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1. EIΑΓΩΓΖ 
 

Ζ γεσθπζηθή έξεπλα θαη ραξηνγξάθεζε ηνπ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ ζηελ 

Μαγνύια Εεξέιηα ηνπ Γήκνπ Αικπξνύ (Δηθόλα 1.1.) πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ 

πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Αικπξνύ θαη ηνπ Ηδξύκαηνο 

Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο (Η.Σ.Δ.).  Οη έξεπλεο ρξεκαηνδνηήζεθαλ από ηνλ Γήκν 

Αικπξνύ θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο, 

Αξραηνινγίαο θαη Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο (Η.Α.Κ.Α.) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Βόινπ 

(θαζ. Αληίθιεηα Μνπλδξέα-Αγξαθηώηε) θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ - ΗΓ’ ΔΠΚΑ 

Βόινπ (Γξ. Βάζσ Ρνληήξε θαη Γξ. Κώζηα Βνπδαμάθε).  ηόρνο ησλ εξεπλώλ ήηαλ ε 

δηεξεύλεζε ηνπ ππεδάθνπο ζηελ πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη πάλσ ζηελ καγνύια θαη ηνπ 

ρώξνπ πνπ εθηείλεηαη θπξίσο λόηηα θαη δπηηθά απηήο γηα ηνλ εληνπηζκό 

αξρηηεθηνληθώλ ιεηςάλσλ θαη ηελ θαζνδήγεζε κειινληηθώλ αλαζθαθώλ πνπ 

ζηνρεύνπλ ζηελ αλάδεημε ηεο πεξηνρήο. 

 

 
Δηθόλα 1.1. Ζ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Nνκνύ Μαγλεζίαο ζηελ νπνία δηαθξίλεηαη ν Αικπξόο θαη ε ζέζε 

ηεο καγνύιαο Εεξέιηα (από δνξπθνξηθέο εηθόλεο ηνπ Google Earth). 

 

Αικπξόο 
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1.1 Σνπνγξαθία θαη Γεωινγία ηεο πεξηνρήο ηεο Μαγνύιαο Εεξέιηα 

Ζ καγνύια Εεξέιηα απνηειεί κία ζεκαληηθή πξντζηνξηθή ζέζε ηνπ Κξόθηνπ 

πεδίνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Αικπξνύ (πεξίπνπ 3-4Km λόηην-δπηηθά ηεο 

Δπμεηλνύπνιεο θαη ηνπ Αικπξνύ) (Δηθόλεο 1.2., 1.3., 1.4) κία πεξηνρή πνπ δελ έρεη 

δηεξεπλεζεί ζπζηεκαηηθά ζε ζρέζε κε ηηο πεξηνρέο ηεο Λάξηζαο, Βόινπ θαη Καξδίηζαο.   

 

 

Δηθόλα 1.2.  Σξηζδηάζηαηε απεηθόληζε ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο καγνύιαο Εεξέιηα κε ππέξζεζε 

δνξπθνξηθήο εηθόλαο από ην Google Earth.  Γηαθξίλεηαη ν γήινθνο θαη νη δύν ιίκλεο. 
 

ηελ πεξηνρή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη γεσθπζηθέο δηαζθνπήζεηο εληνπίδνληαη 

Σεηαξηνγελείο αιινύβηεο θαη δηινύβηεο απνζέζεηο, νη νπνίεο απνηεινύληαη από δηάθνξεο 

πξνζρώζεηο θαη θνξήκαηα νξέσλ, αξγίινπο, άκκνπο, ιαηύπεο θαη θξνθάιεο ελώ πξνο ηα 

λόηηα εκθαλίδεηαη ν Άλσ Κξεηηδηθόο αζβεζηόιηζνο. ηελ εηθόλα 1.5. θαίλεηαη κία 

ζπλνπηηθή γεσινγηθή ηνκή ησλ ζρεκαηηζκώλ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο κε 

δηεύζπλζε ΝΑ-ΒΓ. 

Ζ καγνύια βξίζθεηαη ζηελ επξύηεξε πεξηνρή πδξνβηόηνπνπ πνπ απνηειείηαη από 

δύν ζρεδόλ θπθιηθέο ιίκλεο (αθηίλαο 150m θαη 125m αληηζηνίρσο γηα ηελ κεγαιύηεξε 

θαη ηελ κηθξόηεξε) βάζνπο πεξίπνπ 10m.  Οη ιίκλεο απέρνπλ κεηαμύ ηνπο γύξσ ζηα 

300m ελώ ε δεκηνπξγία ηνπο απνηειεί πεδίν έξεπλαο.  Μέρξη ζήκεξα εηθάδεηαη όηη είλαη 

εθαηζηεηαθήο πξνέιεπζεο, δειαδή όηη ηα θνηιώκαηα απηώλ δεκηνπξγήζεθαλ από 

εθξήμεηο αεξίσλ θαη πιεξώζεθαλ από λεξό (ιίκλε ηύπνπ Mare).  Γελ ζα πξέπεη όκσο λα 

απνθιεηζηεί θαη ε πεξίπησζε θαζίδεζεο ηνπ αζβεζηνιηζηθνύ ππνβάζξνπ.  Γύξσ από ηηο 

ιίκλεο ππάξρεη πινύζηα πδξόβηα βιάζηεζε πνπ εθηείλεηαη νξηζκέλα κέηξα πεξηκεηξηθά 

ησλ ιηκλώλ θαη κέζα ζε απηέο δνπλ ςάξηα 

(http://www.almiros.gov.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Ite

mid=228).  Οη ιίκλεο απνηεινύλ δώλε πξνζηαζίαο από ην πξόγξακκα NATURA2000. 

 

http://www.almiros.gov.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=228
http://www.almiros.gov.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=228
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Δηθόλα 1.3.  Λεπηνκέξεηεο ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε καγνύια Εεξέιηα θαη νη δύν ιίκλεο 

(από δνξπθνξηθέο εηθόλεο ηνπ Google Earth). 
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Δηθόλα 1.4.  Σνπνγξαθηθόο (πάλσ) θαη γεσινγηθόο (θάησ) ράξηεο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ 

Αικπξνύ. 
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Δηθόλα 1.5: πλνπηηθή γεσινγηθή ηνκή ηεο πεξηνρήο. 
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1.2 O Αξραηνινγηθόο Υώξνο ηεο Μαγνύιαο Εεξέιηα 

Ο πξντζηνξηθόο νηθηζκόο πνπ βξίζθεηαη ζηελ καγνύια Εεξέιηα έρεη δείγκαηα 

θαηνίθεζεο από ηε Μέζε Νενιηζηθή Δπνρή (ΜΝΔ, ~5800 π.Υ.) πνπ ζπλερίζηεθε κέρξη 

θαη ηελ Ύζηεξε Δπνρή ηνπ Υαιθνύ (ΤΔΥ).  ηα επηθαλεηαθά ζηξώκαηα ππάξρνπλ 

ελδείμεηο αξρηηεθηνληθώλ δνκώλ ησλ ηζηνξηθώλ έσο θαη λεώηεξσλ ρξόλσλ, ελώ ηα 

πεξηζζόηεξα επξήκαηα ηεο Νενιηζηθήο επνρήο πξνέξρνληαη από πξόζθαηε αλαζθαθηθή 

ηνκή ηεο ΗΓ’ ΔΠΚΑ ζην ΝΑ άλδεξν ηεο καγνύιαο, ην νπνίν έρεη ζρεηηθά απνγπκλσζεί 

από ηα αλώηεξα ζηξώκαηα (όπσο θαη άιια ζεκεία πεξηκεηξηθά ηεο καγνύιαο) ιόγσ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαιιηέξγεηα ησλ γύξσ ηδηνθηεζηώλ.  Οη κέρξη 

ηώξα αλαζθαθέο έρνπλ θαηαιήμεη όηη νη κεγαιύηεξεο ζηξσκαηνγξαθηθέο απνζέζεηο  ηεο 

καγνύιαο δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηελ επνρή ηνπ Υαιθνύ (Μαιαθαζηώηε et al 2008, 

http://almyrosinfo.gr/data_info.php?prod_id=194&timicat1=95920&timicat2=354&timic

at3=0&timicat4=0&timicat5=0&timicat6=0&timicat7=0).  

Αξρηθά, ε καγνύια Εεξέιηα αλαζθάθεθε αξρηθά από ηνπο Wace θαη Thompson 

(Wace & Thompson 1912).  Δπηθαλεηαθέο αξραηνινγηθέο έξεπλεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 

1992 από ηελ Οιιαλδηθή Αξραηνινγηθή ρνιή ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΗΓ' ΔΠΚΑ ζηελ 

επξύηεξε πεξηνρή (Reinders 2004).  Σν 2005 ην Σκήκα ΗΑΚΑ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαιίαο πξαγκαηνπνίεζε κία ζπζηεκαηηθή επηθαλεηαθή αξραηνινγηθή έξεπλα ζηνλ 

ρώξν γύξσ από ηελ καγνύια Εεξέιηα.  Ζ πξόζθαηε αξραηνινγηθή αλαζθαθή ζηελ 

καγνύια Εεξέιηα δηελεξγείηαη από ην Σκήκα Πξντζηνξηθήο Αξραηνινγίαο ηνπ ΗΑΚΑ 

(ππεύζπλε. αξραηνιόγνο θαζ. Αληίθιεηα Μνπλδξέα Αγξαθηώηε) ζε ζπλεξγαζία κε ηε ΗΓ' 

Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ θαη Κιαζηθώλ Αξραηνηήησλ.  ηόρνο ησλ αλαζθαθηθώλ 

εξγαζηώλ είλαη ε κειέηε ηεο δηαρξνληθήο θαηνίθεζεο ηεο καγνύιαο κέζα από ηελ 

θαηαγξαθή ηεο ζηξσκαηνγξαθίαο θαη ηελ κειέηε ησλ αληίζηνηρσλ επξεκάησλ ζε θάζε 

θάζε θαηνίθεζεο (Μνπλδξέα-Αγξαθηώηε 2008).  

Ννηηόηεξα ηεο καγνύιαο Εεξέιηα βξίζθεηαη ε καγνύια Καξαηδάληαγιη ε νπνία 

είρε θαηνηθεζεί πξστκόηεξα από ηελ Αξραηόηεξε θαη Μέζε Νενιηζηθή πεξίνδν.  

Δλδερνκέλσο, νη δύν απηέο καγνύιεο λα απνηεινύζαλ ηκήκα κηαο εμειηθηηθήο αιπζίδαο 

ηεο θαηνίθεζεο ηεο πεξηνρήο. 

ηελ επξύηεξε πεξηνρή βξίζθνληαη επίζεο ν πξντζηνξηθόο νηθηζκόο θόκβνπ 

Μηθξνζεβώλ (ηειηθή Νενιηζηθή πξνο ηελ Πξώηκε επνρή ηνπ Υαιθνύ), ν ιόθνο ηεο 

Φπιάθεο, ν νηθηζκόο ηεο Βνπθνθαιύβαο, ε Πιαηαληώηηθε Μαγνύια, ε Διιεληζηηθή 

πόιε ηεο Άινπ θαη ηα θξνύξηα Αγίνπ Νηθνιάνπ Αιίαο (Μπαθιαιί) θαη Βξύλαηλαο, 

ελώ πξνο ηελ αθηή εθηείλεηαη ν Μεζαησληθόο Αικπξόο 

(http://www.almiros.gov.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=160&Ite

mid=200). 

 

Λεπηνκέξεηεο από ηνλ επξύηεξν ρώξν ηεο Μαγνύιαο Εεξέιηα παξνπζηάδνληαη 

ζηελ Δηθόλα 1.6. 

 

 

http://almyrosinfo.gr/data_info.php?prod_id=194&timicat1=95920&timicat2=354&timicat3=0&timicat4=0&timicat5=0&timicat6=0&timicat7=0
http://almyrosinfo.gr/data_info.php?prod_id=194&timicat1=95920&timicat2=354&timicat3=0&timicat4=0&timicat5=0&timicat6=0&timicat7=0
http://www.almiros.gov.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=160&Itemid=200
http://www.almiros.gov.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=160&Itemid=200
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Δηθόλα 1.6. Λεπηνκέξεηεο ηνπ επξύηεξνπ ρώξνπ ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη ε καγνύια Εεξέιηα. 
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1.3 Oη Γεωθπζηθέο Έξεπλεο ζηελ Μαγνύια Εεξέιηα 

 

Οη γεσθπζηθέο έξεπλεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηηο κεζόδνπο ηνπ γεσξαληάξ, 

καγλεηηθώλ κεηξήζεσλ, κεηξήζεσλ ηεο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο ηνπ εδάθνπο θαη ηεο 

Ζιεθηξηθήο Σνκνγξαθίαο.  Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη όιεο νη ηερληθέο έδσζαλ 

έκθαζε ζηελ ιεπηνκεξή ραξηνγξάθεζε ηνπ ρώξνπ (δεηγκαηνιεςία 50cm γηα ηηο 

καγλεηηθέο δηαζθνπήζεηο, 1m γηα ηηο δηαζθνπήζεηο ηεο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο θαη 

5cm θαηά κήθνο ησλ νδεύζεσλ ηνπ γεσξαληάξ πνπ απείραλ 50cm κεηαμύ ηνπο). 

 

Ζ γεσθπζηθή ραξηνγξάθεζε ηεο πεξηνρήο πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ πεξίνδν 19-

23 Ηνπιίνπ 2010 από ην Δξγαζηήξην Γεσθπζηθήο – Γνξπθνξηθήο Σειεπηζθόπεζεο 

θαη Αξραηνπεξηβάιινληνο ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Μεζνγεηαθώλ πνπδώλ (Ίδξπκα 

Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο) ππό ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Dr. Α. αξξή θαη Dr. N. 

Παπαδόπνπινπ ζηνλ ρώξν πνπ ππέδεημε ε θαζ. Αληίθιεηα Μνπλδξέα-Αγξαθηώηε. Οη 

γεσθπζηθνί θάλλαβνη επεθηάζεθαλ θαη πέξα από ηελ αξρηθή νξηνζέηεζή ηνπο θαη 

θαιύθζεθε κία κεγαιύηεξε πεξηνρή.   

 

ηηο γεσθπζηθέο έξεπλεο ζπκκεηείραλ νη παξαθάησ εξεπλεηέο: 

Γξ. Απόζηνινο αξξήο 

Γηεπζπληήο Δξεπλώλ, Eπ. Τπ. Δξγαζηεξίνπ Γεσθπζηθήο-

Γνξπθνξηθήο Σειεπηζθόπεζεο θαη 

Αξραηνπεξηβάιινληνο, Ηλζηηηνύην Μεζνγεηαθώλ 

πνπδώλ – ΗΜ/ΗΣΔ. 

Γξ. Νίθνο Παπαδόπνπινο 

Γόθηκνο Δξεπλεηήο Δξγαζηεξίνπ Γεσθπζηθήο-

Γνξπθνξηθήο Σειεπηζθόπεζεο θαη 

Αξραηνπεξηβάιινληνο, Ηλζηηηνύην Μεζνγεηαθώλ 

πνπδώλ – ΗΜ/ΗΣΔ. 

Maria Cristina Salvi 
Τπνςήθηα δηδάθησξ ηνπ παλεπηζηεκίνπ Ferrara ηεο 

Ηηαιίαο 

 

ηηο γεσθπζηθέο έξεπλεο ζπλεηζέθεξαλ επίζεο θαη θνηηεηέο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Βόινπ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο αλαζθαθέο ηεο καγνύιαο Εεξέιηα.   

 

ηηο γεσθπζηθέο έξεπλεο δηεξεπλήζεθε ζπλνιηθή έθηαζε πάλσ ησλ 15.000  

ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ.  Οη καγλεηηθέο δηαζθνπήζεηο θάιπςαλ 41 θαλλάβνπο 

δηαζηάζεσλ 20x20m κε πξαγκαηηθή θάιπςε (ιόγσ εκπνδίσλ, ιηζνζσξώλ, θ.α.) πάλσ 

από 14.000 ηεηξαγσληθά κέηξα θαη ην γεσξαληάξ κία έθηαζε 8.500 ηεηξαγσληθώλ 

κέηξσλ έρνληαο κεγάιε επηθάιπςε κε ηηο αληίζηνηρεο καγλεηηθέο κεηξήζεηο.  Δπίζεο 

επηθάιπςε είραλ νη κεηξήζεηο ηεο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο πνπ πεξηνξίζηεθαλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο (4 θάλλαβνη – 1.600 ηεηξ. κ.).  Δπίζεο, έγηλαλ 

4 ηνκέο ειεθηξηθήο ηνκνγξαθίαο πιεζίνλ ηεο κεγάιεο ιίκλεο, θαζώο θαη θαηά κήθνο 

ηεο καγνύιαο θζάλνληαο ζε έλα κέγηζην βάζνο 20m κε ζηόρν λα κειεηεζεί ε 

γεσινγία ηεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο.  Tέινο, έγηλαλ κεηξήζεηο καγλεηηθήο 

επηδεθηηθόηεηαο ζε δείγκαηα εδάθνπο πνπ ζπιιέρζεθαλ από παιαηόηεξε αλαζθαθηθή 

ηνκή ζην λόηην-αλαηνιηθό ηκήκα ηεο καγνύιαο, γηα λα γίλεη κία ζηξσκαηνγξαθηθή 

ζπζρέηηζε κε ηελ καγλεηηθή επηδεθηηθόηεηα. 

ηελ Δηθόλα 1.7. παξνπζηάδνληαη ιεπηνκέξεηεο από ηελ πεξηνρή πνπ 

θαιύθζεθε θαηά ηελ δηεμαγσγή ησλ γεσθπζηθώλ κεηξήζεσλ ζηελ Μαγνύια Εεξέιηα. 

