηάηαμε ειεθηξνδίσλ πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζηε κέζνδν ηεο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο. Τπάξρνπλ ηα
ειεθηξφδηα ξεχκαηνο AB πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα κε ην ακπεξφκεηξν γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηεο έληαζεο ηνπ ξεχκαηνο πνπ εηζάγεηαη ζην έδαθνο, ελψ ηα ειεθηξφδηα
MN είλαη ηα ειεθηξφδηα ηάζεο, πνπ ζπλδένληαη κε βνιηφκεηξν γηα ηε κέηξεζε ηεο
ηάζεο. Δθαξκφδνληαο ην λφκν ηνπ Ohm πξνθχπηεη φηη ε εηδηθή ειεθηξηθή αληίζηαζε
ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε:

V
  2 MN
I

1

1 1
1
1 
  


 r1 r2 R 1 R 2  ,

(2.2)

Όπνπ, r1 ε απφζηαζε ΑΜ, r2 ε απφζηαζε ΜΒ, R1 ε απφζηαζε ΑΝ, θαη R2 ε
απφζηαζε ΝΒ.

σήμα 2.1. Σππηθή δηάηαμε ειεθηξνδίσλ κε ηε κέζνδν ηεο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο.

2.3 Διδική ηλεκηπική ανηίζηαζη οπςκηών και πεηπυμάηυν.
Οη ειεθηξηθέο ηδηφηεηεο ησλ νξπθηψλ θαη ησλ πεηξσκάησλ απνηεινχλ
αληηθείκελν κειέηεο γηα ζρεδφλ δχν αηψλεο. Ζ εηδηθή αληίζηαζε, ξ, είλαη ε ειεθηξηθή
ηδηφηεηα ησλ πεηξσκάησλ πνπ παξνπζηάδεη ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ. Σν
αληίζηξνθν, ζ = 1/ξ, ηεο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο ιέγεηαη εηδηθή ειεθηξηθή
αγσγηκφηεηα. Σα πεξηζζφηεξα νξπθηά θαη πεηξψκαηα δελ είλαη θαινί αγσγνί ηνπ
ειεθηξηζκνχ. Μφλν ηα κεηαιιηθά νξπθηά θαη ηα πεηξψκαηα κε ζεκαληηθή
ζπγθέληξσζε ζε απηά ηα νξπθηά παξνπζηάδνπλ απμεκέλε ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα
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ιφγσ ηεο αγσγήο ηνπ ειεθηξηζκνχ απφ ηα ειεχζεξα ειεθηξφληα ησλ κεηάιισλ
(ειεθηξνληθή αγσγή).
Σα ππξηγελή θαη ηα κεηακνξθσκέλα πεηξψκαηα ζπλήζσο παξνπζηάδνπλ
κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ ξ ζε ζρέζε κε ηα ηδεκαηνγελή. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη ε εηδηθή
ειεθηξηθή αληίζηαζε ησλ ηδεκαηνγελψλ θπξίσο πεηξσκάησλ επεξεάδεηαη απφ ην
πνξψδεο θαη ηε πεξηεθηηθφηεηα ζε δηαιπκέλα άιαηα (ειεθηξνιπηηθή αγσγή).
Ζ ιηζνινγία θαη ε γεσινγηθή ειηθία ησλ πεηξσκάησλ παίδνπλ επίζεο
ζεκαληηθφ ξφιν. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, ην ζπλνιηθφ πάρνο ησλ ππεξθείκελσλ
ζηξσκάησλ κεγαιψλεη κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο πίεζεο πνπ αζθνχλ ηα
ζηξψκαηα απηά ζηα ππνθείκελα. Άξα, ηα κεγαιχηεξεο ειηθίαο ππνθείκελα ζηξψκαηα
παξνπζηάδνπλ απμεκέλε ζπλνρή, κηθξφ πνξψδεο θαη κεγάιε εηδηθή ειεθηξηθή
αληίζηαζε.
Ο γεληθφο απηφο θαλφλαο δελ ηζρχεη πάληα θαη ηδηαίηεξα γηα ηα ηξηηνγελή
ηδήκαηα ηα νπνία έρνληαο ζρεκαηηζηεί ζε γιπθφ λεξφ, θαηά θχξην ιφγν, έρνπλ
κεγαιχηεξεο εηδηθέο αληηζηάζεηο απφ ηα κεζνδσηθά ηδήκαηα ηα νπνία ζρεκαηίζηεθαλ
ζε αικπξφ λεξφ, αθνχ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ηφληα παίδεη σο γλσζηφ απνθαζηζηηθφ
ξφιν ζηε δηέιεπζε ηνπ ξεχκαηνο.
Γηα ηα πεηξψκαηα πνπ είλαη δηαπνηηζκέλα κε λεξφ ππάξρεη έκκεζε ζρέζε
κεηαμχ ηεο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο θαη ηεο ιηζνινγίαο ή ηεο γεσινγηθήο
ειηθίαο θαζψο, νη δχν παξάγνληεο απηνί θαζνξίδνπλ ην πνξψδεο. ηα θξπζηαιιηθά
πεηξψκαηα ησλ νπνίσλ ην πνξψδεο είλαη εμαηξεηηθά ρακειφ, ε ειεθηξηθή
αγσγηκφηεηα νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζρεδφλ, ζηηο ξσγκέο πνπ ππάξρνπλ ζηα
πεηξψκαηα απηά.
πλνςίδνληαο, ε εηδηθή ειεθηξηθή αληίζηαζε ησλ πδξνθφξσλ θαη κε
ζρεκαηηζκψλ ειαηηψλεηαη κε ηελ αχμεζε:
 ηνπ φγθνπ ηνπ λεξνχ ζην πέηξσκα
 ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ρισξηφληα ή ειεχζεξα ηφληα ηνπ ππφγεηνπ χδαηνο
 ηεο ζεξκνθξαζίαο (αχμεζε ηεο επθηλεζίαο ησλ ηφλησλ)
 ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε αξγίινπο
 ηνπ βαζκνχ θνξεζκνχ ηνπ δηαιχκαηνο ζηνπο πφξνπο ηνπ πεηξψκαηνο
 ηεο θαξζηηθνπνίεζεο
 ηεο εμαιινίσζεο.
2.4 Γιαηάξειρ ηλεκηποδίυν.
Τπάξρνπλ πνιιέο δηαηάμεηο ειεθηξνδίσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζήκεξα ζηελ
χπαηζξν, αλάινγα κε ηελ πεξηνρή, ην κέγεζνο ησλ δνκψλ πνπ αλακέλνληαη, ηνλ
εμνπιηζκφ θαη ηελ εμνηθείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ.
Οη θπξηφηεξνη παξάγνληεο θαηά ηελ επηινγή ηεο δηάηαμεο ζηελ ειεθηξηθή
ηνκνγξαθία είλαη ην κέγηζην βάζνο δηαζθφπεζεο θαη ε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα ηνπο. Οη
δηαηάμεηο ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη δίπνια (δηπφινπ – δηπφινπ, πφινπ – δηπφινπ)
έρνπλ κεγαιχηεξν βάζνο δηαζθφπεζεο γηα ζπγθεθξηκέλν αλάπηπγκα ειεθηξνδίσλ ζε
ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο κεζφδνπο. Οη δηαηάμεηο Wenner, Schlumberger θαη δηπφινπ –
δηπφινπ έρνπλ θαιχηεξε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα ζην ίδην βάζνο ζε ζρέζε κε ηηο
ππφινηπεο δηαηάμεηο.
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σήμα 2.2: Γηαηάμεηο ειεθηξνδίσλ (Reynolds, 1997).

ην ρήκα 2.2 απεηθνλίδνληαη νη πην ζπλεζηζκέλνη ηχπνη δηαηάμεσλ. Οη δηαηάμεηο
ηεζζάξσλ ειεθηξνδίσλ είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθέο επεηδή ειαρηζηνπνηνχλ ηα
απνηειέζκαηα ηεο αληίζηαζεο επαθήο. Γειαδή ηεο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο ζηελ ζέζε
ηνπ ειεθηξνδίνπ. ηε παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη δηαηάμεηο: Wenner –
Schlumberger θαη δηπφινπ – δηπφινπ θαη γα ην ιφγν απηφ ζα εμεγεζνχλ παξαθάησ.
2.4.1 Γιάηαξη Wenner:
ηελ ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε ηα ειεθηξφδηα δηαηάζζνληαη ζε ίζεο κεηαμχ ηνπο
απνζηάζεηο (ρήκα 2.3).

σήμα 2.3: Γηάηαμε Wenner.
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Ηζρχεη,
ΑΜ = ΜΝ = ΝΒ = α

(2.3)

Ζ θαηλφκελε εηδηθή ειεθηξηθή αληίζηαζε δίλεηαη απφ ηε ζρέζε:
ξ α  2πα

ΓV
I

(2.4)

Όπνπ, ν γεσκεηξηθφο ζπληειεζηήο ηζνχηαη κε 2πα, ε ηηκή ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα
ππνινγηζηεί αλ νη απνζηάζεηο ησλ ειεθηξνδίσλ είλαη γλσζηέο.
Ζ δηάηαμε Wenner ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά θαη έρεη αξθεηά πιενλεθηήκαηα.
Με ηε ρξήζε ελφο πέκπηνπ ειεθηξνδίνπ θαη ελφο δηαθφπηε (rotary switch), ην
ηειεπηαίν ειεθηξφδην κπνξεί λα απελεξγνπνηεζεί θαη λα ηνπνζεηεζεί ζηελ αξρή ηεο
δηάηαμεο, ελψ ν ρεηξηζηήο παίξλεη ηε κέηξεζε κε ηα άιια ηέζζεξα ειεθηξφδηα.
Με απηφλ ηνλ ηξφπν θάζε επηπιένλ κέηξεζε παίξλεηαη κε ηε κεηαθίλεζε κφλν
ελφο ειεθηξνδίνπ. Σν θχξην κεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ Wenner είλαη ην πξφβιεκα
εξκελείαο εμαηηίαο ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ζήκαηνο δηπιήο θνξπθήο φηαλ ε δηάηαμε
δηαζρίδεη θάζεηα γξακκηθή δνκή.
ηελ ηδαληθή πεξίπησζε ηα ειεθηξφδηα ζα έπξεπε λα είλαη ζεκεηαθά, αιιά
αθνχ ρξεηάδεηαη λα εηζαρζνχλ ζην έδαθνο κέρξη έλα ζεκείν απηφ δελ ηζρχεη. Ζ
θαηλφκελε εηδηθή ειεθηξηθή αληίζηαζε επεξεάδεηαη απφ ην βάζνο εηζαγσγήο ησλ
ειεθηξνδίσλ. Γη’ απηφ απαηηείηαη πξνζνρή ψζηε φια λα βξίζθνληαη ζην ίδην βάζνο.
Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε έλα δαθηχιην πνπ πξνζαξκφδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε
απφζηαζε απφ ην έλα άθξν ηνπ ειεθηξνδίνπ.
2.4.2 Γιάηαξη Schlumberger:
ηε δηάηαμε Schlumberger, ηα ειεθηξφδηα ξεχκαηνο Α θαη Β, βξίζθνληαη ζε
απφζηαζε S θαη ζε ζπκκεηξηθέο ζέζεηο σο πξνο ην θέληξν ηεο δηάηαμεο. Σα
ειεθηξφδηα ηνπ δπλακηθνχ Μ θαη Ν, είλαη αλάκεζα ζηα Α θαη Β θαη ζε απφζηαζε b
απφ ην θέληξν ηεο δηάηαμεο (ρήκα 2.4). Έηζη είλαη :
ΑΒ = 2L θαη ΜΝ = 2b = α
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σήμα 2.4: Γηάηαμε Schlumberger.

Ζ θαηλφκελε εηδηθή ειεθηξηθή αληίζηαζε γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε
δίλεηαη απφ ηε ζρέζε:

 

 ( S 2  a 2 / 4) V
a

I

(2.6)

Ζ δηάηαμε Schlumberger είλαη ε πην δηαδεδνκέλε δηάηαμε. Απηφ νθείιεηαη
θπξίσο ζην κηθξφ ρξφλν πξαγκαηνπνίεζεο ησλ κεηξήζεσλ, επεηδή αληίζεηα κε ηηο
άιιεο δηαηάμεηο απαηηεί κεηαθίλεζε κφλν ησλ δχν ειεθηξνδίσλ ξεχκαηνο θαηά ηελ
γεσειεθηξηθή βπζνζθφπεζε. Σα ειεθηξφδηα ηνπ δπλακηθνχ παξακέλνπλ ζηαζεξά,
γεγνλφο πνπ βνεζάεη επίζεο ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πηζαλνηήησλ αλεπηζχκεησλ
επηδξάζεσλ πνπ κπνξεί λα νθείινληαη ζε ηνπηθέο γεσινγηθέο αζπλέρεηεο.
2.4.3 Γιάηαξη Wenner-Schlumberger:
Ζ ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε απνηειεί ζπλδπαζκφο ησλ δηαηάμεσλ Wenner θαη
Schlumberger (ρήκα 2.5). ηελ πξψηε κέηξεζε ηα δχν ειεθηξφδηα δπλακηθνχ (Μ,
Ν) απέρνπλ κεηαμχ ηνπο απφζηαζε α, θαζψο θαη ηα δχν ειεθηξφδηα ξεχκαηνο (Α, Β),
φπσο ζηε δηάηαμε Wenner. Ζ θαηλφκελε εηδηθή ειεθηξηθή αληίζηαζε, γηα απηή ηε
κέηξεζε, ιακβάλεηαη απφ ηε ζρέζε 2.4. Απφ ηελ επφκελε κέηξεζε κεηαθηλνχληαη ηα
ειεθηξφδηα ξεχκαηνο, ελψ ηα ειεθηξφδηα δπλακηθνχ παξακέλνπλ ζηαζεξά κε κεηαμχ
ηνπο απφζηαζε α. πλερίδνληαο κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία ε δηάηαμε εμειίζζεηαη ζε
Schlumberger θαη ε θαηλφκελε εηδηθή ειεθηξηθή αληίζηαζε ιακβάλεηαη απφ ηε ζρέζε
2.6. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε είλαη πνιχ δηαδνκέλε ζηηο κεηξήζεηο ηεο ειεθηξηθήο
ηνκνγξαθίαο θαζψο γίλεηαη πην εχθνια ε απηνκαηνπνίεζε ησλ κεηξήζεσλ κε απηφλ
ηνλ ηξφπν.
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σήμα 2.5: Γηάηαμε Wenner – Schlumberger

2.4.4 Γιάηαξη Γιπόλος – Γιπόλος:
ε απηή ηε δηάηαμε, ε απφζηαζε αλάκεζα ζηα ειεθηξφδηα ηνπ ξεχκαηνο είλαη
ίζε κε a. Οκνίσο a, είλαη θαη ην δηάζηεκα κεηαμχ ησλ ειεθηξνδίσλ δπλακηθνχ. Ζ
απφζηαζε κεηαμχ ησλ δεπγαξηψλ ησλ ειεθηξνδίσλ είλαη κεγάιε θαη ίζε κε: na (
n>>a), φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 2.6.

σήμα 2.6: Γηάηαμε Γηπφινπ – Γηπφινπ.

