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ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η παρούσα έκθεση Γεωφυσικής Έρευνας συντάσσεται στα πλαίσια της 
Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλόλητας στις περιοχές προς πολεοδόμηση και 
στις ζώνες ανάπτυξης του ΣΟΑ του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου 
Κοσμά» που έχει ανατεθεί από τη «LAMDA DEVELOPMENT S.A.» στον 
γεωλόγο Περλέρο Βασίλειο.  
Η γεωφυσική έρευνα εκτελέσθηκε στα πλαίσια συμπλήρωσης της Μελέτης 
Γεωλογικής Καταλληλότητας (σύμφωνα με το έγγραφο ΥΠΕΝ/Δ 
ΠΟΛΣ/47987/1718/17.10.2018), με σκοπό τη διερεύνηση του πάχους των 
τεχνητών επιχώσεων και του είδους των υποκείμενων στρωμάτων του 
συνεκτικού υποβάθρου σε συγκεκριμένες ζώνες. 

Για τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης οι Γεωλόγοι της TerraMarine 
συνεργάστηκαν με τους Γεωλόγους Περλέρο Βασίλειο, Αργυρίου Δημήτρη και 
Δρακοπούλου Ευσταθία, για την συναξιολόγηση  των αποτελεσμάτων της 
έρευνας πεδίου με τα υφιστάμενα δεδομένα που προέκυψαν απ τις εργασίες 
Γεωλογικής χαρτογράφησης και τις δειγματοληπτικές γεωτρήσεις που 
εκτελέστηκαν κατά το παρελθόν.  

 
Η γεωφυσικές μέθοδοι που εφαρμόστηκαν ήταν αυτή του γεωραντάρ (GPR) 
και της γεω-ηλεκτρικής τομογραφίας (ERT), και συγκαταλέγονται στις μη-
καταστροφικές μεθοδολογίες. Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι 
βασικές αρχές των μεθοδολογιών που εφαρμόστηκαν στο πεδίο. 
 
 
Η μεθοδολογική προσέγγιση θα μπορούσε να περιγραφεί με τα παρακάτω 
βήματα: 

 Μελέτη-αξιολόγηση των δορυφορικών εικόνων, τοπογραφικών σχεδίων 
 Βιβλιογραφική έρευνα – Γεωλογικές – Γεωτεχνικές μελέτες 
 Προετοιμασία-σχεδιασμός εργασιών πεδίου, επίσκεψη του χώρου 

έρευνας, δοκιμαστικές τομές γεωραντάρ  
 Σήμανση των σημείων των καννάβων στο πεδίο και γεω-αναφορά 

αυτών με τη χρήση δίσυχνου δορυφορικού συστήματος συντεταγμένων 
(GPS), 

 Χαρτογράφηση με τη μέθοδο του γεωραντάρ και της γεω-ηλεκτρικής 
τομογραφίας 

 Ανάλυση, επεξεργασία & ερμηνεία των πρωτογενών δεδομένων, 
 Προετοιμασία Τελικών Χαρτών και Τεχνικής Έκθεσης 

 
Τα αποτελέσματα των γεωφυσικών διασκοπήσεων κρίνονται ικανοποιητικά σε 
σχέση με τον στόχο της έρευνας. Τα δεδομένα παρουσιάζονται με τη μορφή 
ραδιογραμμάτων (2 διαστάσεων) και τομών γεω-ηλεκτρικής τομογραφίας. Σε 
τοπογραφικό σχέδιο της περιοχής μελέτης αποτυπώθηκαν οι τομές που 
πραγματοποιήθηκαν. 
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1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Την περίοδο μεταξύ 31 Οκτωβρίου και 05  Νοεμβρίου 2018 
πραγματοποιήθηκαν γεωφυσικές διασκοπήσεις, με τη μέθοδο του 
γεωραντάρ (GPR) και της γεω-ηλεκτρικής τομογραφίας (ERT) με 
σκοπό την χαρτογράφηση του υπερκείμενου στρώματος των 
επιχωματώσεων σε επιλεγμένες ζώνες – περιοχές στις εγκαταστάσεις 
του Ελληνικού, Αττικής.  
 
Οι γεωφυσικές διασκοπήσεις (γεωραντάρ & γεω-ηλεκτρική 
τομογραφία) πραγματοποιήθηκαν σε επιλεγμένες περιοχές με βάση 
εγκεκριμένο πρόγραμμα από την αρμόδια Διεύθυνση Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ. Η συνολική περιοχή μελέτης οριοθετήθηκε σε 
πέντε ζώνες (Πολεοδομικές και Ανάπτυξης) όπου αναπτύσσονταν 
αγνώστου πάχους Τεχνητές Επιχώσεις. Στις ζώνες αυτές  χαράχθηκε 
ένας αρχικός κάναβος διαδρομών διέλευσης Γεωραντάρ που κατά την 
εκτέλεση τους διαφοροποιήθηκε με βάση τεχνικές επί τόπου δυσκολίες 
εφαρμογής του. 
 
Τα αποτελέσματα των γεωφυσικών διασκοπήσεων κρίνονται 
ικανοποιητικά σε σχέση με τον στόχο της έρευνας που ήταν ο 
προσδιορισμός του πάχους των Τεχνητών Επιχώσεων και το είδος του 
υποβάθρου αυτών. Τα δεδομένα παρουσιάζονται με τη μορφή 
ραδιογραμμάτων και γεω-ηλεκτρικών τομών 2-διαστάσεων στα 
παραρτήματα της παρούσας έκθεσης. 
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Εικόνα 1.0: Απόσπασμα δορυφορική εικόνα από την περιοχή μελέτης. Απεικονίζονται 
5 γραμμοσκιασμένες περιοχές όπου έγινε ο αρχικός σχεδιασμός των γεωφυσικών 
τομών. 
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ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
Στόχος στις μελέτης είναι η χαρτογράφηση του πάχους των τεχνητών  
επιχωματώσεων που υπέρκεινται του γεωλογικού υποβάθρου που 
αποτελούν κατά κύριο λόγο  τα Πλειο-πλειστοκαινικά ιζήματα 
εναλλαγών  μαργών, κροκαλοπαγών, άμμων και αργίλων. 
 
Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκαν 
μεθοδολογίες που συγκαταλέγονται στις μη-καταστροφικές και οι 
οποίες εφαρμόζονται σε παγκόσμια κλίμακα σε παρόμοιας φύσης 
εφαρμογές σε αστικά περιβάλλοντα.  
 