 

 ηελ Δηθόλα 1.8. παξνπζηάδεηαη ε γεσθπζηθή θάιπςε ηεο πεξηνρήο από ηηο 

δηαθνξεηηθέο ηερληθέο. 
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Δηθόλα 1.7. Λεπηνκέξεηεο από ηελ δηεμαγσγή ησλ γεσθπζηθώλ κεηξήζεσλ κε ηηο καγλεηηθέο ηερληθέο 

θαη ην γεσξαληάξ ζηελ πεξηνρή ηεο Μαγνύιαο Εεξέιηα. 
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Δηθόλα 1.8.  Γεσθπζηθή θάιπςε ηεο πεξηνρήο από ηηο δηαθνξεηηθέο ηερληθέο.  
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2. ΓΔΩΦΤΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΑ 
 

Σα παξαθάησ όξγαλα θαη κεζνδνινγίεο εθαξκόζηεθαλ γηα ηελ γεσθπζηθή 

δηαζθόπεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο: 

 Μέζνδνο Όξγαλν Βάζνο 

Γηαζθόπεζεο 

 

1.  Μαγλεηηθέο 

κεηξήζεηο 

Bartington 

Fluxgate 

Gradiometer 

G601 

2m 

 

 

 

2.  Μέζνδνο 

Γεσξαληάξ 

Noggin Plus-

Smart Cart κε 

ηηο θεξαίεο 

ζπρλόηεηαο 

ησλ 250 MHz 

2m 
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3.  Ζιεθηξηθέο 

Γηαζθνπήζεηο 

/Ζιεθηξηθή 

ηνκνγξαθία 

Syscal  Pro 

καδί κε ηνλ 

πνιππιέθηε 

SWITCH Pro 

96 ηεο 

εηαηξείαο IRIS 

Instruments.  

20m 

 

 

 

4.  Ζιεθηξηθέο 

Γηαζθνπήζεηο 

Geoscan 

Research 

RM15/PA5 

Twin Probe 

array 

1-2m 
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5.  

Μαγλεηηθή 

Δπηδεθηηθόηεηα  

Bartington 

MS2B 
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3. ΓΔΩΦΤΗΚΖ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ - ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ γεσθπζηθώλ εξεπλώλ εθαξκόζηεθαλ καγλεηηθέο 

κέζνδνη, ηερληθέο ειεθηξηθήο ηνκνγξαθίαο θαη ειεθηξηθήο αληίζηαζεο θαη ηνπ 

γεσξαληάξ. Οη παξαπάλσ γεσθπζηθέο ηερληθέο επηιέρζεθαλ σο νη πιένλ θαηάιιειεο 

γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο έξεπλαο θαη ηα γεσκνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο πεξηνρήο.  Ο ζπλδπαζκόο ησλ 4 ηερληθώλ (θαζώο επίζεο θαη ηεο καγλεηηθήο 

επηδεθηηθόηεηαο) βειηηζηνπνίεζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. 

 

Μία ζύληνκε αλάιπζε ησλ βαζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη δπλαηνηήησλ ηεο 

θάζε ηερληθήο δίλεηαη ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο. 

 

3.1. Γενικά ζηοισεία για ηην μέθοδο ηηρ ηλεκηπικήρ ανηίζηαζηρ / Ηλεκηπικήρ 

Σομογπαθίαρ. 

 

Ζ κέζνδνο ηεο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο απνηειεί κία από ηηο γεσθπζηθέο 

ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξύηαηα ζηελ δηαζθόπεζε θαη ζηνλ εληνπηζκό “ξερώλ 

δνκώλ”. Ζ κέζνδνο απηή είλαη επίζεο γλσζηή θαη σο “κέζνδνο ζπλερνύο ξεύκαηνο”. 

θνπόο ηεο κεζόδνπ απνηειεί ν θαζνξηζκόο ηεο θαηαλνκήο ηεο εηδηθήο ειεθηξηθήο 

αληίζηαζεο ηνπ ππεδάθνπο, δειαδή ηεο γεσειεθηξηθήο δνκήο απηνύ, 

πξαγκαηνπνηώληαο κεηξήζεηο είηε ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο είηε κέζα ζε απηή, ζε 

γεσηξήζεηο. 

 

Βαζίδεηαη ζηε κειέηε ηνπ ηξόπνπ δηάδνζεο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ζην 

ππέδαθνο κε κεηξήζεηο πνπ γίλνληαη ζηελ επηθάλεηα ή ζε γεσηξήζεηο θαη 

ρξεζηκνπνηνύληαη κε ζθνπό ην δηαρσξηζκό ζηόρσλ κε δηαθνξεηηθή ειεθηξηθή 

αληίζηαζε (Nishimura 2001: 544). ηηο ειεθηξηθέο δηαζθνπήζεηο, νη «αλσκαιίεο» 

νξίδνληαη σο νη κεηαβνιέο ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ ή ηεο ππθλόηεηαο ηνπ ξεύκαηνο, νη 

νπνίεο νθείινληαη ζε δηαηαξαρέο εμ’ αηηίαο ζηόρσλ κε δηαθνξεηηθή αληίζηαζε (ή 

αγσγηκόηεηα) από ην πεξηβάιινλ έδαθνο (αξξήο 2008, Sarris 1992: 17). πλεπώο, 

ζα κπνξνύζε λα ζεσξεζεί όηη γηα ηηο γεσειεθηξηθέο αξραηνινγηθέο δηαζθνπήζεηο 

πηζαλνί ζηόρνη απνηεινύλ ηόζν νη αξρηηεθηνληθέο δνκέο (π.ρ. ηνίρνη, ηάθνη 

πιεξσκέλνη κε αέξα, ζεκέιηα νηθηώλ, θ.α.), όζν θαη ηάθξνη πιεξσκέλνη κε εδαθηθό 

πιηθό, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ηζρπξό ζήκα θαη εγγξάθνληαη σο ηζρπξέο αληηζηάζεηο. 

Σάθξνη, επίζεο κε ζπζζσξεύζεηο νξγαληθνύ πιηθνύ θαη αγώγηκα εδάθε, 

παξνπζηάδνπλ ζπρλά αζζελέο ζήκα θαη εγγξάθνληαη σο αζζελείο αληηζηάζεηο (Clark 

1990: 37). Δπηπιένλ, δάπεδα νηθηώλ ή άιιεο ζπκπηεζκέλεο δνκέο είλαη αληρλεύζηκεο 

εμ αηηίαο είηε ηνπ κεησκέλνπ πνξώδνπο είηε ηεο πγξαζίαο, πνπ έρεη ζπζζσξεπηεί ζηελ 

επηθάλεηά ηνπο. 

 

Ζ εηδηθή ειεθηξηθή αληίζηαζε, ξ, ελόο θπιηλδξηθνύ ζρήκαηνο πνπ έρεη κήθνο L, 

αληίζηαζε R θαη εκβαδόλ δηαηνκήο S δίλεηαη από ηελ ζρέζε: 

.
S

R
L

   (1) 

Όπνπ R είλαη ζε Ohms, L ζε κέηξα θαη S ζε ηεηξαγσληθά κέηξα. Ζ κνλάδα κέηξεζεο 

ηεο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο είλαη ην Ohm-m. Μία άιιε θπζηθή πνζόηεηα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ππεδάθνπο θαηά ηελ ξνή 

ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο είλαη ε αγσγηκόηεηα, ε νπνία νξίδεηαη σο ην αληίζηξνθν 

ηεο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο ( 1  ). Ζ αγσγηκόηεηα δείρλεη ηελ επθνιία κε 
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ηελ νπνία ην ειεθηξηθό ξεύκα δηαξξέεηαη ζην έδαθνο θαη κνλάδα κέηξεζεο απηήο 

είλαη ην Siemens αλά κέηξν (S/m).  

 

Ζ εηδηθή ειεθηξηθή αληίζηαζε ηνπ εδάθνπο εμαξηάηαη από κία ζεηξά 

παξαγόλησλ νη νπνίνη είλαη εύθνια κεηαβαιιόκελνη. Δμαξηάηαη από ηηο πδξνινγηθέο 

– πδξνγεσινγηθέο ζπλζήθεο κηαο πεξηνρήο, ηε ρεκηθή ζύζηαζε ηνπ λεξνύ, ηα ηόληα 

πνπ είλαη δηαιπκέλα ζε απηό, ην πνξώδεο ησλ ζρεκαηηζκώλ, ηηο πηζαλέο δηαξξήμεηο 

θαη δηαθιάζεηο, ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ πίεζε, θαζώο θαη από ηηο ηνπνγξαθηθέο 

κεηαβνιέο. 

 

Όπσο αλαθέξζεθε νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηηκή ηεο εηδηθήο 

ειεθηξηθήο αληίζηαζεο πνηθίινπλ θαη κεηαβάιινληαη εύθνια. Έηζη πξέπεη λα 

ζεκεησζεί όηη ε εηδηθή αληίζηαζε δελ απνηειεί απόιπηα ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα 

ζπγθεθξηκέλσλ ιηζνινγηθώλ ηύπσλ, θαζώο ε δηαθύκαλζε απηήο κπνξεί λα 

παξνπζηάδεη κεγάιν εύξνο αθόκα θαη κέζα ζηνλ ίδην ιηζνινγηθό ηύπν. Δπίζεο δύν 

ηειείσο δηαθνξεηηθνί ζρεκαηηζκνί κπνξεί λα έρνπλ παξόκνηεο εηδηθέο αληηζηάζεηο.  

 

Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο ε εξκελεία ησλ κεηξήζεσλ ηεο εηδηθήο αληίζηαζεο 

πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνζνρή θαη ζε ζπλδπαζκό πάληα κε ηηο ππάξρνπζεο 

πιεξνθνξίεο ηεο ππό κειέηε πεξηνρήο. Σέηνηεο πιεξνθνξίεο είλαη γεσινγηθνί θαη 

ηνπνγξαθηθνί ράξηεο ηεο πεξηνρήο, απνηειέζκαηα από γεσηξήζεηο ή πηζαλέο 

αλαζθαθέο θ.ι.π. Όιεο απηέο νη πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ καδί κε 

ηηο κεηξήζεηο ηεο εηδηθήο αληίζηαζεο γηα λα πξνθύςεη ην βέιηηζην απνηέιεζκα 

εξκελείαο. 

 

Ζ κέζνδνο ηεο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο έρεη κία αξθεηά κεγάιε πνηθηιία 

εθαξκνγώλ. Υξεζηκνπνηείηαη επξύηαηα ζηελ Γεσινγία γηα γεσινγηθή ραξηνγξάθεζε, 

ζηελ Τδξνγεσινγία γηα ηνλ εληνπηζκό πδξνθόξσλ ζηξσκάησλ, ζηελ Σερληθή 

Γεσινγία γηα ηελ εύξεζε ηνπ κεηξηθνύ πεηξώκαηνο θαη εγθνίισλ, ζηνλ θαζνξηζκό 

ησλ πδξαπιηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ππεδάθνπο θ.ι.π., γηα πεξηβαιινληηθνύο 

ζθνπνύο ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο δώλεο κόιπλζεο ζε πδξνθόξα ζηξώκαηα θαη ηεο 

εύξεζεο πεξηνρώλ ππεδάθηαο κόιπλζεο, ζηελ αλαδήηεζε γεσζεξκηθώλ πεδίσλ θαη 

κεηαιιεπκάησλ θαη ζηελ δηαζθόπεζε αξραηνινγηθώλ ρώξσλ γηα ηνλ εληνπηζκό 

ζακκέλσλ αξραηνηήησλ. 

 

Γηα ηελ κέηξεζε ηεο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο ηνπ ππεδάθνπο εηζάγεηαη 

κέζα ζε απηό ειεθηξηθό ξεύκα κέζν δύν ειεθηξνδίσλ Α θαη Β. Σν Α ειεθηξόδην 

είλαη έλαο ζεηηθόο ειεθηξηθόο πόινο ελώ ην Β έλαο αξλεηηθόο. Λόγσ ησλ 

αληηζηάζεσλ επαθήο πνπ παξνπζηάδνληαη κεηαμύ ησλ ειεθηξνδίσλ ξεύκαηνο θαη ηνπ 

εδάθνπο, ε δηαθνξά δπλακηθνύ πνπ πξνθαιείηαη από ην εηζεξρόκελν ζην ππέδαθνο 

ξεύκα κεηξηέηαη ζε δύν άιια ειεθηξόδηα (ειεθηξόδηα δπλακηθνύ Μ, Ν). Έηζη θαηά 

ηελ εθαξκνγή ηεο ειεθηξηθήο κεζόδνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ηέζζεξα ειεθηξόδηα, όπσο 

θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθόλα 3.1. 

 

Θεσξώληαο όηη νη κεηξήζεηο ηεο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο έγηλαλ κε ηελ 

ρξήζε ησλ ηεζζάξσλ ειεθηξνδίσλ πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα 3.1, ηόηε ε ζρέζε πνπ 

δίλεη ηελ ηηκή ηεο εηδηθήο αληίζηαζεο ηνπ εδάθνπο είλαη: 

1 1
2 2

V
R

I
  


 

 
  (2) 
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Όπνπ: 

 ρ = ε εηδηθή αληίζηαζε νκνγελνύο γεο  

 Ι = έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνπ δηνρεηεύεηαη ζηελ γε 

 ΔV = κεηξνύκελε δηαθνξά δπλακηθνύ 

 Κ = γεσκεηξηθόο παξάγνληαο 

 R = κεηξνύκελε αληίζηαζε 

 

Ο γεσκεηξηθόο παξάγνληαο Κ εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά από ηελ δηάηαμε ησλ 

ειεθηξνδίσλ θαη ηηο απνζηάζεηο κεηαμύ ηνπο θαη ηζνύηαη κε: 

1 1 1 1
.

 
     

    
 (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε γε είλαη 

νκνγελήο, ηόηε γηα νπνηαδήπνηε 

πηζαλή δηάηαμε ηεζζάξσλ 

ειεθηξνδίσλ ε εθαξκνγή ηνπ 

γεσκεηξηθνύ παξάγνληα ζηελ 

κεηξνύκελε αληίζηαζε (R) ζα δώζεη 

ηελ πξαγκαηηθή εηδηθή ειεθηξηθή 

αληίζηαζε. 

 

ηελ πξαγκαηηθόηεηα όκσο ε 

γε είλαη αλνκνηνγελήο. Οπόηε γηα λα 

πεξηγξαθεί απηή ε αλνκνηνγέλεηα 

εηζάγεηαη έλαο λένο όξνο γηα ηελ 

πεξηγξαθή ηεο αληίζηαζεο πνπ 

ιέγεηαη “θαηλόκελε εηδηθή 

ειεθηξηθή αληίζηαζε”. H θαηλόκελε 

εηδηθή ειεθηξηθή αληίζηαζε αληηπξνζσπεύεη ηελ εηδηθή ειεθηξηθή αληίζηαζε πνπ ζα 

είρε ην ππέδαθνο αλ ήηαλ πξάγκαηη νκνγελέο θαη γεληθά απνηειεί έλαλ ζηαζκηζκέλν 

κέζν όξν ηεο πξαγκαηηθήο αληίζηαζεο ηνπ ππεδάθνπο. 

 

Θεσξεηηθά ππάξρνπλ πάξα πνιινί ηξόπνη γηα λα δηαηαρζνύλ ηα ειεθηξόδηα 

ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, αιιά κόλν ιίγεο από απηέο ηηο δηαηάμεηο 

Δηθόλα 3.2.: Οη πην ζπλεζηζκέλεο 

δηαηάμεηο ειεθηξνδίσλ. Η) Wenner, II) 

Schlumberger, III) Γηπιή Γηάηαμε, ΗV) 

Γηπόινπ-Γηπόινπ,      V) Πόινπ-Γηπόινπ, 

VI) Πόινπ-Πόινπ. 

Δηθόλα 3.1.: Γηάηαμε ησλ 

ηεζζάξσλ ειεθηξνδίσλ Α, Β  

(ειεθηξόδηα ξεύκαηνο) θαη Μ, Ν 

(ειεθηξόδηα δπλακηθνύ). 
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ρξεζηκνπνηνύληαη επξύηεηα. Απηό ζπκβαίλεη δηόηη κπνξεί θάπνηεο δηαηάμεηο 

ζεσξεηηθά λα ππεξηεξνύλ έλαληη θάπνησλ άιισλ αιιά δελ είλαη εύθνιν λα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ πξαθηηθά. Οη δηαηάμεηο ειεθηξνδίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

επξύηαηα θαίλνληαη ζηελ Δηθόλα 3.2. 

 

Μέθοδοι έρεσνας 

 

Βπζνζθνπήζεηο: Με ηελ εθαξκνγή ησλ βπζνζθνπήζεσλ γίλεηαη πξνζπάζεηα λα 

κεηξεζεί ε θαηαλνκή ηεο εηδηθήο αληίζηαζεο κε ην βάζνο. Ζ όιε δηαδηθαζία 

ζηεξίδεηαη ζην γεγνλόο όηη ην ππέδαθνο ζεσξείηαη όηη έρεη νξηδόληηα 

ζηξσκαηνγξαθία, δειαδή απνηειείηαη από δηαθξηηά, νξηδόληηα, νκνγελή θαη ηζόηξνπα 

ζηξώκαηα. ηελ πεξίπησζε ησλ βπζνζθνπήζεσλ ρξεζηκνπνηείηαη ζρεδόλ 

απνθιεηζηηθά ε κέζνδνο Schlumberger αιιά θαη ε κέζνδνο Wenner. Κιαζζηθό πεδίν 

εθαξκνγήο ηεο κεζόδνπ απηήο απνηειεί ε έξεπλα γηα ηνλ εληνπηζκό πδξνθόξσλ 

ζηξσκάησλ.  Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ βπζνζθνπήζεσλ ιακβάλνληαη κία ζεηξά 

κεηξήζεσλ κε ζπλερώο απμαλόκελεο ηηο απνζηάζεηο ησλ ειεθηξνδίσλ ξεύκαηνο (ηα 

ειεθηξόδηα δπλακηθνύ παξακέλνπλ ζηαζεξά). Με ηελ ζπλερή αύμεζε ησλ 

ειεθηξνδίσλ ξεύκαηνο απμάλεηαη θαη ην βάζνο δηείζδπζεο ηνπ ξεύκαηνο. Με ηνλ 

ηξόπν απηό κεηξηέηαη ε θαηαθόξπθε θαηαλνκή ηεο εηδηθήο αληίζηαζεο ζε κία ζηήιε 

θάησ από ην θέληξν ηεο δηάηαμεο. 

