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όλους εκείνους που συνέβαλλαν στην ολοκλήρωση της προσπάθειας αυτής.Ευχαριστούµε 

καταρχήν την επιβλέπουσα καθηγήτριά µας ∆ρ. Καλησπέρη ∆έσποινα για την ανάθεση και 

την επίβλεψη αυτής της εργασίας καθώς και για την σηµαντική προσφορά στην υλοποίηση 

της, καθ’όλη τη διάρκεια αυτής. Χωρίς την υποµονή, την κατανόηση, τη µεταδοτικότητα και 

τη διάθεσή της να µοιραζεται τις γνώσεις της η εργασία αυτή δεν θα είχε φτάσει στη έγκαιρη 

ολοκληρωσή της. Θερµές ευχαριστίες στον καθηγητή ∆ρ. Παντελή Σουπιό για την 

παραχώρηση δεδοµένων και χαρτών που χρησιµοποιήθηκαν για την εργασία αυτή, όπως 

επίσης και τον ∆ρ. Παύλο Αβραµίδη από το ΤΕΙ Μεσολογγίου. Επίσης, θερµές ευχαριστίες 

οφείλουµε στην Ελένη Κουτελιδάκη και την Κωνσταντίνα Τζιωρτζιώτη καθώς επίσης στις 

οικογενειές µας για την υποστήριξη που µας προσέφεραν στην διάρκεια της προσπαθειάς 

µας. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η περιοχή του Αµβρακικού κόλπου περιλαµβάνεται στους Υγροτόπους Ramsar ∆ιεθνούς 

Σηµασίας, στο ∆ίκτυο Natura 2000 κι έχει χαρακτηριστεί ως τόπος Κοινοτικής Σηµασίας, 

Ζώνη Ειδικής Προστασίας και Καταφύγιο Άγριας Ζωής. Ωστόσο, µόλις το 2008 η βόρεια 

περιοχή του κόλπου κηρύχθηκε Εθνικό Πάρκο. Στον Αµβρακικό εκβάλλουν οι ποταµοί 

Λούρος και Άραχθος, µεταφέροντας µαζί µε τα άφθονα νερά τους σηµαντικές ποσότητες 

φερτών υλικών. Οι δύο αυτοί ποταµοί συµβάλλουν στον σχηµατισµό ενός εξαιρετικά 

πολύπλοκου, όσο και µοναδικού, για τα ελληνικά δεδοµένα, υγροτοπικού συστήµατος 

περίπου 220.000 στρεµµάτων, το οποίο περιλαµβάνει µεγάλες και µικρές λιµνοθάλασσες, 

µακρόστενες χαµηλές λουρονησίδες, παραποτάµιες ζώνες, δέλτα ποταµών, αλµυρόβαλτους 

και γλυκόβαλτους, εκτεταµένους καλαµιώνες, υγρολίβαδα και αλίπεδα. Ο Αµβρακικός 

περιλαµβάνει περίπου 20 λιµνοθάλασσες, µε µεγαλύτερες τις Λογαρού, Τσουκαλιό, Ροδιά 

και Μάζωµα, συνολικής έκτασης 70 τ.χλµ. Καθεµία από αυτές έχει τη δική της φυσιογνωµία 

και όλες χωρίζονται από τη θάλασσα µε λουρονησίδες. Οι τελευταίες έχουν αµµοθινικό 

υπόστρωµα και στην Τσουκαλιό βρίσκουµε και κελύφη δίθυρων µαλακίων (µύδια, στρείδια, 

χτένια–κασοπάνδες), το οποία σχηµατίζουν µοναδικές ολόλευκες οστρακοπαραλίες. 

Ο Αµβρακικός µε τους υδροβιότοπούς του αποτελεί ένα µοναδικό οικολογικό τοπίο, ιδανικό 

καταφύγιο για την ανάπτυξη πλούσιας ορνιθοπανίδας και ιχθυοπανίδας. Έχουν καταγραφεί 

πάνω από 160 είδη πουλιών, ως επισκέπτες το χειµώνα από το βορρά ή για ανοιξιάτικη 

αναπαραγωγή από την Αφρική. Στις παραπάνω τρεις µεγάλες λιµνοθάλασσες ξεχειµωνιάζει 

το 20-30% των πουλιών που έρχονται στην Ελλάδα. Από τα σηµαντικότερα πουλιά είναι ο 

αργυροπελεκάνος - ένα από τα µεγαλύτερα πουλιά της Μεσογείου, που τον συναντάµε µόνο 

στις Πρέσπες και στον Αµβρακικό –, η χαλκόκοτα, η οποία έρχεται την άνοιξη από την 

Αφρική, η αγριόχηνα, ο ασηµόγλαρος, ο καλαµοκανάς, η βαρβακίνα, ο λευκοτσικνιάς και 

πολλά άλλα. 