Τα δεδομένα όπως προέκυψαν από την ανάλυση-επεξεργασία και 
ερμηνεία των γεωφυσικών διασκοπήσεων συσχετίστηκαν με 
γεωτεχνικά δεδομένα από γεωτρήσεις που είχαν πραγματοποιηθεί στον 
χώρο μελέτης σε διάφορες φάσεις και από τα στοιχεία των γεωλογικών 
χαρτογραφήσεων στα πλαίσια της μελέτης Γεωλογικής 
καταλληλότητας. 

 

 
Εικόνα 1.1: Φωτογραφία του συστήματος γεωραντάρ κατά την διάρκεια των 
εργασιών πεδίου. 
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1.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 

Δράσεις Ημ/νία 

Μετακίνηση προσωπικού και 
εξοπλισμού 31/01/2018 

Ολοκλήρωση Εργασιών Πεδίου 05/11/2018 

Επιστροφή προσωπικού και 
εξοπλισμού 

05/11/2018 

Επεξεργασία – ερμηνεία 
δεδομένων – Τεχνική Έκθεση 05/11/2018– 14/11/2018 

 
Πίνακας 1.1  Πίνακας Δραστηριοτήτων 
 
 
1.3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 

Προσωπικό Όνομα Περίοδος 

Τεχνικός Δ/ντής – 
Γεωλόγος - Γεωφυσικός 

Παύλος 
Σωτηρόπουλος 

31/10/2018 – 
14/11/2018 

Τεχνικός Σύμβουλος - 
Γεωλόγος 

Σπυρίδων 
Μαρουλάκης 

Τεχνικός Σύμβουλος - 
Γεωλόγος 

Χριστόφορος 
Παπαγεωργίου 

 
Πίνακας 1.2  Πίνακας Προσωπικού της TerraMarine 
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2.0 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

2.1 ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ 

 
Αρχή λειτουργίας του Γεωραντάρ 
Το γεωραντάρ (εν συντομία GPR) είναι ένας γενικός όρος που ισχύει 
για τεχνικές στις οποίες χρησιμοποιούνται ραδιοκύματα, συνήθως σε 
φάσμα συχνότητας από 1 έως 2600 MHz, για τη χαρτογράφηση 
στοιχείων θαμμένων στο έδαφος (ή σε τεχνητές κατασκευές) ή γενικά 
τη μελέτη του υπεδάφους. Ιστορικά, η μέθοδος GPR επικεντρωνόταν 
κυρίως στη χαρτογράφηση κατασκευών εντός του εδάφους. 
 
Πρόσφατα, η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται σε μη καταστροφικές 
δοκιμές μη μεταλλικών κατασκευών. Η ιδέα εφαρμογής ραδιοκυμάτων 
για την ανίχνευση της εσωτερικής δομής του εδάφους δεν είναι νέα.  
 
Το βάθος διείσδυσης του συστήματος ελέγχεται από τις ηλεκτρικές 
ιδιότητες του εδάφους και τη συχνότητα που χρησιμοποιείται. Στην 
πραγματικότητα, όσο μεγαλύτερη είναι η συχνότητα και η 
αγωγιμότητα, τόσο μικρότερο είναι το βάθος διείσδυσης. 
 
Η μέθοδος GPR ερευνά το υπέδαφος με τη χρήση ηλεκτρομαγνητικών 
πεδίων που διαδίδονται στο έδαφος  (Εικόνα 2.1). Τα χρονομεταβλητά 
Η/Μ πεδία αποτελούνται από ζεύγη ηλεκτρικών (Η) και μαγνητικών 
(Μ) πεδίων. Ο τρόπος, με τον οποίο τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα 
αλληλεπιδρούν με φυσικά υλικά, ελέγχει τη διασπορά των χαμηλών 
ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο έδαφος και ταυτόχρονα τα εξασθενεί. 
Επιπλέον, η διαφοροποίηση των ηλεκτρικών ιδιοτήτων προκαλεί τις 
ανακλάσεις που λαμβάνονται με το σύστημα GPR. 
 
Σε γεωλογικά υλικά η παρουσία ύδατος αποτελεί έναν από τους 
σπουδαιότερους παράγοντες προσδιορισμού των ηλεκτρικών 
ιδιοτήτων. Τα μόρια του ύδατος έχουν μια φυσική, εγγενή, διπολική 
ροπή. Κατά συνέπεια, τούτο προσδίδει στο υλικό την υψηλή τιμή της 
διηλεκτρικής σταθεράς 80 σε χαμηλή συχνότητα (δηλ. στις τυπικές 
συχνότητες γεωφυσικών μετρήσεων). Επιπλέον τα διασπώμενα στο 
νερό ιόντα προκαλούν ηλεκτρική αγωγιμότητα που αποτελεί πολύ 
σημαντικό παράγοντα στους περισσότερους σχηματισμούς εδάφους 
και βράχων. Η αγωγιμότητα είναι χονδρικά ανάλογη προς τη συνολική 
περιεκτικότητα διαλυμένων στερεών και ως εκ τούτου όσο 
περισσότερα ιόντα διασπώνται στο διάλυμα τόσο υψηλότερη είναι η 
αγωγιμότητα. 
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Εικόνα 2.1.1 
 
Η διάταξη του συστήματος GPR παρουσιάζεται στην Εικόνα 2.2. 
 
 

 
Εικόνα 2.1.2 
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ  
 
Οι ιδιότητες του μέσου παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στον τρόπο 
διάδοσης του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου μέσω αυτού. Λόγω του ότι η 
σύσταση των πετρωμάτων είναι πολύπλοκη και κάθε συστατικό ενός 
σχηματισμού έχει διαφορετική συμπεριφορά με το πέρασμα του 
ηλεκτρομαγνητικού παλμού, είναι δύσκολο να υπάρξει κάποιο μοντέλο 
το οποίο να περιγράφει τις διαφοροποιήσεις στην αγωγιμότητα και 
στην διαπερατότητα όλων των πετρωμάτων. Αν για παράδειγμα κάποιο 
μέσο αποτελούνταν μόνο από ένα ή από λίγα συστατικά, για 
παράδειγμα από νερό, τότε ο καθορισμός των βασικών του 
παραμέτρων θα ήταν πολύ απλός, μιας και υπάρχουν οι σχέσεις οι 
οποίες περιγράφουν τις μεταβολές των παραμέτρων αυτών με την 
θερμοκρασία, την πίεση και τη συχνότητα. 
  