 

Οξηδνληηνγξαθίεο (Υαξηνγξάθεζε): Υξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ εληνπηζκό 

πιεπξηθώλ κεηαβνιώλ ηεο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο. Αληίζεηα κε ηηο 

βπζνζθνπήζεηο, νη απνζηάζεηο ησλ ειεθηξνδίσλ παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη νη 

κεηξήζεηο ιακβάλνληαη κεηαθηλώληαο πιεπξηθά ηελ δηάηαμε ησλ ειεθηξνδίσλ κε 

ζηαζεξό βήκα. Με ηνλ ηξόπν απηό ραξηνγξαθνύληαη κεηαβνιέο ηεο εηδηθήο 

ειεθηξηθήο αληίζηαζεο ζε ζηαζεξό βάζνο. Κπξίσο ρξεζηκνπνηνύληαη νη δηαηάμεηο 

Wenner, Γηπόινπ – Γηπόινπ θαη Πόινπ – Γηπόινπ. Οη νξηδνληηνγξαθίεο απνηεινύλ 

θιαζζηθέο κεζόδνπο ραξηνγξάθεζεο ησλ αξραηνινγηθώλ ζέζεσλ. 

 

Σνκνγξαθίεο (Γπζδηάζηαηε δηαζθόπεζε): Ζ δπζδηάζηαηε δηάηαμε κέηξεζεο 

επηηξέπεη ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ηα νπνία εκπεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο ηόζν γηα ηελ 

νξηδόληηα όζν θαη γηα ηελ θαηαθόξπθε κεηαβνιή ηεο αληίζηαζεο. Οη ηνκνγξαθίεο 

κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ σο ηελ ζπιινγή κηαο ζεηξάο ηνκώλ ζε κία ζπγθεθξηκέλε 

πεξηνρή κε ζπλερώο απμαλόκελε απόζηαζε ειεθηξνδίσλ ή κία ζεηξά δηαδνρηθώλ 

βπζνζθνπήζεσλ πάλσ ζε κία γξακκή. Έλα από ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ηνκνγξαθηώλ απνηειεί ν κεγαιύηεξνο αξηζκόο δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη ζε ζρέζε 

κε ηηο βπζνζθνπήζεηο θαη ηηο νξηδνληηνγξαθίεο. Γηα λα είλαη δπλαηή ε ζπιινγή 

ηέηνησλ δεδνκέλσλ ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα, ηα ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ 

αλαπηπρζεί ζύγρξνλα όξγαλα κέηξεζεο ηεο αληίζηαζεο ηα νπνία έρνπλ πιήξσο 

απηνκαηνπνηήζεη ηελ δηαδηθαζία. 

 

Σσλλογή τομογραφικών γεωηλεκτρικών δεδομένων 

 

Οη ειεθηξηθέο ηνκνγξαθίεο ζπλήζσο πξαγκαηνπνηνύληαη ρξεζηκνπνηώληαο έλαλ 

κεγάιν αξηζκό ειεθηξνδίσλ (25 θαη πάλσ) ηα νπνία ηνπνζεηνύληαη πάλσ ζε κία 

γξακκή ζην έδαθνο θαη ζπλδένληαη κε έλα πνιύθισλν θαιώδην ην νπνίν ζπλδέεηαη 

ζην όξγαλν κέηξεζεο ηεο αληίζηαζεο. Σα ζύγρξνλα όξγαλα κέηξεζεο ηεο αληίζηαζεο 

πεξηέρνπλ ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα κε ηα νπνία είλαη δπλαηή ε απηόκαηε επηινγή ησλ 

ηεζζάξσλ ειεθηξνδίσλ πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα θάζε κέηξεζε. Απηό 
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είλαη πάξα πνιύ ζεκαληηθό ζηελ γεσειεθηξηθή δηαζθόπεζε θαζώο κεηώλεηαη 

αηζζεηά ν ρξόλνο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ. 

 

Γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ κεηξήζεσλ πνπ ζα ζπιιερζνύλ ρξεζηκνπνηείηαη έλαο 

θνξεηόο ππνινγηζηήο πνπ ζπλδέεηαη ζην όξγαλν κέηξεζεο ηεο αληίζηαζεο. πλήζσο, 

ηα όξγαλα απηά θαηαζθεπάδνληαη έηζη ώζηε λα έρνπλ απηνλνκία θαη κπνξνύλ λα 

απνζεθεύζνπλ ζηελ κλήκε ηνπο αξθεηά δεδνκέλα παξαηήξεζεο. Απηό απνηειεί 

επίζεο έλα ζεκαληηθό πιενλέθηεκα, αλ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κεηξήζεηο ζε 

πεξηνρέο κε πνιύ απόηνκν αλάγιπθν, όπνπ ε ρξήζε θνξεηνύ ππνινγηζηή ζα 

δπζρέξαηλε ηελ ιήςε ησλ κεηξήζεσλ. Δλ ζπλερεία, κέζσ εηδηθώλ θαισδίσλ ηα 

δεδνκέλα κεηαθέξνληαη ζε έλαλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή γηα ηελ πεξαηηέξσ 

επεμεξγαζία. Παξάιιεια είλαη δπλαηόο ν πξνγξακκαηηζκόο ηνπ νξγάλνπ, 

ρξεζηκνπνηώληαο εηδηθά αξρεία ηα νπνία θαη εηζάγνληαη ζε απηό, έηζη ώζηε λα 

δηεμαρζεί νπνηαδήπνηε γλσζηή δηάηαμε ειεθηξνδίσλ απηνκαηνπνηεκέλα. 

 

ηελ Δηθόλα 3.3. θαίλεηαη ζρεκαηηθά ν ηξόπνο δηεμαγσγήο ηεο ειεθηξηθήο 

ηνκνγξαθίαο κε ηελ κέζνδν Γηπόινπ-Γηπόινπ γηα κία δηάηαμε 8 ειεθηξνδίσλ θαη 

κέγηζην αξηζκό επηπέδσλ ίζν κε 4 θαη πσο ηα δεδνκέλα απεηθνλίδνληαη ζε δύν 

δηαζηάζεηο, έηζη ώζηε λα ζρεκαηηζηεί ε ςεπδνηνκή ηεο κεηαβνιήο ηεο θαηλόκελεο 

εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο. Κάζε ηηκή ηεο αληίζηαζεο ζεσξείηαη όηη ηνπνζεηείηαη 

ζην ζεκείν ηνκήο δύν επζεηώλ πνπ έρνπλ σο αξρή ην θέληξν ησλ δηπόισλ ΑΒ θαη 

ΜΝ αληίζηνηρα θαη ζρεκαηίδνπλ γσλία 45
0
 κε ην νξηδόληην επίπεδν. 

 

 

Δηθόλα 3.3: Σξόπνο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ειεθηξηθήο ηνκνγξαθίαο κε ηελ κέζνδν Γηπόινπ-Γηπόινπ 

γηα δηάηαμε 8 ειεθηξνδίσλ θαη κέγηζην αξηζκό επηπέδσλ ίζν κε 4. 
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Ζ δηαδηθαζία ιήςεο ησλ κεηξήζεσλ είλαη ε εμήο: Αξρηθά ε απόζηαζε όισλ ησλ 

ειεθηξνδίσλ είλαη ίζε κε 1a. Γηα ηελ πξώηε κέηξεζε ρξεζηκνπνηνύληαη ηα 

ειεθηξόδηα κε αξηζκό 1, 2, 3, 4 όπνπ ην 1 ειεθηξόδην ρξεζηκνπνηείηαη σο ην 

ειεθηξόδην ξεύκαηνο Α, ην 2 σο ην ειεθηξόδην ξεύκαηνο Β, ην 3 σο ην ειεθηξόδην 

δπλακηθνύ Μ θαη ην 4 σο ην ειεθηξόδην δπλακηθνύ Ν. ηελ ζπλέρεηα ε δηάηαμε 

κεηαθέξεηαη θαηά απόζηαζε a πξνο ηα δεμηά θαη γηα ηελ δεύηεξε κέηξεζε ηεο 

αληίζηαζεο ρξεζηκνπνηνύληαη ηα ειεθηξόδηα κε αξηζκνύο 2, 3, 4, 5 σο Α, Β, Μ, Ν 

αληίζηνηρα. Ζ ίδηα δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη έσο όηνπ ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα ειεθηξόδηα 

5, 6, 7, 8 γηα ηελ ηειεπηαία κέηξεζε κε απόζηαζε 1a ( κεηξήζεηο 1-5). 

 

ηελ ζπλέρεηα, ε απόζηαζε κεηαμύ ησλ ειεθηξνδίσλ Β θαη Μ απμάλεηαη ζε 

n=2a αιιά ε απόζηαζε κεηαμύ ησλ δηπόισλ ξεύκαηνο (ΑΒ) θαη δπλακηθνύ (ΜΝ) 

παξακέλεη ζηαζεξή θαη ίζε κε 1a. Ο παξάγνληαο n είλαη ν ιόγνο ηεο απόζηαζεο ησλ 

ειεθηξνδίσλ Β-Μ πξνο ηελ απόζηαζε ησλ ειεθηξνδίσλ Α-Β. Έηζη ινηπόλ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ηα ειεθηξόδηα 1, 2, 4, 5 σο Α, Β, Μ, Ν γηα ηελ πξώηε κέηξεζε κε 

n=2a. Ζ δηάηαμε ελ ζπλερεία κεηαθέξεηαη θαηά 1a πξνο ηα δεμηά κέρξη λα 

νινθιεξσζνύλ όιεο νη κεηξήζεηο (κεηξήζεηο 6-9). Ζ ίδηα δηαδηθαζία 

επαλαιακβάλεηαη θαη γηα κεγαιύηεξα n. πλήζσο ζηελ πξάμε ν κέγηζηνο αξηζκόο n ν 

νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη είλαη 6-8, θαζώο γηα κεγαιύηεξα n ην ζήκα ηεο κεζόδνπ 

αζζελεί ζεκαληηθά. Γηα ηνλ ιόγν απηό αλ ππάξρεη επηζπκία ε δηαζθόπεζε λα 

θπκαλζεί ζε αθόκα κεγαιύηεξα βάζε, απηό ην νπνίν γίλεηαη είλαη λα απμεζεί ε 

απόζηαζε ησλ δηπόισλ ξεύκαηνο (ΑΒ) θαη δπλακηθνύ (ΜΝ) ζε 2a ή/θαη 3a θαη λα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ κεηξήζεηο γηα δηάθνξα πάιη n. 

 

 

Δηθόλα  3.4: Φσηνγξαθία ηνπ νξγάλνπ SYSCAL Pro (θάησ ηκήκα εηθόλαο) θαη ηνπ πνιππιέθηε 

SYSCAL Switch Pro (πάλσ ηκήκα εηθόλαο). 

 

Γηα ηελ ζπιινγή ησλ γεσειεθηξηθώλ ηνκνγξαθηθώλ δεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην δεθαθάλαιν όξγαλν SYSCAL Pro καδί κε ηνλ πνιππιέθηε 

SWITCH Pro 96 ηεο εηαηξείαο IRIS Instruments. Σν όξγαλν απηό (Δηθόλα 3.4) είλαη 

πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν, κε απηνλνκία θαη αξθεηή εζσηεξηθή κλήκε ώζηε λα είλαη 

δπλαηή ε απνζήθεπζε κεγάινπ όγθνπ δεδνκέλσλ. ην όξγαλν κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ 

ηαπηόρξνλα κέρξη 96 ειεθηξόδηα. Ζ απηόκαηε πξαγκαηνπνίεζε ησλ κεηξήζεσλ ηεο 
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αληίζηαζεο ηνπ ππεδάθνπο ειέγρεηαη από ηνλ πνιππιέθηε, πνπ ζπλδέεηαη ζην όξγαλν 

κέηξεζεο ηεο αληίζηαζεο, κέζσ ελόο εηδηθνύ αξρείνπ πνπ εηζάγεηαη ζην όξγαλν θαη 

πεξηιακβάλεη ηελ γεσκεηξία ηεο δηάηαμεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Με ηνλ ηξόπν απηό 

επηηπγράλεηαη ε ζπιινγή πνιιώλ δεδνκέλσλ πςειήο πνηόηεηαο θαη επθξίλεηαο ζε 

ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα.  Δπηπιένλ ην όξγαλν έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα 

πξαγκαηνπνηήζεη θαη λα απνζεθεύζεη ηαπηόρξνλα κέρξη δέθα κεηξήζεηο, κεηώλνληαο 

κε απηό ηνλ ηξόπν πεξίπνπ θαηά δέθα θνξέο ηνλ ρξόλν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ.  

 

ηελ πεξηνρή πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά ηέζζεξηο δηζδηάζηαηεο ειεθηξηθέο 

ηνκνγξαθίεο. (ERT1, ERT2, ERT3, ERT4) εθαξκόδνληαο ηελ δηάηαμε Πόινπ-

Γηπόινπ. Γηα ηελ ERT1 ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ε δηάηαμε Wenner-Schlumberger, αιιά 

εμαηηίαο ζηηγκηαίαο δπζιεηηνπξγίαο ηνπ νξγάλνπ ζπιιέρζεθε έλα κόλν κέξνο 

αμηόπηζησλ δεδνκέλσλ. θνπόο ηεο ERT1 ήηαλ λα ραξηνγξαθεζεί ε 

ζηξσκαηνγξαθηθή δηαδνρή ησλ ηδεκάησλ ηεο καγνύιαο ελώ κε ηελ ERT2 έγηλε 

πξνζπάζεηα επηβεβαίσζεο θαη θαζνξηζκνύ ηνπ βάζνπο ηαθήο ηεο δνκήο πνπ 

εληνπίζηεθε κε ην γεσξαληάξ θαη ηελ καγλεηηθή ραξηνγξάθεζε ζε κία ζπγθεθξηκέλε 

πεξηνρή πάλσ ζηε καγνύια (λόηηα ηνπ ηνπνγξαθηθνύ ζεκείνπ). Οη ηνκέο ERT3 θαη 

ERT4 ήηαλ ζρεδόλ παξάιιειεο, απείραλ κεηαμύ ηνπο πεξίπνπ 25 κέηξα θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα αλαηνιηθά ηεο κεγάιεο ιίκλεο. θνπόο απηώλ ησλ 

ηνκνγξαθηώλ ήηαλ λα ραξηνγξαθεζεί ε ζηξσκαηνγξαθία ηεο πεξηνρήο πιεζίνλ ησλ 

ιηκλώλ θαη λα εληνπηζηεί ην γεσινγηθό ππόβαζξν ηεο πεξηνρήο. Γηα ηελ επεμεξγαζία 

όισλ ησλ ηνκώλ ειήθζε ππ' όςηλ ε κεηαβνιή ηνπ ηνπνγξαθηθνύ αλάγιπθνπ θαηά 

κήθνο ησλ γξακκώλ. 

 

ηνλ πίλαθα 3.1.1 θαίλνληαη νη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ησλ ηνκνγξαθηώλ θαη 

ζηελ Δηθόλα 3.5 παξνπζηάδνληαη νη παξάκεηξνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ιήςε 

ησλ γεσειεθηξηθώλ δεδνκέλσλ θαηά κήθνο όισλ ησλ ηνκνγξαθηώλ 

 

 Αξηζκόο 

Ζιεθηξνδίωλ 

Μήθνο 

Σνκήο (m) 

Απόζηαζε 

Ζιεθηξνδίωλ (m) 

Μεηξήζεηο Γηάηαμε Μέγηζην Βάζνο 

Γηαζθόπεζεο 

(m) 

ERT1 48 94 2 899 (PD) 

411 (WS( 

Πόινπ-

Γηπόινπ (PD) 

&Wenner-

Schlumberger 

(WS) 

~ 20 

ERT3 48 94 2 912 Πόινπ-

Γηπόινπ 

~ 20 

ERT4 48 94 2 927 Πόινπ-

Γηπόινπ 

~ 20 

ERT2 48 18.8 0.4 785 Πόινπ-

Γηπόινπ 

~ 4 

Πίλαθαο 3.1.1: Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ γεσειεθηξηθώλ ηνκνγξαθηώλ. 
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Δηθόλα 3.5: α) Γεληθέο επηινγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ πξσηόθνιισλ 

κέηξεζεο ηεο εηδηθήο θαηλόκελεο αληίζηαζεο. β) Γηαθνξεηηθά επίπεδα βάζνπο γηα ηελ πεξίπησζε πνπ 

ε απόζηαζε ησλ ειεθηξνδίσλ ήηαλ α=2 m. γ) β) Γηαθνξεηηθά επίπεδα βάζνπο γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ε 

απόζηαζε ησλ ειεθηξνδίσλ ήηαλ α=4 m. δ) Δπνπηηθή παξνπζίαζε ζέζεο ησλ ζεκείσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ κέηξεζε ηεο εηδηθήο θαηλόκελεο αληίζηαζεο. 

α 
β 

γ 

δ 
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3.2. Μαγνηηικέρ Γιαζκοπήζειρ 

 

Οη καγλεηηθέο δηαζθνπήζεηο απνηεινύλ κία ηερληθή, κε ηελ νπνία κπνξνύλ λα 

κεηξεζνύλ κηθξέο κεηαβνιέο ζην κέγεζνο ηνπ γήτλνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ. Γηα ην ιόγν 

απηό απνβιέπνπλ ζηελ αλίρλεπζε ηεο αιιαγήο ησλ καγλεηηθώλ ηδηνηήησλ ηνπ 

ππεδάθνπο, ε νπνία νθείιεηαη ζηελ παξνπζία ζπγθεθξηκέλσλ ζηόρσλ πνπ βξίζθνληαη 

θάησ από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, κέζσ ηεο κέηξεζεο ηνπ ηνπηθνύ καγλεηηθνύ 

πεδίνπ ηεο γεο ζε κηθξή θαη ζηαζεξή απόζηαζε από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο κηαο 

αξραηνινγηθήο ζέζεο.  

 

Τπεδάθεηνη ζηόρνη κε καγλεηηθέο ηδηόηεηεο δηαθνξεηηθέο από απηέο ηνπ 

πεξηβάιινληνο εδάθνπο αιιάδνπλ θαηά κεγάιν ή κηθξό βαζκό ην ηνπηθό καγλεηηθό 

πεδίν. Απηή ε κηθξή κεηαβνιή ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ κπνξεί λα αληρλεπζεί κε ηηο 

καγλεηηθέο ηερληθέο θαη παξαηεξείηαη ζαλ κία «αλσκαιία» ζηηο κεηξήζεηο 

(Nishimura 2001: 546). Οη καγλεηηθέο απηέο αλσκαιίεο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηε 

κέηξεζε ηεο καγλεηηθήο επηδεθηηθόηεηαο ηνπ εδάθνπο. Πεξηνρέο κε απμεκέλε 

καγλεηηθή επηδεθηηθόηεηα (ζε ζύγθξηζε κε απηή ηνπ πεξηβάιινληνο εδάθνπο) 

παξνπζηάδνληαη σο ζεηηθέο αλσκαιίεο, ελώ πεξηνρέο κε κεησκέλε καγλεηηθή 

επηδεθηηθόηεηα παξνπζηάδνληαη σο αξλεηηθέο αλσκαιίεο. Καη ηα δύν είδε 

καγλεηηθώλ αλσκαιηώλ είλαη ελδηαθέξνληα ζηε δηαδηθαζία εξκελείαο ησλ 

καγλεηηθώλ δεδνκέλσλ. (Sarris and Jones 2000: 22-3). 