Ο γεσκεηξηθφο ζπληειεζηήο Κ γηα ηε δηάηαμε δηπφινπ – δηπφινπ θαη γηα n>>1
ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε :
Κ = πna(n+1)(n+2),

(2.6)

θαη ε θαηλφκελε εηδηθή αληίζηαζε απφ :
ξα = πna(n+1)(n+2)θάλμα!.
(2.7)
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Σν κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα ηεο δηάηαμεο απνηειεί ε απφζηαζε 2na, αλάκεζα
ζηα δηπφια ξεχκαηνο θαη δπλακηθνχ, πνπ κπνξεί λα απμεζεί αξθεηά ρσξίο λα
ρξεηάδνληαη κεγάια κήθε θαισδίσλ. Ζ δηάηαμε πεξηνξίδεηαη κφλν απφ ηε δπλαηφηεηα
ησλ θαηαγξαθηθψλ νξγάλσλ θαη απφ ηνλ εδαθηθφ ζφξπβν.
2.5 Παπάγονηερ επιλογήρ ηηρ καηάλληληρ διάηαξηρ ηλεκηποδίυν.
Ζ επηινγή ηνπ ηξφπνπ δηάηαμεο ησλ ειεθηξνδίσλ θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε
κεηξήζεσλ απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ βήκα γηα ηε γεσειεθηξηθή δηαζθφπεζε. Ζ
δηάηαμε ησλ ειεθηξνδίσλ δχλαηαη λα επεξεάζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ αθξίβεηα
ησλ κεηξήζεσλ.
Οη παξάγνληεο – θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε είλαη:
Λφγνο ζήκαηνο σο πξνο ζφξπβν.
Χο πξνο ηνλ παξάγνληα απηφ θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο νη δηαηάμεηο είλαη:
Wenner , Schlumberger , δηπφινπ – δηπφινπ.
Δπαηζζεζία ζε νξηδφληηεο επηθάλεηεο.
Οη νξηδφληηεο αλνκνηνγέλεηεο θαίλεηαη λα πξνθαινχλ κεγαιχηεξε επαηζζεζία
ζηε δηάηαμε δηπφινπ – δηπφινπ θαη ιηγφηεξε ζε Wenner θαη Schlumberger.
Δπαηζζεζία ζε βάζνο θαη δηεηζδπηηθφηεηα δηα κέζνπ επηθαλεηαθνχ αγψγηκνπ
ζηξψκαηνο.
Οη δηαηάμεηο Wenner θαη Schlumberger έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε βπζνζθνπήζεηο θαη ε ζπλερψο απμαλφκελε απφζηαζε ησλ
ειεθηξνδίσλ ξεχκαηνο δίλεη ιεπηνκεξή αλάιπζε ηεο εηδηθήο αληίζηαζεο ζε βάζνο ,
ζε αληίζεζε κε ηε δηάηαμε δηπφινπ – δηπφινπ.
Γηεηζδπηηθφηεηα δηα κέζνπ επηθαλεηαθνχ αγψγηκνπ ζηξψκαηνο (επίδξαζε ηνπ
επηδεξκηθνχ θαηλνκέλνπ).
Σν επηδεξκηθφ θαηλφκελν επεξεάδεη ηελ ηθαλφηεηα δηείζδπζεο ζε κεγάια
βάζε. Ζ δπλαηφηεηα κεγάινπ αλνίγκαηνο ειεθηξνδίσλ ξεχκαηνο ηεο δηάηαμεο
Schlumberger καδί κε ηελ επαηζζεζία βάζνπο πνπ έρεη, ηεο παξέρνπλ έλα ζαθέο
πξνβάδηζκα.
Βάζνο δηαζθφπεζεο.
Σν βάζνο δηαζθφπεζεο εμαξηάηαη θπξίσο απφ ην νξηδφληην αλάπηπγκα
(απφζηαζε κεηαμχ ειεθηξνδίσλ), πνπ ζεκαίλεη φηη ε δηάηαμε Schlumberger
πιενλεθηεί. Δπίζεο ην βάζνο δηαζθφπεζεο επεξεάδεηαη απφ ηηο αλνκνηνγέλεηεο , ηελ
ηνπνγξαθία, ηελ θιίζε ησλ ζηξσκάησλ, ην αλάγιπθν ηνπ ππνβάζξνπ θαη απφ ην
κνληέιν ησλ ζηξσκάησλ ηνπ ππεδάθνπο.
Δπαηζζεζία ζηε κνξθνινγία ηνπ ππνβάζξνπ.
Ζ δηάηαμε δηπφινπ – δηπφινπ ππεξηεξεί ησλ άιισλ δηαηάμεσλ ζηελ
πεξίπησζε ησλ γεσινγηθψλ αλσκαιηψλ.
Δπαηζζεζία ζην ηνπνγξαθηθφ αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο έξεπλαο.
Σν έληνλν ηνπνγξαθηθφ αλάγιπθν δεκηνπξγεί πχθλσζε θαη αξαίσζε ησλ
ξεπκαηηθψλ γξακκψλ.
2.6 Φαινόμενη Διδική ηλεκηπική ανηίζηαζη
Ζ ζρέζε 2.2 πξνέθπςε ζεσξψληαο φηη ηα επηθαλεηαθά ζηξψκαηα ηεο γεο είλαη
νκνγελή. Απηφ φκσο δελ ηζρχεη θαζψο ε εηδηθή ειεθηξηθή αληίζηαζε δελ είλαη
ζηαζεξή ζε απηά. Ζ αληίζηαζε πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε ζρέζε
εθθξάδεη ην κέζν φξν ησλ ηηκψλ ησλ αληηζηάζεσλ ησλ δηαθφξσλ πιηθψλ πνπ
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βξίζθνληαη ζηα επηθαλεηαθά ζηξψκαηα, θαη νλνκάδεηαη θαηλφκελε εηδηθή ειεθηξηθή
αληίζηαζε (ξα).
Ζ θαηλφκελε εηδηθή ειεθηξηθή αληίζηαζε εθθξάδεη ηνλ κέζν φξν ησλ ηηκψλ
ησλ αληηζηάζεσλ ησλ δηαθφξσλ πιηθψλ πνπ βξίζθνληαη ζηα επηθαλεηαθά ζηξψκαηα.
Ζ ηηκή ηεο εμαξηάηαη απφ ηελ θαηαλνκή ηεο εηδηθήο αληίζηαζεο ζην ππέδαθνο θαη
απφ ηε γεσκεηξία ησλ ειεθηξνδίσλ. Ο ππνινγηζκφο ηεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο θαη
νδεγεί ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξαγκαηηθήο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο ηνπ
ππεδάθνπο.
2.7 Σπόπορ ππαγμαηοποίηζηρ μεηπήζευν.
ηελ ειεθηξηθή ηνκνγξαθία ηεο εξγαζίαο απηήο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε δηάηαμε
Wenner – Schlumberger θαη ε δηάηαμε δηπφινπ δηπφινπ.
Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη απνηεινχλ ηελ ςεπδνηνκή ηνπ ππεδάθνπο
(ρήκα 2.7). ηελ ςεπδνηνκή (pseudo - section), νη θαηλφκελεο εηδηθέο ειεθηξηθέο
αληηζηάζεηο είλαη ζρεδηαζκέλεο ζε κία ηνκή ζε ζεκεία αθξηβψο θάησ απφ ην θέληξν
ηεο δηάηαμεο ειεθηξνδίσλ θαη ζε βάζνο πνπ εμαξηάηαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε.
Με ηνλ ηξφπν απηφ ιακβάλεηαη κηα πξνζεγγηζηηθή εηθφλα ηεο θαηαλνκήο ηεο
εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο. Σν επφκελν βήκα είλαη ε αλαζηξνθή ησλ δεδνκέλσλ
φπνπ ππνινγίδνληαη νη ηηκέο ηεο πξαγκαηηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο απφ ηα
δεδνκέλα ηεο θαηλφκελεο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε
αληηζηξνθή ζα εμεγεζεί ζην επφκελν θεθάιαην.

σήμα 2.7: Γηάηαμε ησλ δεδνκέλσλ ζηε ςεπδνηνκή ησλ θαηλφκελσλ εηδηθψλ ειεθηξηθψλ
αληηζηάζεσλ (manual Res2dinv).
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
3.1 Ανηιζηποθή ηυν δεδομένυν.
Με ηελ αληηζηξνθή, γίλεηαη ν ππνινγηζκφο ησλ πξαγκαηηθψλ εηδηθψλ
ειεθηξηθψλ αληηζηάζεσλ απφ ηηο θαηλφκελεο αληηζηάζεηο. ηα πεξηζζφηεξα
γεσθπζηθά πξνβιήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε αληηζηξνθή, ηα δεδνκέλα ζπλδένληαη
κε κε γξακκηθέο ζρέζεηο κε ηηο παξακέηξνπο ηνπ κνληέινπ. Έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε
ηεο αλαζηξνθήο ησλ θαηλφκελσλ αληηζηάζεσλ ην πξφβιεκα είλαη κε γξακκηθφ.
Δπηπιένλ ην πξφβιεκα είλαη ππεξθαζνξηζκέλν, δειαδή ν αξηζκφο ησλ δεδνκέλσλ
ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκφ ησλ παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ.
Γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο εθαξκφδνληαη επαλαιεπηηθέο ηερληθέο πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ ηε κέζνδν ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ. Αξρηθά φκσο γίλεηαη πξνζέγγηζε
ηνπ κε γξακκηθνχ πξνβιήκαηνο κε ην γξακκηθφ, κε ηε βνήζεηα ηεο ζεηξάο Taylor. Ζ
αληηζηξνθή μεθηλά κε ηε δεκηνπξγία ελφο ηπραίνπ αξρηθνχ κνληέινπ ησλ
πξαγκαηηθψλ εηδηθψλ αληηζηάζεσλ. Σν επφκελν βήκα είλαη ε ιχζε ηνπ επζέσο
πξνβιήκαηνο, ζην νπνίν ππνινγίδνληαη νη θαηλφκελεο αληηζηάζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ
ζην κνληέιν απηφ. Οη ζεσξεηηθέο απηέο ηηκέο, ζπγθξίλνληαη κε ηηο κεηξνχκελεο ηηκέο
ηεο θαηλφκελεο θαη ππνινγίδεηαη ε απαηηνχκελε δηφξζσζε ζην αξρηθφ ζεσξεηηθφ
κνληέιν, γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο δηαθνξάο αλάκεζα απφ ηηο ππνινγηδφκελεο θαη
κεηξνχκελεο ηηκήο ηεο θαηλφκελεο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο. Τπνινγίδεηαη κε
ηε δηαδηθαζία απηή έλα λέν βειηησκέλν κνληέιν. Ζ βειηίσζε αθνξά κφλν ηηο
παξακέηξνπο ηνπ κνληέινπ. Ζ δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη ππνινγίδνληαο γηα ην
βειηησκέλν κνληέιν ηηο θαηλφκελεο αληηζηάζεηο , νη νπνίεο ζπγθξίλνληαη κε ηε ζεηξά
ηνπο κε ηηο πξαγκαηηθέο κεηξήζεηο. θνπφο ηεο αληηζηξνθήο είλαη λα βξεζεί έλα
κνληέιν πνπ λα δίλεη θαηλφκελεο αληηζηάζεηο φζν ην δπλαηφ πην θνληά ζηηο
κεηξήζεηο.
Αλ m=(m1,m2,m3…..mM) είλαη νη παξάκεηξνη ηνπ κνληέινπ, θαη
di=(d1,d2,d3….dN), i=1,2,…,N είλαη νη κεηξήζεηο , ε κε γξακκηθή ζρέζε πνπ ζπλδέεη
ηηο κεηξήζεηο κε ηηο παξακέηξνπο είλαη :
di=fi(m1,m2,m3,…..,mM) + e

(3.1)

Όπνπ, e είλαη ην ζθάικα ησλ κεηξήζεσλ.
Γηα ην αξρηθφ κνληέιν m0 = (m10, m20,….,mM0) είλαη:
di=fi(m10, m20,….,mM0) + e
Πξνζεγγίδνληαο ηε ζπλάξηεζε fi κε ηε ζεηξά Taylor γχξσ απφ ην m0 πξνθχπηεη:
F1 (m) = f1(m10 + δm1,m20 + δm2,…, mM0 + δ mM)

(3.2)

Αλ, Γd = di – fi (m0) είλαη ην δηάλπζκα ησλ δηαθνξψλ αλάκεζα ζηηο
πξαγκαηηθέο θαη ζηηο ζεσξεηηθέο κεηξήζεηο, Α ν πίλαθαο ησλ κεξηθψλ παξαγψγσλ
ηεο ζπλάξηεζεο F σο πξνο ηηο παξακέηξνπο ηνπ κνληέινπ θαη x, ην δηάλπζκα ησλ
δηνξζψζεσλ δm πνπ πξέπεη λα πξνζηεζνχλ ζην m0 γηα λα πξνθχςεη ην βειηησκέλν
κνληέιν, ε παξαπάλσ ζρέζε γίλεηαη ηψξα:
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ei = Γd - Αx .

(3.3)

Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη γηα λα ειαρηζηνπνηεζεί ην ζθάικα ei. Αιιά ν πην
θαηάιιεινο βαζίδεηαη ζηε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ. Με ηε κέζνδν απηή
ειαρηζηνπνηείηαη ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ ζθαικάησλ, δειαδή ε πνζφηεηα
N

q

e

2
i

 e T e  (d  Ax) T (d  Ax)

5

(3.4)

i 1

3.2 Λογιζμικό πακέηο Res2dinv.
ηε παξνχζα εξγαζία ν ππνινγηζκφο ηεο πξαγκαηηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο
(ε αληηζηξνθή) πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ παθέηνπ Res2dinv
πνπ δηαζέηεη ην εξγαζηήξην εθαξκνζκέλεο γεσθπζηθήο.
Σν πξφγξακκα απηφ ρσξίδεη ην ππέδαθνο ζε έλαλ αξηζκφ παξαιιεινγξάκκσλ
θαη ζεσξεί ζηαζεξή ηελ πξαγκαηηθή εηδηθή αληίζηαζε ζε θάζε νξζνγψλην.
Ξεθηλψληαο απφ αξρηθφ κνληέιν ην νπνίν πξνθχπηεη, ζέηνληαο θάπνηα ηηκή γηα ηελ
πξαγκαηηθή εηδηθή ειεθηξηθή αληίζηαζε, ππνινγίδεη ηηο ηηκέο ηεο θαηλφκελεο εηδηθήο
αληίζηαζεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην κνληέιν απηφ θαη ηηο ζπγθξίλεη κε ηηο κεηξεκέλεο
ηηκέο ηεο θαηλφκελεο αληίζηαζεο.
Κάλνληαο δηαδνρηθέο επαλαιήςεηο κεηψλεηαη ζπλερψο ην ζθάικα. Σειηθά
επηιέγεηαη έλα κνληέιν κε κηθξφ ζθάικα, φηαλ νη επφκελεο επαλαιήςεηο δελ
κεηψλνπλ ζεκαληηθά ην ζθάικα απηφ, δειαδή φηαλ ε επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία
παξνπζηάδεη ζχγθιηζε.
Σν ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ παθέην δηαζέηεη δχν δηαθνξεηηθέο κέζνδνη
αληηζηξνθήο. Ζ πξψηε, είλαη ε κέζνδνο θαλνληθνπνίεζεο κε πεξηνξηζκνχο
εμνκάιπλζεο (Smoothness – constrained least – squares method) θαη ε δεχηεξε είλαη
κε ηε ρξήζε λφξκαο L1 (Robust). Αλαιπηηθφηεξα :
Ζ πξψηε κέζνδνο θαλνληθνπνίεζεο κε πεξηνξηζκνχο εμνκάιπλζεο ππαγνξεχεη
φηη νη ηηκέο ηεο εηδηθήο αληίζηαζεο ηνπ κνληέινπ αιιάδνπλ κε νκαιφ ή ζηαδηαθφ
ηξφπν. Σν πξφγξακκα ρξεζηκνπνηεί κηα παξαιιαγή ηεο κεζφδνπ ησλ ειαρίζησλ
ηεηξαγψλσλ, πνπ βαζίδεηαη ζηε ηερληθή ηεο βειηηζηνπνίεζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε
κέζνδνο εμαζθαιίδεη έλα κνληέιν κε νκαιή θαηαλνκή ηεο εηδηθήο αληίζηαζεο. Απηή
ε πξνζέγγηζε είλαη απνδεθηή κφλν ζε πεξηπηψζεηο πνπ νη πξαγκαηηθέο ηηκέο ηεο
εηδηθήο αληίζηαζεο ηνπ ππεδάθνπο αιιάδνπλ κε νκαιφ ή ζηαδηαθφ ηξφπν.
Ζ δεχηεξε κέζνδνο, ε ρξήζε λφξκαο, ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ην
ππέδαθνο απνηειείηαη απφ γεσινγηθνχο ζρεκαηηζκνχο πνπ είλαη κελ νκνηνγελείο ζην
εζσηεξηθφ ηνπο, αιιά παξνπζηάδνπλ απφηνκεο αιιαγέο κεηαμχ ηνπο. Ζ ζπγθεθξηκέλε
κέζνδνο αληηζηξνθήο είλαη ιηγφηεξε επαίζζεηε ζηηο κεηξήζεηο κε πςειφ ζφξπβν θαη
ζπλεπψο ηθαλή λα δψζεη ζθάικα εηδηθήο αληίζηαζεο.

