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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του γεωφυσικού προγράμματος είναι η αποτύπωση του πυθμένα και ο
χαρακτηρισμός των εκσκαπτόμενων υποθαλάσσιων ιζημάτων ανάλογα με την
συνεκτικότητα τους, στην περιοχή του λιμένα Ναυπλίου, σύμφωνα με όσα
καθορίζονται από τα σχετικά άρθρα της εργολαβίας. Από τα αποτελέσματα των
ανωτέρω ερευνών θα προκύψουν:
- οι κατηγορίες των υλικών που έχουν ήδη εκσκαφθεί.
- οι κατηγορίες των υλικών που υπολείπονται να εκσκαφθούν για να ολοκληρωθούν οι
εργασίες εκβάθυνσης σύμφωνα με τη λιμενική μελέτη.

2.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ :

Γεωφυσικό ερευνητικό πρόγραμμα με συνδυασμό των παρακάτω
μεθόδων:
- Μέθοδος «SUB BOTTOM PROFILER» η οποία θα περιλαμβάνει πέντε (5)
γεωφυσικές τομές.
Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται προκειμένου να προσδιοριστεί το ακριβές βάθος
νερού και οι λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα στρώματα των ιζημάτων και των
υποθαλάσσιων δομών σε υψηλή ανάλυση.
Η επεξεργασία του σήματος είναι σε ψηφιακή μορφή και επιπλέον έχουν τη
δυνατότητα της ταυτόχρονης με τη βυθομετρική έρευνα αποτύπωσης της βυθομετρίας
(real time) μέσω υπολογιστικών μεθόδων.
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Η μέθοδος αυτή παρέχει ένα ηχητικό προφίλ της υποδομής του πυθμένα κάτω από
την περιοχή ρυμούλκησης της συσκευής. Η λειτουργία του βασίζεται στην εκπομπή
κάθετων δεσμών ηχητικών κυμάτων. Ένα μέρος των ηχητικών κυμάτων ανακλάται
από τον πυθμένα της θάλασσας, αλλά το μεγαλύτερο μέρος τους ανακλάται από
επιφάνειες μεταβολής της πυκνότητας (επιφάνειες ασυνέχειας) που βρίσκονται κάτω
από την επιφάνεια του πυθμένα. Τα ανακλώμενα ηχητικά κύματα προσλαμβάνονται
από τον πομποδέκτη ενισχύονται και οδηγούνται στην καταγραφική μονάδα, όπου και
συσχετίζονται, ώστε να στοιχειοθετηθεί μια τομή της υποδομής του πυθμένα
(τομογραφία).
Κάθε επιφάνεια μεταβολής της πυκνότητας καταγράφεται ως ένα ίχνος που ονομάζεται
«ηχητική» ή «σεισμική» ανάκλαση. Μια τέτοια επιφάνεια μεταβολής μπορεί να
αποτελεί μια αλλαγή στον τύπο του ιζήματος, ανάμεσα στο σκληρό υπόβαθρο και ένα
στρώμα άμμου, παλαιοακτές ή θαμμένα αντικείμενα. Η ερμηνεία και ο προσδιορισμός
της στρωματογραφίας του πυθμένα βασίζεται στον ακουστικό ή σεισμικό χαρακτήρα, ο
οποίος καθορίζεται με βάση τη σαφήνεια, τη συνέχεια και το εύρος των σεισμικών
ανακλάσεων.

- Μέθοδος Σεισμικών Διασκοπήσεων Υψηλής Ευκρίνειας με τη μέθοδο διάθλασης
/ ανάκλασης ανάλογα με τις εδαφικές συνθήκες που θα συναντηθούν. Η μέθοδος αυτή
θα περιλαμβάνει τρεις (3) γεωφυσικές τομές.
Σκοπός των γεωφυσικών ερευνών είναι να υπάρξει αφενός πύκνωση των
στρωματογραφικών στοιχείων που θα προκύψουν από τις περιορισμένου αριθμού
γεωτρήσεις, και αφετέρου εκτίμηση της εκσκαψιμότητας με βάση καθιερωμένες
συσχετίσεις της εκσκαψιμότητας με τις σεισμικές ταχύτητες.
Με την μέθοδο αυτή παράγεται μια συνεχής εικόνα της δομής του υπεδάφους κατά την
οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση, με βάση την διαφοροποίηση της ταχύτητας των
σεισμικών