 

Οη καγλεηηθέο δηαζθνπήζεηο ρξεζηκνπνηήζεθαλ αξρηθά γηα λα απνθαιύςνπλ 

αξραηνινγηθέο θαηαζθεπέο πνπ είραλ ππνζηεί θαύζε, όπσο θεξακηθνί θιίβαλνη 

αγγείσλ (Aitken 1974: 214). ύληνκα όκσο ε ηερληθή απηή απνδείρηεθε ηδηαίηεξα 

επαίζζεηε ζηελ αλίρλεπζε θαη άιισλ ππεδάθεησλ ζηόρσλ, όπσο αξρηηεθηνληθέο 

δνκέο, ηάθξνη, ιάθθνη απνξξηκκάησλ, αθόκα θαη νπέο ζηηο νπνίεο ζηεξίδνληαλ 

μύιηλνη πάζζαινη (Aitken 1974: 189-90, Sarris and Jones 2000: 23). Οη «αλσκαιίεο» 

ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο πξνέξρνληαη από ηηο κεηαβνιέο ηεο καγλεηηθήο 

επηδεθηηθόηεηαο ησλ ζακκέλσλ αληηθεηκέλσλ, νη νπνίεο πξνθαινύληαη όηαλ πιηθά 

πινύζηα ζε ζηδεξνύρα ζπζηαηηθά ζρεκαηίδνπλ πην ηζρπξέο ζηδεξηκαγλεηηθέο δνκέο, 

όπσο ν καγλεηίηεο θαη ν αηκαηίηεο. Απηή ε καγλεηηθή ελίζρπζε ζρεηίδεηαη 

πξσηαξρηθά κε ηελ όπηεζε ηνπ πιηθνύ (αξξήο 1995). πρλά κεηαβνιέο νθείινληαη 

θαη ζηελ ύπαξμε βαθηεξίσλ, ηα νπνία κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ θάησ από 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο ηνπ εδάθνπο. Σέηνηεο ζπλζήθεο απαληνύλ ζηα πεξηζζόηεξα 

επηθαλεηαθά εδάθε πνπ πεξηέρνπλ αξραηνινγηθνύ ελδηαθέξνληνο πιηθά θαη 

πξνθαινύλ ζεκαληηθέο καγλεηηθέο κεηαβνιέο ζε ζρέζε κε ην ηνπηθό καγλεηηθό πεδίν 

ηεο πεξηνρήο ησλ κεηξήζεσλ. 

 

Γηα ηε κέηξεζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο 

καγλεηόκεηξα κέηξεζεο ηεο νιηθήο έληαζεο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ (πξσηνληαθά 

καγλεηόκεηξα ή καγλεηόκεηξα Καηζίνπ) ή δηαθνξηθά καγλεηόκεηξα (όπσο  

καγλεηόκεηξα ξνήο) γηα ηε κέηξεζε ηεο θαηαθόξπθεο ή ηεο νξηδόληηαο βαζκίδαο ηνπ 

καγλεηηθνύ πεδίνπ (Aitken 1974: 210-13, Αξάκπεινο 1991: 131-4, Sarris 2008, Sarris 

and Jones 2000: 24, Nishimura 2001: 546-7). Σα όξγαλα απηά έρνπλ αθξίβεηα ηεο 

ηάμεσο ηνπ 1-0.1 nT.  Οη κεηξήζεηο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ πξαγκαηνπνηνύληαη κε ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπ αηζζεηήξα ζε κία ζηαζεξή απόζηαζε από ηελ επηθάλεηα ηεο γεο. Οη 

κεηξήζεηο ιακβάλνληαη ζε ζηαζεξά δηαζηήκαηα (δει. κε ζηαζεξό βήκα 

δεηγκαηνιεςίαο) ζε νξζνγώληνπο θαλλάβνπο, ζρεηηθά κηθξώλ δηαζηάζεσλ (π.ρ. 

10x10m ή 20x20m). 
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Γεληθά, ε ύπαξμε αξραηνινγηθώλ εξεηπίσλ ζην ππέδαθνο, ζπλνδεπκέλε 

ζπλήζσο από κία αύμεζε ηεο καγλεηηθήο επηδεθηηθόηεηαο ηνπ ππεδάθνπο ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, πξνθαιεί έλα αζζελέο καγλεηηθό πεδίν ην νπνίν κεηαβάιιεη ην 

ηνπηθό καγλεηηθό πεδίν ηεο γεο. Σα ππξεληθά καγλεηόκεηξα κεηξνύλ ηε ζπληζηακέλε 

ησλ δηαλπζκάησλ ηνπ αζζελνύο ηνπηθνύ καγλεηηθνύ πεδίνπ θαη ηνπ πην ηζρπξνύ 

γήηλνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ. Σα δηαθνξηθά καγλεηόκεηξα (καγλεηόκεηξα ξνήο) 

κεηξνύλ ηελ θάζεηε ή νξηδόληηα ζπληζηώζα ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ. Σα δύν απηά είδε 

καγλεηνκέηξσλ απνηεινύλ ηα πην απνηειεζκαηηθά όξγαλα κέηξεζεο ηνπ ηνπηθνύ 

καγλεηηθνύ πεδίνπ θαη ησλ κεηαβνιώλ απηνύ ιόγσ ηεο παξνπζίαο αλζξσπνγελώλ 

ιεηςάλσλ. Ζ κεηαβνιή ηνπ ηνπηθνύ καγλεηηθνύ πεδίνπ ιόγσ ηεο ύπαξμεο 

ππεδάθεησλ αξραηνινγηθώλ ππνιεηκκάησλ είλαη ζρεηηθά κηθξή, εμ αηηίαο ηεο 

αζζελνύο έληαζεο ηεο παξακέλνπζαο καγλήηηζεο. Ζ κεηαβνιή απηή απμάλεηαη κε ηελ 

αύμεζε ηεο καγλεηηθήο επηδεθηηθόηεηαο ησλ αξραηνινγηθώλ ζηόρσλ (θαηλόκελα 

θαύζεο, ππθλόηεηα ζε ζηδεξνύρα ζπζηαηηθά, θ.α.). Σα όξγαλα, ηα νπνία απαηηνύληαη 

γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ αξραηνινγηθώλ εξεηπίσλ ραξαθηεξίδνληαη από πςειή 

αθξίβεηα, κεγάιε επαηζζεζία θαη αμηνπηζηία ησλ κεηξήζεσλ. Σα όξγαλα απηά 

κεηξνύλ ην καγλεηηθό πεδίν κε κία αθξίβεηα ηεο ηάμεσο ησλ 1-0.1 nT. Μεγαιύηεξε 

αθξίβεηα, ηεο ηάμεσο ηνπ pT, είλαη εθηθηή κε ηε ρξήζε καγλεηνκέηξσλ Καηζίνπ, 

αιιά κε θίλδπλν λα ππάξρνπλ απμεκέλα επίπεδα ηνπ εμσηεξηθνύ ζνξύβνπ. 

 

        Δίλαη γλσζηό όηη ην καγλεηηθό πεδίν ηεο γεο κεηαβάιιεηαη κε ην ρξόλν. Από ηηο 

ρξνληθέο κεηαβνιέο ηνπ γήτλνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ, ε εκεξήζηα κεηαβνιή απηνύ 

παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Οη παξνδηθέο απηέο κεηαβνιέο επεξεάδνπλ ηηο 

καγλεηηθέο κεηξήζεηο ππαίζξνπ θαη δελ είλαη πξνβιέςηκεο. Τπό θαλνληθέο ζπλζήθεο, 

ε έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο ηεο ηάμεσο ησλ 50-

100nT. Μεξηθέο θνξέο ην καγλεηηθό πεδίν παξνπζηάδεηαη πην ελεξγεηηθό, κε 

ρξνληθέο δηαθπκάλζεηο ζηελ έληαζή ηνπ ηεο ηάμεσο ησλ 100-500 nT (πεξηπηώζεηο 

καγλεηηθώλ θαηαηγίδσλ). Ζ ρξήζε δηαθνξηθώλ καγλεηνκέηξσλ, όπσο ην Geoscan 

FM256 – Fluxgate Gradiometer θαη ην Bartington Instruments Grad601,  έρεη ην 

πιενλέθηεκα ηεο εμάιεηςεο ησλ δξαζηηθώλ ρξνληθώλ αιιαγώλ ηνπ καγλεηηθνύ 

πεδίνπ, θαζώο θαη ηεο άκβιπλζεο ησλ γεσινγηθώλ επηδξάζεσλ (Sarris and Jones 

2000: 24). 

 

ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έγηλε ζπζηεκαηηθή ρξήζε ηνπ δηαθνξηθνύ 

καγλεηνκέηξνπ ξνήο Bartington Instruments Grad601 (Δηθόλα 3.6.).  Tν 

καγλεηόκεηξν απηό κεηξάεη ηε δηαθνξά ηεο έληαζεο ηεο θαηαθόξπθεο ζπληζηώζαο 

ηνπ γήηλνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ηαπηόρξνλα ζε δύν δηαθνξεηηθά επίπεδα (ύςε) από ηελ 

επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Σν όξγαλν κπνξεί λα θαηαγξάθεη δεδνκέλα ζπλερώο θαη 

δηεπθνιύλεηαη ε θάιπςε κεγάισλ εθηάζεσλ εδάθνπο εκεξεζίσο κε πνιιέο κεηξήζεηο 

αλά κνλάδα επηθαλείαο. Δπηπιένλ, γίλεηαη εθηθηή ε εμνκάιπλζε ησλ γεσινγηθώλ 

ηάζεσλ, ε άκβιπλζε εμσηεξηθώλ παξεκβνιώλ ιόγσ εγγύηεηαο ησλ γεσθπζηθώλ 

θαλλάβσλ ζε ζπξκαηνπιέγκαηα θαη λεόηεξα θηίζκαηα θαη ηέινο, ε απνθπγή 

δηνξζώζεσλ ηεο εκεξήζηαο κεηαβνιήο ηεο έληαζεο ηνπ νιηθνύ καγλεηηθνύ πεδίνπ.  
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Δηθόλα 3.6.  Σν δηαθνξηθό καγλεηόκεηξν ξνήο Bartington Ηnstruments Grad601. 
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3.3. Η μέθοδορ ηος Γεωπανηάπ 

 

Ζ ιέμε RADAR πξνέξρεηαη από ηα αξρηθά RAdio Detecting And Ranging. 

Πξόθεηηαη γηα έλα ζύζηεκα ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή 

αθηηλνβνιία πςειήο ζπρλόηεηαο.  Ζ κέζνδνο ηνπ γεσ-Radar (Ground Penetrating 

Radar – G.P.R.) παξνπζηάδεη ηελ ίδηα αξρή ιεηηνπξγίαο κε ηελ κέζνδν ηεο ζεηζκηθήο 

αλάθιαζεο. Πξόθεηηαη γηα κία ειεθηξνκαγλεηηθή γεσθπζηθή ηερληθή πνπ βξίζθεη 

εθαξκνγή ζηελ ραξηνγξάθεζε ησλ ζηξσκάησλ ζε εδάθε θαη πεηξώκαηα θαη ζηνλ 

εληνπηζκό ππόγεησλ δνκώλ, ζηεξηδόκελε ζηηο δηαθνξέο ησλ ειεθηξηθώλ ηδηνηήησλ 

ησλ πιηθώλ. Ζ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ μεθίλεζε αξρηθά ην 1956, αιιά ε κεγάιε 

ώζεζε ηεο κεζόδνπ δόζεθε κεηά ην 1970 θπξίσο ιόγσ ηεο αικαηώδνπο εμέιημεο ησλ 

ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960. 

 

Ζ κέζνδνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε κία ζεηξά από εθαξκνγέο όπσο είλαη 

ε ραξηνγξάθεζε ηνπ βάζνπο ηνπ ππνβάζξνπ, ν θαζνξηζκόο ηνπ πάρνπο ησλ 

ζηξσκάησλ θαη ην βάζνο ηνπ ππόγεηνπ πδξνθόξνπ νξίδνληα, ν εληνπηζκόο θπζηθώλ 

θαη ηερλεηώλ εγθνίισλ ζην ππέδαθνο, ε αλίρλεπζε ησλ αιιαγώλ ηεο ζύζηαζεο ησλ 

πεηξσκάησλ, ν εληνπηζκόο ξσγκώλ ηνπ ππνβάζξνπ. Ηδηαίηεξε εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Αξραηνκεηξία γηα ηνλ εληνπηζκό ζακκέλσλ αξραηνηήησλ θαη 

αξραηνινγηθώλ ιεηςάλσλ. 

 

Ζ βαζηθή αξρή ηεο κεζόδνπ ζηεξίδεηαη ζηελ εθπνκπή ειεθηξνκαγλεηηθήο 

αθηηλνβνιίαο, πςειήο ζπρλόηεηαο, ζην ππέδαθνο θαη ζηελ θαηαγξαθή ησλ 

αλαθιώκελσλ θπκάησλ. Ζ ειεθηξνκαγλεηηθή ελέξγεηα πνπ δηαδίδεηαη ζην ππέδαθνο 

εμαξηάηαη από ηηο ειεθηξηθέο ηδηόηεηέο ηνπ, δειαδή ηελ δηειεθηξηθή ζηαζεξά θαη ηελ 

αγσγηκόηεηα. Βαζηθά, ε κέζνδνο ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηελ θαηαγξαθή ησλ 

αλαθιώκελσλ θπκάησλ ζε επηθάλεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθέο ειεθηξηθέο 

ηδηόηεηεο. 

 

Όπσο αλαθέξζεθε ε αξρή ιεηηνπξγίαο ηεο κεζόδνπ G.P.R. (γεσξαληάξ) 

παξνπζηάδεη νκνηόηεηεο κε απηή ηεο κεζόδνπ ηεο ζεηζκηθήο αλάθιαζεο. Έλαο 

ειεθηξνκαγλεηηθόο παικόο πςειήο ζπρλόηεηαο θαη κηθξήο δηάξθεηαο παξάγεηαη θαη 

δηνρεηεύεηαη ζην έδαθνο. Ο παικόο (ην ζήκα) δηαδίδεηαη θαη δηαρέεηαη ζηα πιηθά πνπ 

ζπληζηνύλ ην ππέδαθνο θαη ε πνξεία ηνπ εμαξηάηαη από ηηο ηδηόηεηεο ησλ 

πεξηβαιιόλησλ πιηθώλ. Έλα κέξνο ηεο ελέξγεηαο ηνπ παικνύ αλαθιάηαη ζηελ 

δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα πιηθώλ κε δηαθνξεηηθέο ηδηόηεηεο θαη θαηαγξάθεηαη ζε έλαλ 

δέθηε, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ελώ ε ππνιεηπόκελε ελέξγεηα 

ηνπ παικνύ δηνρεηεύεηαη ζε βαζύηεξα επίπεδα. 

 

Ο ρξόλνο πνπ κεζνιαβεί κεηαμύ ηνπ εθπεκπόκελνπ θαη ιακβαλόκελνπ 

παικνύ εμαξηάηαη από ηελ ηαρύηεηα δηάδνζεο θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο πνπ απηόο 

αθνινύζεζε. Ο ρξόλνο απηόο κπνξεί λα κεηξεζεί θαη αλ ε ηαρύηεηα δηάδνζεο ηνπ 

ειεθηξνκαγλεηηθνύ  θύκαηνο είλαη γλσζηή κπνξεί λα ππνινγηζηεί ην βάζνο ηνπ 

αλαθιαζηήξα. ηα πεξηζζόηεξα γεσινγηθά πιηθά ε αγσγηκόηεηα θαη ε δηειεθηξηθή 

ζηαζεξά (ζρεηηθή δηαπεξαηόηεηα) είλαη νη παξάκεηξνη πνπ θπξίσο επεξεάδνπλ ηνλ 

παικό. Δπηπιένλ, ε απνξξόθεζε ηνπ ζήκαηνο εμαξηάηαη από ηελ ζπρλόηεηα ηεο 

θεξαίαο, ηελ αγσγηκόηεηα θαη ηελ δηειεθηξηθή ζηαζεξά.  Σν κέγηζην βάζνο γηα ην 

νπνίν κπνξεί λα δώζεη πιεξνθνξίεο ε κέζνδνο ηνπ γεσξαληάξ εμαξηάηαη θπξίσο από 

ηελ απνξξόθεζε ησλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ (ΖΜ) θπκάησλ. Ζ απνξξόθεζε απμάλεη 

κε ηελ ζπρλόηεηα θαη θαηά ζπλέπεηα όζν ρακειόηεξε ζπρλόηεηα ρξεζηκνπνηείηαη 
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ηόζν βαζύηεξα “βιέπεη” ε κέζνδνο. Γηα παξάδεηγκα ζπζηήκαηα G.P.R. πνπ 

ιεηηνπξγνύλ ζε εύξνο 25-50 MΖz κπνξεί λα δηεξεπλήζνπλ βάζε πνπ ππεξβαίλνπλ ηα 

50 κέηξα ζε εδάθε κε ρακειή αγσγηκόηεηα (κηθξόηεξε από 1ns/m) όπσο άκκνο, 

ραιίθηα. Πξέπεη όκσο λα ιακβάλεηαη ππόςε όηη ε δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα κεηώλεηαη κε 

ηελ αύμεζε ηεο ζπρλόηεηαο.  

 

Οη θαηαγξαθέο Radar (ξαδηνγξάκκαηα) ηνπνζεηνύληαη ε κία δίπια ζηελ άιιε 

(Δηθόλα 3.7) θαη’ αλαινγία κε ηηο ζεηζκηθέο αλαγξαθέο. Γεκηνπξγείηαη έηζη κία ηνκή 

ε νπνία πξνζνκνηάδεη ηελ αιεζηλή ειεθηξηθή ηνκή ηνπ ππεδάθνπο, δειαδή ηεο 

απνηύπσζεο ησλ ειεθηξηθώλ ηδηνηήησλ ηνπ κε ην βάζνο (αξξήο 2008). 