4

Πεγή: Παπαδφπνπινο (2007)
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3.3 Δπεξεπγαζία μεηπήζευν ηλεκηπικήρ ηομογπαθίαρ.
Σα δεδνκέλα ηεο θαηλφκελεο εδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο πνπ ζπιιέρζεθαλ ζηελ
χπαηζξν εηζάγνληαη ζην ινγηζκηθφ παθέην Res2dinv. Αθνινπζεί ε επηινγή κηα απφ
ηηο πξναλαθεξφκελεο κεζφδνπο αληηζηξνθέο. Σν απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη
ηξείο ηνκέο. Ζ πξψηε ηνκή είλαη ε ςεπδνηνκή ησλ δεδνκέλσλ ηεο θαηλφκελεο εηδηθήο
ειεθηξηθήο αληίζηαζεο, ε δεχηεξε ηνκή είλαη ε ςεπδνηνκή ησλ ππνινγηζκέλσλ ηηκψλ
ηεο θαηλφκελεο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο θαη ε ηξίηε είλαη ε γεσειεθηξηθή
ηνκή πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αληηζηξνθή. Τπάξρεη ε πεξίπησζε λα κε ιεθζνχλ
ππφςε νη κεηξήζεηο νη νπνίεο έρνπλ κεγάιν ζθάικα. Δπίζεο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα
ξχζκηζεο ηνπ αξηζκνχ επαλαιήςεσλ ηεο δηαδηθαζίαο αληηζηξνθήο. Αθφκα ζηα
απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπγθαηαιέγεηαη θαη ην κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα:
RMS (ρήκα 3.1).

σήμα 3.1: Γεσειεθηξηθή ηνκή γξακκήο Κ2 απφ ην ινγηζκηθφ παθέην Res2Dinv. Όπνπ, Α)
ςεπδνηνκή ησλ δεδνκέλσλ ηεο θαηλφκελεο εδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο , Β) ςεπδνηνκή ησλ
ππνινγηζκέλσλ ηηκψλ ηεο θαηλφκελεο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο θαη Γ) γεσειεθηξηθήο ηνκή πνπ
πξνθχπηεη απφ ηελ αλαζηξνθή.
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ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ παθέην ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ησλ
απνηειεζκάησλ ειέγρνληαο ηελ επαηζζεζία θαη ηελ αβεβαηφηεηα θαζψο θαη ηηο
ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο ηηκέο ηεο πξαγκαηηθήο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο πνπ
έρνπλ ππνινγηζηεί.
Με ηνλ φξν επαηζζεζία, ελλννχκε ην πφζν επαίζζεηε είλαη ε ηηκή ηεο
θαηλφκελεο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο ζε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθή ηηκή ηεο
εηδηθήο ειεθηξηθήο. Όζν ρακειφηεξε είλαη ε ηηκή ηεο επαηζζεζίαο, ηφζν ιηγφηεξν
επαίζζεηε είλαη θαη ε ηηκή ηεο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο. Γεληθά, θνληά ζηελ
επηθάλεηα ηεο γεο εκθαλίδνληαη ζπλήζσο πςειέο ηηκέο επαηζζεζίαο γηαηί ηα ζεκεία
απηά βξίζθνληαη πιεζηέζηεξα ζηα ειεθηξφδηα. Δπίζεο πςειέο ηηκέο επαηζζεζίαο,
παξαηεξνχληαη θαη ζηα φξηα ηεο ηνκήο θαζψο θαη ζηα πιάγηα.
Ζ αβεβαηφηεηα, ηεο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο, εθθξάδεηαη κε πνζνζηφ
επί ηνηο 100 (%) ηεο ηηκήο ηεο. Δμαξηάηαη απφ ην επίπεδν ζνξχβνπ, ην βάζνο θαη ην
κέγεζνο, ηε δηαλνκή ησλ ζεκείσλ, ηε ζεηξά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη απφ ηε κέζε
εηδηθή αληίζηαζε. Γειαδή φηαλ έρνπκε ηηκέο κε πςειή εηδηθή αληίζηαζε, έρνπκε θαη
πςειέο ηηκέο αβεβαηφηεηαο.
Οη ειάρηζηεο θαη νη κέγηζηεο ηηκέο, είλαη νη ηηκέο πνπ παίξλεη ην κνληέιν
έπεηηα απφ επεμεξγαζία πνπ δέρεηαη. Σν κνληέιν βξίζθεηαη αλάκεζα ζηηο κέγηζηεο
θαη ηηο ειάρηζηεο ηηκέο, αιιά κπνξεί λα θηάζεη ζε κηα αλψηαηε θαη κηα θαηψηαηε
ηηκή. Απηέο νη ηηκέο θαίλνληαη ζηα φξηα ησλ γεσειεθηξηθψλ ηνκψλ ηεο αβεβαηφηεηαο.
Γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο εξγαζίαο απηήο, έγηλε επεμεξγαζία φισλ ησλ ηνκψλ
γηα φιεο ηηο πεξηνρέο κειέηεο («Καιπδψλα» κε γξακκέο κειέηεο Κ1 θαη Κ2,
«Μαθχλεηα» κε γξακκέο κειέηεο Μ1 θαη Μ2 θαη «Ακπειηά» κε γξακκέο κειέηεο Α1
θαη Α2). ε φιεο ηηο πεξηνρέο έγηλε ρξήζε θαη ησλ δχν δηαηάμεσλ (Wenner –
Schlumberger θαη Γηπφινπ – δηπφινπ) θαζψο θαη ν ζπλδπαζκφο ηνπο.
Ο ζπλδπαζκφο ησλ δχν δηαηάμεσλ αλακέλεηαη λα απμήζεη ηελ αμηνπηζηία ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο αληίζηξνθεο. Απηφ γηαηί, ε δηάηαμε Wenner – Schlumberger
δίλεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηελ θαηαθφξπθε δηάζηαζε, δειαδή δίλεη ιεπηνκεξή
αλάιπζε ηεο εηδηθήο αληίζηαζεο ζε βάζνο, ζε αληίζεζε κε ηε δηάηαμε δηπφινπ –
δηπφινπ, ε νπνία ππεξηεξεί ησλ άιισλ δηαηάμεσλ ζηελ πεξίπησζε ησλ πιεπξηθψλ
αλσκαιηψλ. Έηζη ν ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ δχν δηαηάμεσλ, δίλεη κηα θαιχηεξε
ζπλνιηθή εηθφλα ηεο θαηαλνκήο ηεο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο ζην ζχλνιν ησλ
ζηξσκάησλ ηνπ ππεδάθνπο.
ηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη φια ηα ζηάδηα επεμεξγαζίαο θαη
αμηνιφγεζεο κφλν γηα ηελ γξακκή κειέηεο K2, σο παξάδεηγκα γηα ηελ κεζνδνινγία
πνπ εθαξκφζηεθε.
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3.4 Παπάδειγμα Δπεξεπγαζίαρ Ηλεκηπικήρ Σομογπαθίαρ (Γπαμμήρ μελέηηρ Κ2,
ηηρ πεπιοσήρ Καλςδώνα).
ην ρήκα 3.2 παξνπζηάδεηαη ε ζέζε ηεο γξακκήο κειέηεο Κ2 ζηε πεξηνρή
«Καιπδψλα». Ζ γξακκή έρεη κήθνο 520 m, ελψ νη κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε
ηε ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ Wenner – Schlumberger, δηπφινπ δηπφινπ. Ζ απφζηαζε
αλάκεζα απφ ηα ειεθηξφδηα ήηαλ 10 m, θαη ε δηεχζπλζε ηεο γξακκήο απφ
βνξεηνδπηηθά πξνο λνηηναλαηνιηθά. Σα αξρηθά δεδνκέλα εηζήρζεθα ζην ινγηζκηθφ
παθέην Res2Dinv φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε αληηζηξνθή.

σήμα 3.2: Αεξνθσηνγξαθία ηεο πεξηνρήο κειέηεο ζηελ νπνία θαίλεηαη ε γξακκή κειέηεο Κ2. Με
θίηξηλν ρξψκα είλαη ε γξακκή δηαζθφπεζεο, ελψ κε καχξν ρξψκα έρεη ζρεδηαζηεί ε γξακκή πνπ
πξνηείλεηαη ιφγσ πξνζβαζηκφηεηαο.

3.4.1 Γιάηαξη Wenner – Schlumberger:
Σν απνηέιεζκα ηεο αληηζηξνθήο, κε ηελ κέζνδν θαλνληθνπνίεζεο κε
πεξηνξηζκνχο εμνκάιπλζεο, ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ κε ηελ δηάηαμε
Wenner-Schlumberger παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 3.3. ηελ επεμεξγαζία
παξαηεξνχληαη ηξία γεσειεθηξηθά ζηξψκαηα. Έλα επηθαλεηαθφ κε ρακειέο ηηκέο ηεο
εδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο (< 50 Χm) πνπ θπξηαξρεί, έλα κε ελδηάκεζεο ηηκέο (50
– 200 Χm) θπξίσο ζην θέληξν ηεο γξακκήο κειέηεο, θαη έλα ηειεπηαίν κε ςειέο
ηηκέο ηεο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο (> 300 Χm) θπξίσο ζηελ αξρή θαη ζην
ηέινο ηεο γξακκήο κειέηεο θαη ζε βάζνο κεγαιχηεξν ησλ 30 m απφ ηελ επηθάλεηα.
Με ηε δηαρσξηζηηθή καχξε γξακκή γίλεηαη επθνιφηεξνο ν πξνζδηνξηζκφο ησλ
γεσινγηθψλ ζηξσκάησλ.
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σήμα 3.3: Γξακκή Κ2, κε ηε κέζνδν θαλνληθνπνίεζεο κε πεξηνξηζκνχο εμνκάιπλζεο, κε ηε ρξήζε
ηεο δηάηαμεο Wenner – Schlumberger. Ο νξηδφληηνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζηελ απφζηαζε ηνπ ζηαζκνχ
παξαηήξεζεο απφ ηελ αξρή ηεο γξακκήο κειέηεο ζε κέηξα (m), ελψ ν θαηαθφξπθνο άμνλαο
αληηζηνηρεί ζην βάζνο ζε κέηξα (m).

ηελ ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε αληηζηξνθή ησλ ίδησλ δεδνκέλσλ, αιιά κε
ηελ κέζνδν λφξκα ι1 (Robust, ρήκα 3.4). Γελ παξαηεξνχληαη κεγάιεο δηαθνξέο
κεηαμχ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δχν κεζφδσλ αληηζηξνθήο, αλ θαη νη ηηκέο ηεο
ελδηάκεζεο γεσειεθηξηθήο δψλεο θαίλεηαη λα έρνπλ κηθξφηεξεο ηηκέο ηεο εηδηθήο
ειεθηξηθήο αληίζηαζεο.

σήμα 3.4: Γξακκή Κ2, κε ηε κέζνδν robust, κε ηε ρξήζε ηεο δηάηαμεο Wenner – Schlumberger. Ο
νξηδφληηνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζηελ απφζηαζε ηνπ ζηαζκνχ παξαηήξεζεο απφ ηελ αξρή ηεο γξακκήο
κειέηεο ζε κέηξα (m), ελψ ν θαηαθφξπθνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζην βάζνο ζε κέηξα (m).

ην ζρήκα 3.5, παξνπζηάδνληαη νη πίλαθεο επαηζζεζίαο θαη αβεβαηφηεηαο πνπ
αληηζηνηρνχλ ζηελ γεσειεθηξηθή ηνκή ηνπ ζρήκαηνο 3.4. Παξαηεξείηαη πσο γηα ηα
επηθαλεηαθά ζηξψκαηα (θαηά κήθνο νιφθιεξεο ηεο γξακκήο κειέηεο Κ2), νη ηηκέο
επαηζζεζίαο είλαη πνιχ πςειέο, νη νπνίεο κεηψλνληαη θαζψο απμάλεηαη ην βάζνο.
Σν αληίζεην φκσο ζπκβαίλεη γηα ηελ αβεβαηφηεηα, νη ηηκέο ηεο νπνίαο
απμάλνληαη θαζψο απμάλεη ην βάζνο. Παξφκνηα απνηειέζκαηα, ειαθξψο βειηησκέλα,
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παξαηεξνχληαη θαη ζην ζρήκα 3.6, φπνπ παξνπζηάδνληαη νη πίλαθεο επαηζζεζίαο θαη
αβεβαηφηεηαο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ γεσειεθηξηθή ηνκή ηνπ ζρήκαηνο 3.4.

σήμα 3.5 : Δπαηζζεζία (πάλσ) θαη αβεβαηφηεηα (θάησ) γηα ηε γξακκή κειέηεο Κ2, κε ηε κέζνδν
θαλνληθνπνίεζεο κε πεξηνξηζκνχο εμνκάιπλζεο, κε ηε ρξήζε ηεο δηάηαμεο Wenner – Schlumberger. Ο
νξηδφληηνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζηελ απφζηαζε ηνπ ζηαζκνχ παξαηήξεζεο απφ ηελ αξρή ηεο γξακκήο
κειέηεο ζε κέηξα (m), ελψ ν θαηαθφξπθνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζην βάζνο ζε κέηξα (m).

σήμα 3.6 : Δπαηζζεζία (πάλσ) θαη αβεβαηφηεηα (θάησ) γηα ηε γξακκή κειέηεο Κ2, κε ηε κέζνδν
robust, θαη κε ηε ρξήζε ηεο δηάηαμεο Wenner – Schlumberger. Ο νξηδφληηνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζηελ
απφζηαζε ηνπ ζηαζκνχ παξαηήξεζεο απφ ηελ αξρή ηεο γξακκήο κειέηεο ζε κέηξα (m), ελψ ν
θαηαθφξπθνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζην βάζνο ζε κέηξα (m).

Μηθξή δηαθνξά παξαηεξείηαη αλάκεζα απφ ηηο κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο πηζαλέο
ηηκέο ηεο πξαγκαηηθήο εδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο θαη γηα ηηο δχν κεζφδνπο

Πνιπηερλείν Κξήηεο.

ει.

26

Κεθάιαην 3.

επεμεξγαζίαο (ρήκαηα 3.7 θαη 3.8). Απηφ απνηειεί έλδεημε ηεο θαιήο πνηφηεηαο ησλ
δεδνκέλσλ, άξα θαη ηεο κεγάιεο αμηνπηζηίαο ησλ απνηειεζκάησλ.

σήμα 3.7: Διάρηζηεο ηηκέο (πάλσ) θαη κέγηζηεο ηηκέο (θάησ) ηεο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο γηα
ηε γξακκή κειέηεο Κ2 ζηε πεξηνρή «Καιπδψλα» θαη ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ θαλνληθνπνίεζεο κε
πεξηνξηζκνχο εμνκάιπλζεο, θαη κε ηε δηάηαμε Wenner – Schlumberger. Ο νξηδφληηνο άμνλαο
αληηζηνηρεί ζηελ απφζηαζε ηνπ ζηαζκνχ παξαηήξεζεο απφ ηελ αξρή ηεο γξακκήο κειέηεο ζε κέηξα
(m) θαη ν θαηαθφξπθνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζην βάζνο, επίζεο ζε κέηξα (m).

σήμα 3.8: Διάρηζηεο ηηκέο (πάλσ) θαη κέγηζηεο ηηκέο (θάησ) ηεο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο γηα
ηε γξακκή κειέηεο Κ2 ζηε πεξηνρή «Καιπδψλα» θαη ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ robust, θαη κε ηε δηάηαμε
Wenner – Schlumberger.
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3.4.2 Γιάηαξη Γιπόλος – Γιπόλος:
Με ηε δηαρσξηζηηθή καχξε γξακκή γίλεηαη επθνιφηεξνο ν δηαρσξηζκφο ησλ
γεσινγηθψλ ζηξσκάησλ. Παξαηεξνχληαη ηξία γεσειεθηξηθά ζηξψκαηα. Έλα
επηθαλεηαθφ κε ρακειέο ηηκέο ηεο εδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο (< 50 Χm), έλα κε
ελδηάκεζεο ηηκέο (50 – 200 Χm) πνπ θπξηαξρεί θπξίσο ζην θέληξν ηεο γξακκήο
κειέηεο, θαη έλα ηειεπηαίν κε ςειέο ηηκέο ηεο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο (> 300
Χm) θπξίσο ζην ηέινο ηεο γξακκήο κειέηεο.

σήμα 3.9: Γξακκή κειέηεο Κ2, κε ηε κέζνδν θαλνληθνπνίεζεο κε πεξηνξηζκνχο εμνκάιπλζεο, κε ηε
ρξήζε ηεο δηάηαμεο δηπφινπ - δηπφινπ. Ο νξηδφληηνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζηελ απφζηαζε ηνπ ζηαζκνχ
παξαηήξεζεο απφ ηελ αξρή ηεο γξακκήο κειέηεο ζε κέηξα (m), ελψ ν θαηαθφξπθνο άμνλαο
αληηζηνηρεί ζην βάζνο ζε κέηξα (m).