Παράλληλα µε την οικολογία, ο Αµβρακικός είναι σηµαντικό παραγωγικό τοπίο και για την 

αλιεία. Οι λιµνοθάλασσες του κόλπου παρουσιάζουν µεγάλη βιολογική ποικιλότητα και 

παραγωγικότητα, λειτουργώντας, λόγω της παράκτιας ιδιαιτερότητας του κόλπου, ως φυσικά 

εκτροφεία ψαριών, αλλά και καρκινοειδών, ήδη από τη ρωµαϊκή εποχή (αυτό 

επιβεβαιώνεται από τον πλούτο των ρωµαϊκών µνηµείων - βλ. Νικόπολη - αλλά και τη 

στρατηγική σηµασία που είχε η περιοχή ως διατροφικός κόµβος της αυτοκρατορίας - βλ. 
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Ναυµαχία του Ακτίου το 31 π.Χ στην είσοδο του Αµβρακικού). Σήµερα οι παράκτιες πόλεις 

και τα χωριά εξακολουθούν να στηρίζουν την επιβίωσή τους στην αλιεία του κόλπου, των 

λιµνοθαλασσών και των εσωτερικών υδάτων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο δέλτα του 

Άραχθου υπάρχουν λαβράκια, κεφαλόπουλα, µουρµούρια, καλκάνια, τσιπούρες, γλώσσες, 

χέλια και γάµπαρες . Στα φυσικά ανοίγµατα που υπάρχουν στις λουρονησίδες και τα οποία 

επιτρέπουν την επικοινωνία των λιµνοθαλασσών µε τη θάλασσα, οι ψαράδες του 

Αµβρακικού έχουν εγκαταστήσει τα λεγόµενα “ιβάρια” ή “διβάρια”, (από το σλαβικό divar), 

έναν παραδοσιακό τρόπο αλιείας. Εκτός από τα αλιεύµατα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει µια ειδική κατηγορία δελφινιών, τα ρηνοδέλφινα (Tursiops truncates), θαλάσσιο 

θηλαστικό µικρού σχετικά µεγέθους µε πνεύµονες, της τάξης των κητωδών. Είναι πολύ 

έξυπνα ζώα και έρχονται συχνά σε επαφή µε τους ψαράδες του κόλπου. Σχηµατίζουν µικρές 

οµάδες και αποτελούν έναν τοπικό πληθυσµό, χωρίς ιδιαίτερες επαφές µε τους πληθυσµούς 

µεγαλύτερων δελφινιών της Μεσογείου. 

Η εντατική αλιεία στην περιοχή γνώρισε σηµαντική ανάπτυξη µετά τη δεκαετία του 1960 και 

τις επιδοτήσεις για ιχθυοκαλλιέργειες το 1990 .Οι κάτοικοι χρησιµοποιούν σύγχρονα και 

παραδοσιακά µέσα (π.χ. δίχτυα, συρτή, παραγάδια, καµάκια, βωλκούς, καλαµωτές, 

νταούλια, νταλιάνια, αλλά και αργαλειό, τσουγκράνα και πιρούνα για τα όστρακα. Ψαρεύουν 

στη θάλασσα, στα ποτάµια και στις λιµνοθάλασσες. Από τη θάλασσα ψαρεύουν γαρίδες, 

κουτσοµούρες, λαβράκια, γλώσσες, µελανούρια, συναγρίδες, ροφούς, χάβαρα, χτένια 

(καπουσάντες) και πίνες. Συνολικά στον Αµβρακικό ζουν και αναπαράγονται τουλάχιστον 

33 είδη ψαριών, ενώ αλιεύονται περίπου 15 ακόµα είδη. 

Σήµερα στην περιοχή δραστηριοποιούνται περίπου 600 επαγγελµατικά σκάφη (διχτυάρικα, 

παραγαδιάρικα, παγίδες) που αλιεύουν, στην ευρύτερη περιοχή, περίπου 2800 τ. ψαριών, 

κεφαλόποδων, µαλακοστράκων. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 

Τον Απρίλιο του 2009 το εργαστήριο Γεωφυσικής και Σεισµολογίας σε συνεργασία µε το 

ΤΕΙ Μεσολογγίου εφάρµοσαν τη γεωφυσική µέθοδο βυθοσκόπησης παροδικών κυµάτων 

(διεθνώς γνωστή ως ΤΕΜ) στην ευρύτερη περιοχή της λιµνοθάλασσας του Λογαρού 14.5 

Km Νοτιοδυτικά της Άρτας, ώστε να γίνει µελέτη της παλαιογεωγραφικής εξέλιξης της 

περιοχής. Σκοπός των µετρήσεων ήταν ο εντοπισµός των θέσεων της αναθόλωσης του 

ασβεστολιθικού υποβάθρου. Τελικά, από την ερµηνεία των γεωφυσικών δεδοµένων 

καταλήξαµε στον εντοπισµό του νεογενούς ασβεστολίθου σε βάθος 25 m βορειοδυτικά της 

λιµνοθάλασσας, ενώ νότια της περιοχής µελέτης είχαµε καταγραφή της διείσδυσης της 

θάλασσας επί του υποβάθρου. 
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ABSTRACT 
 

 

On April of 2009 Lab of Applied Geophysics and Seismology of TEI of Crete in 

collaboration with TEI of Messologi applied TEM geophysical method in order to study the 

paleogeographic evolution of Logaro Lagoon in Arta region. The overall aim was actually to 

locate the bedrock. Finally, the interpretation of TEM results showed that the bedrock is in 

25 m depth on the NW part of Logaro Lagoon, while at the southern part there is salt water 

intrusion problem. 
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   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

 1.1 ΣΤΟΧΟΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Ο γενικός στόχος της µελέτης αυτής είναι ο προσδιορισµός της τεκτονικής και 

γεωµορφολογικής εξέλιξης της λιµνοθάλασσας Λογαρού στην ευρύτερη περιοχή της Αρτας. 