 

 

Δηθόλα 3.7: Ραδηνγξάκκαηα από κεηξήζεηο ηνπ γεσξαληάξ ζηα νπνία θαίλεηαη ε παξνπζία 

αλαθιαζηήξσλ αλάινγα κε ηε ζηξσκαηνγξαθία. 

 

H εθαξκνγή ηερληθώλ όπσο απηή ηνπ γεσξαληάξ ή ησλ καγλεηηθώλ θαη 

ειεθηξηθώλ δηαζθνπήζεσλ πξνζθέξεη πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο είλαη 

νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξκελείαο ησλ κεηξήζεσλ.   
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Θα πξέπεη όκσο λα ζεκεησζεί όηη ε εξκελεία ησλ γεσθπζηθώλ αλσκαιηώλ 

εμαξηάηαη από εκπεηξηθέο γλώζεηο θαη ζεσξεηηθέο ππνζέζεηο (κνληέια). Σα 

απνηειέζκαηα ηεο εξκελείαο δελ κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ πάληα αδηάςεπζηα. Οη 

γεσθπζηθέο αλσκαιίεο κπνξνύλ λα ζρεηίδνληαη κε γεσινγηθά ή επηθαλεηαθά 

θαηλόκελα θαη άιιεο εμσγελείο παξακέηξνπο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαλνεηόο 

ν πεξηνξηζκόο ησλ δπλαηνηήησλ ησλ γεσθπζηθώλ κεζόδσλ ζε ζρέζε κε ηελ 

δηαθξηηηθή ηνπο ηθαλόηεηα (εληνπηζκό θαη δηάθξηζε αληηθεηκέλσλ ζπγθεθξηκέλσλ 

δηαζηάζεσλ, ζπλήζσο κηθξόηεξσλ ηεο δεηγκαηνιεςίαο ησλ κεηξήζεσλ), ην βάζνο 

δηαζθόπεζεο (ην νπνίν έρεη κία αληηζηξόθσο αλαινγηθή ζρέζε κε ηελ ρσξηθή 

επθξίλεηα ησλ κεζόδσλ: δειαδή κείσζε ηεο αλάιπζεο κε απμαλόκελν βάζνο 

έξεπλαο), ηηο εδαθηθέο ζπλζήθεο (αλάγθε θαινύ δηαρσξηζκνύ ηνπ αληηθεηκέλνπ από 

ην πεξηβάιινλ εδαθηθό πιαίζην ζην νπνίν αλήθεη), θ.α. 

 

Μία κεζνδηθόηεξε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

γεσθπζηθώλ δηαζθνπήζεσλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε ζηελόηεξε ζπλεξγαζία 

γεσθπζηθώλ θαη αξραηνιόγσλ, θαζώο επίζεο θαη κε ηε δεηγκαηνιεπηηθή επηβεβαίσζε 

ή απόξξηςε ζπγθεθξηκέλσλ γεσθπζηθώλ αλσκαιηώλ (Aitken 1974, Sarris and Jones 

2000). Γηα ηελ απνδνηηθόηεξε αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

ζπλερήο επηθνηλσλία κεηαμύ ηεο νκάδαο ησλ αξραηνιόγσλ θαη ηεο αληίζηνηρεο ησλ 

γεσθπζηθώλ, έηζη ώζηε ε εμέηαζε θαη εξκελεία ησλ γεσθπζηθώλ κεηξήζεσλ λα 

γίλεηαη δηαδξαζηηθά ππό ην θσο ησλ αξραηνινγηθώλ δεδνκέλσλ. 
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3.4. Δπεξεπγαζία Γεωθςζικών Μεηπήζεων 

 

Σα πξσηαξρηθά δεδνκέλα θαηαρσξήζεθαλ ζηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή, ελώ 

έγηλε κία θσδηθνπνίεζε ησλ θαθέισλ πνπ αληηζηνηρνύζε ζηελ θσδηθνπνίεζε ησλ 

γεσθπζηθώλ θαλλάβσλ θαη ηελ πεξηνρή, όπνπ ιακβάλνληαλ νη κεηξήζεηο.  

 

Καηά ην αξρηθό ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο δηάθνξα ινγηζκηθά (Geoplot, Surfer) 

επέηξεςαλ ηε κεηαηξνπή ησλ πξσηαξρηθώλ δεδνκέλσλ κε ηε κνξθή ζπληεηαγκέλσλ 

(x, y, z - .xyz). Ζ κεηαηξνπή απηή ήηαλ αλαγθαία γηα ηα επόκελα ζηάδηα ηεο 

επεμεξγαζίαο. Ζ αιιαγή ησλ ζπληεηαγκέλσλ ήηαλ επηβεβιεκέλε γηα ηε ζύλζεζε ησλ 

κεκνλσκέλσλ θαλλάβσλ ζε «κσζατθά θαλλάβσλ» κε ζπληεηαγκέλεο παξόκνηεο κε 

απηέο ηνπ ηνπνγξαθηθνύ ράξηε ηεο πεξηνρήο. Ζ θαιύηεξε ζύλδεζε ησλ γεσθπζηθώλ 

θαλλάβσλ επηηεύρζεθε κε ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ θνηλώλ γξακκώλ 

αιιεπάιιεισλ θαλλάβσλ ή κε ηνλ ππνινγηζκό ηνπ κέζνπ όξνπ ησλ ηηκώλ ησλ 

γεηηνληθώλ θαλλάβσλ. ηε ζπλέρεηα, έλαο δηνξζσηηθόο ζπληειεζηήο εθαξκόζηεθε ζε 

όια ηα δεδνκέλα κε ζθνπό λα νκαινπνηήζεη ην κέζν όξν ησλ κεηξήζεσλ θαη λα θέξεη 

απηέο ζε έλα θνηλό επίπεδν αλαθνξάο, έηζη ώζηε λα εμαιεηθζνύλ ηπρόλ αζπλέρεηεο 

ζηηο ελώζεηο ησλ γεσθπζηθώλ θαλλάβσλ (Grid Equalization). Δπηπιένλ, έγηλε 

αλαγσγή όισλ ησλ κεηξήζεσλ αλά γξακκή δεηγκαηνιεςίαο ζε έλα θνηλό επίπεδν 

αλαθνξάο, έηζη ώζηε λα εμνκαιπλζνύλ πεξηνρέο κε έληνλεο επηθαλεηαθέο αλσκαιίεο 

(Line Equalization).   Αξθεηέο θνξέο ήηαλ αλαγθαία ε αλαγσγή ησλ κεηξήζεσλ αλά 

γξακκή δεηγκαηνιεςίαο θαη ζηηο δύν θαηεπζύλζεηο (x-axis & y-axis).   

 

Σν επόκελν ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο πεξηειάκβαλε ηε ραξηνγξάθεζε ησλ 

δεδνκέλσλ, ε νπνία έγηλε κε ηε ρξήζε αιγνξίζκνπ παξεκβνιήο (Kriging), πνπ 

δηαζέηεη ην ινγηζκηθό παθέην Surfer, ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε από ην πξώην ήδε 

ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο. ε ζπγθεθξηκέλεο κεηξήζεηο έγηλε επηιεθηηθή απνβνιή ηνπ 

ζνξύβνπ, ν νπνίνο νθείιεηαη ζηελ παξνπζία κεηαιιηθώλ αληηθεηκέλσλ (γηα ηελ 

πεξίπησζε ησλ καγλεηηθώλ κεηξήζεσλ), κε ηελ αθαίξεζε πςειώλ θαη ρακειώλ 

αθξαίσλ ηηκώλ (Selective Despiking). Σν ίδην απνηέιεζκα επηηεύρζεθε θαη κέζσ ηεο 

ζπκπίεζεο ηνπ δπλακηθνύ εύξνπο ηηκώλ ησλ κεηξήζεσλ (Compression of Dynamic 

Range).  



Dr. Α. αξξήο & Dr. Ν. Παπαδόπνπινο            

Σερληθή Έθζεζε ηεο Γεσθπζηθήο Γηαζθόπεζεο ζηελ Πξντζηνξηθή ζέζε Μαγνύια Εεξέιηα ηνπ Γήκνπ Αικπξνύ (2010) 

 
Eργαστήριο Γεωφυσικής – Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος 

          Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών – ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ (Ι.Τ.Ε.) 

_____________________________________________________________________ 

30 

Γηα ηηο κεηξήζεηο ηνπ γεσξαληάξ έγηλε αξρηθά θαζνξηζκόο ηνπ first peak γηα λα 

πξνζδηνξηζηεί ην αξρηθό σθέιηκν ζήκα από θάζε γξακκή.  Ο θαζνξηζκόο απηόο έγηλε 

κε βάζε ην πνζνζηό ηεο εληάζεσο ηνπ πξώηνπ αλαθιώκελνπ θύκαηνο (10%).  

Αθνινύζεζε ε δηαδηθαζία εμηζνξξόπεζεο ησλ γξακκώλ κε βάζε ηνπ επηιεγκέλνπ 

first peak (Δηθόλα 3.8.).  H δηαδηθαζία απηή (Datum zero 10-20%) πξνζπάζεζε λα 

θέξεη ηηο πξώηεο αλαθιάζεηο θάζε γξακκήο ζε έλα θνηλό ρξόλν άθημεο.   

 

 

Δηθόλα 3.8.: Γηαδηθαζία επηινγήο ηνπ ρξόλνπ πξνζέιεπζεο ηνπ πξώηνπ αλαθιώκελνπ θύκαηνο (first 

peak). 

 

Αθνινύζεζε ελίζρπζε ηνπ αλαθιώκελνπ ζήκαηνο κε θίιηξα AGC, Dewow & 

DCshift.  O ππνινγηζκόο ηνπ κέζνπ όξνπ ηνπ πιάηνπο ηνπ ζήκαηνο (average 

envelope amplitude) έδσζε θαιύηεξα απνηειέζκαηα από ηελ αλόξζσζε απηνύ 

(rectification) ή ηνλ ππνινγηζκό ηνπ RMS ηνπ πιάηνπο.  Δπίζεο έγηλε απνβνιή ηνπ 

ζνξύβνπ (background noise) θαη εμνκάιπλζε ησλ δεδνκέλσλ εθαξκόδνληαο έλα 

Trace-to-trace averaging filter.  Άιιεο δηαδηθαζίεο όπσο Ζorizontal filtering & time-

vertical filtering δελ έδσζαλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα.  Δθηόο από ηα παξαπάλσ, 

εθαξκόζηεθε ην θίιηξν migration γηα ηελ θαιύηεξε ρσξηθή νξηνζέηεζε ησλ 

αλαθιαζηήξσλ.  

 

Ζ ζύλζεζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ ηνκώλ ηνπ ξαληάξ έγηλε κε ηα πξνγξάκκαηα 

ηεο Sensors&Software (EKKO MAPPER & EKKO 3D).  Από ηηο θαηαθόξπθεο 

αξρηθέο ηνκέο δεκηνπξγήζεθαλ δπζδηάζηαηεο νξηδόληηεο ηνκέο ζε δηαθνξεηηθά βάζε, 

ππνινγίδνληαο κία ηαρύηεηα κεηάδνζεο ησλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ θπκάησλ κέζα ζηελ 

γε ίζε κε 0.1 m/nsec.   Ζ ηαρύηεηα κεηάδνζεο θαζνξίζηεθε κέζσ ηεο πξνζαξκνγήο 

ησλ ειιείςεσλ ησλ αλαθιαζηήξσλ από ην ινγηζκηθό πξόγξακκα επεμεξγαζίαο 

(Δηθόλα 3.9.).  Οη δπζδηάζηαηεο νξηδόληηεο ηνκέο ηνπ γεσξαληάξ έγηλαλ γηα πάρε 

0,1m θαη 0,2m.  Οη νξηδόληηεο ηνκέο ππνβιήζεθαλ ζε βειηίσζε ηνπ ηζηνγξάκκαηνο, 

πύθλσζε ησλ κεηξήζεσλ κε κεζόδνπο παξεκβνιήο θαη θίιηξα εμνκάιπλζεο.   
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Δηθόλα 3.9: Πξνζαξκνγή ησλ ειιείςεσλ ησλ αλαθιαζηήξσλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηαρύηεηαο 

κεηάδνζεο ησλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ θπκάησλ ζην ππέδαθνο. 
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Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο ειεθηξηθήο ηνκνγξαθία έγηλε κε πην 

πνιύπινθεο ηερληθέο βαζηδόκελεο ζηελ κέζνδν ηεο αληηζηξνθήο.  Ζ εθαξκνγή ηεο 

ζεσξίαο ηεο αληηζηξνθήο ζηελ γεσειεθηξηθή δηαζθόπεζε πξνζπαζεί λα βξεη έλα 

βέιηηζην ειεθηξηθό κνληέιν ηεο γεο ηνπ νπνίνπ ε απόθξηζε ζα είλαη παξόκνηα ή 

ζρεδόλ ίδηα κε ηηο κεηξνύκελεο (παξαηεξνύκελεο) ηηκέο ηεο εηδηθήο θαηλόκελεο 

αληίζηαζεο. Σν κνληέιν απηό είλαη νπζηαζηηθά κία ηδαληθή καζεκαηηθή 

αλαπαξάζηαζε ηεο γεο. Απνηειείηαη από παξακέηξνπο, νη νπνίεο ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θαηαλνκή ηεο πξαγκαηηθήο εηδηθήο αληίζηαζεο ηνπ 

ππεδάθνπο. Ζ απόθξηζε ηνπ κνληέινπ δίλεη ηηο ππνινγηδόκελεο (ζπλζεηηθέο) εηδηθέο 

θαηλόκελεο αληηζηάζεηο νη νπνίεο ππνινγίδνληαη κε βάζε πνιύπινθεο καζεκαηηθέο 

ζρέζεηο. 

 

Βαζηθό ζηνηρείν θάζε κεζόδνπ αληηζηξνθήο απνηειεί ε εύξεζε ελόο ηξόπνπ 

ππνινγηζκνύ ηεο απόθξηζεο ηνπ γεσειεθηξηθνύ κνληέινπ, δειαδή ησλ θαηλόκελσλ 

εηδηθώλ αληηζηάζεσλ πνπ ζα πξνθαιέζεη κία γλσζηή θαηαλνκή αληηζηάζεσλ ηνπ 

ππεδάθνπο. Ζ δηαδηθαζία απηή είλαη θαη γλσζηή σο επίιπζε ηνπ Δπζέσο 

Πξνβιήκαηνο. Με άιια ιόγηα, ην Δπζύ Γεσειεθηξηθό Πξόβιεκα πεξηιακβάλεη ηελ 

ιύζε ηεο δηαθνξηθήο εμίζσζεο πνπ θαζνξίδεη ηελ ξνή ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο κέζα 

ζε έλα αλνκνηνγελέο ππέδαθνο, γηα κία ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε ειεθηξνδίσλ, ηέηνηαο 

ώζηε λα κπνξεί λα θαζνξηζηεί ε θαηαλνκή ηνπ δπλακηθνύ. Δθ’ όζνλ ην δπλακηθό 

είλαη γλσζηό ηόηε κε βάζε ηε ζρέζε (2) είλαη πνιύ εύθνιν λα ππνινγηζηνύλ νη 

ζπλζεηηθέο θαηλόκελεο αληηζηάζεηο. 

 

Τπάξρνπλ δύν ηξόπνη γηα λα επηιπζεί ην Δπζύ Γεσειεθηξηθό Πξόβιεκα, νη 

αλαιπηηθέο θαη νη αξηζκεηηθέο κέζνδνη. Με ηηο αλαιπηηθέο κεζόδνπο επηιύνληαη 

θαηεπζείαλ νη εμηζώζεηο - πξόθεηηαη γηα ηηο πην αθξηβείο κεζόδνπο πνπ όκσο  κπνξνύλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνύλ κόλν γηα απιά γεσκεηξηθά ζρήκαηα όπσο γηα παξάδεηγκα 

ζθαίξεο. 

 

Γηα λα αληηκεησπηζηεί ε έληνλε αλνκνηνγέλεηα θαη εηεξνγέλεηα πνπ παξνπζηάδεη 

ε γε, ην πξόβιεκα πξνζεγγίδεηαη κε ηελ ρξήζε ησλ αξηζκεηηθώλ κεζόδσλ. Σν 

πιενλέθηεκα απηώλ ησλ κεζόδσλ είλαη όηη κπνξνύλ λα ελζσκαηώζνπλ κία 

νπνηαδήπνηε ηπραία θαηαλνκή ηεο αληίζηαζεο, δειαδή κπνξνύλ λα πξνζεγγίζνπλ 

πεξηζζόηεξν ηηο πξαγκαηηθέο ππεδάθηεο ζπλζήθεο.  Οη πην δηαδεδνκέλεο αξηζκεηηθέο 

ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ επίιπζε ηνπ Δπζέσο Πξνβιήκαηνο είλαη ε 

Μέζνδνο ησλ Πεπεξαζκέλσλ ηνηρείσλ (Finite Element Method) θαη ε Μέζνδνο ησλ 

Πεπεξαζκέλσλ Γηαθνξώλ (Finite Difference Method). Με βάζε απηέο ηηο κεζόδνπο 

ην ππέδαθνο ρσξίδεηαη ζε δηαθεθξηκέλεο θαη πεπεξαζκέλεο πεξηνρέο, πνπ 

νλνκάδνληαη παξάκεηξνη νη νπνίεο ε θάζε κία κπνξεί λα έρεη δηαθνξεηηθή ηηκή ηεο 

αληίζηαζεο. Έηζη κε απηόλ ηνλ ηξόπν κπνξεί λα παξαζηαζεί νπνηαδήπνηε θαηαλνκή 

ηεο ππεδάθηαο αληίζηαζεο, όζν πνιύπινθε θαη λα είλαη. 