ηελ ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε αληηζηξνθή ησλ ίδησλ δεδνκέλσλ, αιιά
απηή ηε θνξά κε ηελ κέζνδν λφξκα L1 (Robust, ρήκα 3.10).

σήμα 3.10: Γξακκή κειέηεο Κ2, κε ηε κέζνδν robust, θαη ηε ρξήζε ηεο δηάηαμεο δηπφινπ δηπφινπ.
Έρεη γίλεη ε εηζαγσγή ησλ απφιπησλ πςνκέηξσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο. Ο νξηδφληηνο άμνλαο
αληηζηνηρεί ζηελ απφζηαζε ηνπ ζηαζκνχ παξαηήξεζεο απφ ηελ αξρή ηεο γξακκήο κειέηεο ζε κέηξα
(m), ελψ ν θαηαθφξπθνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζην βάζνο ζε κέηξα (m).
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πγθξηηηθά κε ην ζρήκα:3.9, παξαηεξείηαη πσο ε δηάηαμε δηπφινπ – δηπφινπ, δίλεη
θαιχηεξε αλάιπζε ηνπ ππεδάθνπο. Ζ δηάηαμε απηή ππεξηεξεί ηεο Wenner –
Schlumberger ζηε πεξίπησζε ησλ γεσινγηθψλ αλσκαιηψλ. Όπσο κε ηε δηάηαμε
Wenner – Schlumberger έηζη θαη εδψ, παξαηεξείηαη πσο γηα ηα επηθαλεηαθά
ζηξψκαηα (θαηά κήθνο νιφθιεξεο ηεο γξακκήο κειέηεο Κ2), παξνπζηάδνληαη
πςειέο ηηκέο επαηζζεζίαο, νη νπνίεο κεηψλνληαη θαζψο απμάλεηαη ην βάζνο. Σν
αληίζεην φκσο ζπκβαίλεη γηα ηελ αβεβαηφηεηα, νη ηηκέο ηεο νπνίαο απμάλνληαη θαζψο
απμάλεη ην βάζνο.

σήμα 3.11: Δπαηζζεζία (πάλσ) θαη αβεβαηφηεηα (θάησ) γηα ηε γξακκή κειέηεο Κ2, κε ηε κέζνδν
θαλνληθνπνίεζεο κε πεξηνξηζκνχο εμνκάιπλζεο, θαη κε ηε ρξήζε ηεο δηάηαμεο δηπφινπ δηπφινπ. Ο
νξηδφληηνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζηελ απφζηαζε ηνπ ζηαζκνχ παξαηήξεζεο απφ ηελ αξρή ηεο γξακκήο
κειέηεο ζε κέηξα (m), ελψ ν θαηαθφξπθνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζην βάζνο ζε κέηξα (m).
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σήμα 3.12: Δπαηζζεζία (πάλσ) θαη αβεβαηφηεηα (θάησ) γηα ηε γξακκή κειέηεο Κ2, κε ηε κέζνδν
robust, θαη κε ηε ρξήζε ηεο δηάηαμεο δηπφινπ - δηπφινπ. Ο νξηδφληηνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζηελ
απφζηαζε ηνπ ζηαζκνχ παξαηήξεζεο απφ ηελ αξρή ηεο γξακκήο κειέηεο ζε κέηξα (m), ελψ ν
θαηαθφξπθνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζην βάζνο ζε κέηξα (m).

Αλάκεζα απφ ηηο κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο πηζαλέο ηηκέο ηεο πξαγκαηηθήο εδηθήο
ειεθηξηθήο αληίζηαζεο θαη γηα ηηο δχν κεζφδνπο επεμεξγαζίαο (ρήκαηα 3.13 θαη
3.14), παξαηεξείηαη πσο ε απφθιηζε είλαη κηθξήο ηάμεσο, ε νπνία απνηειεί έλδεημε
θαιήο αμηνπηζηίαο ησλ απνηειεζκάησλ.

σήμα 3.13: Διάρηζηεο ηηκέο (πάλσ) θαη κέγηζηεο ηηκέο (θάησ) ηεο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο γηα
ηε γξακκή κειέηεο Κ2 ζηε πεξηνρή «Καιπδψλα» θαη ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ θαλνληθνπνίεζεο κε
πεξηνξηζκνχο εμνκάιπλζεο, θαη κε ηε δηάηαμε δηπφινπ - δηπφινπ.
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σήμα 3.14: Διάρηζηεο ηηκέο (πάλσ) θαη κέγηζηεο ηηκέο (θάησ) ηεο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο γηα
ηε γξακκή κειέηεο Κ2 ζηε πεξηνρή «Καιπδψλα» θαη ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ robust, θαη κε ηε δηάηαμε
δηπφινπ- δηπφινπ.
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3.4.3 ςνδςαζμόρ διαηάξευν Wenner – Schlumberger και διπόλος – διπόλος:
ηε ζπλέρεηα θαίλνληαη νη γεσειεθηξηθέο ηνκνγξαθίεο ησλ δηαηάμεσλ:
Wenner – Schlumberger θαη δηπφινπ – δηπφινπ φπσο απηέο έρνπλ ζπλδπαζηεί
(Combined) θαη επεμεξγαζηεί κε: α) θαλνληθνπνίεζε κε πεξηνξηζκνχο εμνκάιπλζεο
(ζρήκα 3.15) θαη β) robust (ζρήκα 3.16).
Ο ζπλδπαζκφο απηφο ησλ δχν δηαηάμεσλ καο δίλεη κηα πην μεθάζαξε εηθφλα
ηνπ ππεδάθνπο. Απηφ θαίλεηαη κε ηε δηαρσξηζηηθή καχξε γξακκή, πνπ μερσξίδεη ηα
γεσινγηθά ζηξψκαηα ζε έλα επηθαλεηαθφ ζηξψκα κε ρακειέο ηηκέο ηεο εηδηθήο
ειεθηξηθήο αληίζηαζεο (< 50 Χm), έλα κε ελδηάκεζεο ηηκέο (50 – 200 Χm) πνπ
θπξηαξρεί θπξίσο ζην θέληξν ηεο γξακκήο κειέηεο, θαη έλα ηειεπηαίν κε ςειέο ηηκέο
ηεο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο (> 300 Χm) θπξίσο ζην ηέινο ηεο γξακκήο
κειέηεο.

σήμα 3.15: Γξακκή κειέηεο Κ2, κε ηε κέζνδν θαλνληθνπνίεζεο κε πεξηνξηζκνχο εμνκάιπλζεο, κε ηε
ζπλδπαζκέλε ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ Wenner – Schlumberger θαη δηπφινπ – δηπφινπ. Έρεη γίλεη ε
εηζαγσγή ησλ απφιπησλ πςνκέηξσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο. Ο νξηδφληηνο άμνλαο αληηζηνηρεί
ζηελ απφζηαζε ηνπ ζηαζκνχ παξαηήξεζεο απφ ηελ αξρή ηεο γξακκήο κειέηεο ζε κέηξα (m), ελψ ν
θαηαθφξπθνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζην βάζνο ζε κέηξα (m).

ηελ ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε αληηζηξνθή ησλ ίδησλ δεδνκέλσλ, αιιά κε ηελ
κέζνδν λφξκα L1 (Robust, ρήκα 3.16). Γελ παξαηεξνχληαη κεγάιεο δηαθνξέο
κεηαμχ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δχν κεζφδσλ αληηζηξνθήο, αλ θαη νη ηηκέο ηεο
ελδηάκεζεο γεσειεθηξηθήο δψλεο θαίλεηαη λα έρνπλ κηθξφηεξεο ηηκέο ηεο εηδηθήο
ειεθηξηθήο αληίζηαζεο
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σήμα 3.16: Γξακκή κειέηεο Κ2, κε ηε κέζνδν robust, θαη ηε ζπλδπαζκέλε ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ
Wenner – Schlumberger θαη δηπφινπ δηπφινπ. Έρεη γίλεη ε εηζαγσγή ησλ απφιπησλ πςνκέηξσλ ηεο
ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο. Ο νξηδφληηνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζηελ απφζηαζε ηνπ ζηαζκνχ παξαηήξεζεο
απφ ηελ αξρή ηεο γξακκήο κειέηεο ζε κέηξα (m), ελψ ν θαηαθφξπθνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζην βάζνο ζε
κέηξα (m).

ην ζρήκα 3.17, παξαηεξείηαη πσο γηα ηα επηθαλεηαθά ζηξψκαηα (θαηά κήθνο
νιφθιεξεο ηεο γξακκήο κειέηεο Κ2), νη ηηκέο επαηζζεζίαο είλαη πνιχ πςειέο, νη
νπνίεο κεηψλνληαη θαζψο απμάλεηαη ην βάζνο. Σν αληίζεην φκσο ζπκβαίλεη γηα ηελ
αβεβαηφηεηα, νη ηηκέο ηεο νπνίαο απμάλνληαη θαζψο απμάλεη ην βάζνο.

σήμα 3.17: Δπαηζζεζία (πάλσ) θαη αβεβαηφηεηα (θάησ) ηε γξακκή κειέηεο Κ2, κε ηε κέζνδν
θαλνληθνπνίεζεο κε πεξηνξηζκνχο εμνκάιπλζεο , θαη κε ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ Wenner –
Schlumberger θαη δηπφινπ δηπφινπ. Ο νξηδφληηνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζηελ απφζηαζε ηνπ ζηαζκνχ
παξαηήξεζεο απφ ηελ αξρή ηεο γξακκήο κειέηεο ζε κέηξα (m), ελψ ν θαηαθφξπθνο άμνλαο
αληηζηνηρεί ζην βάζνο ζε κέηξα (m).

Ζ δηαθνξά ε νπνία παξαηεξείηαη κε ηε κέζνδν robust, είλαη πσο νη ηηκέο
επαηζζεζίαο θαη αβεβαηφηεηαο δελ είλαη ηφζν πςειέο φζν είλαη κε ηελ κέζνδν
θαλνληθνπνίεζεο κε πεξηνξηζκνχο εμνκάιπλζεο.
Πνιπηερλείν Κξήηεο.
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σήμα 3.18: Δπαηζζεζία (πάλσ) θαη αβεβαηφηεηα (θάησ) γηα ηε γξακκή κειέηεο Κ2, κε ηε κέζνδν
robust, θαη κε ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ Wenner – Schlumberger θαη δηπφινπ δηπφινπ. Ο
νξηδφληηνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζηελ απφζηαζε ηνπ ζηαζκνχ παξαηήξεζεο απφ ηελ αξρή ηεο γξακκήο
κειέηεο ζε κέηξα (m), ελψ ν θαηαθφξπθνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζην βάζνο ζε κέηξα (m).

πγθξίλνληαο ηηο ηνκέο, (ζρήκαηα 3.19 θαη 3.20) παξαηεξείηαη πσο κε ηε
κέζνδν robust, δελ έρνπκε ηφζν πςειέο ηηκέο φζν κε ηε κέζνδν θαλνληθνπνίεζεο κε
πεξηνξηζκνχο εμνκάιπλζεο.

σήμα 3.19: Διάρηζηεο ηηκέο (πάλσ) θαη κέγηζηεο ηηκέο (θάησ) ηεο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο γηα
ηε γξακκή κειέηεο Κ2 ζηε πεξηνρή «Καιπδψλα» κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ θαλνληθνπνίεζεο κε
πεξηνξηζκνχο εμνκάιπλζεο, θαη κε ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ Wenner – Schlumberger θαη
δηπφινπ – δηπφινπ.

Πνιπηερλείν Κξήηεο.
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σήμα 3.20: Διάρηζηεο ηηκέο (πάλσ) θαη κέγηζηεο ηηκέο (θάησ) ηεο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο γηα
ηε γξακκή κειέηεο Κ2 ζηε πεξηνρή «Καιπδψλα» θαη ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ robust, θαη κε ηνλ
ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ Wenner – Schlumberger θαη δηπφινπ – δηπφινπ.

3.5 Παπάδειγμα Δπεξεπγαζίαρ Ηλεκηπικήρ Σομογπαθίαρ (Γπαμμέρ μελέηηρ Μ1
και Μ2 ηηρ πεπιοσήρ Μακύνεια).

σήμα 3.21: Αεξνθσηνγξαθία ηεο πεξηνρήο κειέηεο ζηελ νπνία θαίλνληαη κε έληνλεο θίηξηλεο
γξακκέο, νη γξακκέο κειέηεο Μ1 θαη Μ2, θαη ηα ζεκεία 212 θαη 214 ζηα νπνία έγηλαλ νη γεσηξήζεηο.

Πνιπηερλείν Κξήηεο.
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Ζ πεξηνρή πεξηιακβάλεη δχν γξακκέο κειέηεο, ζπλνιηθνχ κήθνπο 520 m, ζηηο
νπνίεο εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο ηεο ειεθηξηθήο ηνκνγξαθίαο. Γηαζθνπήζεθαλ δχν
γξακκέο κειέηεο (πνπ ζεκεηψλνληαη ζην ράξηε κε έληνλε καχξε γξακκή) Μ1 θαη
Μ2. Ζ Μ1 είλαη παξάιιειε κε ηε ζήξαγγα θαη δηαζρίδεη έλα κέξνο ηεο, ελψ ε Μ2
είλαη ζην ζηφκην εμφδνπ ηεο. Λφγσ απφηνκνπ ηνπνγξαθηθνχ αλάγιπθνπ δελ ήηαλ
δπλαηή ε δηαζθφπεζε ζην ζηφκην εηζφδνπ ηεο ζήξαγγαο.
3.5.1 Γιάηαξη Wenner – Schlumberger για ηη Γπαμμή μελέηηρ Μ1.
ηε ζπλέρεηα θαίλνληαη νη γεσειεθηξηθέο ηνκνγξαθίεο ησλ δηαηάμεσλ:
Wenner – Schlumberger θαη δηπφινπ – δηπφινπ φπσο απηέο έρνπλ ζπλδπαζηεί
(Combined) θαη επεμεξγαζηεί κε: α) θαλνληθνπνίεζε κε πεξηνξηζκνχο εμνκάιπλζεο
(ζρήκα 3.22) θαη β) robust (ζρήκα 3.23). Με ηε καχξε δηαρσξηζηηθή γξακκή
μερσξίδνπλ ηα γεσινγηθά ζηξψκαηα. Έηζη έρνπκε έλα επηθαλεηαθφ ζηξψκα κε
ρακειέο ηηκέο ηεο εδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο (< 50 Χm) πνπ θπξηαξρεί, έλα κε
ελδηάκεζεο ηηκέο (50 – 200 Χm) θπξίσο ζην θέληξν ηεο γξακκήο κειέηεο, θαη έλα
ηειεπηαίν κε ςειέο ηηκέο ηεο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο (> 300 Χm).

σήμα 3.22: Γξακκή κειέηεο Μ1, κε ηε κέζνδν θαλνληθνπνίεζεο κε πεξηνξηζκνχο
εμνκάιπλζεο, κε ηε ρξήζε ηεο δηάηαμεο Wenner – Schlumberger. Έρεη γίλεη ε εηζαγσγή ησλ απφιπησλ
πςνκέηξσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο. Ο νξηδφληηνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζηελ απφζηαζε ηνπ
ζηαζκνχ παξαηήξεζεο απφ ηελ αξρή ηεο γξακκήο κειέηεο ζε κέηξα (m), ελψ ν θαηαθφξπθνο άμνλαο
αληηζηνηρεί ζην βάζνο ζε κέηξα (m).

Πνιπηερλείν Κξήηεο.
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Όπσο θαη ζην ζρήκα 3.22 κε ηε κέζνδν θαλνληθνπνίεζεο κε πεξηνξηζκνχο
εμνκάιπλζεο, έηζη θαη εδψ κε ηε ρξήζε robust νη γεσηξήζεηο καο δίλνπλ
αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ην νπνίν ζπκθσλεί κε ηε γεσειεθηξηθή ηνκή.
Με ηε βνήζεηα ηεο δηαρσξηζηηθήο γξακκήο κπνξνχκε λα μερσξίζνπκε ηνλ
ηιπφιηζν κε ηηκέο ηεο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο απφ 20 Χm έσο πεξίπνπ 60 Χm
θαη ηνλ ςακκίηε κε ηηκή απφ 184 Χm έσο πεξίπνπ 500 Χm.

σήμα 3.23: Γξακκή κειέηεο Μ1, κε ηε κέζνδν robust, κε ηε ρξήζε ηεο δηάηαμεο Wenner –
Schlumberger. Έρεη γίλεη ε εηζαγσγή ησλ απφιπησλ πςνκέηξσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο. Ο
νξηδφληηνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζηελ απφζηαζε ηνπ ζηαζκνχ παξαηήξεζεο απφ ηελ αξρή ηεο γξακκήο
κειέηεο ζε κέηξα (m), ελψ ν θαηαθφξπθνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζην βάζνο ζε κέηξα (m).