Στις ηλεκτρικές ιδιότητες των πετρωμάτων, πολύ σημαντικό ρόλο 
παίζει η ύπαρξη του νερού. Τα μόρια του νερού έχουν μια εσωτερική 
διπολική ροπή, η οποία δίνει στο σχηματισμό μια υψηλή σχετική 
διαπερατότητα στις χαμηλές συχνότητες. Επιπλέον τα ιόντα που είναι 
διαλυμένα στο νερό προκαλούν έναν ηλεκτρικό μηχανισμό 
αγωγιμότητας. Όσο δηλαδή μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση των 
διαλυμένων ιόντων στο διάλυμα, τόσο μεγαλύτερη είναι η 
αγωγιμότητα.  
 
Επίσης, η ηλεκτρική διαπερατότητα, η μαγνητική διαπερατότητα και η 
αγωγιμότητα, είναι ποσότητες οι οποίες εξαρτώνται από τη συχνότητα 
και συμπεριφέρονται διαφορετικά σε διαφορετικές συχνότητες. Σε 
γενικές γραμμές, η διηλεκτρική σταθερά μειώνεται με την αύξηση της 
συχνότητας ενώ η αγωγιμότητα αυξάνεται με τη αύξηση της 
συχνότητας. Ωστόσο η συμπεριφορά αυτών των ποσοτήτων δεν 
μεταβάλλεται ιδιαίτερα στις συχνότητες που χρησιμοποιούνται κατά 
την εφαρμογή του GPR. 
  



 

«ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ» 

Doc No P1 P66/2018 – Τεχνική Έκθεση_v1 

 

Σελίδα 12 από 45 
 

 
Εικόνα 2.1.3 Λόγοι στους οποίους οφείλεται η μείωση του πλάτους των 
ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, κατά την εκπομπή τους και τη διάδοσή τους στη γη. 
 
Το πόσο βαθιά διεισδύει ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα στο έδαφος, έχει 
μεγάλη σημασία στη γεωφυσική. Εάν το έδαφος ήταν τέλειος 
μονωτής, τότε το κύμα θα διείσδυε σε οποιαδήποτε απόσταση. Λόγω 
όμως της αγωγιμότητας των περισσότερων σχηματισμών, η 
προσπίπτουσα ενέργεια απορροφάται και το πλάτος του κύματος 
μειώνεται εκθετικά όταν διασχίζει τα αγώγιμα σώματα. Επιπλέον 
υπάρχει και η γεωμετρική διασπορά της ενέργειας όταν το κύμα δεν 
είναι επίπεδο. Για λόγους λοιπόν απλότητας, για τη μελέτη του βάθους 
διείσδυσης, το κύμα θεωρείται επίπεδο. Εκτός από τους δύο παραπάνω 
λόγους που αναφέρθηκαν, στο σχήμα (2.3) συνοψίζονται και οι 
υπόλοιποι στους οποίους οφείλεται η μείωση του πλάτους των 
κυμάτων κατά τη διάδοσή τους στη γη.  
 
Οι τομές του GPR αποτελούνται από ίχνη (ραδιογράμματα) τα οποία 
παρέχουν τις πληροφορίες σχετικά με τη θέση και τη φύση των 
υπεδάφιων δομών/στόχων. Η επεξεργασία των δεδομένων που 
προκύπτουν από τις μετρήσεις με το ραντάρ, είναι ουσιαστικά η 
εξαγωγή πληροφοριών από το σήμα που λαμβάνεται από το σύστημα 
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και η παρουσίαση των πληροφοριών αυτών με τέτοια μορφή έτσι ώστε 
να είναι εύκολη η ερμηνεία τους.  
Τα δεδομένα του ραντάρ πάντα «πάσχουν» από θόρυβο ο οποίος είναι 
γνωστός με τον όρο διάχυση (clutter). Ένα συγκεκριμένο είδος 
τέτοιου θορύβου, ο οποίος σχετίζεται με ανακλάσεις εξαιτίας της 
ανομοιογένειας του υπεδάφους, είναι και ο γεωλογικός θόρυβος. Οι 
ανακλάσεις αυτές οι οποίες προέρχονται από μικρούς στόχους, είναι 
δυνατόν να καλύψουν το σήμα που προέρχεται από τους στόχους που 
μας ενδιαφέρουν.  
 
Συνήθως οι ανωμαλίες στις περιοχές όπου βρίσκονται οι στόχοι, είναι 
εμφανείς και χωρίς να γίνει επεξεργασία των δεδομένων. Παρόλα 
αυτά, η επεξεργασία είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για την 
απομάκρυνση του θορύβου από τα δεδομένα και για την καλύτερη 
απεικόνισή τους, έτσι ώστε οι ανωμαλίες να είναι πιο εμφανείς.  
 
Πριν από κάθε επεξεργασία στο γραφείο, ακολουθείται κατά τη 
διάρκεια της λήψεως των μετρήσεων και πριν αυτές αποθηκευτούν, 
μια διαδικασία που ονομάζεται σώρευση ή υπέρθεση, (stacking), με 
σκοπό να αυξηθεί ο λόγος σήματος προς θόρυβο (SNR). Πρέπει να 
σημειωθεί πως η διαδικασία αυτή δεν μειώνει το γεωλογικό θόρυβο.  
 
Τελευταία διαδικασία είναι η ερμηνεία των δεδομένων. Αυτή είναι μια 
διαδικασία η οποία εξαρτάται κατά πολύ από το άτομο το οποίο κάνει 
την ερμηνεία και λαμβάνει χώρα μετά την επεξεργασία των 
δεδομένων. Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες τεχνικές επεξεργασίας 
περιγράφονται παρακάτω. 
 
Η ενίσχυση είναι μια διαδικασία που εφαρμόζεται στα δεδομένα για να 
αντισταθμίσει την απόσβεση του σήματος καθώς διαδίδεται στο 
υπέδαφος. Μιας και το σήμα που προέρχεται από μεγάλα βάθη είναι 
πολύ ασθενές, για αυτό το λόγο η εικόνα που λαμβάνεται για αυτά τα 
βάθη είναι δυσδιάκριτη, γεννιέται η ανάγκη για ενίσχυση έτσι ώστε να 
αντιμετωπιστεί η ισχυρή αυτή απόσβεση του σήματος του ραντάρ.  
 