Ειδικότερα σκοπός είναι να συµβάλουµε στη µελέτη της παλαιογεωγραφικής εξέλιξης της 

περιοχής µε τον προσδιορισµό του βάθους του υποβάθρου. 

 

 

 

 1.2 ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Το δελταϊκό πεδίο των ποταµών Λούρου και Αράχθου, σε σχέση µε την εξέλιξή του, έχει 

µελετηθεί από πολλούς γεωεπιστήµονες και έχει προσδιοριστεί και ο ρόλος του καθένα από 

τα ποτάµια αυτά στην προσχωµατική συµβολή κατά την έκταση κύρια, αλλά και το βάθος, 

στο σύνολο της προσχωσιγενούς πεδιάδας στα βόρεια του Αµβρακικού κόλπου. Οι κοιλάδες 

απορροής των ποταµών Λούρου και Αράχθου εκτός των άλλων διαφορών που τις 

χαρακτηρίζουν (µέγεθος, θέση, λιθολογικό υπόβαθρο), διαφοροποιούνται και από το γεγονός 

ότι µόνο η κοιλάδα του Αράχθου φτάνει µέχρι τη ζώνη της Πίνδου βορειοανατολικά, µε τους 

επικαθήµενους από επώθηση οφιολιθικούς σχηµατισµούς. Ο ποταµός Λούρος δυτικότερα 

διασχίζει ασβεστολιθικά κυρίως πετρώµατα, χωρίς να µεταφέρει υλικά αποσάθρωσης 

υπερβασικών πετρωµάτων και είναι πολύ µικρότερης δυναµικότητας σε παροχές νερού και 

µεταφοράς στερεών υλικών. 

 

 

 1.3 ΘΕΣΗ - ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ -ΚΛΙΜΑ  
 

Η περιοχή έρευνας αναπτύσσεται σε µια έκταση 330 Km
2
 περιφερειακά της λιµνοθάλασσας 

Λογαρού µεταξύ των πόλεων Πρέβεζας και Άρτας και καλύπτεται από δελταϊκές αποθέσεις 

των ποταµών Λούρου και Αράχθου. Είναι πεδινή µε µέγιστο υψόµετρο τα 22 m. Η 

εκτεταµένη αυτή πεδιάδα, αποτελείται από τεταρτογενείς αποθέσεις της προσχωµατικής 

δράσης των Λούρου-Αράχθου και διακόπτεται από τα µικρά υψώµατα της Βαλαώρας (246 

m) στα ανατολικά και του Μαυροβουνίου (329 m) στα δυτικά και χωρίζεται σε δύο 

διακριτές κύριες ζώνες από: 1) τις λιµνοθάλασες και τις κοίτες εκροής των ποταµών, όπου 

αναπτύσσονται µοναδικοί υγροβιότοποι και 2) τις πεδινές, στο µεγαλύτερο µέρος τους 

καλλιεργούµενες, περιοχές. Η προσχωµατική ικανότητα του Αράχθου είναι πολύ 

µεγαλύτερη αυτής του Λούρου, καθώς η λεκάνη απορροής του είναι µεγαλύτερη και 
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αποτελείται κατά το µεγαλύτερο µέρος από αδιαπέρατο από τα νερά της βροχής φλύσχη και 

εύκολα διαβρούµενο, ενώ αυτή του Λούρου είναι ασβεστολιθική. Η λεκάνη απορροής του 

Αράχθου έχει έκταση 1.850 km2 στα Β.ΒΑ. της περιοχής έρευνας και η κύρια κοίτη του έχει 

µήκος 105 km.  

 

Η λεκάνη απορροής του Λούρου καταλαµβάνει µία έκταση 685 Κm
2
 στα Β. της περιοχής 

έρευνας και το µήκος της κύριας κοίτης του είναι 73 Κm. Οι διευθύνσεις των κύριων κοιτών 

και των δύο ποταµών είναι Β.Β∆.-Ν.ΝΑ. και ακολουθούν τη διεύθυνση των αξόνων 

πτύχωσης των πετρολογικών σχηµατισµών της ευρύτερης περιοχής, που ταυτίζεται βέβαια 

µε τη διεύθυνση των τεκτονικών ζωνών της Ελλάδας. Αποτέλεσµα αυτών είναι ο Άραχθος 

να έχει αναπτυγµένο δελταϊκό πεδίο σε αντίθεση µε αυτό του Λούρου και να είναι ο κύριος 

υπεύθυνος της δηµιουργίας της πεδιάδας της Άρτας (Ε.Κ.Θ.Ε., 1989). Εκτός της 

µορφολογικής αυτής διαφοροποίησης, που οφείλεται στις ποσότητες του προσχωµατικού 

υλικού που αποτίθεται, υπάρχει και ποιοτική διαφοροποίηση του εναποτιθέµενου υλικού.  