3.5.2 Γιάηαξη Wenner – Schlumberger για ηη Γπαμμή μελέηηρ Μ2.
ην ζρήκα 3.24 δηαθξίλνληαη κε ηε καχξε δηαρσξηζηηθή γξακκή ηα γεσινγηθά
ζηξψκαηα ηεο γξακκήο κειέηεο Μ2 ζηε πεξηνρή Μαθχλεηα. Γηαθξίλεηαη έλα
επηθαλεηαθφ ζηξψκα κε ρακειέο ηηκέο ηεο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο (απφ 20
Χm έσο θαη 200 Χm) θαη έλα άιιν γεσινγηθφ ζηξψκα κε πςειφηεξεο ηηκέο ηεο
εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο, κεγαιχηεξεο ησλ 975 Χm. Απηέο νη ηηκέο κπνξεί λα
νθείινληαη θαη ζε ζφξπβν.

Πνιπηερλείν Κξήηεο.
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σήμα 3.24: Γξακκή κειέηεο Μ2, κε ηε κέζνδν θαλνληθνπνίεζεο κε πεξηνξηζκνχο εμνκάιπλζεο, κε
ηε ρξήζε ηεο δηάηαμεο Wenner – Schlumberger. Έρεη γίλεη ε εηζαγσγή ησλ απφιπησλ πςνκέηξσλ ηεο
ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο. Ο νξηδφληηνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζηελ απφζηαζε ηνπ ζηαζκνχ παξαηήξεζεο
απφ ηελ αξρή ηεο γξακκήο κειέηεο ζε κέηξα (m), ελψ ν θαηαθφξπθνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζην βάζνο ζε
κέηξα (m).

ην ζρήκα 3.25 παξαηεξείηαη πσο κε ηε κέζνδν robust νη ηηκέο ηεο εηδηθήο
ειεθηξηθήο αληίζηαζεο είλαη πςειφηεξεο απφ απηέο κε ηε κέζνδν θαλνληθνπνίεζεο
κε πεξηνξηζκνχο εμνκάιπλζεο.

σήμα 3.25: Γξακκή κειέηεο Μ2, κε ηε κέζνδν robust, θαη κε ηε ρξήζε ηεο δηάηαμεο Wenner –
Schlumberger. Έρεη γίλεη ε εηζαγσγή ησλ απφιπησλ πςνκέηξσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο. Ο
νξηδφληηνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζηελ απφζηαζε ηνπ ζηαζκνχ παξαηήξεζεο απφ ηελ αξρή ηεο γξακκήο
κειέηεο ζε κέηξα (m), ελψ ν θαηαθφξπθνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζην βάζνο ζε κέηξα (m).

Πνιπηερλείν Κξήηεο.
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3.5.3 Γιάηαξη Γιπόλος – Γιπόλος:
Με ηε δηάηαμε δηπφινπ – δηπφινπ γίλεηαη αθφκα πην ζαθέο πσο ε χπαξμε
πςειψλ ηηκψλ ηεο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο νθείιεηαη ζε εμσηεξηθνχο
παξάγνληεο (φπσο πξναλαθέξζεθε) θαη ζηε πεξίπησζε απηή, κε ηελ χπαξμε
ειεχζεξεο επηθάλεηαο θνληά θαη παξάιιεια ζηε γξακκή κειέηεο (γθξεκφο).

σήμα 3.26: Γξακκή κειέηεο Μ2, κε ηε κέζνδν θαλνληθνπνίεζεο κε πεξηνξηζκνχο εμνκάιπλζεο, κε
ηε ρξήζε ηεο δηάηαμεο δηπφινπ - δηπφινπ. Έρεη γίλεη ε εηζαγσγή ησλ απφιπησλ πςνκέηξσλ ηεο
ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο. Ο νξηδφληηνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζηελ απφζηαζε ηνπ ζηαζκνχ παξαηήξεζεο
απφ ηελ αξρή ηεο γξακκήο κειέηεο ζε κέηξα (m), ελψ ν θαηαθφξπθνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζην βάζνο ζε
κέηξα (m).

3.5.4 ςνδςαζμόρ ηυν διαηάξευν Wenner – Schlumberger και Γιπόλος –
Γιπόλος:
Ο ζπλδπαζκφο απηφο ησλ δχν δηαηάμεσλ δίλεη κηα πην μεθάζαξε εηθφλα ηνπ
ππεδάθνπο, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 3.27. Με ηε δηαρσξηζηηθή γξακκή γίλεηαη
επθνιφηεξνο ν δηαρσξηζκφο ησλ γεσινγηθψλ ζηξσκάησλ. Γηαθξίλεηαη έλα
επηθαλεηαθφ ζηξψκα κε ρακειέο ηηκέο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο απφ 20 Χm
έσο θαη 200 Χm, θαη ζε ρακειφηεξν βάζνο έλα άιιν γεσινγηθφ ζηξψκα κε ηηκέο ηεο
εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο απφ 200 Χm έσο θαη 1000 Χm.

Πνιπηερλείν Κξήηεο.
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σήμα 3.27: Γξακκή κειέηεο Μ2, κε ηε κέζνδν θαλνληθνπνίεζεο κε πεξηνξηζκνχο εμνκάιπλζεο, κε
ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ Wenner – Schlumberger θαη δηπφινπ - δηπφινπ. Έρεη γίλεη ε εηζαγσγή
ησλ απφιπησλ πςνκέηξσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο. Ο νξηδφληηνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζηελ
απφζηαζε ηνπ ζηαζκνχ παξαηήξεζεο απφ ηελ αξρή ηεο γξακκήο κειέηεο ζε κέηξα (m), ελψ ν
θαηαθφξπθνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζην βάζνο ζε κέηξα (m).

Ο ζπλδπαζκφο ησλ δηαηάμεσλ θαη ε ρξήζε ηεο κεζφδνπ robust, επαιεζεχεη ην
γεγνλφο πσο θνληά ζηε πεξηνρή κειέηεο ππήξρε κνλάδα παξαγσγήο ειεθηξηθνχ
ξεχκαηνο. Απηφ θαίλεηαη απφ ηε γεσειεθηξηθή ηνκνγξαθία ηνπ ζρήκαηνο 3.28 ζηελ
νπνία παξαηεξνχληαη πάξα πνιχ πςειέο ηηκέο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο ν
νπνίεο θαηαιακβάλνπλ ηνλ κεγαιχηεξν ρψξν ηεο πεξηνρήο. Οη ηηκέο απηέο δελ είλαη
αμηφπηζηεο θαη δελ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ππφςε.

σήμα 3.28: γξακκή κειέηεο Μ2, κε ηε κέζνδν robust, κε ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ Wenner –
Schlumberger θαη δηπφινπ - δηπφινπ. Έρεη γίλεη ε εηζαγσγή ησλ απφιπησλ πςνκέηξσλ ηεο
ζπγθεθξηκέλεο. Ο νξηδφληηνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζηελ απφζηαζε ηνπ ζηαζκνχ παξαηήξεζεο απφ ηελ
αξρή ηεο γξακκήο κειέηεο ζε κέηξα (m), ελψ ν θαηαθφξπθνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζην βάζνο ζε κέηξα
(m).

Πνιπηερλείν Κξήηεο.
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3.6 Παπάδειγμα Δπεξεπγαζίαρ Ηλεκηπικήρ Σομογπαθίαρ (Γπαμμήρ μελέηηρ Α1,
ηηρ πεπιοσήρ Αμπελιά).

σήμα 3.29: Αεξνθσηνγξαθία ηεο πεξηνρήο κειέηεο «Ακπειηά» φπνπ θαίλνληαη νη ηζνυςείο
(ηζαπφζηαζε 4 m ), ε ράξαμε ηεο ζήξαγγαο ζηε ζέζε «Ακπειηά» (ζηφκην εηζφδνπ κε θφθθηλε
δηαθεθνκκέλε γξακκή) ε γξακκή κειέηεο Α1 (κε έληνλν θίηξηλν ρξψκα) θαη ε γεψηξεζε Α5.

ηε γξακκή κειέηεο Α1, κήθνπο 130 m θαη δηεχζπλζεο ΒΓ-ΝΑ,
ρξεζηκνπνηήζεθαλ 27 ειεθηξφδηα κε ηζαπφζηαζε 5 m, ηα νπνία ηνπνζεηήζεθαλ κε
δηεχζπλζε εγθάξζηα ηνπ δξφκνπ πνπ νδεγεί ζηε γεψηξεζε Α5. Ζ γεψηξεζε Α5
δηάηξεζε 2 m αξγίινπο κε ραιίθηα, 6 m αζβεζηνιηζηθψλ ιαηππψλ θαη αζβεζηφιηζνπο.

Πνιπηερλείν Κξήηεο.
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3.6.2 Γιάηαξη Wenner – Schlumberger:
ην ζρήκα 3.30 παξαηεξνχληαη: έλα επηθαλεηαθφ ζηξψκα κε ρακειέο ηηκέο
εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο απφ 20 Χm έσο θαη 200 Χm θαη έλα άιιν ζε
ρακειφηεξν βάζνο κε πςειφηεξεο ηηκέο ηεο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο απφ 300
έσο θαη 900 Χm.

σήμα 3.30: Γξακκή κειέηεο Α1, κε ηε κέζνδν θαλνληθνπνίεζεο κε πεξηνξηζκνχο εμνκάιπλζεο, κε ηε
δηάηαμε Wenner – Schlumberger. Έρεη γίλεη ε εηζαγσγή ησλ απφιπησλ πςνκέηξσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο
πεξηνρήο. Ο νξηδφληηνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζηελ απφζηαζε ηνπ ζηαζκνχ παξαηήξεζεο απφ ηελ αξρή
ηεο γξακκήο κειέηεο ζε κέηξα (m), ελψ ν θαηαθφξπθνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζην βάζνο ζε κέηξα (m).

Με ηε κέζνδν robust έρνπκε πην επδηάθξηηε εηθφλα ηεο πεξηνρήο.
Πξαγκαηνπνηείηαη αληηζηξνθή ησλ ίδησλ δεδνκέλσλ θαη νη ηηκέο ηεο εηδηθήο
ειεθηξηθήο αληίζηαζεο εκθαλίδνληαη πςειφηεξεο.

Πνιπηερλείν Κξήηεο.

ει.

42

Κεθάιαην 3.

σήμα 3.31: Γξακκή κειέηεο Α1, κε ηε κέζνδν robust, κε ηε δηάηαμε Wenner – Schlumberger. Έρεη
γίλεη ε εηζαγσγή ησλ απφιπησλ πςνκέηξσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο. Ο νξηδφληηνο άμνλαο
αληηζηνηρεί ζηελ απφζηαζε ηνπ ζηαζκνχ παξαηήξεζεο απφ ηελ αξρή ηεο γξακκήο κειέηεο ζε κέηξα
(m), ελψ ν θαηαθφξπθνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζην βάζνο ζε κέηξα (m).

Ζ πεξηνρή κειέηεο «Ακπειηά» έρεη έληνλν ηνπνγξαθηθφ αλάγιπθν. ε απηέο
ηηο πεξηπηψζεηο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε πσο ε πςνκεηξηθή δηαθνξά αλάκεζα ζε
δχν ειεθηξφδηα, δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηελ κεηαμχ ηνπο απφζηαζε. ηε πεξίπησζε
απηή ε πςνκεηξηθή δηαθνξά ήηαλ νξηαθά απνδεθηή.
ηε ζπλέρεηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα
ηειηθά κνληέια απφ ηελ αληηζηξνθή ησλ δεδνκέλσλ γηα ηηο πεξηνρέο:




Γηάλλελα – Ακπειηά (γξακκή κειέηεο: Α1 θαη Α2)
Μαθχλεηα (γξακκή κειέηεο: Μ1 θαη Μ2)
Καιπδψλα (γξακκή κειέηεο: Κ1).
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ΚΔΦΛΑΗΟ 4
4.1 ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΓΔΩΦΤΙΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ
4.1.1 Πεπιοσή Γιάννενα, «Αμπελιά».
Ζ γεσθπζηθή έξεπλα είρε σο ζηφρν ηελ απεηθφληζε ηνπ ππεδάθνπο ζηα ζηφκηα
ησλ ζεξάγγσλ ηεο Ηφληαο Οδνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε ζέζε «Ακπειηά». Ζ
απεηθφληζε ηνπ ππεδάθνπο ζπκπεξηιακβάλεη κε νξαηά ξήγκαηα θαη γεληθφηεξα δνκέο
πνπ ρξίδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο ζε ζρέζε κε ηα ζηφκηα ησλ ελ ιφγσ ζεξάγγσλ. Έηζη
κε ηηο γεσθπζηθέο κεζφδνπο δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζε βάζνο εκθάληζε ησλ
γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ αλάκεζα ζηηο πθηζηάκελεο γεσηξήζεηο.
ην ζρήκα 4.1, θαίλεηαη ε γξακκή κειέηεο Α1 ζηε πεξηνρή «Ακπειηά»,
κήθνπο 130 m θαη δηεχζπλζεο πεξίπνπ ΒΓ–ΝΑ θαη απνηειείηαη απφ 24 θέληξα κε
ηζαπφζηαζε 5 m, ηα νπνία ηνπνζεηήζεθαλ κε δηεχζπλζε εγθάξζηα ηνπ δξφκνπ πνπ
νδεγεί ζηε γεψηξεζε Α5. Ζ γεψηξεζε Α5 βξίζθεηαη δπηηθά ηεο γξακκήο κειέηεο ζε
απφζηαζε 28 m.
χκθσλα κε ηε γεψηξεζε Α5, ην επηθαλεηαθφ ζηξψκα κε ηηκέο εηδηθήο
ειεθηξηθήο αληίζηαζεο απφ 30 – 70 Χm απνδίδεηαη ζε αξγίινπο κε ραιίθηα, ην
ελδηάκεζν ζηξψκα κε ηηκέο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο απφ 150 – 200 Χm,
απνδίδεηαη ζε αζβεζηνιηζηθέο ιαηχπεο θαη ην ζηξψκα κε ηηκέο εηδηθήο ειεθηξηθήο
αληίζηαζεο πάλσ απφ 250 Χm ζε αζβεζηφιηζνπο. Καηά κήθνο ηεο γξακκήο κειέηεο
Α1, ην ζηφκην ηεο ζήξαγγαο ζα βξίζθεηαη θπξίσο ζε αξγηιηθά θαη ιαηχπεο.

