ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΓΕΩΦΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΤ GEORADAR
Η αρχι λειτουργίασ είναι θ ίδια με τα ραντάρ που χρθςιμοποιοφνται ςτθν
αεροναυτιλία και ςτθν ναυςιπλοΐα με κφρια διαφορά τθν λειτουργία ςε χαμθλότερεσ
ςυχνότθτεσ, ώςτε ο θλεκτρομαγνθτικόσ παλμόσ να ειςζλκει ςτο ζδαφοσ. Ο εκπεμπόμενοσ
παλμόσ ανακλάται ςε κάκε αςυνζχεια-διεπιφάνεια που μεταβάλει τθν διθλεκτρικι ςτακερά
ι τθν αντίςταςθ.
H ςυχνότθτα λειτουργίασ ρυκμίηει το βάκοσ διείςδυςθσ του παλμοφ. Αυτό γίνεται με
τθν ίδια ςυςκευι απλά με τθν χριςθ διαφορετικισ κεραίασ. Η επιλογι τθσ κεραίασ για τθν
ζρευνα (ουςιαςτικά επιλογι ςυχνότθτασ) αφορά όχι μόνο το βάκοσ αλλά και τθν διακριτικι
ικανότθτα γιατί χαμθλότερθ ςυχνότθτα ςθμαίνει μεγαλφτερο βάκοσ ζρευνασ αλλά και
μικρότερθ διακριτικι ικανότθτα – δθλαδι μποροφμε να διακρίνουμε πιο μεγάλα
αντικείμενα χάνοντασ κάποια μεγαλφτερα.
Η ιςχφσ τθσ ανάκλαςθσ – δθλαδι το πόςο ποςοςτό του ςιματοσ κα ανακλαςτεί –
εξαρτάται από τθν διαφορά των υλικών και ο τφποσ είναι ο ίδιοσ με τον κλαςικό τφπο τθσ
οπτικισ φυςικισ. Αρα θ ανάκλαςθ είναι κάτι ςχετικό (αδιάςτατο μζγεκοσ) αφοφ το πόςο
ςιμα επιςτρζφει δεν αποτελεί κριτιριο για να προςδιορίςουμε τα υλικά ι τισ φυςικζσ
παραμζτρουσ τουσ. Απλά θ μζκοδοσ μπορεί να χαρτογραφιςει με λεπτομζρεια όλεσ τισ
μεταβολζσ ςτο υπζδαφοσ αφοφ κεωρείται θ γεωφυςικι μζκοδοσ με τθν μεγαλφτερθ
διακριτικι ικανότθτα (ικανότθτα να διακρίνει μικροφ μεγζκουσ ςτόχουσ (αντικείμεναγεωλογικζσ ςτρώςεισ-κενά κ.α.)
Διακζτουμε το Sir3000 του αμερικάνικου οίκου GSSI που είναι και ο πρώτοσ
καταςκευαςτισ εμπορικοφ μθχανιματοσ γεωραντάρ και ςυνοδεφεται από κάρτ με ςυςκευι
μζτρθςθσ απόςταςθσ που μπορεί να ρυκμίςει και τθν καταγραφι βάςθ του μικουσ.
Επιπλζον διακζτουμε τρείσ διαφορετικζσ κεραίεσ για βάκθ από 60 εκατοςτά μζχρι 18 μζτρα
(ςε βράχο). Σε εδάφθ μόνο το βάκοσ ζρευνασ φτάνει τα 12 μζτρα.

Εικόνα Η ςυςκευι του Γεωραντάρ με τον μθχανιςμό μετριςεωσ αποςτάςεων.

Το μθχάνθμα Sir 3000 τθσ εταιρείασ GSSI

Εικόνα 1 Η κεραία των 400 Μhz που χρθςιμοποιείται κυρίωσ για εντοπιςμό δικτφων

Εικόνα 2 Η κεραία των 200 Mhz που χρθςιμοποιείται για βάκθ μζχρι 15 μζτρων για
γεωτεχνικοφσ κυρίωσ ςκοποφσ

Εικόνα 3 Η κεραία των 100 Mhz ςε monostatic mode δθλαδι πομπόσ και δζκτθσ μαηί για
βάκθ μζχρι 15 μζτρων.

Εικόνα 4 Η ίδια κεραία (των 100 Mhz) με ξεχωριςτό δζκτθ και πομπό ζχει τθν δυνατότθτα να
ερευνιςει τθν γεωλογία μζχρι βάκουσ 25 μζτρων.

Εικόνα 5 Η κεραία αυτι κατεβαίνει ςε γεωτριςεισ και με κατευκυνόμενθ εκπομπι μπορεί
να ελζγξει περιμετρικά (360 μοίρεσ) ςε ακτίνα 15 μζτρων