 

Ο Άραχθος προσφέρει χονδρόκοκκο υλικό, κατά κύριο λόγο χαλαζιακό, αλλά και 

σηµαντικές ποσότητες λεπτόκοκκου υλικού ιλύος, που εν µέρει προέρχεται, εκτός του 

φλύσχη, από τα υπερβασικά πετρώµατα που βρίσκονται στον άνω ρου της λεκάνης του 

ποταµού, ενώ ο Λούρος προσφέρει µικρές ποσότητες λεπτόκοκκου υλικού αλλά και 

κροκάλες και χαλίκια ασβεστολιθικής προέλευσης, αφού τροφοδοτείται από τα νερά 

καρστικών πηγών του ασβεστολίθου. Το κλίµα της περιοχής επηρεάζεται από τις υγρές 

αέριες µάζες που έρχονται από το Ιόνιο πέλαγος στα δυτικά και η εκφόρτωσή τους γίνεται 

στον ορεινό όγκο της Πίνδου στα ανατολικά. Το µικρότερο ύψος βροχόπτωσης στη διάρκεια 

του έτους παρατηρείται στα δυτικά προς τις ακτές του Ιονίου και δεν υπερβαίνει τα 1200 

mm, προς τις περιοχές του ∆έλτα φτάνει µέχρι 1600 mm, ενώ ανατολικότερα και βορειότερα 

στους ορεινούς όγκους το ύψος της βροχόπτωσης φτάνει µέχρι και 2600 mm. Οι απόλυτες 

µέγιστες και ελάχιστες θερµοκρασίες για τους σταθµούς Ακτίου και Άρτας σε ετήσια βάση 

είναι 37 °C και 41 °C κατά το θέρος και -3,6 °C και -7,2 °C κατά το χειµώνα αντίστοιχα. Η 

εξάτµιση και η υγρασία έχουν υψηλές τιµές σε όλη τη διάρκεια του έτους. Το κλίµα λοιπόν 

µπορεί να χαρακτηριστεί εύκρατο, ήπιο που µεταβάλλεται προς ηπειρωτικό, όσο 

προχωρούµε προς τα ανατολικά και ορεινά και µε ικανοποιητικό ύψος βροχοπτώσεων 

(Μπόλτσης, 1986).  
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1.4  ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 
Η περιοχή έρευνας µαζί µε την ευρύτερη περιοχή, τα βόρεια και ανατολικά που αποτελoύν 

και το υπόβαθρο τροφοδοσίας µε αλλουβιακές αποθέσεις του ∆έλτα Λούρου -Αράχθου, 

αποτελούν τµήµατα της Αδριατικοϊονίου ζώνης κατά κύριο λόγο και των ζωνών Πίνδου και 

Γαβρόβου -Τριπόλεως κατά δεύτερο. Η λεκάνη απορροής του ποταµού Λούρου είναι 

εξ’ολοκλήρου εντός της Αδριατικοϊονίου ζώνης, ενώ η λεκάνη του ποταµού Αράχθου 

επεκτείνεται και εκτός της Αδριατικοϊονίου ζώνης στις ζώνες Γαβρόβου -Τριπόλεως και 

Πίνδου. Το γεγονός αυτό διαφοροποιεί και τη σύνθεση των υλικών αποσάθρωσης που 

µεταφέρουν τα νερά του Αράχθου σε σχέση µε αυτά του Λούρου, µε µία σηµαντική 

διαφοροποίηση αυτή της παρουσίας υλικών αποσάθρωσης του οφιολιθικού συµπλέγµατος 

στα νερά του ποταµού Αράχθου. 

 

 

1.5 ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  
 

Η ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίζεται έντονα από την επωθητική δράση των ζωνών από την 

ανατολή προς τη δύση και τη δηµιουργία εναλλασσοµένων συγκλινικών και αντικλινικών 

δοµών διεύθυνσης Β.Β∆.-Ν.ΝΑ. (Aubouin, 1959). Οι άξονες των τεκτονικών αυτών δοµών 

συµπίπτουν µε τη γενική διάταξη των κυριοτέρων µορφολογικών χαρακτηριστικών και 

αποκαλύπτουν τη στενή σχέση µεταξύ της σηµερινής µορφολογίας του αναγλύφου, της 

διάταξης των γεωλογικών σχηµατισµών και της δράσης της αλπικής πτύχωσης (Μερτζάνης, 

1992). Τα ρήγµατα της περιοχής ακολουθούν την παραπάνω διεύθυνση Β.Β∆.-Ν.ΝΑ. αλλά 

υπάρχουν και εγκάρσια προς αυτά, συνήθως νεώτερης ηλικίας, µε γενική διεύθυνση Α.-∆., 

σαν αποτέλεσµα της τεκτονικής διαρρήξεων που ακολούθησε των επωθήσεων-εφιππεύσεων. 

Σηµαντικό στοιχείο επίσης είναι η παρουσία της γύψου, που ελέγχει τη διαταραγµένη 

τεκτονική δοµή της ευρύτερης περιοχής, και αποτέλεσε το στρώµα ολίσθησης και των 

διαπειρικών φαινοµένων που τη συνοδεύουν.  