Το μεγαλύτερο πρόβλημα κατά την εφαρμογή αυτού του είδους της 
επεξεργασίας, είναι ότι ενισχύεται και ο θόρυβος, ιδιαίτερα στους 
μεγάλους χρόνους. Ακόμη λόγω του ότι η απόσβεση στο έδαφος 
ποικίλει, δεν είναι εύκολο να προβλεφθεί κατά πόσο θα εξασθενήσει ο 
παλμός του ραντάρ διαπερνώντας διάφορα υλικά. Υπάρχουν διάφοροι 
τύποι ενίσχυσης αλλά το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο είναι η 
ενίσχυση αυτόματου ελέγχου (Automatic Gain Control - AGC) Η 
συγκεκριμένη ενίσχυση εξισώνει τα πλάτη του παλμού σε όλο το 
μήκος του ίχνους του ραντάρ. Η ενίσχυση είναι αντιστρόφως ανάλογη 
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με το μέγεθος του σήματος. Έτσι στις περιοχές όπου το σήμα είναι 
ασθενές, η ενίσχυση είναι μεγάλη και αντίστροφα. 
 
 
Πλεονεκτήματα της μεθόδου GPR 
 
Τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι:  

 η ταχύτητα απόκτησης δεδομένων  
 η ακρίβεια στην οριζόντια και κάθετη απεικόνιση  
 η υπεδάφια απεικόνιση υψηλής ανάλυσης και 
 ότι συγκαταλέγεται στις μη-καταστροφικές μεθόδους. 
 

 
 
Εικόνα 2.1.4: Φωτογραφία του συστήματος γεωραντάρ κατά τη διάρκεια των 
γεωφυσικών διασκοπήσεων. Η πυκνή βλάστηση αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα 
ώστε να διαφοροποιηθεί το αρχικό πλάνο γεωφυσικών διασκοπήσεων. 
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ 

Περιγραφή του εξοπλισμού & του λογισμικού (GPR) 
 Το σύστημα που χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη εφαρμογή 
αποτελείται από το: 
 Μονάδα ελέγχου – GX  
 Τη θωρακισμένη κεραία κεντρικής συχνότητας 160 ΜHz  
 Οθόνη / Ηλ. Υπολογιστής XV11 

 
του Σουηδικού Οίκου της Mala Geoscience. Τα λογισμικά πακέτα για 
την επεξεργασία και ερμηνεία των μετρήσεων είναι το Objectmapper 
(έκδοση 1.3.7) και το RADExplorer & GPR-Slice. 
 
 

 
 
Εικόνα 2.1.5: Φωτογραφία του συστήματος γεωραντάρ κατά τη διάρκεια των 
γεωφυσικών διασκοπήσεων.Ο εξοπλισμός που φαίνεται στη φωτογραφία αποτελείται 
από: -Μονάδα Ελέγχου, - θωρακισμένη κεραία κεντρικής συχνότητας 160 MHz, -
οθόνη- Η/Υ XV11, σύστημα Trimble RTK GPS R6. 
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ΓΕΩΦΥΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ/ Mala Geoscience 
Μονάδα Ελέγχου –Control Unit Θωρακισμένη κεραία συχνότητας   

160 MHz 
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Rad-Explorer 

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Δορυφορικό Σύστημα Συντεταγμένων 
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ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ / Mala Geoscience 
GPR-Slice

 
ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / Trimble  

Δορυφορικό Σύστημα Συντεταγμένων – Trimble R6 GPS receiver system
 

 

Slice 

 

system  
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2.2 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ GPS 

 
Η εξάρτηση των επιφανειακών προβολών όλων των σημείων έγινε με τη 
χρήση τοπογραφικού συστήματος RTK GPS. Στις μετρήσεις πεδίου 
χρησιμοποιήθηκε ο δέκτης Trimble R6. Η λήψη των διορθώσεων RTK 
πραγματικού χρόνου έγινε με τη χρήση GPRS σύνδεσης με τη βάση του 
συστήματος HEPOS (Hellenic Positioning System).  
 
Όλες οι συντεταγμένες των σημείων δίνονται στο Ελληνικό Γεωγραφικό 
Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ87).  

 
Εικόνα 2.2.1: δέκτης Trimble GPS RTK  R6 διπλής συχνότητας με χειριστήριο TSC2 
 
Το Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού (HEPOS) αποτελείται από ένα δίκτυο 98 
μόνιμων δορυφορικών σταθμών αναφοράς και ένα κέντρο ελέγχου που 
βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Το κέντρο ελέγχου 
επεξεργάζεται τα στοιχεία των σταθμών αναφοράς και αποστέλλει στο χρήστη 
τα δεδομένα που χρειάζεται για τον ακριβή προσδιορισμό της θέσης.  
 
Πρέπει να σημειωθεί ότι το σύστημα HEPOS είναι το επίσημο εθνικό σύστημα 
εντοπισμού και καλύπτει όλη την Ελληνική επικράτεια και δίνει ακρίβεια στον 
προσδιορισμό της θέσης οριζοντιογραφικά (Χ,Υ) 1cm και υψομετρικά (Ζ)  
2cm. 



 

«ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ» 

Doc No P1 P66/2018 – Τεχνική Έκθεση_v1 

    

Σελίδα 19 από 45 
 

 
Εικόνα 2.2.2: Χάρτης Δικτύου Σταθμών Αναφοράς του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού 
HEPOS. 
 
Με την έναρξη των εργασιών έγινε μεταφορά τοπογραφικού σημείου (ST1) 
με εξάρτηση από το Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού (HEPOS) της 
Κτηματολόγιο Α.Ε. Κατά τη διάρκεια των εργασιών πεδίου η πλοήγηση έγινε 
βάση των προκαθορισμένων γραμμών με τη χρήση του δέκτη GPS. 
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Εικόνα 2.2.3: Φωτογραφία από την τοπογραφική αποτύπωση της θέσης του κάθε 
ηλεκτροδίου κατά την διάρκεια των μετρήσεων γεω-ηλεκτρικής τομογραφίας. 
   