 

Ο ηειηθόο ζθνπόο ηεο γεσειεθηξηθήο δηαζθόπεζεο είλαη λα βξεζεί έλα βέιηηζην 

ειεθηξηθό κνληέιν ηεο γεο ζηεξηδόκελνη ζηηο πξαγκαηηθέο κεηξήζεηο ηεο εηδηθήο 

θαηλόκελεο αληίζηαζεο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλαθαηαζθεπήο ηνπ 

ππεδάθνπο, απηό ζεσξείηαη όηη ρσξίδεηαη ζε αλεμάξηεηα ηκήκαηα (παξάκεηξνη) ηα 

νπνία κπνξνύλ λα κεηαβάιινπλ ηελ ηηκή ηεο αληίζηαζήο ηνπο αλεμάξηεηα ην έλα κε 

ην άιιν. Ο ζηόρνο είλαη λα ππνινγηζηεί κία εθηίκεζε ηεο θαηαλνκήο ηεο εηδηθήο 

αληίζηαζεο ηνπ ππεδάθνπο, γηα ηελ νπνία ε δηαθνξά κεηαμύ ησλ πξαγκαηηθώλ 

(κεηξνύκελσλ) δεδνκέλσλ ηεο θαηλόκελεο αληίζηαζεο θαη ησλ ππνινγηδόκελσλ 
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(ζπλζεηηθώλ) ηηκώλ ηεο θαηλόκελεο αληίζηαζεο λα είλαη ειάρηζηε. Σα ζπλζεηηθά 

δεδνκέλα ηεο θαηλόκελεο αληίζηαζεο ζα ππνινγηζηνύλ κέζσ ηεο επίιπζεο ηνπ 

επζέσο πξνβιήκαηνο. 

 

Δπεηδή όκσο ην γεσειεθηξηθό πξόβιεκα είλαη έλα κε γξακκηθό πξόβιεκα, ε 

παξαπάλσ δηαδηθαζία πξέπεη λα είλαη επαλαιεπηηθή. Γειαδή ε δηαδηθαζία ηεο 

αληηζηξνθήο μεθηλάεη κε έλα αξρηθό ειεθηξηθό κνληέιν γεο (ζπλήζσο νκνγελή γε) 

θαη ζε θάζε επαλάιεςε βξίζθεηαη κία δηόξζσζε ηνπ κνληέινπ, ε νπνία δηόξζσζε 

πξνζηίζεηαη ζην πξνεγνύκελν κνληέιν. Έηζη ινηπόλ ζην ηέινο θάζε αληηζηξνθήο 

ιακβάλεηαη έλα αλαβαζκηζκέλν κνληέιν γεο θαη ηειηθά ε δηαδηθαζία ζα ζηακαηήζεη 

όηαλ ζα αλαθαηαζθεπαζηεί έλα ηέηνην κνληέιν ηνπ νπνίνπ ε απόθξηζε, δειαδή νη 

ππνινγηδόκελεο ζπλζεηηθέο θαηλόκελεο αληηζηάζεηο ζα δηαθέξνπλ ειάρηζηα από ηηο 

πξαγκαηηθέο θαηλόκελεο αληηζηάζεηο. 

 

Θα πξέπεη επίζεο αλ ηνληζηεί όηη ε αληηζηξνθή γεσειεθηξηθώλ δεδνκέλσλ είλαη 

έλα “λνζεξό” (ill-conditioned) πξόβιεκα, δειαδή κεγάιεο αιιαγέο ζηελ πξαγκαηηθή 

εηδηθή αληίζηαζε ηνπ ππεδάθνπο κπνξεί λα έρνπλ σο απνηέιεζκα κηθξέο κεηαβνιέο 

ζηα παξαηεξνύκελα δεδνκέλα ηεο θαηλόκελεο εηδηθήο αληίζηαζεο. Έηζη ινηπόλ ε 

δηαδηθαζία ηεο αληηζηξνθήο κπνξεί λα θαηαζηεί εμαηξεηηθά αζηαζήο θαη λα δώζεη 

ιύζεηο πνπ δελ έρνπλ θαλέλα θπζηθό λόεκα.  Γηα ηελ επίιπζε απηνύ ηνπ 

πξνβιήκαηνο έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξεο κεζνδνινγίεο. Απηή πνπ επξύηαηα 

ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα είλαη ε αληηζηξνθή κε πεξηνξηζκνύο εμνκάιπλζεο 

(smoothness constrained inversion ή Occam’s inversion). Ζ βαζηθή αξρή ηεο κεζόδνπ 

απηήο είλαη λα βξεζεί ην πην απιό θαη νκαιό ειεθηξηθό κνληέιν γεο ε απόθξηζε ηνπ 

νπνίνπ λα κπνξεί λα πξνζεγγίζεη ηα δεδνκέλα. Ζ αληηζηξνθή απηή δελ ςάρλεη 

απαξαίηεηα λα βξεη ηελ πην “θαιή” ιύζε, αιιά επηδηώθεηαη ε παξαγσγή ελόο 

απινπνηεκέλνπ κνληέινπ ην νπνίν ζα απνηειεί ινγηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ 

ππεδάθνπο. Γειαδή ε εμνκαιπκέλε εμαλαγθαζκέλε αληηζηξνθή εγγπάηαη ηελ 

ζηαζεξόηεηα ηεο ιύζεο θαη επίζεο παξάγεηαη έλα κνληέιν ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

νπνίνπ έρνπλ επηιεγεί από ηνλ ρξήζηε (νκαιόηεηα κνληέινπ) θαη όρη ηπραία. 

 

Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ γεσειεθηξηθώλ ηνκνγξαθηώλ ρξεζηκνπνηήζεθε 

αξρηθά ην πξόγξακκα RES2DINV, ην νπνίν κπνξεί απηόκαηα λα θαζνξίζεη έλα 

δηζδηάζηαην γεσειεθηξηθό κνληέιν ηεο γεο, κε βάζε ηα δεδνκέλα ηα νπνία 

ζπιιέρζεθαλ θαηά ηηο ππαίζξηεο εξγαζίεο θαη κπνξεί λα αληηζηξέςεη έλα κεγάιν 

αξηζκό δεδνκέλσλ. Ζ γε ζεσξείηαη όηη απνηειείηαη από νξζνγώληα ηκήκαηα 

(παξάκεηξνη), ηα νπνία κπνξνύλ λα κεηαβάινπλ ηελ αληίζηαζε ηνπο αλεμάξηεηα ην 

έλα από ην άιιν. Ζ θαηαλνκή θαη ην κέγεζνο ησλ ηκεκάησλ απηώλ δεκηνπξγείηαη 

απηόκαηα από ην ινγηζκηθό θαη ην βάζνο θάζε ζεηξάο απηώλ ησλ ηκεκάησλ ζεσξείηαη 

πεξίπνπ ίζν κε ην “κέζν βάζνο δηείζδπζεο” (Edwards, 1977). Ζ επεμεξγαζία θάζε 

γεσειεθηξηθήο ηνκνγξαθίαο μερσξηζηά  είρε σο βαζηθνύο ζθνπνύο λα αμηνινγεζεί ε 

πνηόηεηα ησλ δεδνκέλσλ αιιά θαη λα ιεθζεί κία πξώηε εηθόλα γηα ηελ θαηαλνκή ηεο 

ππεδάθηαο αληίζηαζεο.  Σν πξόγξακκα RES2DINV ρξεζηκνπνηεί ηελ κέζνδν ησλ 

πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ γηα ηελ επίιπζε ηνπ επζέσο ειεθηξηθνύ πξνβιήκαηνο θαη 

ηνλ ππνινγηζκνύ ησλ ηηκώλ ησλ θαηλόκελσλ αληηζηάζεσλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο 

αληηζηξνθήο ζηεξίδεηαη ζε κία επαλαιεπηηθή κε-γξακκηθή ηερληθή ειαρίζησλ 

ηεηξαγώλσλ (deGroot-Heldin and Constable, 1990). 

 

Κάζε δηαθνξεηηθό αξρείν πνπ αληηπξνζώπεπε ηα δεδνκέλα θάζε γεσειεθηξηθήο 

ηνκνγξαθίαο δηνξζώζεθε κε βάζε ην ηνπηθό θαξηεζηαλό ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ 
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πνπ νξίζηεθε γηα ηελ πεξηνρή, θαζνξίδνληαο κε απηό ηνλ ηξόπν ηελ ζρεηηθή ηνπ ζέζε 

ζηνλ ρώξν κειέηεο (Papadopoulos et al, 2007). ε θάζε ηνκή πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη 

απαξαίηεηεο δηνξζώζεηο όζνλ αθνξά ην ηνπνγξαθηθό αλάγιπθν θαηά κήθνο θάζε 

ηνκήο.  

 

Γηα ηελ επεμεξγαζία όισλ ησλ γεσειεθηξηθώλ ηνκνγξαθηώλ ρξεζηκνπνηήζεθε 

έλαο εληαίνο ηξόπνο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ. ην αξρηθό ζηάδην έγηλε έλα 

θηιηξάξηζκα ησλ δεδνκέλσλ εμαιείθνληαο απηά πνπ παξνπζίαδαλ κεγάια ζθάικαηα.  

Δλ ζπλερεία πνιύ πςειέο θαη ρακειέο αθξαίεο ηηκέο, πνπ νθείινληαη ζε εμσγελείο 

πεγέο ή ζόξπβν (π.ρ. θαθή επαθή ησλ ειεθηξνδίσλ κε ην έδαθνο), απνκαθξύλζεθαλ 

από ηα δεδνκέλα.  Οη παξάκεηξνη ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ 

ηαπηόζεκνη γηα όιεο ηηο ηνκνγξαθίεο. Γηα ηελ επίιπζε ηνπ επζέσο πξνβιήκαηνο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε Μέζνδνο ησλ Πεπεξαζκέλσλ ηνηρείσλ. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

δίθηπνπ ησλ Πεπεξαζκέλσλ ηνηρείσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 4 θόκβνη κεηαμύ ησλ 

ειεθηξνδίσλ, απμάλνληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ηελ αθξίβεηα ππνινγηζκνύ ησλ 

θαηλόκελσλ αληηζηάζεσλ. 

 

Γηα ηελ αλαθαηαζθεπή ηεο αληίζηαζεο ηνπ ππεδάθνπο ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο 

επαλαιεπηηθόο αιγόξηζκνο εμνκαιπκέλεο αληηζηξνθήο. Όηαλ ην ζρεηηθό ζθάικα 

κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ επαλαιήςεσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αληηζηξνθήο ήηαλ 

κηθξόηεξν ηνπ 2%, ηόηε ε δηαδηθαζία απηόκαηα ζηακαηνύζε, ην νπνίν ζήκαηλε όηη ην 

ειεθηξηθό κνληέιν δελ επηδερόηαλ επηπιένλ βειηίσζε.  Ο κέζνο όξνο ησλ 

ζθαικάησλ όισλ ησλ δηζδηάζηαησλ ηνκνγξαθηώλ πνπ επεμεξγάζηεθαλ ήηαλ 

ρακειόηεξνο από 2-2,5%, εθηόο από ηελ πεξίπησζε ηεο ηνκήο ERT1 –PD όπνπ ην 

ζθάικα ηνπ ηειηθνύ γεσειεθηξηθνύ κνληέινπ ήηαλ 5,7%.  

 

Σν ηειηθό ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο πεξηιάκβαλε ηελ αλάιπζε ησλ γεσθπζηθώλ 

αλσκαιηώλ θαη ηελ δεκηνπξγία δηαγξακκαηηθώλ ραξηώλ απεηθόληζεο ησλ 

ζεκαληηθόηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ απηώλ.  Σν ηειηθό απηό ζηάδην έγηλε ζε 

πεξηβάιινλ Γεσγξαθηθώλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηώλ (ArcGIS 9.3.). 

 

Σα ηειηθά απνηειέζκαηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ γεσθπζηθώλ δηαζθνπήζεσλ 

παξνπζηάδνληαη ζηηο παξαθάησ εηθόλεο ηεο Δλόηεηαο 4. 
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4. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΓΔΩΦΤΗΚΩΝ ΔΡΔΤΝΩΝ  

 

 

 
ηελ παξαπάλσ εηθόλα παξνπζηάδεηαη ε θάιπςε ησλ γεσθπζηθώλ θαλλάβσλ 

ζηελ πεξηνρή ηνπ γήινθνπ Εεξέιηα.  Ζ κεγαιύηεξε πεξηνρή θαιύθζεθε από ηηο 

καγλεηηθέο κεηξήζεηο.  Οη πεξηζζόηεξνη από ηνπο καγλεηηθνύο θαλλάβνπο 

θαιύθζεθαλ επίζεο κε ην γεσξαληάξ ελώ ε ίδηα κέζνδνο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα 

θαιύςεη πεξηνρέο όζν ην δπλαηόλ εγγύηεξα θαη πεξηκεηξηθά ηεο καγνύιαο.  Έλα 

κηθξό ηκήκα ΒΓ ηεο καγνύιαο θαιύθζεθε θαη κε ειεθηξηθέο δηαζθνπήζεηο πςειήο 

αλάιπζεο (δεηγκαηνιεςία 1x0.5m). Γύν ζρεδόλ παξάιιειεο νδεύζεηο ειεθηξηθήο 

ηνκνγξαθίαο πινπνηήζεθαλ ΒΑ ηεο κεγάιεο ιίκλεο (αλάκεζα ζηελ ιίκλε θαη ζηελ 

καγνύια).  Μία όδεπζε πινπνηήζεθε θαηά κήθνο ηεο καγνύιαο κε πξνζαλαηνιηζκό 

ζρεδόλ Β-Ν. Οη ζπγθεθξηκέλεο νδεύζεηο έθζαζαλ ζε έλα βάζνο κέρξη 20m από ηελ 

επηθάλεηα.  Μία κηθξόηεξε όδεπζε κηθξήο δηείζδπζεο  πξαγκαηνπνηήζεθε επίζεο 

πάλσ ζηελ καγνύια κε ζηόρν λα επηβεβαηώζεη νξηζκέλεο επηθαλεηαθέο αλσκαιίεο. 

Σα αλαιπηηθά απνηειέζκαηα γηα θάζε κία ηερληθή παξνπζηάδνληαη ζηηο επόκελεο 

ζειίδεο πνπ αθνινπζνύλ.  
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΓΗΑΚΟΠΖΔΩΝ ΣΟΤ ΓΔΩΡΑΝΣΑΡ 
 

πλνιηθή πεξηνρή επάλω θαη πεξηκεηξηθά ηεο καγνύιαο Εεξέιηα  

Οξηδόληηεο ηνκέο ηνπ ππεδάθνπο κε απμαλόκελν βάζνο (αλά 20cm) 

Signal velocity: 0.1m/nsec 

Total Background Subtraction 

Processing: Dewow Time filter, Migration, Envelope 

Amplitude Equalization: 3.93m 

Interpolation limit: 2m 

 

  
0-20cm 20-40cm 

  
40-60cm 60-80cm 
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80-100cm 100-120cm 

  
120-140cm 140-160cm 

  
160-180cm 180-200cm 
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πλνιηθή πεξηνρή επάλω θαη πεξηκεηξηθά ηεο καγνύιαο Εεξέιηα  

Οξηδόληηεο ηνκέο ηνπ ππεδάθνπο κε απμαλόκελν βάζνο (αλά 10cm) 

Signal velocity: 0.1m/nsec 

Local Background Subtraction (3m) 

Processing: Dewow Time filter, Envelope 

Amplitude Equalization: 3.93m 

Interpolation limit: 2m 

 

  
0-10cm 10-20cm 

  
20-30cm 30-40cm 
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40-50cm 50-60cm 

  
60-70cm 70-80cm 

  
80-90cm 90-100cm 
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100-110cm 110-120cm 

  
120-130cm 130-140cm 
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Πεξηνρή θάλλαβωλ Ε28, Ε29, Ε32, Ε33 

(EAST: 388400-388440, NORTH: 4335580-4335620m) 

Οξηδόληηεο ηνκέο ηνπ ππεδάθνπο κε απμαλόκελν βάζνο (αλά 10cm) 

Signal velocity: 0.1m/nsec 

Local Background Subtraction (3m) 

Processing: Dewow Time filter, Migration, Envelope 

Amplitude Equalization: 5m 

Interpolation limit: 2m 

 

   
0-10cm 10-20cm 20-30cm 

   
30-40cm 40-50cm 50-60cm 

   
6-70cm 70-80cm 80-90cm 
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90-100cm 100-110cm 110-120cm 

   
120-130cm 130-140cm 140-150cm 
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 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΜΑΓΝΖΣΗΚΩΝ ΓΗΑΚΟΠΖΔΩΝ  
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Despiking-Grid Equalization
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Line X Equalization
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Line XY Equalization
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΓΗΑΚΟΠΖΔΩΝ  
Πεξηνρή θάλλαβωλ Ε28, Ε29, Ε32, Ε33 

(EAST: 388400-388440, NORTH: 4335580-4335620m) 
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Line XY Equalization

Ohms

40 45 50 55 60 65 70 75 80

East (m)

140

145

150

155

160

165

170

175

180

N
o

rt
h

 (
m

)

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

7.5

8

8.5

9

9.5

10

10.5

11

Ohms

40 45 50 55 60 65 70 75 80

East (m)

140

145

150

155

160

165

170

175

180

N
o

rt
h

 (
m

)

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

7.5

8

8.5

9

9.5

10

10.5

11

 
 



Dr. Α. αξξήο & Dr. Ν. Παπαδόπνπινο            

Σερληθή Έθζεζε ηεο Γεσθπζηθήο Γηαζθόπεζεο ζηελ Πξντζηνξηθή ζέζε Μαγνύια Εεξέιηα ηνπ Γήκνπ Αικπξνύ (2010) 

 
Eργαστήριο Γεωφυσικής – Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος 

          Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών – ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ (Ι.Τ.Ε.) 

_____________________________________________________________________ 

52 



Dr. Α. αξξήο & Dr. Ν. Παπαδόπνπινο            

Σερληθή Έθζεζε ηεο Γεσθπζηθήο Γηαζθόπεζεο ζηελ Πξντζηνξηθή ζέζε Μαγνύια Εεξέιηα ηνπ Γήκνπ Αικπξνύ (2010) 

 
Eργαστήριο Γεωφυσικής – Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος 

          Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών – ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ (Ι.Τ.Ε.) 