 

 

1.6 Η ΠΑΛΑΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  

 
Η εκτεταµένη παρουσία του εύκολα αποσαθρούµενου φλύσχη, κύρια στο ανατολικό τµήµα 

της ευρύτερης βόρειας περιοχής του ∆έλτα, έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση 

του υδρογραφικού δικτύου της λεκάνης απορροής, στις στερεοπαροχές του δικτύου και 

επακόλουθα στην ανάπτυξη του ∆έλτα.  
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Αφετηρία των γεωµορφολογικών εξελίξεων της περιοχής, για τη σηµερινή κατάληξη του 

αναγλύφου, αποτέλεσε η έντονη τεκτονική δραστηριότητα κατά το τέλος Πλειοκαίνου αρχές 

Πλειστοκαίνου µε τη δηµιουργία του βυθίσµατος του Αµβρακικού κόλπου (Aubouin, 1959, 

Bornovas, 1960, και άλλοι). Στις αρχές του Πλειστοκαίνου θεωρείται ότι έχουµε συµβολή 

των ποταµών Λούρου και Αράχθου στο βόρειο τµήµα του ήδη υπάρχοντος βυθίσµατος του 

Αµβρακικού κόλπου, µε αποτέλεσµα το ξεκίνηµα της δηµιουργίας των πεδινών εκτάσεων 

Άρτας-Πρέβεζας (Μερτζάνης, 1992).   

 

Κυρίαρχο ρόλο στο σχηµατισµό των βόρειων κοιλάδων και των δελταϊκών αποθέσεων 

έπαιξε ο ποταµός Άραχθος ο οποίος, πριν ακολουθήσει ξεχωριστή πορεία, εστρέφετο στο 

σηµείο του Αµµότοπου προς την κοιλάδα του Λούρου διανοίγοντας την κοιλάδα του 

Αµµότοπου και δηµιουργόντας το ριπίδιο Καµπής-Χανόπουλου (Bousquet, 1976). H 

συµβολή αυτή των ποταµών Λούρου και Αράχθου σε ενιαίο υδρογραφικό σύστηµα µε 

σηµαντικές στερεοπαροχές από τη λεκάνη του φλύσχη δηµιούργησε στη συνέχεια τα 

παλαιότερα εκτεταµένα δελταϊκά µέτωπα στις περιοχές της Κορωνησίας και της Σαλαώρας 

(Ε.Κ.Θ.Ε., 1989) Η ανύψωση των περιοχών του ∆ρίσκου και του Ξηροβουνίου λόγω των πιο 

πρόσφατων τεκτονικών παραµορφώσεων του ανατολικού περιθωρίου της Ηπείρου (Bousqet, 

1976), διαχωρίζει τελείως τη ροή των ποταµών και δηµιουργεί ξεχωριστά δελταϊκά µέτωπα. 

Ο ποταµός Άραχθος µετατοπίζεται όλο και περισσότερο ανατολικά διαµορφώνοντας 

δελταϊκά µέτωπα στην Παλιοµπούκα και στη συνέχεια στη Μπούκα. Ταυτόχρονα οι εκβολές 

του ποταµού Λούρου απωθούνται όλο και περισσότερο προς τα δυτικά από τη µεγαλύτερη 

προσχωµατική ικανότητα του Αράχθου και τη δηµιουργία του νεώτερου ριπιδίου του στη 

περιοχή της Άρτας (Μερτζάνης, 1992). 

 

 

1.7 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ 
 

Ο νοµός Άρτας βρίσκεται στο βορειοδυτικό τµήµα της Ελλάδος και ανήκει γεωγραφικά και 

διοικητικά στην Ήπειρο, καταλαµβάνει το ΝΑ τµήµα της Ηπείρου. Έχει έκταση 1.612 Km
2
 

και πληθυσµό 80.044 κατοίκους. Συνορεύει (Β) µε τους νοµούς Ιωαννίνων και Τρικάλων, 

(Α) µε τους νοµούς Τρικάλων, Καρδίτσας και Αιτωλοακαρνανίας, (Ν) µε το Ν. 

Αιτωλοακαρνανίας, (∆) µε τους Ν.Πρεβέζης  και Ιωαννίνων, ενώ (Ν) βρέχεται και από τον 

Αµβρακικό κόλπο. Πρωτεύουσα του νοµού είναι η Άρτα (Εικόνα 1). Η λιµνοθάλασσα του 

Λογαρού που αποτελεί και την περιοχή µελέτης µας βρίσκεται 14.5 Km Νοτιοδυτικά της 

Άρτας (Εικόνα 2). 
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Εικόνα 1: Χάρτης δήµων νοµού Άρτας 

 

 

 

 

 
Εικόνα 2: Γεωγραφική Θέση της Περιοχής Έρευνας 
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1.8   Πληθυσµός, πόροι διαβίωσης στην περιοχή (οικονοµία) τοπικά 

επαγγέλµατα, υπάρχει τουρισµός, αξιοθέατα 

 
Ο Νοµός Άρτας συγκεντρώνει ποσοστό 0,7% του πληθυσµού της χώρας. Μεταξύ των 

απογραφών 1991 και 2001 ο πληθυσµός του Νοµού µειώθηκε κατά 1,76%. Η απασχόληση 

στον οικονοµικό τοµέα χωρίζεται σε πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τοµέα. Ο 

πρωτογενής τοµέας αφορά τη( Γεωργία-Κτηνοτροφία-Αλιεία-∆ασοκοµία) και φτάνει στο 

38,44%, ο δευτερογενής τοµέας αφορά τη(Βιοµηχανία-Βιοταχνία) και φτάνει στο 18,33%, 

και ο τριτογενής τοµέας αφορά το (Εµπόριο-Υπηρεσίες-τουρισµός) όπου φτάνει το 38,93%. 

