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Γεωηλεκτρική τομογραφία 

Η Ηλεκτρικι Σομογραφία είναι μια ευζλικτθ, γριγορθ και οικονομικά αποδοτικι τεχνικι για 

τθ χαρτογράφθςθ τθσ υποεπιφανειακισ δομισ. Καλφπτει ζνα ευρφ φάςμα ειδικισ 

αντίςταςθσ που κυμαίνεται από <1 Ohm.m ζωσ αρκετζσ χιλιάδεσ Ohm.m. τθν Ηλεκτρικι 

Σομογραφία, τα διςδιάςτατα (2D) δεδομζνα ειδικισ αντίςταςθσ που δθμιουργικθκαν με τθ 

χριςθ πολλαπλϊν θλεκτροδίων που οδιγθςαν ςε ψευδοτομζσ υψθλισ πυκνότθτασ με 

πυκνι δειγματολθψία φαινομζνων μετριςεων αντίςταςθσ ςε ρθχό βάκοσ που κυμαίνεται 

από επιφάνεια μζχρι βάκοσ 30 m ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα.. 

Η βαςικι ιδζα τθσ μεκόδου αντίςταςθσ είναι θ ειςαγωγι ςτο ζδαφοσ ενόσ εναλλαςςόμενου 

ρεφματοσ άμεςθσ ι χαμθλισ ςυχνότθτασ με τθ βοικεια δφο θλεκτροδίων (μεταλλικϊν 

δεςμϊν C1 και C2) ςυνδεδεμζνων με τουσ ακροδζκτεσ μιασ φορθτισ πθγισ ςυςςωρευτϊν. 

Η προκφπτουςα δυνθτικι κατανομι ςτο ζδαφοσ, χαρτογραφθμζνθ με δφο ανιχνευτζσ 

(μεταλλικοί κόμβοι Ρ1 και Ρ2), είναι ικανι να δϊςει πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν θλεκτρικι 

κατανομι κάτω από τθν επιφάνεια. 

Η μζκοδοσ χρθςιμοποιικθκε εκτενϊσ από το προςωπικό μασ προκειμζνου να αποκτθκοφν 

πλιρεισ ποςοτικζσ γεωλογικζσ πλθροφορίεσ τθσ γεωλογικισ δομισ μζχρι βάκουσ 30 μ. ε 

διάφορεσ περιοχζσ ακόμθ και ςε πολφπλοκα εδάφθ. 

Κατά τθν εφαρμογι τθσ  μεκοδολογίασ  αυτισ   επιτυγχάνεται  θ  όςο το δυνατόν 

πλθρζςτερθ πλθροφόρθςθ  για τθν ςτρωματογραφία  ςτθν  περιοχι  ενδιαφζροντοσ  για  

διάφορα  βάκθ.   

Κατ’ αυτό τον τρόπο  εξάγονται χριςιμα και  ακριβι ςυμπεράςματα  που αφοροφν  τα 

κάτωκι: 

α)  Εντοπιςμόσ  των   κυρίαρχων  γεωφυςικϊν ανωμαλιϊν    

β)  Μορφολογία του υποβάκρου. 

γ)  Εντοπιςμόσ  των  κφριων  γεωμετρικϊν  ςτοιχείων των γεωφυςικϊν  ανωμαλιϊν όπωσ 

ριγματα, αςκενι ςτρϊματα (weak layers), ζγκοιλα κακϊσ επίςθσ και το εφροσ  αυτϊν,  

βάκοσ  κτλ.   

Η  εξάρτθςθ των γεωφυςικϊν τομϊν πραγματοποιείται  με φορθτό GPS . 

Σα αποτελζςματα του γεωερευνθτικοφ  προγράμματοσ, βρίςκονται ςε αυςτθρι  ςυςχζτιςθ  

με το Ελλθνικό  γεωδαιτικό ςφςτθμα αναφοράσ   για οποιαδιποτε μελλοντικι  χριςθ και 

αξιοποίθςθ αυτϊν. 

Προκαταρκτικι ερμθνεία των μετριςεων κακϊσ και  ποιοτικόσ ζλεγχοσ (quality control)  

γίνεται κατά τθν διάρκεια των μετριςεων ςτθ φπαικρο, θ τελικι δε επεξεργαςία 

παρουςιάηεται ςε τεχνικι ζκκεςθ. 
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Μια τυπικι επεξεργαςμζνθ τομι θ οποία αντιπροςωπεφει πραγματικζσ επιφανειακζσ 

αντιςτάςεισ παρουςιάηεται ςτο ακόλουκο ςχιμα. 

 

 

 
 