σήμα 4.1: Γξακκή κειέηεο Α1, κε ηε κέζνδν θαλνληθνπνίεζεο κε πεξηνξηζκνχο εμνκάιπλζεο, κε ηε
δηάηαμε Wenner – Schlumberger. Έρεη γίλεη ε εηζαγσγή ησλ απφιπησλ πςνκέηξσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο
πεξηνρήο θαζψο επίζεο θαη ε ράξαμε ηεο γεψηξεζεο Α5. Ο νξηδφληηνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζηελ
απφζηαζε ηνπ ζηαζκνχ παξαηήξεζεο απφ ηελ αξρή ηεο γξακκήο κειέηεο ζε κέηξα (m), ελψ ν
θαηαθφξπθνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζην βάζνο ζε κέηξα (m).
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4.1.2 Πεπιοσή Δςηνοσυπίος, «Καλςδώνα».
ην ζρήκα 4.2 θαίλεηαη ε γξακκή κειέηεο Κ2 ηεο πεξηνρήο «Καιπδψλα»
κήθνπο 260 m, δηεχζπλζεο πεξίπνπ ΒΓ–ΝΑ θαη απνηειείηαη απφ 27 θέληξα κε
ηζαπφζηαζε 10 m.
χκθσλα κε ηηο γεσηξήζεηο, ε γξακκή κειέηεο Κ2 ηέκλεη ζρεδφλ θάζεηα ηε
ζήξαγγα θνληά ζην ζηφκην ηεο εηζφδνπ. ηε πεξηνρή πνπ ππάξρεη ε γεψηξεζε Γ10 νη
ρακειέο ηηκέο ηεο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο νθείινληαη ζε ηιπφιηζνπο κε ιεπηέο
ελζηξψζεηο ςακκίηε, ελψ νη πςειέο ηηκέο ηεο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο θνληά
ζηε γεψηξεζε Γ10 νθείινληαη ζε ςακκίηε

σήμα 4.2: Γξακκή κειέηεο Κ2, κε ηε κέζνδν θαλνληθνπνίεζεο κε πεξηνξηζκνχο εμνκάιπλζεο, κε ηε
ζπλδπαζκέλε ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ Wenner – Schlumberger θαη δηπφινπ δηπφινπ. Έρεη γίλεη ε
εηζαγσγή ησλ απφιπησλ πςνκέηξσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο θαζψο επίζεο θαη ε ράξαμε ηεο
γεψηξεζεο Γ10. Ο νξηδφληηνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζηελ απφζηαζε ηνπ ζηαζκνχ παξαηήξεζεο απφ ηελ
αξρή ηεο γξακκήο κειέηεο ζε κέηξα (m), ελψ ν θαηαθφξπθνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζην βάζνο ζε κέηξα
(m).
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4.1.3 Πεπιοσή Δςηνοσυπίος, «Μακύνεια».
Ζ απεηθφληζε ησλ ζρεκαηηζκψλ απηψλ ζπληειεί ζηελ αλαγλψξηζε δνκψλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε πηζαλά ξήγκαηα, ζηε ραξηνγξάθεζε ηεο ζηξσκαηνγξαθίαο θαη
γεληθφηεξα ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ πνπ ρξίδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο ζε ζρέζε κε
ηα ζηφκηα ησλ ελ ιφγσ ζεξάγγσλ. Έηζη κε ηηο γεσθπζηθέο κεζφδνπο δίλνληαη
πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζε βάζνο εκθάληζε ησλ γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ αλάκεζα ζηηο
πθηζηάκελεο γεσηξήζεηο.
ην ζρήκα 4.3 θαίλεηαη ε γξακκή κειέηεο Μ1 κήθνπο 260 m, θαη δηεχζπλζεο
πεξίπνπ Β–Γ. Απνηειείηαη απφ 24 θέληξα κε ηζαπφζηαζε 10 m.
ηε γεσειεθηξηθή ηνκή Μ1, θνληά ζηε γεψηξεζε 212, νη ρακειέο θαη νη
ελδηάκεζεο ηηκέο ηεο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο απνδίδνληαη ζε ηιηφιηζνπο. Οη
ζρεηηθά πςειφηεξεο ηηκέο ηεο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο, θνληά ζηε γεψηξεζε
214, απνδίδνληαη ζε ςακκίηεο. χκθσλα κε ηηο γεσηξήζεηο νη γεσινγηθνί
ζρεκαηηζκνί είλαη ελαιιαγέο ηιπφιηζσλ θαη ςακκηηψλ. Κνληά ζηε γξακκή κειέηεο
Μ1 είλαη πηζαλή ε χπαξμε ξήγκαηνο ή αζπλέρεηαο ή επαθήο.

σήμα 4.3: Γξακκή κειέηεο Μ1, κε ηε κέζνδν θαλνληθνπνίεζεο κε πεξηνξηζκνχο εμνκάιπλζεο, κε ηε
ρξήζε ηεο δηάηαμεο Wenner – Schlumberger. Έρεη γίλεη ε εηζαγσγή ησλ απφιπησλ πςνκέηξσλ ηεο
ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο θαζψο επίζεο θαη ε ράξαμε ησλ γεσηξήζεσλ: Γ12 θαη Γ14. Ο νξηδφληηνο
άμνλαο αληηζηνηρεί ζηελ απφζηαζε ηνπ ζηαζκνχ παξαηήξεζεο απφ ηελ αξρή ηεο γξακκήο κειέηεο ζε
κέηξα (m), ελψ ν θαηαθφξπθνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζην βάζνο ζε κέηξα (m).

Πνιπηερλείν Κξήηεο.

ει.

46

Κεθάιαην 4 – Δξκελεία.

ην ζρήκα 4.4 θαίλεηαη ε γξακκή κειέηεο Μ2 ε νπνία είλαη ζρεδφλ θάζεηε κε
ηελ Μ1. Παξαηεξείηαη κεηάβαζε πςειψλ ηηκψλ εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο ζε
ρακειφηεξεο απφ λφην πξνο βνξξά, πνπ απνδίδεηαη θαηά αληηζηνηρία ζε κεηάβαζε
ςακκηηψλ ζε ηιηφιηζνπο.

σήμα 4.4: Γξακκή κειέηεο Μ2, κε ηε κέζνδν θαλνληθνπνίεζεο κε πεξηνξηζκνχο εμνκάιπλζεο, κε
ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ Wenner – Schlumberger θαη δηπφινπ - δηπφινπ. Έρεη γίλεη ε εηζαγσγή
ησλ απφιπησλ πςνκέηξσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο θαζψο επίζεο θαη ε ράξαμε ηεο γεψηξεζεο
Γ214. Ο νξηδφληηνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζηελ απφζηαζε ηνπ ζηαζκνχ παξαηήξεζεο απφ ηελ αξρή ηεο
γξακκήο κειέηεο ζε κέηξα (m), ελψ ν θαηαθφξπθνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζην βάζνο ζε κέηξα (m).
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πκπεξάζκαηα – Πξνηάζεηο.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΗ :
Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία απηή, είρε σο ζηφρν ηεο ηελ απεηθφληζε ησλ γεσινγηθψλ
ζρεκαηηζκψλ κε ηε κέζνδν ηεο ειεθηξηθήο ηνκνγξαθίαο θαηά κήθνο ηεο Ηφληαο Οδνχ
θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο πεξηνρέο «Μαθχλεηα», «Καιπδψλα» θαη «Ακπειηά».
Ζ απεηθφληζε απηή έγηλε κε ηηο δηαηάμεηο Wenner – Schlumberger, δηπφινπ - δηπφινπ
θαη ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ δχν πξναλαθεξζέλησλ δηαηάμεσλ. Ο ζπλδπαζκφο ησλ
δηαηάμεσλ απηψλ, απνζθνπεί ζηελ θαιχηεξε απεηθφληζε ησλ γεσινγηθψλ
ζρεκαηηζκψλ αθνχ ε δηάηαμε Wenner – Schlumberger δίλεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα
ζηελ θαηαθφξπθε δηάζηαζε, δειαδή δίλεη ιεπηνκεξή αλάιπζε ηεο εηδηθήο
αληίζηαζεο ζε βάζνο, ζε αληίζεζε κε ηε δηάηαμε δηπφινπ – δηπφινπ, ε νπνία
ππεξηεξεί ησλ άιισλ δηαηάμεσλ ζηελ πεξίπησζε ησλ γεσινγηθψλ αλσκαιηψλ.
Έηζη ν ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ δχν δηαηάμεσλ, καο δίλεη κηα θαιχηεξε ζπλνιηθή
εηθφλα ηεο θαηαλνκήο ηεο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο ζην ζχλνιν ησλ
ζηξσκάησλ ηνπ ππεδάθνπο.
Όπσο θαίλεηαη ζην Κεθάιαην 3, φπνπ γίλεηαη αλάιπζε ησλ γεσειεθηξηθψλ ηνκψλ
ηεο πεξηνρήο κειέηεο: «Καιπδψλα» θαη ζηε γξακκή κειέηεο: Κ2, έρνπκε εθαξκφζεη
θαη ηηο δχν δηαηάμεηο αιιά θαη ηνλ ζπλδπαζκφ απηψλ, θαη ε απεηθφληζε ήηαλ ζαθψο
θαιχηεξε θαη δηαθσηηζηηθφηεξε ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο γξακκέο κειέηεο ζηηο άιιεο
πεξηνρέο.
Γηα ηελ πεξηνρή: «Γηάλλελα – Ακπειηά», ην επηθαλεηαθφ ζηξψκα κε ρακειέο ηηκέο
εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο απνδίδεηαη ζε αξγίινπο κε ραιίθηα, ην ελδηάκεζν
ζηξψκα κε ελδηάκεζεο ηηκέο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο απνδίδεηαη ζε
αζβεζηνιηζηθέο ιαηχπεο, ελψ ην ζηξψκα κε ηηο πςειφηεξεο ηηκέο ζε αζβεζηφιηζνπο.
Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία γεσινγηθήο κεθνηνκήο, βάζεη ησλ γεσθπζηθψλ φζν θαη
ησλ δηαηξεηηθψλ ζηνηρείσλ, φπσο επίζεο έξεπλα ζηα άιια δχν ζηφκηα ηα νπνία δελ
δηαζθνπήζεθαλ. Δπίζεο πξνηείλεηαη λα εμεηαζηεί ην ελδερφκελν ζρεδηαζκνχ λέσλ
γξακκψλ κειέηεο θαη ζηηο δχν ζήξαγγεο, νη νπνίεο πηζαλφλ λα δηαζρίδνπλ εγθάξζηα
ηελ δηεχζπλζε ησλ ζεξάγγσλ.
Γηα ηελ πεξηνρή: «Καιπδψλα», ε γξακκή κειέηεο Κ1 δηαζρίδεη ηκήκα ηεο ζήξαγγαο.
ε απηή ηε γεσειεθηξηθή ηνκή θπξηαξρεί ν ζρεκαηηζκφο ησλ ςακκηηψλ κε θάπνηεο
παξεκβνιέο ηιπνιίζσλ. Δπίζεο ζηε γξακκή κειέηεο Κ2 θαη ζηε πεξηνρή φπνπ
ππάξρεη ε γεψηξεζε Γ10 νη ρακειέο ηηκέο ηεο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο
απνδίδνληαη ζε ηιπφιηζνπο κε ιεπηέο ελζηξψζεηο ςακκίηε, ελψ νη ζρεηηθά
πςειφηεξεο ηηκέο απνδίδνληαη ζε ςακκίηε. Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία γεσινγηθήο
κεθνηνκήο θαη πεξαηηέξσ έξεπλα ζην ζηφκην εμφδνπ.
Γηα ηελ πεξηνρή: «Μαθχλεηα», ε γξακκή κειέηεο Μ1 δηαζρίδεη κέξνο ηεο ζήξαγγαο
ελψ νη γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί ζχκθσλα κε ηηο γεσηξήζεηο είλαη ελαιιαγέο
ηιπφιηζσλ θαη ςακκηηψλ. ηε γξακκή κειέηεο Μ2 ε νπνία είλαη θάζεηε κε ηε γξακκή
κειέηεο Μ1 παξαηεξείηαη κεηάβαζε πςειψλ ηηκψλ εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο
πνπ απνδίδεηαη θαηά αληηζηνηρία ζε κεηάβαζε ςακκηηψλ ζε ηιπφιηζνπο. Πξνηείλεηαη
ε δεκηνπξγία γεσινγηθήο κεθνηνκήο, βάζεη ησλ γεσθπζηθψλ φζν θαη ησλ
δηαηξεηηθψλ ζηνηρείσλ, φπσο επίζεο έξεπλα ζην ζηφκην εηζφδνπ φηαλ απηφ θαηαζηεί
πξνζβάζηκν κεηά απφ δηαλνίμεηο, κε ζθνπφ ηελ δηάηξεζε ησλ ζρεκαηηζκψλ.

Πνιπηερλείν Κξήηεο.

ει. 48

Κεθάιαην 4 - Παξάξηεκα.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ:
4.1 ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΛΔΣΖ: «ΓΗΑΝΝΔΝΑ-ΑΜΠΔΛΗΑ» (ΓΡΑΜΜΖ
ΜΔΛΔΣΖ: Α1):
4.1.1 Γιάηαξη Wenner – Schlumberger:

σήμα 4.1.1α : Δπαηζζεζία (πάλσ) θαη αβεβαηφηεηα (θάησ) γηα ην ηειηθφ κνληέιν ζηε γξακκή
κειέηεο Α1, κε ηε κέζνδν θαλνληθνπνίεζεο κε πεξηνξηζκνχο εμνκάιπλζεο, κε ηε ρξήζε ηεο δηάηαμεο
Wenner – Schlumberger. Ο νξηδφληηνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζηελ απφζηαζε ηνπ ζηαζκνχ παξαηήξεζεο
απφ ηελ αξρή ηεο γξακκήο κειέηεο ζε κέηξα (m), ελψ ν θαηαθφξπθνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζην βάζνο ζε
κέηξα (m).
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σήμα 4.1.1β : Δπαηζζεζία (πάλσ) θαη αβεβαηφηεηα (θάησ) γηα ην ηειηθφ κνληέιν ζηε γξακκή
κειέηεο Α1, κε ηε κέζνδν robust , κε ηε ρξήζε ηεο δηάηαμεο Wenner – Schlumberger. Ο νξηδφληηνο
άμνλαο αληηζηνηρεί ζηελ απφζηαζε ηνπ ζηαζκνχ παξαηήξεζεο απφ ηελ αξρή ηεο γξακκήο κειέηεο ζε
κέηξα (m), ελψ ν θαηαθφξπθνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζην βάζνο ζε κέηξα (m).

σήμα 4.1.1γ: Σειηθφ κνληέιν κε ηηο ειάρηζηεο ηηκέο (πάλσ) θαη ηηο κέγηζηεο ηηκέο (θάησ) ηεο εηδηθήο
ειεθηξηθήο αληίζηαζεο γηα ηε γξακκή κειέηεο Α1 ζηε πεξηνρή «Ακπειηά» θαη ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ
θαλνληθνπνίεζεο κε πεξηνξηζκνχο εμνκάιπλζεο, θαη κε ηε δηάηαμε Wenner – Schlumberger.

Πνιπηερλείν Κξήηεο.

ει. 50

Κεθάιαην 4 - Παξάξηεκα.

σήμα 4.1.1δ: Σειηθφ κνληέιν κε ηηο ειάρηζηεο ηηκέο (πάλσ) θαη ηηο κέγηζηεο ηηκέο (θάησ) ηεο εηδηθήο
ειεθηξηθήο αληίζηαζεο γηα ηε γξακκή κειέηεο Α1 ζηε πεξηνρή «Ακπειηά» θαη ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ
robust, θαη κε ηε δηάηαμε Wenner – Schlumberger.

4.2 ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΛΔΣΖ: «ΓΗΑΝΝΔΝΑ-ΑΜΠΔΛΗΑ» (ΓΡΑΜΜΖ
ΜΔΛΔΣΖ: A2):
4.2.1 Γιάηαξη Wenner – Schlumberger:

σήμα 4.2.1α : Σειηθφ κνληέιν εηδηθψλ ειεθηξηθψλ αληηζηάζεσλ ζηε γξακκή κειέηεο Α2, κε ηε
κέζνδν θαλνληθνπνίεζεο κε πεξηνξηζκνχο εμνκάιπλζεο, κε ηε ρξήζε ηεο δηάηαμεο Wenner –
Schlumberger. Έρεη γίλεη ε εηζαγσγή ησλ απφιπησλ πςνκέηξσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο. Ο
νξηδφληηνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζηελ απφζηαζε ηνπ ζηαζκνχ παξαηήξεζεο απφ ηελ αξρή ηεο γξακκήο
κειέηεο ζε κέηξα (m), ελψ ν θαηαθφξπθνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζην βάζνο ζε κέηξα (m).

Πνιπηερλείν Κξήηεο.

ει. 51

Κεθάιαην 4 - Παξάξηεκα.

σήμα 4.2.1β : Σειηθφ κνληέιν εηδηθψλ ειεθηξηθψλ αληηζηάζεσλ ζηε γξακκή κειέηεο Α2, κε ηε
κέζνδν robust, κε ηε ρξήζε ηεο δηάηαμεο Wenner – Schlumberger. Έρεη γίλεη ε εηζαγσγή ησλ
απφιπησλ πςνκέηξσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο. Ο νξηδφληηνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζηελ απφζηαζε
ηνπ ζηαζκνχ παξαηήξεζεο απφ ηελ αξρή ηεο γξακκήο κειέηεο ζε κέηξα (m), ελψ ν θαηαθφξπθνο
άμνλαο αληηζηνηρεί ζην βάζνο ζε κέηξα (m).

σήμα 4.2.1γ : Δπαηζζεζία (πάλσ) θαη αβεβαηφηεηα (θάησ) γηα ην ηειηθφ κνληέιν ζηε γξακκή
κειέηεο Α2, κε ηε κέζνδν θαλνληθνπνίεζεο κε πεξηνξηζκνχο εμνκάιπλζεο, κε ηε ρξήζε ηεο δηάηαμεο
Wenner – Schlumberger. Ο νξηδφληηνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζηελ απφζηαζε ηνπ ζηαζκνχ παξαηήξεζεο
απφ ηελ αξρή ηεο γξακκήο κειέηεο ζε κέηξα (m), ελψ ν θαηαθφξπθνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζην βάζνο ζε
κέηξα (m).

Πνιπηερλείν Κξήηεο.