_____________________________________________________________________ 

53 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚH ΣΟΜΟΓΡΑΦΗΑ 
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5. ΤΝΘΔΣΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ & ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  
 

 Ζ γεσθπζηθή δηεξεύλεζε καγνύισλ δελ έρεη απνηειέζεη ζπλεζηζκέλν 

αληηθείκελν εξεπλώλ, αλ θαη παξακέλεη λα είλαη ε κνλαδηθή κε-θαηαζηξεπηηθή 

κέζνδνο πξνζέγγηζεο γηα ηελ δηεξεύλεζε ηνπ ππεδάθνπο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

κλεκείσλ.  Απηό νθείιεηαη θπξίσο ζε κία δπζθνιία πξνζέγγηζεο ηδηαίηεξα ζε 

πεξηπηώζεηο όπνπ ππάξρνπλ πνιιαπιά ζηξώκαηα θαη θάζεηο θαηνίθεζεο πνπ 

δεκηνπξγνύλ θάπνηεο δπζθνιίεο όζνλ αθνξά ηελ αλάιπζε θαη δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα 

ησλ γεσθπζηθώλ ζεκάησλ.  Από ηελ άιιε πιεπξά, ζε κεκνλσκέλεο θάζεηο 

θαηνίθεζεο ε γεσθπζηθή έξεπλα έρεη δώζεη αξθεηά θαιά απνηειέζκαηα.  Σν ίδην 

ηζρύεη θαη ζηηο επίπεδεο πεξηνρέο γύξσ από ηηο καγνύιεο.    

 

Οη γεσθπζηθέο δηαζθνπήζεηο ζηελ πεξηνρή ηεο καγνύιαο Εεξέιηα ζα πξέπεη 

λα ζεσξεζνύλ ηδηαίηεξα επηηπρήο αθνύ είραλ σο απνηέιεζκα ηελ ππόδεημε αξθεηώλ 

ππεδάθεησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηα νπνία είλαη πηζαλόλ λα ζρεηίδνληαη κε 

αξρηηεθηνληθά ιείςαλα.  Σα πεξηζζόηεξα από ηα ππεδάθεηα ραξαθηεξηζηηθά 

πξνέξρνληαη θπξίσο από ηηο κεηξήζεηο ησλ καγλεηηθώλ κεηξήζεσλ θαη ηνπ 

γεσξαληάξ ηα νπνία είραλ ηελ πην ππθλή δεηγκαηνιεςία ηνπ ρώξνπ.  Καη νη δύν 

ηερληθέο έρνπλ δώζεη έλα πιήζνο γεσθπζηθώλ αλσκαιηώλ νη νπνίεο εθηείλνληαη κέρξη 

έλα βάζνο πεξίπνπ 2m  από ηελ ζεκεξηλή επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο.  Σκήκα ηεο 

πεξηνρήο πνπ δηεξεπλήζεθε θαη κε ειεθηξηθέο κεζόδνπο επηβεβαίσζε ηελ ύπαξμε 

νξηζκέλσλ από ηνπο παξαπάλσ ζηόρνπο βειηηώλνληαο ηελ εξκελεία ησλ γεσθπζηθώλ 

ζεκάησλ.  Σα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρηεθαλ ζηελ έθηαζε πνπ δηεξεπλήζεθε (πιένλ ησλ 

15.000 ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ) κπνξνύλ λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ εηθόλα πνπ ππάξρεη 

από ηα ιηγνζηά επξήκαηα από ηηο κέρξη ζήκεξα δνθηκαζηηθέο αλαζθαθέο πνπ έρνπλ 

δηελεξγεζεί ζηνλ ρώξν ηεο καγνύιαο.  Γηα ηελ θαιύηεξε εξκελεία ησλ γεσθπζηθώλ 

αλσκαιηώλ θαη ηελ ζπζρέηηζε ηνπο κε ηελ γεσκνξθνινγία ηεο πεξηνρήο, έγηλε 

γεσαλαθνξά όισλ ησλ γεσθπζηθώλ ραξηώλ ζην ηνπνγξαθηθό ζρέδην ησλ θαλλάβσλ 

θαη ζηελ γεσαλαθεξκέλε δνξπθνξηθή εηθόλα Quickbird (από ην Google Earth).   

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη καγλεηηθέο κεηξήζεηο πνπ θάιπςαλ ην κεγαιύηεξν 

κέξνο ηεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο έδσζαλ πιήζνο από αλσκαιίεο θπξίσο επάλσ ζην 

επίπεδν ηεο καγνύιαο θαζώο θαη πξνο ηα ΒΓ απηήο (Δηθόλα 5.1.).   
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 Δηθόλα 5.1.  Τπέξζεζε ηεο δηαγξακκαηηθήο εξκελείαο ησλ καγλεηηθώλ αλσκαιηώλ πάλσ ζηνλ ράξηε 

ηεο θαηαθόξπθεο βαζκίδαο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ. 
 

 ηνλ επίπεδν ρώξν πνπ βξίζθεηαη πάλσ ζηελ 

καγνύια νη καγλεηηθέο δηαζθνπήζεηο ππέδεημαλ ηελ 

παξνπζία αξθεηώλ γξακκηθώλ ζηνηρείσλ ηα πεξηζζόηεξα 

εθ ησλ νπνίσλ έρνπλ παξόκνηα δηεύζπλζε. ην θέληξν 

ηεο καγνύιαο θπξηαξρεί κία εθηεηακέλε νξζνγώληα δνκή, 

ζηελ νπνία θαίλνληαη θαζαξά ε δπηηθή, λόηηα θαη 

αλαηνιηθή ηνηρνδνκή απηήο, ελώ δελ είλαη μεθάζαξε ε 

βόξεηα επέθηαζε απηήο.  Δάλ ηα βόξεηα όξηα ηεο 

αξρηηεθηνληθή δνκήο πεξλνύλ ιίγν βνξεηόηεξα από ην 

ηξηγσλνκεηξηθό ζεκείν πνπ ππάξρεη ζην θέληξν ηεο 

καγνύιαο (θαη ην νπνίν έρεη επηζθηάζεη ηηο καγλεηηθέο 

κεηξήζεηο ζε κία απόζηαζε πάλσ από 3m γύξσ από 

απηό), ηόηε νη δηαζηάζεηο ηνπ θηίζκαηνο είλαη πεξίπνπ 

20x20m.  Ζ γξακκηθόηεηα ησλ ηνηρνδνκώλ ηνπ 

θηίζκαηνο δηαθόπηεηαη ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία (π.ρ. 

θέληξν ηεο αλαηνιηθήο ηνηρνδνκήο, θέληξν ηεο λόηηαο 

ηνηρνδνκήο).  Γξακκηθά ζηνηρεία εκθαλίδνληαη θαη 

βνξεηόηεξα, θαζώο επίζεο θαη αλαηνιηθά ηεο 

αλαζθαθηθήο ηνκήο πνπ δηελεξγεί ην Παλεπηζηήκην 

Θεζζαιίαο.   

 

Μία επίζεο νξζνγώληα θαηαζθεπή κήθνπο 16m 

θαη πιάηνπο 6m πεξίπνπ θαίλεηαη επίζεο ζην λνηηόηεξν 

ηκήκα ηνπ πιαηώκαηνο ηεο καγνύιαο πνπ δηεξεπλήζεθε 
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κε ηηο καγλεηηθέο ηερληθέο.  Οη ζπγθεθξηκέλεο αλσκαιίεο ζα πξέπεη λα αλήθνπλ ζηηο 

πην πξόζθαηεο θάζεηο θαηνίθεζεο ηεο καγνύιαο. 

   

 Σα πεξηζζόηεξα από ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ππνδεηθλύνληαη από ηελ επεμεξγαζία θαη εξκελεία 

ησλ καγλεηηθώλ δεδνκέλσλ επηβεβαηώζεθαλ από ηηο 

κεηξήζεηο ηνπ γεσξαληάξ. Ζ δπηηθή θαη λόηηα 

πιεπξά ηεο θεληξηθήο αξρηηεθηνληθήο δνκήο είλαη 

δηαθξηηέο.   

 

Μία ζρεηηθά παξάιιειε γξακκηθή αλσκαιία 

(απνηεινύκελε από γξακκηθά ηκήκαηα ελδερνκέλσο 

ιόγσ ηεο θαθήο δηαηήξεζεο απηήο) δηαθξίλεηαη 

πεξίπνπ 35m βνξεηόηεξα από ηελ λόηηα ηνηρνδνκή.  

Οη κεηξήζεηο ηνπ γεσξαληάξ δείρλνπλ επίζεο 

κεγάιε δηαηαξαρή ζηελ πεξηνρή πνπ εθηείλεηαη 

αθόκα βνξεηόηεξα κέρξη ηελ άθξε ηνπ πιαηώκαηνο 

ηεο καγνύιαο.  Ζ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή κπνξεί λα 

ζρεηίδεηαη θαη 

λα νξηνζεηεί 

ηελ πεξηνρή 

ηνπ 

λεθξνηαθείνπ, 

όπνπ είραλ 

γίλεη 

παιαηόηεξα 

αλαζθαθέο θαη 

είρε 

απνθαιπθζεί 

έλαο αξηζκόο 

ηάθσλ. 

 

Δπίζεο, 

νη κεηξήζεηο 

ηνπ γεσξαληάξ 

απεθάιπςαλ 

νξηζκέλνπο 

αθόκα αλαθιαζηήξεο πξνο ηελ 

αλαηνιηθή πεξίκεηξν ηνπ 

πιαηώκαηνο ηεο καγνύιαο. Οη 

ζπγθεθξηκέλεο αλσκαιίεο θαίλεηαη 

λα εθηείλνληαη ζε βάζνο πεξίπνπ 

1m από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο 

θαη ζα κπνξνύζαλ λα ζρεηίδνληαη 

κε ιηζνζσξνύο, ηκήκαηα ησλ 

νπνίσλ είλαη νξαηά θαη 

επηθαλεηαθά, νη νπνίνη είηε απνηεινύλ ηκήκα ηεο ζσδόκελεο 

νρύξσζεο ηνπ νηθηζκνύ είηε πξνέξρνληαη από ηνλ θαζαξηζκό ηνπ 

πιαηώκαηνο κε ζηόρν ηελ θαιιηέξγεηα απηνύ. 

 

60-80cm 

80-100cm 



Dr. Α. αξξήο & Dr. Ν. Παπαδόπνπινο            

Σερληθή Έθζεζε ηεο Γεσθπζηθήο Γηαζθόπεζεο ζηελ Πξντζηνξηθή ζέζε Μαγνύια Εεξέιηα ηνπ Γήκνπ Αικπξνύ (2010) 

 
Eργαστήριο Γεωφυσικής – Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος 

          Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών – ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ (Ι.Τ.Ε.) 

_____________________________________________________________________ 

60 

 

Δπίζεο, ηκήκαηα γξακκηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ εκθαλίδνληαη θαη ζην 

αλαηνιηθό πέδηιν ηεο καγνύιαο (δπηηθά από ηελ 

ζηάλε θαη λόηηα ηεο αλαζθαθήο ηεο ΗΓ’ ΔΠΚΑ) 

θαη ελδερνκέλσο ζρεηίδνληαη κε 

ιηζνζσξνύο/ηνηρία(?) όπσο απηά πνπ έρνπλ 

έξζεη ζην θσο από ηελ αλαζθαθή ηεο ΗΓ’ 

ΔΠΚΑ. 

   

Αθόκα πην λόηηα, νξηζκέλεο 

θακππιόγξακκεο αλσκαιίεο ελδέρεηαη λα 

ζρεηίδνληαη κε ηελ δηάλνημε ηνπ αλαηνιηθνύ 

πιαηώκαηνο ηεο καγνύιαο.  

  

 

Παξόκνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

εθηείλνληαη λόηηα ηεο καγνύιαο θαίλεηαη λα 

πξνέξρνληαη θαη απηά από λεώηεξεο 

αλζξσπνγελείο επεκβάζεηο.  Γηα παξάδεηγκα 

νη γξακκηθέο αλσκαιίεο πνπ θαίλνληαη λα 

εθηείλνληαη κε δηεύζπλζε ΒΑ-ΝΓ πξνο ηελ 

κεγάιε ιίκλε Εεξέιηα είλαη πηζαλόλ λα 

νθείινληαη ζε ίρλε/πξνέθηαζε παιαηόηεξνπ 

δξόκνπ, θαζώο είλαη ζηελ πξνέθηαζε ηνπ 

ρσκαηόδξνκνπ πνπ θηάλεη ζηα Εεξέιηα από 

ηελ Δπμεηλνύπνιε (από ηα αλαηνιηθά ηεο 

καγνύιαο).   
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 Πξνο ηα δπηηθά θαη ζε 

εγγύηεηα κε ηελ αθηνγξακκή ηεο 

κεγάιεο ιίκλεο δηαθξίλνληαη 2 

θακππιόγξακκεο αλσκαιίεο πνπ 

ελδέρεηαη λα ζρεηίδνληαη κε 

παιαηόηεξε αθηνγξακκή ηεο 

ιίκλεο. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ζ θεληξηθή 

πεξηνρή δπηηθά ηεο 

καγνύιαο 

παξνπζηάδεη 

απμεκέλα επίπεδα 

ζνξύβνπ θπξίσο 

ιόγσ ησλ αξόζεσλ.  

Λίγα κόλν ζεκεία 

θαίλεηαη λα 

δηαθνξνπνηνύληαη 

θαη λα εκθαλίδνπλ 

θάπνην πηζαλό 

ελδηαθέξνλ θπξίσο 

πξνο ηα ΝΑ ηεο 

θεληξηθήο πεξηνρήο.   
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 ηελ ίδηα πεξηνρή νη 

κεηξήζεηο ηνπ γεσξαληάξ έδσζαλ 

θαη απηέο κηθξό αξηζκό 

αλαθιαζηήξσλ.  Πην ζεκαληηθόο 

ζεσξείηαη ν ππνςήθηνο ζηόρνο πνπ 

βξίζθεηαη εγγύηεξα πξνο ηελ 

καγνύια θαη ν νπνίνο έρεη 

δηαζηάζεηο πεξίπνπ 2,5x3m θαη 

εθηείλεηαη ζε έλα βάζνο 

κεγαιύηεξν ησλ 1,5m 
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Από ηελ άιιε πιεπξά, ε 

ζρεηηθά επίπεδε πεξηνρή ΒΓ ηεο 

καγνύιαο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ.  Οη καγλεηηθέο 

δηαζθνπήζεηο έδσζαλ έλα κεγάιν 

αξηζκό αλσκαιηώλ πνπ θαίλεηαη λα 

ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνπζία 

νξζνγώλησλ αξρηηεθηνληθώλ δνκώλ, 

νη πεξηζζόηεξεο εθ ησλ νπνίσλ είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλεο πξνο ηελ 

δηεύζπλζε ΒΓ-ΝΑ.  Οη δηαζηάζεηο 

ησλ θηηξίσλ παξνπζηάδνπλ 

δηαθπκάλζεηο αιιά νη πεξηζζόηεξεο 

είλαη κηθξόηεξεο από 6-7m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οξηζκέλεο 

από ηηο ππνςήθηεο 

καγλεηηθέο 

αλσκαιίεο 

επηβεβαηώζεθαλ 

από ηηο κεηξήζεηο 

ηεο ειεθηξηθήο 

αληίζηαζεο ηνπ 

εδάθνπο θαη ηνπ 

γεσξαληάξ, νη 

νπνίεο έδσζαλ θαη 

απηέο κε ηελ ζεηξά ηνπο νξηζκέλνπο 

αθόκα ππνςήθηνπο ζηόρνπο.  Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ 

αξρηηεθηνληθή δνκή πνπ βξίζθεηαη ζην ΒΓ άθξν θαη εθηείλεηαη ζηελ πεξηνρή 

EAST=388402-388411m / NORTH=4335613-4335621m, έρνληαο δηαζηάζεηο 7,5-

5,5m. Παξόκνηεο δηαζηάζεηο (6,5-5,5m) παξνπζηάδεη άιιε κία αξρηηεθηνληθή δνκή 

ιίγν λνηηόηεξα ηεο πξώηεο θαη εθηείλεηαη ζηελ πεξηνρή EAST=388405-388411m / 

NORTH=4335603-4335610m.  Από ηηο νξηδνληηνγξαθηθέο απεηθνλίζεηο ηνπ 

γεσξαληάξ κε απμαλόκελν βάζνο,  ε ζπγθεθξηκέλε δνκή θαίλεηαη επίζεο λα 

επεθηείλεηαη αλάκεζα ζηα 50-90cm από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. 
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Αλάκεζα 

ζηα ππόινηπα 

επξήκαηα ηνπ 

γεσξαληάξ από 

ηελ ζπγθεθξηκέλε 

πεξηνρή 

πεξηιακβάλνληαη 

θάπνηα γξακκηθά 

ζηνηρεία πιεζίνλ 

ηεο καγνύιαο πνπ 

ελδερνκέλσο 

ζρεηίδνληαη κε ηελ 

νξηνζέηεζε (παιηά 

ίρλε) ηεο καγνύιαο, θαζώο ε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή έρεη θαη απηή ηζνπεδσζεί από 

ηξαθηέξ κε ζθνπό λα γίλεη εθκεηαιιεύζηκε πξνο θαιιηέξγεηα. 

 

Δάλ θαη ε επξύηεξε πεξηνρή πξνο ηα βόξεηα θαη ΒΓ ηεο καγνύιαο 

παξνπζηάδεη παξόκνηα ραξαθηεξηζηηθά, ηόηε ζα κπνξνύζακε λα κηιήζνπκε γηα ηελ 

παξνπζία ελόο «επίπεδνπ» νηθηζκνύ ν νπνίνο ζρεηίδεηαη κε ηελ καγνύια θαη 

εθηείλεηαη πέξα από απηήλ ελώ ζα πξέπεη λα πξνβιεκαηίζεη ην γεγνλόο όηη ν 

ζπγθεθξηκέλνο νηθηζκόο βξίζθεηαη αληίζεηα  από ηηο ιίκλεο θαη ζε κία ζέζε πνπ έρεη 

επνπηεία ησλ θαιιηεξγήζηκσλ βόξεησλ γαηώλ θαη ηεο αθηνγξακκήο πξνο ηα 

αλαηνιηθά. 

 

 Σέινο, αλαθνξηθά κε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ 

Γηζδηάζηαησλ Γεσειεθηξηθώλ 

Σνκνγξαθηώλ, νη ηνκνγξαθίεο 

ERT3 θαη ERT4 παξνπζηάδνπλ 

ζπγθξίζηκα απνηειέζκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ γεσειεθηξηθή 

δνκή ηνπ ππεδάθνπο θαηά 

κήθνο ησλ ηνκώλ θαη ζε βάζνο 

κέρξη ηα 20 πεξίπνπ κέηξα από 

ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. 