Υπάρχουν κάποια τοπικά επαγγέλµατα όπου µερικά από αυτά είναι η κτηνοτροφία 

µελισσοκοµία, και  η αλιεία. Επίσης υπάρχει και αρκετός τουρισµός όπως είναι ο 

αγροτουρισµός, ο αθλητικός τουρισµός, ο συνεδριακός τουρισµός, ο θρησκευτικός 

τουρισµός, τα ιαµατικά λουτρά, οι διαδροµές στην ορεινή Άρτα και ο υγρότοπος της 

Ροδιάς.  Αξιοθέατα της περιοχής αρκετά. Μερικά από αυτά είναι τα Κλασσικά, τα 

Βυζαντινά, τα Μεταβυζαντινά και τα Μουσεία. Στα Κλασσικά κατατάσσονται το Τείχος της 

Αµβρακίας, το ΟΡΡΑΟΝ, ο Ναός του Απόλλωνα και το Μικρό Θέατρο Αµβρακίας.  

 

Η περιοχή έχει και φυσικές οµορφιές που θα τις αναλύσουµε. Μια από αυτές είναι τα 

Τζουµέρκα. Τα Τζουµέρκα είναι ένα άγριο και δυσπρόσιτο τοπίο που από µακριά φαντάζει 

παραµυθένιο και από κοντά επιβλητικό, τα Τζουµέρκα είναι µία από τις τελευταίες περιοχές 

που δεν έχουν ακόµα υποκύψει στην τεχνολογία και στην υπερανάπτυξη. Η φύση ζει στο 

δικό της, ήρεµο ρυθµό εναλλαγής των εποχών και λέξεις όπως δέος και θαυµασµός δεν 

επαρκούν για να περιγράψει κανείς τη µεγαλειότητά της. Εδώ ο χρόνος µοιάζει να αιωρείται 

µετέωρος πάνω από τις χαράδρες των ποταµών. Άραχθος και Καλαρρύτικος, τα καθάρια 

παραδοσιακά χωριά, τους κατακόρυφους γκρεµούς των φαραγγιών και τα χιονισµένα έλατα 

που αναρριχώνται στα βράχια µέχρι τη γυµνή, αλπική ζώνη. Τα άφθονα, τρεχούµενα νερά 

δικαιολογούν την παρουσία της απανταχού πυκνής βλάστησης και των αµέτρητων πέτρινων 

βρυσών, που ικανοποιούν στο έπακρο τη δίψα των µατιών και σώµατος. Μια δεύτερη 

φυσική οµορφιά είναι η Κοιλάδα Αχελώου.   

 

 

1.9    ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ  ΚΟΛΠΟΣ 

  
Ο Αµβρακικός κόλπος είναι αποτέλεσµα της έντονης τεκτονικής δραστηριότητας που 

ξεκίνησε εδώ και 2 εκατοµµύρια χρόνια. Είναι ένα τεκτονικό βύθισµα το οποίο άρχισε να 

γεµίζει µε τις αποθέσεις των δύο ποταµών Άραχθου και Λούρου. Η βαθµιαία ανύψωση της 
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θάλασσας κατά τα τελευταία 10.000 χρόνια είχε ως αποτέλεσµα να εισχωρήσει το Ιόνιο 

πέλαγος ανάµεσα από το Άκτιο και την Πρέβεζα και να πληµµυρίσει τον κόλπο δίνοντάς 

του την σηµερινή του µορφή (Εικόνα 3).  

 

 

 
 

Εικόνα 3: Πανοραµική φωτογραφία του Αµβρακικού Κόλπου 

 

 

Ο Αµβρακικός εισχωρεί σε µεγάλο τµήµα της ξηράς καταλαµβάνοντας µια έκταση 405 

περίπου τετραγωνικών χιλιοµέτρων.Οι βασικοί δηµιουργοί του τεράστιου υγρότοπου του 

Αµβρακικού είναι οι δύο µεγάλοι ποταµοί που εκβάλλουν στον κόλπο, ο Άραχθος και ο 

Λουρος. Με την προαιώνια δράση των νερών τους οι δύο αυτοί ποταµοί συµβάλλουν στο 

σχηµατισµό ενός εξαιρετικά περίπλοκου όσο και µοναδικού για τα Ελληνικά δεδοµένα 

υγροτοπικού συστήµατος 220.000 περίπου στρεµµάτων που περιλαµβάνουν µεγάλες και 

µικρές λιµνοθάλασσες, µακρόστενες χαµηλές λουρονησίδες που χωρίζουν τις 

λιµνοθάλασσες από την θάλασσα, παραποτάµιες ζώνες, εκβολές ποταµών, αλµυρόβαλτους 

και γλυκόβαλτους, απέραντους καλαµιώνες, υγρολίβαδα και αλίπεδα. Είναι µία θαυµαστή 

ποικιλία οικοτόπων, που εναλάσσονται διαρκώς ξεδιπλώνοντας µια συνολική εικόνα 

σπάνιας οµορφιάς. Κάποιες λοφοπλαγιές στην περιφέρια του κόλπου σκεπάζονται από 

δρυοδάση, ενώ δε λείπουν τα αποµεινάρια παραποτάµιων δασών, που µαζί µε τα 

βοσκοτόπια και τις διάφορες καλιέργειες, συµπληρώνουν το υπέροχο αυτό µωσαΐκό των 

τόσο δοαφορετικών τοπίων και εικόνων.  