ει. 52

Κεθάιαην 4 - Παξάξηεκα.

σήμα 4.2.1δ : Δπαηζζεζία (πάλσ) θαη αβεβαηφηεηα (θάησ) γηα ην ηειηθφ κνληέιν ζηε γξακκή
κειέηεο Α2, κε ηε κέζνδν robust, κε ηε ρξήζε ηεο δηάηαμεο Wenner – Schlumberger. Ο νξηδφληηνο
άμνλαο αληηζηνηρεί ζηελ απφζηαζε ηνπ ζηαζκνχ παξαηήξεζεο απφ ηελ αξρή ηεο γξακκήο κειέηεο ζε
κέηξα (m), ελψ ν θαηαθφξπθνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζην βάζνο ζε κέηξα (m).

σήμα 4.2.1ε: Σειηθφ κνληέιν κε ηηο ειάρηζηεο ηηκέο (πάλσ) θαη ηηο κέγηζηεο ηηκέο (θάησ) ηεο
εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο γηα ηε γξακκή κειέηεο Α2 ζηε πεξηνρή «Ακπειηά» θαη ηε ρξήζε ηεο
κεζφδνπ θαλνληθνπνίεζεο κε πεξηνξηζκνχο εμνκάιπλζεο, θαη κε ηε δηάηαμε Wenner – Schlumberger.

Πνιπηερλείν Κξήηεο.

ει. 53

Κεθάιαην 4 - Παξάξηεκα.

σήμα 4.2.1ζη: Σειηθφ κνληέιν κε ηηο ειάρηζηεο ηηκέο (πάλσ) θαη ηηο κέγηζηεο ηηκέο (θάησ) ηεο εηδηθήο
ειεθηξηθήο αληίζηαζεο γηα ηε γξακκή κειέηεο Α2 ζηε πεξηνρή «Ακπειηά» θαη ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ
robust, θαη κε ηε δηάηαμε Wenner – Schlumberger.

4.3 ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΛΔΣΖ: «ΚΑΛΤΓΧΝΑ» (ΓΡΑΜΜΖ ΜΔΛΔΣΖ:
Κ1):
4.3.1 Γιάηαξη Wenner – Schlumberger:

σήμα 4.3.1α : Σειηθφ κνληέιν εηδηθψλ ειεθηξηθψλ αληηζηάζεσλ ζηε γξακκή κειέηεο Κ1, κε ηε
κέζνδν θαλνληθνπνίεζεο κε πεξηνξηζκνχο εμνκάιπλζεο, κε ηε ρξήζε ηεο δηάηαμεο Wenner –
Schlumberger. Έρεη γίλεη ε εηζαγσγή ησλ απφιπησλ πςνκέηξσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο. Ο
νξηδφληηνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζηελ απφζηαζε ηνπ ζηαζκνχ παξαηήξεζεο απφ ηελ αξρή ηεο γξακκήο
κειέηεο ζε κέηξα (m), ελψ ν θαηαθφξπθνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζην βάζνο ζε κέηξα (m).

Πνιπηερλείν Κξήηεο.

ει. 54

Κεθάιαην 4 - Παξάξηεκα.

σήμα 4.3.1β : Σειηθφ κνληέιν εηδηθψλ ειεθηξηθψλ αληηζηάζεσλ ζηε γξακκή κειέηεο Κ1, κε ηε
κέζνδν robust, θαη κε ηε ρξήζε ηεο δηάηαμεο Wenner – Schlumberger. Έρεη γίλεη ε εηζαγσγή ησλ
απφιπησλ πςνκέηξσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο. Ο νξηδφληηνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζηελ απφζηαζε
ηνπ ζηαζκνχ παξαηήξεζεο απφ ηελ αξρή ηεο γξακκήο κειέηεο ζε κέηξα (m), ελψ ν θαηαθφξπθνο
άμνλαο αληηζηνηρεί ζην βάζνο ζε κέηξα (m).

σήμα 4.3.1γ : Δπαηζζεζία (πάλσ) θαη αβεβαηφηεηα (θάησ) γηα ην ηειηθφ κνληέιν ζηε γξακκή
κειέηεο Κ1, κε ηε κέζνδν θαλνληθνπνίεζεο κε πεξηνξηζκνχο εμνκάιπλζεο, κε ηε ρξήζε ηεο δηάηαμεο
Wenner – Schlumberger. Ο νξηδφληηνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζηελ απφζηαζε ηνπ ζηαζκνχ παξαηήξεζεο
απφ ηελ αξρή ηεο γξακκήο κειέηεο ζε κέηξα (m), ελψ ν θαηαθφξπθνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζην βάζνο ζε
κέηξα (m).

Πνιπηερλείν Κξήηεο.

ει. 55

Κεθάιαην 4 - Παξάξηεκα.

σήμα 4.3.1δ : Δπαηζζεζία (πάλσ) θαη αβεβαηφηεηα (θάησ) γηα ην ηειηθφ κνληέιν ζηε γξακκή
κειέηεο Κ1, κε ηε κέζνδν robust, κε ηε ρξήζε ηεο δηάηαμεο Wenner – Schlumberger. Ο νξηδφληηνο
άμνλαο αληηζηνηρεί ζηελ απφζηαζε ηνπ ζηαζκνχ παξαηήξεζεο απφ ηελ αξρή ηεο γξακκήο κειέηεο ζε
κέηξα (m), ελψ ν θαηαθφξπθνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζην βάζνο ζε κέηξα (m).

σήμα 4.3.1ε: Σειηθφ κνληέιν κε ηηο ειάρηζηεο ηηκέο (πάλσ) θαη ηηο κέγηζηεο ηηκέο (θάησ) ηεο εηδηθήο
ειεθηξηθήο αληίζηαζεο γηα ηε γξακκή κειέηεο Κ1 ζηε πεξηνρή «Καιπδψλα» θαη ηε ρξήζε ηεο
κεζφδνπ θαλνληθνπνίεζεο κε πεξηνξηζκνχο εμνκάιπλζεο, θαη κε ηε δηάηαμε Wenner – Schlumberger.

Πνιπηερλείν Κξήηεο.

ει. 56

Κεθάιαην 4 - Παξάξηεκα.

σήμα 4.3.1ζη: Σειηθφ κνληέιν κε ηηο ειάρηζηεο ηηκέο (πάλσ) θαη ηηο κέγηζηεο ηηκέο (θάησ) ηεο εηδηθήο
ειεθηξηθήο αληίζηαζεο γηα ηε γξακκή κειέηεο Κ1 ζηε πεξηνρή «Καιπδψλα» θαη ηε ρξήζε ηεο
κεζφδνπ robust, θαη κε ηε δηάηαμε Wenner – Schlumberger.

4.3.2 Γιάηαξη διπόλος – διπόλος:

σήμα 4.3.2α : Σειηθφ κνληέιν εηδηθψλ ειεθηξηθψλ αληηζηάζεσλ ζηε γξακκή κειέηεο Κ1, κε ηε
κέζνδν θαλνληθνπνίεζεο κε πεξηνξηζκνχο εμνκάιπλζεο, κε ηε ρξήζε ηεο δηάηαμεο δηπφινπ - δηπφινπ.
Έρεη γίλεη ε εηζαγσγή ησλ απφιπησλ πςνκέηξσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο. Ο νξηδφληηνο άμνλαο
αληηζηνηρεί ζηελ απφζηαζε ηνπ ζηαζκνχ παξαηήξεζεο απφ ηελ αξρή ηεο γξακκήο κειέηεο ζε κέηξα
(m), ελψ ν θαηαθφξπθνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζην βάζνο ζε κέηξα (m).

Πνιπηερλείν Κξήηεο.

ει. 57

Κεθάιαην 4 - Παξάξηεκα.

σήμα 4.3.2β : Σειηθφ κνληέιν εηδηθψλ ειεθηξηθψλ αληηζηάζεσλ ζηε γξακκή κειέηεο Κ1, κε ηε
κέζνδν robust, κε ηε ρξήζε ηεο δηάηαμεο δηπφινπ - δηπφινπ. Έρεη γίλεη ε εηζαγσγή ησλ απφιπησλ
πςνκέηξσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο. Ο νξηδφληηνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζηελ απφζηαζε ηνπ
ζηαζκνχ παξαηήξεζεο απφ ηελ αξρή ηεο γξακκήο κειέηεο ζε κέηξα (m), ελψ ν θαηαθφξπθνο άμνλαο
αληηζηνηρεί ζην βάζνο ζε κέηξα (m).

σήμα 4.3.2γ : Δπαηζζεζία (πάλσ) θαη αβεβαηφηεηα (θάησ) γηα ην ηειηθφ κνληέιν ζηε γξακκή
κειέηεο Κ1, κε ηε κέζνδν θαλνληθνπνίεζεο κε πεξηνξηζκνχο εμνκάιπλζεο, κε ηε ρξήζε ηεο δηάηαμεο
δηπφινπ- δηπφινπ. Ο νξηδφληηνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζηελ απφζηαζε ηνπ ζηαζκνχ παξαηήξεζεο απφ ηελ
αξρή ηεο γξακκήο κειέηεο ζε κέηξα (m), ελψ ν θαηαθφξπθνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζην βάζνο ζε κέηξα
(m).

Πνιπηερλείν Κξήηεο.

ει. 58

Κεθάιαην 4 - Παξάξηεκα.

σήμα 4.3.2δ : Δπαηζζεζία (πάλσ) θαη αβεβαηφηεηα (θάησ) γηα ην ηειηθφ κνληέιν ζηε γξακκή
κειέηεο Κ1, κε ηε κέζνδν robust, θαη κε ηε ρξήζε ηεο δηάηαμεο δηπφινπ -δηπφινπ. Ο νξηδφληηνο
άμνλαο αληηζηνηρεί ζηελ απφζηαζε ηνπ ζηαζκνχ παξαηήξεζεο απφ ηελ αξρή ηεο γξακκήο κειέηεο ζε
κέηξα (m), ελψ ν θαηαθφξπθνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζην βάζνο ζε κέηξα (m).

σήμα 4.3.2ε: Σειηθφ κνληέιν κε ηηο ειάρηζηεο ηηκέο (πάλσ) θαη ηηο κέγηζηεο ηηκέο (θάησ) ηεο εηδηθήο
ειεθηξηθήο αληίζηαζεο γηα ηε γξακκή κειέηεο Κ1 ζηε πεξηνρή «Καιπδψλα» θαη ηε ρξήζε ηεο
κεζφδνπ θαλνληθνπνίεζεο κε πεξηνξηζκνχο εμνκάιπλζεο, θαη κε ηε δηάηαμε δηπφινπ - δηπφινπ.

Πνιπηερλείν Κξήηεο.

ει. 59

Κεθάιαην 4 - Παξάξηεκα.

σήμα 4.3.2ζη: Σειηθφ κνληέιν κε ηηο ειάρηζηεο ηηκέο (πάλσ) θαη ηηο κέγηζηεο ηηκέο (θάησ) ηεο εηδηθήο
ειεθηξηθήο αληίζηαζεο γηα ηε γξακκή κειέηεο Κ1 ζηε πεξηνρή «Καιπδψλα» θαη ηε ρξήζε ηεο
κεζφδνπ robust, θαη κε ηε δηάηαμε δηπφινπ - δηπφινπ.

4.3.3 ςνδςαζμόρ διαηάξευν Wenner – Schlumberger και διπόλος - διπόλος:

σήμα 4.3.3α : Σειηθφ κνληέιν εηδηθψλ ειεθηξηθψλ αληηζηάζεσλ ζηε γξακκή κειέηεο Κ1, κε ηε
κέζνδν θαλνληθνπνίεζεο κε πεξηνξηζκνχο εμνκάιπλζεο, κε ην ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ: Wenner –
Schlumberger θαη δηπφινπ - δηπφινπ. Έρεη γίλεη ε εηζαγσγή ησλ απφιπησλ πςνκέηξσλ ηεο
ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο. Ο νξηδφληηνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζηελ απφζηαζε ηνπ ζηαζκνχ παξαηήξεζεο
απφ ηελ αξρή ηεο γξακκήο κειέηεο ζε κέηξα (m), ελψ ν θαηαθφξπθνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζην βάζνο ζε
κέηξα (m).

Πνιπηερλείν Κξήηεο.

ει. 60

Κεθάιαην 4 - Παξάξηεκα.

σήμα 4.3.3β : Σειηθφ κνληέιν εηδηθψλ ειεθηξηθψλ αληηζηάζεσλ ζηε γξακκή κειέηεο Κ1, κε ηε
robust, κε ην ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ: Wenner – Schlumberger θαη δηπφινπ - δηπφινπ. Έρεη γίλεη ε
εηζαγσγή ησλ απφιπησλ πςνκέηξσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο. Ο νξηδφληηνο άμνλαο αληηζηνηρεί
ζηελ απφζηαζε ηνπ ζηαζκνχ παξαηήξεζεο απφ ηελ αξρή ηεο γξακκήο κειέηεο ζε κέηξα (m), ελψ ν
θαηαθφξπθνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζην βάζνο ζε κέηξα (m).

σήμα 4.3.3γ : Δπαηζζεζία (πάλσ) θαη αβεβαηφηεηα (θάησ) γηα ην ηειηθφ κνληέιν ζηε γξακκή
κειέηεο Κ1, κε ηε κέζνδν θαλνληθνπνίεζεο κε πεξηνξηζκνχο εμνκάιπλζεο , θαη κε ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ
δηαηάμεσλ Wenner – Schlumberger θαη δηπφινπ - δηπφινπ. Ο νξηδφληηνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζηελ
απφζηαζε ηνπ ζηαζκνχ παξαηήξεζεο απφ ηελ αξρή ηεο γξακκήο κειέηεο ζε κέηξα (m), ελψ ν
θαηαθφξπθνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζην βάζνο ζε κέηξα (m).

Πνιπηερλείν Κξήηεο.

ει. 61

Κεθάιαην 4 - Παξάξηεκα.

σήμα 4.3.3δ : Δπαηζζεζία (πάλσ) θαη αβεβαηφηεηα (θάησ) γηα ην ηειηθφ κνληέιν ζηε γξακκή
κειέηεο Κ1, κε ηε κέζνδν robust, θαη κε ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ Wenner – Schlumberger θαη
δηπφινπ - δηπφινπ. Ο νξηδφληηνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζηελ απφζηαζε ηνπ ζηαζκνχ παξαηήξεζεο απφ
ηελ αξρή ηεο γξακκήο κειέηεο ζε κέηξα (m), ελψ ν θαηαθφξπθνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζην βάζνο ζε
κέηξα (m).

σήμα 4.3.3ε: Σειηθφ κνληέιν κε ηηο ειάρηζηεο ηηκέο (πάλσ) θαη ηηο κέγηζηεο ηηκέο (θάησ) ηεο εηδηθήο
ειεθηξηθήο αληίζηαζεο γηα ηε γξακκή κειέηεο Κ1 ζηε πεξηνρή «Καιπδψλα» θαη ηε ρξήζε ηεο
κεζφδνπ θαλνληθνπνίεζεο κε πεξηνξηζκνχο εμνκάιπλζεο, θαη κε ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ
Wenner – Schlumberger θαη δηπφινπ - δηπφινπ.

Πνιπηερλείν Κξήηεο.

ει. 62

Κεθάιαην 4 - Παξάξηεκα.

σήμα 4.3.3ζη: Σειηθφ κνληέιν κε ηηο ειάρηζηεο ηηκέο (πάλσ) θαη ηηο κέγηζηεο ηηκέο (θάησ) ηεο εηδηθήο
ειεθηξηθήο αληίζηαζεο γηα ηε γξακκή κειέηεο Κ1 ζηε πεξηνρή «Καιπδψλα» θαη ηε ρξήζε ηεο
κεζφδνπ robust , θαη κε ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ Wenner – Schlumberger θαη δηπφινπ - δηπφινπ.

4.4 ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΛΔΣΖ: «ΜΑΚΤΝΔΗΑ» (ΓΡΑΜΜΖ ΜΔΛΔΣΖ:
Μ1):
4.4.1 Γιάηαξη Wenner Schlumberger :

σήμα 4.4.1α : Σειηθφ κνληέιν εηδηθψλ ειεθηξηθψλ αληηζηάζεσλ ζηε γξακκή κειέηεο Μ1, κε ηε
κέζνδν θαλνληθνπνίεζεο κε πεξηνξηζκνχο εμνκάιπλζεο, κε ηε ρξήζε ηεο δηάηαμεο Wenner –
Schlumberger. Έρεη γίλεη ε εηζαγσγή ησλ απφιπησλ πςνκέηξσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο θαζψο
επίζεο θαη ε ράξαμε ησλ γεσηξήζεσλ Γ212 θαη Γ214. Ο νξηδφληηνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζηελ απφζηαζε
ηνπ ζηαζκνχ παξαηήξεζεο απφ ηελ αξρή ηεο γξακκήο κειέηεο ζε κέηξα (m), ελψ ν θαηαθφξπθνο
άμνλαο αληηζηνηρεί ζην βάζνο ζε κέηξα (m).