κυμάτων

των

διαφόρων

υλικών

στο

υπέδαφος,

με

δυνατότητα

λεπτομερέστερης έρευνας δομών που αναπτύσσονται σε 2 και 3 διαστάσεις. Για τη
σύνθεση της εικόνας αυτής εκτελούνται μετρήσεις της διάδοσης σεισμικών κυμάτων,
με ενεργοποίηση κατάλληλων πηγών ενέργειας σε διάφορα σημεία της επιφάνειας και
καταγραφή σε ειδικούς δέκτες, με μεταξύ τους μικρή απόσταση. Καταγράφονται οι
χρόνοι άφιξης διαφόρων φάσεων της διαδιδόμενης σεισμικής ενέργειας και
συνθέτονται σε μορφή κατακόρυφων ή οριζόντιων τομών, παράγοντας μια ρεαλιστική
απεικόνιση της δομής και υφής του υπεδάφους.

Λόγω της μεγάλης πυκνότητας

μετρήσεων και του χαρακτήρα του εκπεμπόμενου κύματος είναι δυνατή λεπτομερής
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διερεύνηση του υπεδάφους, σε βάθη που καθορίζονται από τη γεωμετρία της διάταξης
και την απόσταση μεταξύ πηγών και δεκτών.
Η συλλογή των δεδομένων γίνεται με την βοήθεια σεισμογράφου.
Η επεξεργασία των δεδομένων, γίνεται με την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και
περιλαμβάνει εισαγωγή των δεδομένων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή - καθορισμό
γεωμετρίας αναπτύγματος, ομαδοποίηση των δεδομένων (gathering), εφαρμογή
ψηφιακών φίλτρων για την απομάκρυνση ανεπιθύμητου θορύβου (digital filtering) και
φασματικές αναλύσεις των σεισμικών κυμάτων.
Το τελικό στάδιο είναι εκείνο της παρουσίασης των δεδομένων (Display).
Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των σεισμικών καταγραφών παρουσιάζουν
διαγραμματικά την κατανομή της ταχύτητας των επιμήκων (Vp) και εγκαρσίων (Vs)
κυμάτων με το βάθος έρευνας

3. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Τα παραδοτέα περιλαμβάνουν τεχνική έκθεση, σχέδια και προμετρήσεις.
- Η έκθεση θα περιλαμβάνει συνοπτική παρουσίαση της εφαρμοσθείσας μεθόδου,
φωτογραφική τεκμηρίωση, παρουσίαση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων με την
μορφή

διαγραμμάτων και πινάκων, καθώς και αξιολόγηση όλων των στοιχείων

προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για την εκσκαψιμότητα των εδαφικών
υλικών.
- Τα σχέδια θα περιλαμβάνουν αποτύπωση πυθμένα, οριζοντιογραφία με τις θέσεις
έρευνας, γεωφυσικές και γεωτεχνικές τομές, και χάρτες με τα πάχη εκσκαφής για κάθε
κατηγορία εκσκαψιμότητας.
- Οι προμετρήσεις θα παρουσιάζουν τις εκτιμούμενες ποσότητες (όγκους) ανά
κατηγορία εκσκαψιμότητας.
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4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Ο συνολικός χρόνος για την παράδοση της μελέτης υπολογίζεται σε 40 ημέρες από
την υπογραφή της σύμβασης, εκτός σταλιών λόγω καιρικών συνθηκών.

ΝΑΥΠΛΙΟ

ΝΑΥΠΛΙΟ

08/12/2016

08/12/2016

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ.Δ.Ν

ΟΛΓΑ ΚΑΡΔΑΡΑΚΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

4