 

«ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ» 

Doc No P1 P66/2018 – Τεχνική Έκθεση_v1 

    

Σελίδα 21 από 45 
 

2.3 ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΓΕΩ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 
Η  ηλεκτρική  μέθοδος   ονομάζεται  επίσης  και  “μέθοδος της  ειδικής  
ηλεκτρικής αντίστασης” ή “μέθοδος συνεχούς ρεύματος”. Συνίσταται στην  
εισαγωγή ρεύματος στη Γη με  τη βοήθεια δύο ηλεκτροδίων και στην μέτρηση  
της διαφοράς δυναμικού σε δύο άλλα. Μπορούμε έτσι να έχουμε μια μέτρηση 
της αντίστασης η οποία μπορεί να αναχθεί σε  τιμή  ειδικής  ηλεκτρικής  
αντίστασης  του  χώρου  που  δειγματοληπτείται  μέσω  μιας μαθηματικής  
σχέσης.  Η  ποσότητα  την  οποία  μετρούμε  ονομάζεται  φαινόμενη  ειδική 
ηλεκτρική  αντίσταση  γιατί  αλλάζει  όταν  αλλάζει  η  γεωμετρία  της  
διάταξης  μέτρησης.  
 
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Γη είναι ανομοιογενής και ανισότροπη. 
Η φαινόμενη ειδική ηλεκτρική αντίσταση του εδάφους είναι κατά κάποιο 
τρόπο μία  τεχνητή  έννοια  που  αποτελεί  δείκτη  των  πραγματικών  
ειδικών  αντιστάσεων  των σχηματισμών  και  δομών  που  βρίσκονται  στον  
χώρο  δειγματοληψίας. Οι  ειδικές  αυτές αντιστάσεις εξαρτώνται άμεσα από 
την τιμή της υγρασίας που υπάρχει στους πόρους και τα  διάκενα  των  
σχηματισμών  και  των  δομών.  Επομένως,  εξαρτώνται  άμεσα  από  το 
πορώδες των υλικών αυτών, δηλαδή έμμεσα από την ποιότητά τους. Αυτό 
αποτελεί και την αρχή λειτουργίας της μεθόδου, εφ’ όσον μπορούμε να 
ανιχνεύσουμε στο υπέδαφος δομές που παρουσιάζουν διαφορετικές ειδικές 
αντιστάσεις. 
 

 

Εικόνα 2.3.1: Απεικόνιση των ισοδυναμιών γραμμών και των γραμμών ρεύματος σε ένα 
ζεύγος ηλεκτροδίων A και B σε ομογενές ημιχώρο.  
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Η καμπύλη που απεικονίζει τη συνδυασμένη επίδραση της ευαισθησίας, 
δείχνει ότι η ζώνη που επηρεάζεται περισσότερο βρίσκεται σε ένα βάθος ίσο 
με το διάστημα, d, δύο διαδοχικών ηλεκτροδίων. H απόσταση μεταξύ των 
ηλεκτροδίων ρεύματος πρέπει  να επιλέγεται, έτσι ώστε το έδαφος να 
ενεργοποιείται στο επιθυμητό βάθος και να είναι τουλάχιστον ίση με αυτό το 
βάθος. Η συνθήκη αυτή δημιουργεί βέβαια πρακτικά προβλήματα στο να 
επιτευχθεί το βάθος διείσδυσης με απλές γεω--ηλεκτρικές μεθόδους, που 
οφείλονται στη δυσκολία ανάπτυξης μεγάλων αποστάσεων με καλώδια και τη 
χρησιμοποίηση μεγάλης ισχύος οργάνων. 
 
Οι πιο γνωστές διατάξεις που έχουν περισσότερο χρησιμοποιηθεί μέχρι 
σήμερα είναι οι διατάξεις «Wenner» και «Schlumberger». Η φαινόμενη 
ειδική αντίσταση (Φ.Ε.Α.) στη διάταξη Wenner δίδεται από τη σχέση: 

 
Ρα=2πα * ΔV/I 

 
ενώ η φαινόμενη ειδική αντίσταση για τη διάταξη Schlumberger δίδεται από 
τη σχέση:  

Ρα= π L2/2l (ΔV/I) 
 

 

Εικόνα 2.3.2:  Εικόνα των κύριων διατάξεων που χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια της 
μελέτης.  
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Διάταξη Dipole-Dipole. Η διάταξη αυτή αποτελείται από δύο ζεύγη 
ηλεκτροδίων ίσου μήκους, ενός ζεύγους ηλεκτροδίων ρεύματος και ενός 
ζεύγους ηλεκτροδίων δυναμικού. Η απόσταση μεταξύ των ζευγών αυτών 
είναι κατά κανόνα μεγαλύτερη εκείνης των ατομικών ζευγών. Διάφορες 
γεωμετρικές διατάξεις μπορούν να σχεδιασθούν βασισμένες στο σχετικό 
προσανατολισμό των ζευγών.  
 

 

Εικόνα 2.3.3: Δισδιάστατη απεικόνιση της διάταξης των ηλεκτροδίων για μέτρηση διπόλου-
διπόλου.
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Εικόνα 2.3.4: Παράδειγμα από ψευδοτομής ειδικής αντίστασης, μετρούμενης ειδικής αντίστασης, και αντεστραμμένης τομής με την 
τοπογραφική πληροφορία. 
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Εικόνα 2.3.5: Φωτογραφίες του συστήματος Terrameter LS στο πεδίο. 
 
 
 
ΓΕΩΦΥΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΩ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 

/ ABEM Instruments 
Σύστημα Terrameter LS Πολύκλωνα Καλώδια 

Εικόνα 2.3.6: Φωτογραφίες του συστήματος Terrameter LS με τα πολύκλωνα 
καλώδια και τα παρελκόμενα (ηλεκτρόδια, συνδετήρες 12 V μπαταρία. 
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Εικόνα 2.3.7: Απόσπασμα από το τεχνικό φυλλάδιο του συστήματος Terrameter LS 
με τις τεχνικές προδιαγραφές.  
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Εικόνα 2.3.6: Σχηματική απεικόνιση της γεω-ηλεκτρικής τομής σε πλήρη διάταξη. 
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3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ 

 
Οι εργασίες πεδίου έλαβαν χώρα την περίοδο 31/10 με 05/11/2018 
ενώ η ανάλυση, επεξεργασία, ερμηνεία των δεδομένων και η 
σύνταξη της Προκαταρκτικής Τεχνικής Έκθεσης έγιναν από τις 
05/11/2018 έως 14/11/2018.  
 