Πνιπηερλείν Κξήηεο.
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Κεθάιαην 4 - Παξάξηεκα.

σήμα 4.4.1β : Σειηθφ κνληέιν εηδηθψλ ειεθηξηθψλ αληηζηάζεσλ ζηε γξακκή κειέηεο Μ1, κε ηε
κέζνδν robust, θαη κε ηε ρξήζε ηεο δηάηαμεο Wenner – Schlumberger. Έρεη γίλεη ε εηζαγσγή ησλ
απφιπησλ πςνκέηξσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο θαζψο επίζεο θαη ε ράξαμε ησλ γεσηξήζεσλ Γ212
θαη Γ214. Ο νξηδφληηνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζηελ απφζηαζε ηνπ ζηαζκνχ παξαηήξεζεο απφ ηελ αξρή
ηεο γξακκήο κειέηεο ζε κέηξα (m), ελψ ν θαηαθφξπθνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζην βάζνο ζε κέηξα (m).

σήμα 4.4.1γ : Δπαηζζεζία (πάλσ) θαη αβεβαηφηεηα (θάησ) γηα ην ηειηθφ κνληέιν ζηε γξακκή
κειέηεο Μ1, κε ηε κέζνδν θαλνληθνπνίεζεο κε πεξηνξηζκνχο εμνκάιπλζεο, κε ηε ρξήζε ηεο δηάηαμεο
Wenner – Schlumberger. Ο νξηδφληηνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζηελ απφζηαζε ηνπ ζηαζκνχ παξαηήξεζεο
απφ ηελ αξρή ηεο γξακκήο κειέηεο ζε κέηξα (m), ελψ ν θαηαθφξπθνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζην βάζνο ζε
κέηξα (m).

Πνιπηερλείν Κξήηεο.

ει. 64

Κεθάιαην 4 - Παξάξηεκα.

σήμα 4.4.1δ : Δπαηζζεζία (πάλσ) θαη αβεβαηφηεηα (θάησ) γηα ην ηειηθφ κνληέιν ζηε γξακκή
κειέηεο Μ1, κε ηε κέζνδν robust, κε ηε ρξήζε ηεο δηάηαμεο Wenner – Schlumberger. Ο νξηδφληηνο
άμνλαο αληηζηνηρεί ζηελ απφζηαζε ηνπ ζηαζκνχ παξαηήξεζεο απφ ηελ αξρή ηεο γξακκήο κειέηεο ζε
κέηξα (m), ελψ ν θαηαθφξπθνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζην βάζνο ζε κέηξα (m).

σήμα 4.4.1ε: Σειηθφ κνληέιν κε ηηο ειάρηζηεο ηηκέο (πάλσ) θαη ηηο κέγηζηεο ηηκέο (θάησ) ηεο εηδηθήο
ειεθηξηθήο αληίζηαζεο γηα ηε γξακκή κειέηεο Μ1 ζηε πεξηνρή «Μαθχλεηα» θαη ηε ρξήζε ηεο
κεζφδνπ θαλνληθνπνίεζεο κε πεξηνξηζκνχο εμνκάιπλζεο , θαη κε ηελ ρξήζε ηεο δηάηαμεο Wenner –
Schlumberger.

Πνιπηερλείν Κξήηεο.
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Κεθάιαην 4 - Παξάξηεκα.

σήμα 4.4.1ζη: Σειηθφ κνληέιν κε ηηο ειάρηζηεο ηηκέο (πάλσ) θαη ηηο κέγηζηεο ηηκέο (θάησ) ηεο εηδηθήο
ειεθηξηθήο αληίζηαζεο γηα ηε γξακκή κειέηεο Μ1 ζηε πεξηνρή «Μαθχλεηα» θαη ηε ρξήζε ηεο
κεζφδνπ robust, θαη κε ελ ρξήζε ηεο δηάηαμεο Wenner – Schlumberger.

Πνιπηερλείν Κξήηεο.
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Κεθάιαην 4 - Παξάξηεκα.

4.5 ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΛΔΣΖ: «ΜΑΚΤΝΔΗΑ» (ΓΡΑΜΜΖ ΜΔΛΔΣΖ:
Μ2):
4.5.1 Γιάηαξη Wenner – Schlumberger:

σήμα 4.5.1α : Σειηθφ κνληέιν εηδηθψλ ειεθηξηθψλ αληηζηάζεσλ ζηε γξακκή κειέηεο Μ2, κε ηε
κέζνδν θαλνληθνπνίεζεο κε πεξηνξηζκνχο εμνκάιπλζεο, κε ηε ρξήζε ηεο δηάηαμεο Wenner –
Schlumberger. Έρεη γίλεη ε εηζαγσγή ησλ απφιπησλ πςνκέηξσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο θαζψο
επίζεο θαη ε ράξαμε ηεο γεψηξεζεο: Γ214. Ο νξηδφληηνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζηελ απφζηαζε ηνπ
ζηαζκνχ παξαηήξεζεο απφ ηελ αξρή ηεο γξακκήο κειέηεο ζε κέηξα (m), ελψ ν θαηαθφξπθνο άμνλαο
αληηζηνηρεί ζην βάζνο ζε κέηξα (m).

Πνιπηερλείν Κξήηεο.
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Κεθάιαην 4 - Παξάξηεκα.

σήμα 4.5.1β : Σειηθφ κνληέιν εηδηθψλ ειεθηξηθψλ αληηζηάζεσλ ζηε γξακκή κειέηεο Μ2, κε ηε
κέζνδν robust, κε ηε ρξήζε ηεο δηάηαμεο Wenner – Schlumberger. Έρεη γίλεη ε εηζαγσγή ησλ
απφιπησλ πςνκέηξσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο θαζψο επίζεο θαη ε ράξαμε tηεο γεψηξεζεο : Γ14.
Ο νξηδφληηνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζηελ απφζηαζε ηνπ ζηαζκνχ παξαηήξεζεο απφ ηελ αξρή ηεο γξακκήο
κειέηεο ζε κέηξα (m), ελψ ν θαηαθφξπθνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζην βάζνο ζε κέηξα (m).

σήμα 4.5.1γ : Δπαηζζεζία (πάλσ) θαη αβεβαηφηεηα (θάησ) γηα ην ηειηθφ κνληέιν ζηε γξακκή
κειέηεο Μ2, κε ηε κέζνδν θαλνληθνπνίεζεο κε πεξηνξηζκνχο εμνκάιπλζεο, κε ηε ρξήζε ηεο δηάηαμεο
Wenner – Schlumberger. Ο νξηδφληηνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζηελ απφζηαζε ηνπ ζηαζκνχ παξαηήξεζεο
απφ ηελ αξρή ηεο γξακκήο κειέηεο ζε κέηξα (m), ελψ ν θαηαθφξπθνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζην βάζνο ζε
κέηξα (m).

Πνιπηερλείν Κξήηεο.
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Κεθάιαην 4 - Παξάξηεκα.

σήμα 4.5.1δ: Δπαηζζεζία (πάλσ) θαη αβεβαηφηεηα (θάησ) γηα ην ηειηθφ κνληέιν ζηε γξακκή κειέηεο
Μ2, κε ηε κέζνδν robust, κε ηε ρξήζε ηεο δηάηαμεο Wenner – Schlumberger. Ο νξηδφληηνο άμνλαο
αληηζηνηρεί ζηελ απφζηαζε ηνπ ζηαζκνχ παξαηήξεζεο απφ ηελ αξρή ηεο γξακκήο κειέηεο ζε κέηξα
(m), ελψ ν θαηαθφξπθνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζην βάζνο ζε κέηξα (m).

σήμα 4.5.1ε: Σειηθφ κνληέιν κε ηηο ειάρηζηεο ηηκέο (πάλσ) θαη ηηο κέγηζηεο ηηκέο (θάησ) ηεο εηδηθήο
ειεθηξηθήο αληίζηαζεο γηα ηε γξακκή κειέηεο Μ2 ζηε πεξηνρή «Μαθχλεηα» θαη ηε ρξήζε ηεο
κεζφδνπ θαλνληθνπνίεζεο κε πεξηνξηζκνχο εμνκάιπλζεο , θαη κε ελ ρξήζε ηεο δηάηαμεο Wenner –
Schlumberger.

Πνιπηερλείν Κξήηεο.
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Κεθάιαην 4 - Παξάξηεκα.

σήμα 4.5.1ζη: Σειηθφ κνληέιν κε ηηο ειάρηζηεο ηηκέο (πάλσ) θαη ηηο κέγηζηεο ηηκέο (θάησ) ηεο εηδηθήο
ειεθηξηθήο αληίζηαζεο γηα ηε γξακκή κειέηεο Μ2 ζηε πεξηνρή «Μαθχλεηα» θαη ηε ρξήζε ηεο
κεζφδνπ robust , θαη κε ελ ρξήζε ηεο δηάηαμεο Wenner – Schlumberger.

4.5.2 Γιάηαξη διπόλος – διπόλος:

σήμα 4.5.2α : Σειηθφ κνληέιν εηδηθψλ ειεθηξηθψλ αληηζηάζεσλ ζηε γξακκή κειέηεο Μ2, κε ηε
κέζνδν θαλνληθνπνίεζεο κε πεξηνξηζκνχο εμνκάιπλζεο , κε ηε ρξήζε ηεο δηάηαμεο δηπφινπ - δηπφινπ.
Έρεη γίλεη ε εηζαγσγή ησλ απφιπησλ πςνκέηξσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο θαζψο επίζεο θαη ε
ράξαμε ηεο γεψηξεζεο : Γ14. Ο νξηδφληηνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζηελ απφζηαζε ηνπ ζηαζκνχ
παξαηήξεζεο απφ ηελ αξρή ηεο γξακκήο κειέηεο ζε κέηξα (m), ελψ ν θαηαθφξπθνο άμνλαο
αληηζηνηρεί ζην βάζνο ζε κέηξα (m).

Πνιπηερλείν Κξήηεο.
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Κεθάιαην 4 - Παξάξηεκα.

σήμα 4.5.2β: Δπαηζζεζία (πάλσ) θαη αβεβαηφηεηα (θάησ) γηα ην ηειηθφ κνληέιν ζηε γξακκή κειέηεο
Μ2, κε ηε κέζνδν θαλνληθνπνίεζεο κε πεξηνξηζκνχο εμνκάιπλζεο , κε ηε ρξήζε ηεο δηάηαμεο δηπφινπ
- δηπφινπ. Ο νξηδφληηνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζηελ απφζηαζε ηνπ ζηαζκνχ παξαηήξεζεο απφ ηελ αξρή
ηεο γξακκήο κειέηεο ζε κέηξα (m), ελψ ν θαηαθφξπθνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζην βάζνο ζε κέηξα (m).

σήμα 4.5.2γ: Σειηθφ κνληέιν κε ηηο ειάρηζηεο ηηκέο (πάλσ) θαη ηηο κέγηζηεο ηηκέο (θάησ) ηεο εηδηθήο
ειεθηξηθήο αληίζηαζεο γηα ηε γξακκή κειέηεο Μ2 ζηε πεξηνρή «Μαθχλεηα» θαη ηε ρξήζε ηεο
κεζφδνπ θαλνληθνπνίεζεο κε πεξηνξηζκνχο εμνκάιπλζεο, θαη κε ελ ρξήζε ηεο δηάηαμεο δηπφινπ δηπφινπ.

Πνιπηερλείν Κξήηεο.
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Κεθάιαην 4 - Παξάξηεκα.
4.5.3 ςνδςαζμόρ διαηάξευν Wenner – Schlumberger και διπόλος - διπόλος:

σήμα 4.5.3α : Σειηθφ κνληέιν εηδηθψλ ειεθηξηθψλ αληηζηάζεσλ ζηε γξακκή κειέηεο Μ2, κε ηε
κέζνδν θαλνληθνπνίεζεο κε πεξηνξηζκνχο εμνκάιπλζεο , κε ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ Wenner –
Schlumberger θαη δηπφινπ - δηπφινπ. Έρεη γίλεη ε εηζαγσγή ησλ απφιπησλ πςνκέηξσλ ηεο
ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο θαζψο επίζεο θαη ε ράξαμε tηεο γεψηξεζεο : Γ14. Ο νξηδφληηνο άμνλαο
αληηζηνηρεί ζηελ απφζηαζε ηνπ ζηαζκνχ παξαηήξεζεο απφ ηελ αξρή ηεο γξακκήο κειέηεο ζε κέηξα
(m), ελψ ν θαηαθφξπθνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζην βάζνο ζε κέηξα (m).

σήμα 4.5.3β: Σειηθφ κνληέιν εηδηθψλ ειεθηξηθψλ αληηζηάζεσλ ζηε γξακκή κειέηεο Μ2, κε ηε
κέζνδν robust, κε ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ Wenner – Schlumberger θαη δηπφινπ - δηπφινπ. Έρεη
γίλεη ε εηζαγσγή ησλ απφιπησλ πςνκέηξσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο θαζψο επίζεο θαη ε ράξαμε
tηεο γεψηξεζεο: Γ14. Ο νξηδφληηνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζηελ απφζηαζε ηνπ ζηαζκνχ παξαηήξεζεο απφ
ηελ αξρή ηεο γξακκήο κειέηεο ζε κέηξα (m), ελψ ν θαηαθφξπθνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζην βάζνο ζε
κέηξα (m).

Πνιπηερλείν Κξήηεο.
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Κεθάιαην 4 - Παξάξηεκα.

σήμα 4.5.3γ: Δπαηζζεζία (πάλσ) θαη αβεβαηφηεηα (θάησ) γηα ην ηειηθφ κνληέιν ζηε γξακκή κειέηεο
Μ2, κε ηε κέζνδν θαλνληθνπνίεζεο κε πεξηνξηζκνχο εμνκάιπλζεο , κε ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ
Wenner – Schlumberger θαη δηπφινπ - δηπφινπ. Ο νξηδφληηνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζηελ απφζηαζε ηνπ
ζηαζκνχ παξαηήξεζεο απφ ηελ αξρή ηεο γξακκήο κειέηεο ζε κέηξα (m), ελψ ν θαηαθφξπθνο άμνλαο
αληηζηνηρεί ζην βάζνο ζε κέηξα (m).

σήμα 4.5.3δ: Δπαηζζεζία (πάλσ) θαη αβεβαηφηεηα (θάησ) γηα ην ηειηθφ κνληέιν ζηε γξακκή κειέηεο
Μ2, κε ηε κέζνδν robust, κε ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ Wenner – Schlumberger θαη δηπφινπ δηπφινπ. Ο νξηδφληηνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζηελ απφζηαζε ηνπ ζηαζκνχ παξαηήξεζεο απφ ηελ αξρή ηεο
γξακκήο κειέηεο ζε κέηξα (m), ελψ ν θαηαθφξπθνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζην βάζνο ζε κέηξα (m).

Πνιπηερλείν Κξήηεο.
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Κεθάιαην 4 - Παξάξηεκα.

σήμα 4.5.3ε: Σειηθφ κνληέιν κε ηηο ειάρηζηεο ηηκέο (πάλσ) θαη ηηο κέγηζηεο ηηκέο (θάησ) ηεο εηδηθήο
ειεθηξηθήο αληίζηαζεο γηα ηε γξακκή κειέηεο Μ2 ζηε πεξηνρή «Μαθχλεηα» θαη ηε ρξήζε ηεο
κεζφδνπ θαλνληθνπνίεζεο κε πεξηνξηζκνχο εμνκάιπλζεο , θαη κε ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ
Wenner – Schlumberger θαη δηπφινπ - δηπφινπ.

σήμα 4.5.3ζη: Σειηθφ κνληέιν κε ηηο ειάρηζηεο ηηκέο (πάλσ) θαη ηηο κέγηζηεο ηηκέο (θάησ) ηεο εηδηθήο
ειεθηξηθήο αληίζηαζεο γηα ηε γξακκή κειέηεο Μ2 ζηε πεξηνρή «Μαθχλεηα» θαη ηε ρξήζε ηεο
κεζφδνπ robust, θαη κε ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ Wenner – Schlumberger θαη δηπφινπ - δηπφινπ.

Πνιπηερλείν Κξήηεο.
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