πλνπηηθά εληνπίδνληαη δύν 

νξηδόληηα ζηξώκαηα, ην 

επηθαλεηαθό πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ζρεηηθά ραιαξέο απνζέζεηο 

άκκσλ, ραιηθηώλ θαη αξγίισλ ην νπνίν εκθαλίδεηαη κε ηηκέο εηδηθώλ αληηζηάζεσλ 

κεγαιύηεξσλ ησλ 15 Ohm-m (>15 Ohm-m), ελώ ην ππνθείκελν ζηξώκα έρεη ρακειέο 

ηηκέο εηδηθώλ αληηζηάζεσλ (<15 Ohm-m). ηελ ηνκή ERT3 ην επηθαλεηαθό ζηξώκα 

μεθηλάεη από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη εθηείλεηαη θαηά κήθνο όιεο ηεο γξακκήο 

έρνληαο έλα ζρεηηθά ζηαζεξό πάρνο ίζν κε 4,5-5 κέηξα. Μία παξόκνηα θαηάζηαζε 

παξαηεξείηαη επίζεο ζηελ ηνκή ERT4, όπνπ απηό ην επηθαλεηαθό ζηξώκα έρεη επίζεο 

πάρνο 4,5-5 κέηξα κέρξη ηελ νξηδόληηα απόζηαζε ησλ 40 κέηξσλ από ηελ αξρή ηεο 

ηνκήο ζηα ΝΑ, ελώ ζηελ ζπλέρεηα ην ζηξώκα ζπλερίδεη ειαθξά ιεπηόηεξν πξνο ηα 

ΒΓ κε έλα πάρνο πεξίπνπ 2-2,5 κέηξσλ. Σν ππνθείκελν ζηξώκα ησλ ρακειώλ 

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92

X (m)

116

118

120

122

124

126

128

130

132

134

136

E
le

v
a
ti
o
n
 (

m
)

116

118

120

122

124

126

128

130

132

134

136

ERT3 - Pole-Dipole

Unit Electrode Spacing = 2m
Inverse Model 
Resistivity Section

6 Iterations - RMS=2.2%

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92

X (m)

119

121

123

125

127

129

131

133

135

137

139

E
le

v
a
ti
o
n
 (

m
)

119

121

123

125

127

129

131

133

135

137

139

ERT4 - Pole-Dipole

Unit Electrode Spacing = 2m
Inverse Model 
Resistivity Section

6 Iterations - RMS=2.1%

0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

4 6.3 10 15.8 25.1 39.8 63 100

Resistivity (Ohm-m)

log10

linear



Dr. Α. αξξήο & Dr. Ν. Παπαδόπνπινο            

Σερληθή Έθζεζε ηεο Γεσθπζηθήο Γηαζθόπεζεο ζηελ Πξντζηνξηθή ζέζε Μαγνύια Εεξέιηα ηνπ Γήκνπ Αικπξνύ (2010) 

 
Eργαστήριο Γεωφυσικής – Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος 

          Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών – ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ (Ι.Τ.Ε.) 

_____________________________________________________________________ 

65 

αληηζηάζεσλ, ην νπνίν εληνπίδεηαη θαη ζηηο δύν ηνκέο ζε βάζνο κεγαιύηεξν ησλ 5 

κέηξσλ αληηπξνζσπεύεη ηα ηδήκαηα ηεο πεξηνρήο πνπ είλαη θνξεζκέλα κε λεξό.  

 

 Δπίζεο ην αζβεζηνιηζηθό ππόβαζξν ηεο πεξηνρήο θαίλεηαη λα βξίζθεηαη ζε 

βάζνο κεγαιύηεξν ησλ 20 κέηξσλ, θαζώο ζε θακία από ηηο δύν ηνκνγξαθίεο δελ 

παξαηεξεζήθαλ ηηκέο αληηζηάζεσλ πνπ λα δηθαηνινγνύλ ηελ ύπαξμε ηνπ 

αζβεζηνιηζηθνύ ζρεκαηηζκνύ. 

 

Ζ ηνκή ERT1 μεθίλεζε από ηα λόηηα θαη δηέζρηζε ηελ καγνύια πξνο ηα βόξεηα, 

πεξλώληαο δπηηθά ηνπ ηνπνγξαθηθνύ ζεκείνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο 

καγνύιαο. ηα λόηηα ηεο γξακκήο (Υ=4m)  θαη κέρξη ηελ νξηδόληηα απόζηαζε ησλ 12 

κέηξσλ πξνο ηα βόξεηα εκθαλίδεηαη κία πεξηνρή κε πςειέο ηηκέο αληηζηάζεσλ (>40 

Ohm-m) πάρνπο 1-1,5 κέηξνπ. Μία παξόκνηα αλσκαιία πςειώλ αληηζηάζεσλ 

εκθαλίδεηαη ιίγν βνξεηόηεξα (Υ=28-40 κέηξα).  Οη δύν απηέο αλσκαιίεο ελδερνκέλσο 

λα ζρεηίδνληαη από εδαθηθέο ζπγθεληξώζεηο ιόγσ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ δξόκνπ πνπ 

νδεγεί ζηελ θνξπθή ηεο καγνύιαο. Από ηελ νξηδόληηα απόζηαζε ησλ 40 κέηξσλ θαη 

κέρξη ην ηέινο ηεο ηνκήο, ραξηνγξαθείηαη ην αλζξσπνγελέο ζηξώκα ηεο καγνύιαο ην 

νπνίν εκθαλίδεηαη κε 

απμαλόκελν πάρνο, από 

ηα 2 κέηξα ζηα 5-6 

κέηξα, από ηα λόηηα πξνο 

ηα βόξεηα. Σν γεγνλόο 

απηό δηθαηνινγείηαη από 

ην γεγνλόο ηεο 

δηακόξθσζεο ηεο 

καγνύιαο ζηα λόηηα γηα 

ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

δξόκνπ πνπ νδεγεί ζηελ 

θνξπθή ηεο κε ηελ 

αθαίξεζε ηνπ 

αληίζηνηρνπ εδαθηθνύ 

πιηθνύ.  

 

Οη ηειεπηαίεο δύν 

ζεκαληηθέο αλσκαιίεο 

ηεο ειεθηξηθήο 

αληίζηαζεο ζπκπίπηνπλ 

κε ηηο πηζαλέο 

ηνηρνδνκέο (λόηηα θαη 

βόξεηα) ηεο νξζνγώληαο 

αξρηηεθηνληθήο δνκήο 

πνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ πιαηώκαηνο ηεο καγνύιαο. 

 

Κάησ από ην αλζξσπνγελέο πιηθό ηεο καγνύιαο ραξηνγξαθείηαη ην ζηξώκα 

ησλ άκκσλ, ραιηθηώλ θαη αξγίισλ πάλσ ζην νπνίν ζεκειηώζεθε ε θαηαζθεπή ηεο 

καγνύιαο θαη ζηελ ζπλέρεηα εληνπίδνληαη ηα κεξηθώο θνξεζκέλα ζε λεξό ηδήκαηα. 
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ηελ παξαπάλσ Δηθόλα θαίλεηαη έλα απινπνηεκέλν γεσινγηθό κνληέιν ησλ 

ζρεκαηηζκώλ πνπ εληνπίδνληαη θαηά κήθνο ηεο ηνκήο ERT1 θαη ζε κέγηζην βάζνο 20 

πεξίπνπ κέηξσλ από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. 

 

 

Καηά κήθνο ηεο ηνκήο 

ERT2 εληνπίδνληαη 

επηθαλεηαθά θαη κέρξη ην 

βάζνο ηνπ ελόο κέηξνπ 

θάπνηεο πεξηνρέο κε πςειέο 

ηηκέο εηδηθώλ αληηζηάζεσλ 

(Υ=0.8-1.6 m,  X=4-5.2 m,  

X=8.8-10.4 m,  X=12-

12.12.8). Δηδηθά ε πεξηνρή 

πξνο ην ηέινο ηεο όδεπζεο 

ζπζρεηίδεηαη κε ηηο 

γξακκηθή αλσκαιία πνπ 

εληνπίζηεθε ηόζν ζηηο 

καγλεηηθέο κεηξήζεηο όζν 

θαη ην γεσξαληάξ θαη αθνξά 

ηελ λόηηα ηνηρνδνκή ηεο 

νξζνγώληαο αξρηηεθηνληθήο 

δνκήο ζην θέληξν ηνπ 

πιαηώκαηνο ηεο καγνύιαο. 
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Σα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα από ηελ δηαγξακκαηηθή εξκελεία όισλ ησλ 

γεσθπζηθώλ δηαζθνπήζεσλ παξνπζηάδνληαη ζηελ Δηθόλα 5.2.  ελώ νη πξνηεηλόκελνη 

ζηόρνη γηα κειινληηθή δηεξεύλεζε (σο ζηόρνη πςειήο πξνηεξαηόηεηαο) 

παξνπζηάδνληαη ζηηο Δηθόλεο 5.3. θαη 5.4. 
 

 

 
 

Δηθόλα 5.2.  Λεπηνκέξεηεο από ηα ζπλζεηηθά απνηειέζκαηα ησλ γεσθπζηθώλ δηαζθνπήζεσλ ζηελ 

πεξηνρή ηεο Μαγνύιαο Εεξέιηα.  Γηαγξακκαηηθή εξκελεία ησλ γεσθπζηθώλ αλσκαιηώλ. 
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Δηθόλα 5.3.  Πξνηεηλόκελεο πεξηνρέο γηα κειινληηθή δηεξεύλεζε (ζηόρνη πςειήο πξνηεξαηόηεηαο)  

 
Δηθόλα 5.4.  Λεπηνκέξεηεο από ηηο πξνηεηλόκελεο πεξηνρέο γηα κειινληηθή δηεξεύλεζε (ζηόρνη πςειήο 

πξνηεξαηόηεηαο)  
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 Σέινο ζα πξέπεη λα γίλεη θαη αλαθνξά ζηηο κεηξήζεηο ηεο καγλεηηθήο 

επηδεθηηθόηεηαο από δείγκαηα εδαθώλ πνπ ιήθζεθαλ από ηελ ηνκή ηεο ΗΓ’ ΔΠΚΑ 

πνπ βξίζθεηαη ΝΑ ηεο καγνύιαο.  Γείγκαηα ζπιιέρηεθαλ αλά 5cm από ηελ επηθάλεηα 

ηεο καγνύιαο κέρξη έλα βάζνο 2m θαη κεηξήζεθε εξγαζηεξηαθά ε καγλεηηθή 

επηδεθηηθόηεηα ζε δύν ζπρλόηεηεο κε ην όξγαλν Bardington MS2B.   Οη κεηξήζεηο 

ηεο καγλεηηθήο επηδεθηηθόηεηαο γηα ηηο δύν ζπρλόηεηεο θαζώο θαη ν ππνινγηζκόο ηνπ 

frequency dependent susceptibility (FDS%) , LeBorgne Contrast (LBC) & 

Normalized Le Borgne Contrast (NLBC) παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 5.1.  Οη 

κεηξήζεηο έγηλαλ γηα λα γίλεη κία ζπζρέηηζε ηεο καγλεηηθήο επηδεθηηθόηεηαο κε ηηο 

θάζεηο θαηνίθεζεο. 

 

Πίλαθαο 5.1. Παξνπζίαζε ησλ κεηξήζεσλ ηεο καγλεηηθήο επηδεθηηθόηεηαο. 
Depth 

(cm) xlow xhigh FDS% 

Le Borgne 

Contrast NLBC 

0 186.37275 169.48182 9.06298 0.0005455 2.93E-06 

5 188.498 172.15569 8.6697551 2.125804 0.011406 

10 188.35941 172.00095 8.6847074 1.987212 0.010663 

15 195.12834 177.97276 8.7919463 8.7561394 0.046982 

20 188.85935 173.03045 8.381318 2.4871523 0.013345 

25 196.27951 178.27331 9.1737546 9.9073135 0.053159 

30 217.99629 199.31089 8.5714286 31.624089 0.169682 

35 189.52215 173.09607 8.6671044 3.1499503 0.016901 

40 195.37658 177.23092 9.2875318 9.0043846 0.048314 

45 186.5555 170.1407 8.7988827 0.1832977 0.000984 

50 185.56423 169.00081 8.9259797 0.8079662 0.004335 

55 186.20502 169.71101 8.8579795 0.1671836 0.000897 

60 184.81078 167.57387 9.3267882 1.5614172 0.008378 

65 195.21663 177.05985 9.3008339 8.8444291 0.047456 

70 196.42857 179.33131 8.7040619 10.056371 0.053958 

75 208.54063 190.02211 8.880053 22.16843 0.118947 

80 205.03007 185.07381 9.7333333 18.657871 0.100111 

85 200.52734 182.90314 8.7889273 14.155138 0.075951 

90 183.67095 166.37846 9.4149294 2.7012514 0.014494 

95 194.87596 177.25481 9.0422368 8.5037564 0.045628 

100 191.51885 172.949 9.6960926 5.146647 0.027615 

105 225.39247 203.33915 9.7844113 39.020274 0.209367 

110 220.54502 200.10687 9.2671108 34.172817 0.183357 

115 189.98373 172.20544 9.3577982 3.6115323 0.019378 

120 195.74663 177.10954 9.521028 9.374427 0.050299 

125 198.18089 180.11786 9.114415 11.808686 0.063361 

130 178.39005 162.89995 8.683274 7.9821543 0.042829 

135 173.62169 159.91471 7.8947368 12.750513 0.068414 

140 169.33097 154.52931 8.7412587 17.041235 0.091436 

145 165.11748 151.0457 8.522283 21.25472 0.114044 

150 174.40494 161.6221 7.3294019 11.967263 0.064211 

155 183.10312 168.80822 7.8070175 3.269084 0.017541 
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160 168.84203 156.96118 7.03667 17.530165 0.09406 

165 191.46685 181.24118 5.3406998 5.0946547 0.027336 

170 193.62951 183.57083 5.1948052 7.2573054 0.03894 

175 133.51686 130.41982 2.3195876 52.855338 0.2836 

180 133.17599 127.78152 4.0506329 53.196205 0.285429 

185 130.82298 127.32919 2.6706231 55.549219 0.298054 

190 202.77256 187.73496 7.4159907 16.400356 0.087998 

195 209.5387 192.72869 8.0223881 23.166502 0.124302 

200 229.52012 213.76636 6.8637804 43.147916 0.231514 

 

Σα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθώλ κεηξήζεσλ ηεο καγλεηηθήο 

επηδεθηηθόηεηαο θαίλνληαη ζηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηηο 

καγλεηηθέο ηδηόηεηεο ησλ εδαθώλ ζε ζρέζε κε ην βάζνο. 

  

 Γεληθά παξαηεξνύκε 4 πεξηνρέο κε απμεκέλε καγλεηηθή επηδεθηηθόηεηα 

(θαζώο θαη απμεκέλν ζπληειεζηή LeBorgne Constrast) πνπ πηζαλώο ζρεηίδνληαη κε 4 

θάζεηο θαηνίθεζεο.  Ζ πξώηε αληηζηνηρεί ζηα επηθαλεηαθά δείγκαηα θαη ζηηο 

πξόζθαηεο αλζξσπνγελείο επεκβάζεηο ζηελ καγνύια (25-40cm από ηελ επηθάλεηα 

ηεο καγνύιαο).  Οη επόκελεο θάζεηο θαηνίθεζεο ζπλαληώληαη ζηα 70-85cm θαη 105-

115cm, ελώ ε ηειεπηαία θάζε απαληάηαη ζηα 190-200cm.  πκπεξαίλνπκε ινηπόλ όηη 

ζηα πξώηα 2m από ηελ επηθάλεηα ηεο καγνύιαο έρνπκε πεξίπνπ 3 θάζεηο θαηνίθεζεο. 

Οη θάζεηο απηέο (ηδηαίηεξα νη πην επηθαλεηαθέο) είλαη πνπ δίλνπλ ηηο πην ηζρπξέο 

αλσκαιίεο ησλ γεσθπζηθώλ κεηξήζεσλ πνπ δηεμήρζεζαλ πάλσ ζηελ καγνύια.  Ζ 

ηάζε ηεο κείσζεο ηεο καγλεηηθήο επηδεθηηθόηεηαο θαη ηεο εμαξηεκέλεο από ηελ 

ζπρλόηεηα καγλεηηθή επηδεθηηθόηεηα (FDS%) πνπ παξαηεξείηαη ζε βάζνο 170-

190cm κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί κε κία πεξίνδν εγθαηάιεηςεο ηεο θαηνίθεζεο.  
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Γεληθά, ν επξύηεξνο αξραηνινγηθόο ρώξνο ηεο καγνύιαο Εεξέιηα παξνπζηάδεη 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ κε πινύζηα ππεδάθεηα αξρηηεθηνληθά ιείςαλα θαη πξνζθέξεηαη 

ηόζν γηα ηελ αλάδεημε απηώλ όζν θαη γηα ηελ κειέηε ησλ νηθηζηηθώλ ηάζεσλ πνπ 

δηακόξθσζαλ ηελ ρξήζε ηνπ ρώξνπ ζην παξειζόλ.  Από ηα κέρξη ζήκεξα δεδνκέλα 

θαίλεηαη λα ππάξρεη κεγάινο αξηζκόο αξρηηεθηνληθώλ ππεδάθεησλ κλεκείσλ ηόζν 

επάλσ ζηελ καγνύια αιιά θαη ζηνλ ρώξν γύξσ από απηή.  Ζ επέθηαζε ησλ 

γεσθπζηθώλ εξεπλώλ ραξηνγξάθεζεο ζηελ πεξηνρή πνπ εθηείλεηαη Β θαη ΒΓ ηεο 

καγνύιαο ζα κπνξνύζε λα δώζεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ επέθηαζε ηνπ πηζαλνύ 

επίπεδνπ νηθηζκνύ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ καγνύια.  Δπίζεο ελδηαθέξνλ ζα είρε ε 

ραξηνγξάθεζε ηνπ ρώξνπ λόηηα ηεο καγνύιαο πξνο ηελ κηθξή ιίκλε.  Σα παξαπάλσ 

ζα κπνξνύζαλ λα ζπλνδεπηνύλ κε κία γεσινγηθή-γεσθπζηθή ραξηνγξάθεζε ησλ δύν 

ιηκλώλ κε ζηόρν ηελ κειέηε ηεο δεκηνπξγίαο απηώλ θαη ηελ αλάδεημε ηεο πεξηνρήο ζε 

έλα πεξηβαιινληηθό – πνιηηηζηηθό πάξθν. 
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