Οι θέσεις των γεωφυσικών διασκοπήσεων με τις μεθόδους του 
γεωραντάρ και της γεω-ηλεκτρικής τομογραφίας ακολούθησαν τον 
αρχικό σχεδιασμό στις επιλεγμένες περιοχές Πολεοδόμησης και 
Ανάπτυξης. Διαφοροποιήσεις στον αρχικό σχεδιασμό προέκυψαν 
κυρίως λόγω περιορισμένης προσβασιμότητας λόγω φρακτών και 
παρουσίας συγκεντρωμένων υλικών επιχωμάτωσης. Οι αλλαγές από 
τον αρχικό σχεδιασμό των διαδρομών έγιναν σε συνεργασία με το 
Γεωλόγο Βασίλη Περλέρο.   
 
Ιδιαίτερες δυσκολίες συναντήθηκαν, κατά τις εργασίες πεδίου, λόγω 
της κατά τόπους παρουσία πληθώρας μεταλλικών αντικειμένων και 
υλικών επιχωμάτωσης στην επιφάνεια σάρωσης, φυσικών εμποδίων 
(δέντρα, θάμνοι, πυκνή βλάστηση) καθώς και από την παρουσία 
μεταλλικού πλέγματος στα τσιμεντένια τεμάχια στην επιφάνεια 
(pavement) κυρίως σε περιοχές στο νότιο τμήμα  του αεροδιαδρόμου 
(Taxi way) .  
 
Παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες ο χώρος μελέτης χαρτογραφήθηκε 
με τη καλύτερη, δεδομένων των συνθηκών, ανάλυση για τις ανάγκες 
της συγκεκριμένης έρευνας. 

 
Πραγματοποιήθηκαν συνολικά  104 τομές γεωραντάρ συνολικού 
μήκους 16.433,8 μ. ενώ ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε 13.500,00 
μ. ενώ παράλληλα έγιναν 5 γεω-ηλεκτρικές τομές μήκους 100 μ. με 
απόσταση ηλεκτροδίων α=2,5 μ. στην 1η και α=5 μ. στις υπόλοιπες.  
 
Οι θέσεις των τομών  γεωραντάρ (2-D profiles) παρουσιάζονται στα 
συνημμένα διαγράμματα στη συνέχεια και στους χάρτες 
πληροφόρησης της μελέτης Γεωλογικής καταλληλότητας των 
περιοχών Πολεοδόμησης και Ανάπτυξης. Στα παραρτήματα δίδονται 
οι τομές των Γεωραντάρ και των  γεω-ηλεκτρικών  τομογραφιών   
(παράρτημα Α και  Β αντίστοιχα). 
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Περιοχές Α-Π2 & Α-Α1 
Ραδιογράμματα Νο1-51 
Γεω-ηλεκτρική Τομή ERT-4 
 
 

 
 
Εικόνα 3.1: Εικόνα από το τοπογραφικό σκαρίφημα για τις περιοχές ΑΠ-2 και Α-Α1 
με τις πορείες των διασκοπήσεων με το γεωραντάρ. Πραγματοποιήθηκαν 51 τομές 
συνολικού μήκους 8.987,5 μ.  
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Περιοχές Α-Π5 & Α-Π6 
Ραδιογράμματα Νο52-83 
Γεω-ηλεκτρικές Τομές ERT-1,2 & 3 
 
 

 
 
Εικόνα 3.2: Εικόνα από το τοπογραφικό σκαρίφημα για τις περιοχές ΑΠ-5 και ΑΠ-6 
με τις πορείες των διασκοπήσεων με το γεωραντάρ. Πραγματοποιήθηκαν 21 τομές 
συνολικού μήκους 5.157,8 μ.  
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Περιοχή ΠΜ-Π1 
Ραδιογράμματα Νο84-104 
Γεω-ηλεκτρική Τομή ERT-5 
 

 
Εικόνα 3.3: Εικόνα από το τοπογραφικό σκαρίφημα για την περιοχή ΠΜ-Π1 με τις 
πορείες των διασκοπήσεων με το γεωραντάρ. Πραγματοποιήθηκαν 20 τομές 
συνολικού μήκους 2.288,5 μ.  
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4.0 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
Η αξιολόγηση των γεωφυσικών διασκοπήσεων κρίνεται πετυχημένη, 
αναφορικά με τον αρχικό στόχο της έρευνας.  
 
Το βάθος διείσδυσης του ηλεκτρομαγνητικού παλμού σε σχέση με 
την ανάλυση των δεδομένων (Ραδιογράμματα) κρίνεται ιδιαίτερα 
ικανοποιητική. Τοπικά, σε σημεία με τσιμεντένια τεμάχια με πυκνό 
οπλισμό είχαμε ισχυρή απόσβεση του ηλεκτρομαγνητικού παλμού. Οι 
"στόχοι" που σχετίζονται με την παρουσία υπόγειων δικτύων και 
θαμμένων υποδομών διακρίνονται χαρακτηριστικά και από τις δύο 
μεθοδολογίες που εφαρμόστηκαν. 
 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βήματα επεξεργασίας και ανάλυσης 
των δεδομένων ώστε να προκύψουν τα τελικά αποτελέσματα βάση 
των οποίων έγινε η ερμηνεία και η αποτύπωση των «στόχων» στο 
τοπογραφικό υπόβαθρο.  

 
 
4.1 ΑΝΑΛΥΣΗ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΡΑΔΙΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 
Τα δεδομένα του ραντάρ πάντα «πάσχουν» από θόρυβο ο οποίος 
είναι γνωστός µε τον όρο διάχυση (clutter). Ένα συγκεκριμένο είδος 
τέτοιου θορύβου, ο οποίος σχετίζεται µε ανακλάσεις εξαιτίας της 
ανομοιογένειας του υπεδάφους, είναι και ο γεωλογικός θόρυβος. Οι 
ανακλάσεις αυτές οι οποίες προέρχονται από μικρούς στόχους, είναι 
δυνατόν να καλύψουν το σήμα που προέρχεται από τους στόχους 
που µας ενδιαφέρουν. Συνήθως οι «ανωμαλίες» στις περιοχές όπου 
βρίσκονται οι στόχοι, είναι διακριτές και χωρίς να γίνει επεξεργασία 
των δεδομένων.  
 