 

Στον Αµβρακικό περιλαµβάνονται 20 τουλάχιστον ακέραιες λιµνοθάλασσες, αριθµός που 

δεν συναντάται σε κανένα µέρος της Ελλάδας. Η συνολική έκταση τους ξεπερνάει τα 70 

τετ. χιλιόµετρα, ενώ οι περισσότερες χωρίζονται από τη θάλασσα µε µία λουρονησίδα, 
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δηλαδή µια µακρόστενη λωρίδα γης. Παρατηρώντας κάποιος µια λουρονησίδα από µακριά 

σχηµατίζει την εντύπωση ότι αποτελείται από άµµο.Αν σκύψει όµως στο έδαφος των 

περισσοτέρων, θα διαπιστώσει έκπληκτος, ότι η σύνθσεσή του αποτελείται από αµέτρητα 

κελύφη αχιβάδων. Οι τρεις µεγαλύτερες λιµνοθάλασσες του Αµβρακικού, κάθε µια µε τις 

δικές της ιδιαιτερότητες, είναι η "Λογαρού" µεέκταση 25,75 τετ. χιλιόµετρα, το 

"Τσουκαλιό" µε 16,5 τετ. χιλιόµετρα και η "Ροδιά" µε 13,5 τετ. χιλιόµετρα.  

 

Ένα βασικό χαρακτηριστικό των λιµνοθαλασσών του Αµβρακικού είναι η µεγάλη τους 

βιολογική παραγωγικότητα. Με τις ιδιαιτερότητες της διαµόρφωσής τους λειτουργούν ως 

φυσικά εκτρφεία ψαριών και καρκινοειδών µε αποτέλεσµα να παράγουν µεγάλους αριθµούς 

ψαριών αλλά και πολλών άλλων ζωντανών οργανισµών. Στα φυσικά ανοίγµατα που 

υπάρχουν στις λουρονησίδες και τα οποία επιτρέπουν την επικοινωνία των λιµνοθαλασσών 

µε τη θάλασσα, οι ψαράδες του Αµβρακικού έχουν εδώ και πολλά χρόνια εγκαταστήσει τα 

λεγόµενα "ιβάρια" ή "διβάρια". Είναι ειδικές κατασκευές µε καλάµια, που, ενώ επιτρέπουν 

την ελεύθερη είσοδο ψαριών από τη θάλασσα, τα εµποδίζουν να επιστρέψουν, µε 

αποτέλεσµα να παγιδεύονται.  

 

Ο Αµβρακικός κόλπος αποτελεί τη µοναδική περιοχή στην Ελλάδα όπου πραγµατοποιείται 

συστηµατικά χρήση δορυφορικών ποµπών σε χελώνες και ειδικών σηµάτων (tag), για την 

κατανόηση των µετακινήσεων που πραγµατοποιούν στο θαλάσσιο περιβάλλον µακριά από 

τις παραλίες που ωοτοκούν. Παράλληλα, έχουν αναπτυχθεί συνεργασίες µε παράκτιους 

αλιείς και αλιευτικούς συλλόγους, που στοχεύουν στην καταγραφή των ζηµιών που 

προκαλούν οι τυχαίες εµπλοκές των χελωνών στα αλιευτικά εργαλεία και στην πρόταση 

λύσεων για την ενίσχυση των αλιέων. Η συχνές παρατηρήσεις τραυµατισµένων χελωνών, 

αλλά και η µεγάλη απόσταση από το µοναδικό Κέντρο ∆ιάσωσης για Θαλάσσιες Χελώνες 

στην Ελλάδα (Γλυφάδα Αττικής), αποτέλεσαν το κίνητρο δηµιουργίας ενός Σταθµού Α' 

Βοηθειών στην περιοχή. Ο Σταθµός δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο Κοινοτικού προγράµµατος 

Life Nature και στεγάζεται στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Άραχθου, στην 

Κόπραινα Άρτας. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 

 

2.1 Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
 

Το υδατικό διαµέρισµα Ηπείρου καταλαµβάνει έκταση 9.980 Κm
2
 συµπεριλαµβανοµένης 

της νήσου Κερκύρας (592 m
2
). Τα όρια του κατά προσέγγιση συµπίπτουν µε τα διοικητικά 

όρια της περιφέρειας, εάν κανείς προσθέσει σ’ αυτή ορισµένες περιοχές στον Σαραντάπορο 

(Πευκόφυτο, Χρυσή) στην Βάλια Κάλντα του Αώου και αφαιρέσει άλλες όπως στα 

Θεοδώριανα και στο Αστροχώρι της Αρτας. 

 

Είναι ένα από τα πλουσιότερα υδατικά διαµερίσµατα της χώρας µας σε ότι αφορά στα 

αποθέµατα υπόγειου νερού. Τα ρυθµιστικά αποθέµατα υπόγειου νερού εκτιµήθηκαν από το 

Ι.Γ.Μ.Ε. στα 3,2 Χ 10
6 

m
3  

ετησίως  µια ποσότητα που είναι ικανή να υπερκαλύψει τις 

ανάγκες της Περιφέρειας και όχι µόνο. 

 

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις µας σε ότι αφορά στο ισοζύγιο νερού προέκυψε ότι το υπόγειο 

υδάτινο δυναµικό υφίσταται εκµετάλλευση στην περιφέρειά µας της τάξης του 25% γεγονός 

που σηµαίνει ότι υπάρχει ένα µεγάλο ποσοστό που µένει ανεκµετάλλευτο. 