Η επεξεργασία είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για την απομάκρυνση 
του θορύβου από τα δεδομένα και για την καλύτερη απεικόνισή 
τους, έτσι ώστε οι «επιφάνειες ανάκλασης» να είναι πιο διακριτές. 
Πριν την επεξεργασία στο γραφείο, κατά τη διάρκεια της λήψεως 
των μετρήσεων και πριν αυτές αποθηκευτούν, έγινε μια διαδικασία 
που ονομάζεται σώρευση, (stacking), µε σκοπό να αυξηθεί ο λόγος 
σήματος προς θόρυβο (SNR). Πρέπει να σημειωθεί πως η διαδικασία 
αυτή δεν επηρεάζει το «γεωλογικό θόρυβο».  
 
 
  



 

 

 Ενίσχυση 
 
Η ενίσχυση είναι µια διαδικασία που 
να αντισταθμίσει την απόσβεση του 
υπέδαφος. Μιας και το 
πολύ ασθενές, για αυτό το λόγο η εικόνα που
τα βάθη είναι δυσδιάκριτη, γεννιέται η ανάγκη για ενίσχυση έτσι 
ώστε να αντιμετωπιστεί
ραντάρ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα
είδους της επεξεργασίας, είναι ότι ενισχύεται και 
ιδιαίτερα στους μεγάλους
 
Ακόμη λόγω του ότι η απόσβεση στο έδαφος ποικίλει, δεν είναι 
εύκολο να προβλεφθεί κατά πόσο θα εξασθενήσει ο 
ραντάρ διαπερνώντας διάφορα υλικά. 
έγινε χρήση της ενίσχυση 
Control - AGC). Η συγκεκριμένη 
παλμού σε όλο το μήκος
αντιστρόφως ανάλογη µε το 
περιοχές όπου το σήμα
αντίστροφα. 
 

 Φίλτρο διέλευσης ζώνης συχνοτήτων
 

Εφαρμόστηκε συνδυασμός
και χαμηλών συχνοτήτων 
συχνοτήτων όπως 
συχνοτήτων που βρίσκονται εκτός της περιοχής που έχει οριστεί ως 
pass band.  
 
 
 

 
Εικόνα 4.1: Εικόνα από το λογισμικό 
φίλτρο διέλευσης και αποκλεισμού
πρωτογενή δεδομένα. 
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Ενίσχυση (Gain) 

Η ενίσχυση είναι µια διαδικασία που εφαρμόζεται στα δεδομένα
την απόσβεση του σήματος καθώς διαδίδεται στο 

υπέδαφος. Μιας και το σήμα που προέρχεται από μεγάλα
πολύ ασθενές, για αυτό το λόγο η εικόνα που λαμβάνεται
τα βάθη είναι δυσδιάκριτη, γεννιέται η ανάγκη για ενίσχυση έτσι 

αντιμετωπιστεί η ισχυρή αυτή απόσβεση του σήματος
μεγαλύτερο πρόβλημα κατά την εφαρμογή

είδους της επεξεργασίας, είναι ότι ενισχύεται και 
μεγάλους χρόνους.  

λόγω του ότι η απόσβεση στο έδαφος ποικίλει, δεν είναι 
εύκολο να προβλεφθεί κατά πόσο θα εξασθενήσει ο 
ραντάρ διαπερνώντας διάφορα υλικά. Στη συγκεκριμένη μελέτη 

ενίσχυση αυτόματου ελέγχου (Automatic 
συγκεκριμένη ενίσχυση εξισώνει τα πλάτη του 

μήκος του ίχνους του ραντάρ. Η ενίσχυση είναι 
αντιστρόφως ανάλογη µε το μέγεθος του σήματος

σήμα είναι ασθενές, η ενίσχυση είναι 

διέλευσης ζώνης συχνοτήτων 

συνδυασμός φίλτρων διέλευσης υψηλών 
συχνοτήτων «High pass», ένα φίλτρο διέλευσης ζώνης 

συχνοτήτων όπως ονομάζεται, στοχεύοντας την απομάκρυνση 
που βρίσκονται εκτός της περιοχής που έχει οριστεί ως 

: Εικόνα από το λογισμικό RadExplorer όπου γραφικά απεικονίζεται το
και αποκλεισμού ζώνης συχνοτήτων όπως εφαρμόστηκε στα 

  

Τεχνική Έκθεση_v1 

δεδομένα για 
καθώς διαδίδεται στο 

μεγάλα βάθη είναι 
λαμβάνεται για αυτά 

τα βάθη είναι δυσδιάκριτη, γεννιέται η ανάγκη για ενίσχυση έτσι 
σήματος του 

εφαρμογή αυτού του 
είδους της επεξεργασίας, είναι ότι ενισχύεται και ο θόρυβος, 

λόγω του ότι η απόσβεση στο έδαφος ποικίλει, δεν είναι 
εύκολο να προβλεφθεί κατά πόσο θα εξασθενήσει ο παλμός του 

Στη συγκεκριμένη μελέτη 
utomatic Gain 

ενίσχυση εξισώνει τα πλάτη του 
του ίχνους του ραντάρ. Η ενίσχυση είναι 

. Έτσι στις 
ση είναι μεγάλη και 

διέλευσης υψηλών «Low pass» 
, ένα φίλτρο διέλευσης ζώνης 

στοχεύοντας την απομάκρυνση 
που βρίσκονται εκτός της περιοχής που έχει οριστεί ως 

 

όπου γραφικά απεικονίζεται το 
όπως εφαρμόστηκε στα 
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 Πρωτογενή δεδομένα (αρχείο τύπου *.rad) 
 

 
 
Εικόνα 4.2: Εικόνα από τα πρωτογενή δεδομένα, Ραδιόγραμμα Νo1. 
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 Δεδομένα μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας 
 

 
 
 Εικόνα 4.3: Εικόνα από τα δεδομένα μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης και 
επεξεργασίας του Ραδιογράμματος Νο1. 
 
Στην παραπάνω εικόνα απεικονίζεται το ραδιόγραμμα Νο1 μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάλυσης και επεξεργασίας με το 
λογισμικό RadExplorer. 
 
4.2 ΑΝΑΛΥΣΗ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΜΩΝ ΓΕΩ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 
Πριν από τη συλλογή των δεδομένων το σύστημα «Terrameter LS 
του Σουηδικού οίκου της ABEM Instruments είχε βαθμονομηθεί στο 
εργαστήριο του κατασκευαστικού οίκου.  
 
Για την διασφάλιση της συλλογής ποιοτικών δεδομένων 
χρησιμοποιήθηκε φίλτρο όπου όταν η τιμή της «τυπικής απόκλισης» 
είναι μεγαλύτερη του 10% η τιμή της «ειδικής αντίστασης» να 
υπολογίζεται εκ νέου. Ο δε αριθμός των «υπερθέσεων» (stacking) 
για τον υπολογισμό της «τυπικής απόκλισης ήταν τέσσερις. 
 
Για να επιτευχθεί η καταγραφή της ειδικής αντίστασης σε βάθος έως 
και 25-30 μ. από την επιφάνεια οι μετρήσεις έγιναν με τις διατάξεις 
«Schlumberger» & «Dipole-Dipole» με ανάπτυγμα ηλεκτροδίων ανά 
2,5 & 5,0 μ. 
 

Βάθος (μ.) 

Αριθμός Ίχνους 

Ηλεκτρομαγνητικός 
Παλμός 

Απόσταση σε μ. 
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Το πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε για την αντιστροφή των 
πρωτογενών δεδομένων είναι το πρόγραμμα RES2DINV (Rapid 2-D 
Resistivity & IP inversion using the least-squares method).
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Εικόνα 4.4: Εικόνα από την αναφορά που ετοιμάζει το λογισμικό μετά την ολοκλήρωση της 1ης γεω-ηλεκτρικής τομής. 
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Εικόνα 4.5: Εικόνα από την ψευδοτομή Νο1 τομής με την διάταξη Schlumberger. 
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Εικόνα 4.6: Εικόνα από την ψευδοτομή Νο1 τομής με την διάταξη Dipole-Dipole. 
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Εικόνα 4.5: Εικόνα από την γεω-ηλεκτρική τομή Νο1 μετά την αντιστροφή και τοπογραφική διόρθωση

ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ» 

66/2018 – Τεχνική Έκθεση_v1 

Σελίδα 40 από 45 

ηλεκτρική τομή Νο1 μετά την αντιστροφή και τοπογραφική διόρθωση. 
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5.0 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Από την αναλυτική επεξεργασία και ερμηνεία των δεδομένων από τις 
γεωφυσικές διασκοπήσεις προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα: 
 

 Στα δεδομένα με τη μέθοδο του γεωραντάρ η λογαριθμική 
ενίσχυση του σήματος με τη χρήση φίλτρων αυτόματου έλεγχου 
επέτρεψαν την ενίσχυση του ασθενούς παλμού σε βάθος έως και 
7,5 μ. από την επιφάνεια του εδάφους (Εικ. 5.2 & 5.3). Εξαίρεση 
αποτελεί η νότια  περιοχή (Α-Α1) του αεροδιαδρόμου (taxiways) 
λόγω της παρουσίας τσιμεντένιων οπλισμένων (μεταλλικό 
πλέγμα) μπλοκ στην εποιφάνεια  (Εικ. 5.4). Αντίστοιχα στις γεω-
ηλεκτρικές τομές επιτεύχθηκε το επιθυμητό βάθος διερεύνησης 
(25-30 μ. από την επιφάνεια του εδάφους).   
 

 Έχουν χαρτογραφηθεί και αποτυπωθεί οι στρωματογραφικές 
ακολουθίες έως το βάθος ενδιαφέροντος καθώς και τα κυριότερα 
θαμμένα δίκτυα. Το κυρίαρχο επιφανειακό στρώμα αποτελούν οι 
Τεχνητές Επιχώσεις που αποτυπώνονται στις περισσότερες τομές 
με χαρακτηριστική ακρίβεια.  Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 
στο Παράρτημα Γ.  
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Εικόνα 5.1: Εικόνα από το λογισμικό GPSlice 3-διάστατης απεικόνισης επιλεγμένων 
ραδιογραμμάτων για την περιοχή μελέτης ΜΠ-Π1. 
 

 Οι χαρακτηριστικοί ορίζοντες ανάκλασης (γεωραντάρ) 
σχετίζονται με επαφές σχηματισμών (Εικ. 5.2) με όμοιες 
ηλεκτρικές ιδιότητες (διηλεκτρική σταθερά ε). Αντίστοιχα στις 
τομές γεω-ηλεκτρικής τομογραφίες οι χαρακτηριστικές επαφές 
οριοθετούν ορίζοντες με παρόμοιες ηλεκτρικές ιδιότητες 
(φαινόμενη ειδική αντίσταση ρ). 

 

 
Εικόνα 5.2: Εικόνα από το Ραδιόγραμμα Νο39 με το λογισμικό RadExplorer μετά 
την ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων. 
 

 Οι εικόνες στο Παράρτημα Γ έχουν προκύψει από την 
συναξιολόγηση των γεω-ηλεκτρικών τομών με τα 
ραδιογράμματα και τον συσχετισμό τους από τα γεωλογικά και  
τα δεδομένα όπως αυτά παρουσιάζονται από την ερμηνεία των 
γεωτρήσεων. Το πάχος των τεχνικών επιχώσεων που υπέρκειται 
των γεωλογικών σχηματισμών κυμαίνεται ανά περιοχή: 
 

Περιοχές προς πολεοδόμηση :  

- Περιοχή προς πολεοδόμηση Α-Π2 : 1,5 – 3,0 

- Περιοχή προς πολεοδόμηση Α-Π5 : 1,5 – 3,5 

- Περιοχή προς πολεοδόμηση Α-Π6 : 1,5 – 6,0 

Ζώνη Ανάπτυξης Α-Α1 :  1,5 – 7,5 

Περιοχή Παράκτιου Μετώπου :  

- Περιοχή προς πολεοδόμηση ΠΜ-Π1 : 0,7 – 2,5 
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Εικόνα 5.3: Εικόνα από το Ραδιόγραμμα Νο1 με το λογισμικό RadExplorer μετά την 
ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων. Οι ορίζοντες προκύπτουν από την κοινή 
αξιολόγηση γεωφυσικών και γεωτεχνικών δεδομένων. 

 
 

 
 
Εικόνα 5.4: Εικόνα από το Ραδιόγραμμα Νο19 με το λογισμικό RadExplorer. Τομή 
Νο 19 είναι πάνω στον αεροδιάδρομο όπου από το 35ο μ. έως το 135ο εμφανίζεται 
ισχυρή απόσβεση του ηλεκτρομαγνητικού παλμού λόγω της παρουσίας 
τσιμεντένιων οπλισμένων μπλοκ. 
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