 

Από ποιοτική άποψη το υπόγειο υδατικό δυναµικό της Ηπείρου (συµπεριλαµβανοµένων των 

πηγαίων νερών) , βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και τα οποία ποιοτικά προβλήµατα 

είναι τοπικού χαρακτήρα είτε οφείλονται στην ανθρωπογενή δραστηριότητα είτε σε 

φυσικούς παράγοντες. 

 

Η Περιφέρεια Ηπείρου έχει το συγκριτικό πλεονέκτηµα σε ότι αφορά τον πολυτιµότερο ίσως 

φυσικό πόρο στην εποχή που διανύουµε στην οποία όλο και περισσότεροι άνθρωποι 

απαιτούν όλο και περισσότερες ποσότητες νερού ενώ ταυτόχρονα σε παγκόσµιο επίπεδο 

ολοένα και µειώνονται ανησυχητικά τα αποθέµατα νερού. Η ορθολογική διαχείριση του 

υδατικού δυναµικού της Ηπείρου και η προστασία του αναµφίβολα θα αποτελέσουν τον 

βασικό µοχλό για την ανάπτυξή της. 
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2.2  ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Υ∆ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

 

Στην γεωλογική δοµή του υδατικού διαµερίσµατος Ηπείρου συµµετέχουν οι γεωτεκτονικές 

ζώνες: 

Η Ιόνιος ζώνη που καταλαµβάνει και το µεγαλύτερο τµήµα της Ηπείρου ανατολικά 

από τον ΄Αραχθο ποταµό και τον όρο Τύµφη εως και τις ακτές του Ιονίου δυτικά. 

Η ζώνη Γαβρόβου Τριπόλεως που εµφανίζεται σε περιορισµένη έκταση στο όρος 

Γάβροβο (όρια νοµών  Αρτας – Αιτ/νίας) και πιθανότατα στην Τύµφη και την χαράδρα του 

Αώου. 

Η ζώνη Ωλονού – Πίνδου. Η ζώνη εµφανίζεται στα Αθαµάνια όρη (Τζουµέρκα) όπου 

είναι επωθηµένη επί του φλυσχικού συγκλίνου του Αράχθου της Ιονίας ζώνης. 

Πελαγωνική και υποπελαγωνική ζώνη. Σχηµατισµοί αυτών των ζωνών συναντούνται 

υπό µορφή τεκτονικών καλυµµάτων επί των σχηµατισµών της Πίνδου και κυρίως 

εµφανίζονται στη περιοχή Μετσόβου – Κατάρας στον Σµόλικα και στον Γράµµο. 

Στο βορειότερο τµήµα του υδατικού διαµερίσµατος (περιοχή Σαραντάπορου) 

συναντάµε και τα ιζήµατα της µεσοελληνικής αύλακος. 

Η λιθοστρωµατογραφική στήλη της κάθε µιας ζώνης περιλαµβάνει τις επί µέρους 

γεωλογικές ενότητες (σχηµατισµούς) που την χαρακτηρίζουν. Η λιθοστρωµατογραφική 

στήλη της Ιονίου ζώνης η οποία καλύπτει και το µεγαλύτερο τµήµα της Ηπείρου είναι (από 

τους παλαιότερους σχηµατισµούς): 

• Εβαποριτική σειρά και τριαδικά λατυποπαγή (περµο – τριαδικό) 

• Ανθρακική σειρά (ανώτερο Τριαδικό – ανωτ. Ηώκαινο) 

• Φλύσχης αδιαίρετος (ανώτερο Ηώκαινο – Ακουϊτάνιο) 

Η ζώνη Πίνδου παρουσιάζεται µε ένα ευρύ φάσµα λιθολογικών σχηµατισµών κυρίως 

ανθρακικής και σχιστοκερατολιθικής φάσης. Στα τεκτονικά καλύµµατα της Πελαγωνικής 

συµµετέχουν τα βασικά και υπερβασικά πετρώµατα (οφιολιθικό σύµπλεγµα). Τις 

λιθοστρωµατογραφικές ακολουθίες συµπληρώνουν τα νεογενή και τεταρτογενή ιζήµατα που 

καλύπτουν σηµαντικές εκτάσεις στο πεδινό τµήµα Αρτας – Πρέβεζας αλλά και στο 

λεκανοπέδιο Ιωαννίνων. 
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Από υδρολιθολογική άποψη και κύρια σε ότι αφορά στην υδροπερατότητα (Κ) οι γεωλογικοί 

σχηµατισµοί που συµµετέχουν στην γεωδετική δοµή του υδατικού διαµερίσµατος 

χαρακτηρίζονται: 

���� Ανθρακικά πετρώµατα (ασβεστόλιθοι και δολοµίτες, ανθρακικά λατυποπαγή ή 

κροκαλοπαγή):Υδροπερατοί σχηµατισµοί πορώδους ρωγµών (δευτερογενές 

πορώδες).∆ιαρρηγµένα – καρστικοποιηµένα πετρώµατα εντός των οποίων 

δηµιουργούνται καρστικοί υδροφόροι µεγάλης δυναµικότητας. 

���� Πετρώµατα του οφιολιθικού συµπλέγµατος της Πίνδου: Ηµιπερατοί σχηµατισµοί 

πορώδους ρωγµών (δευτερογενές πορώδες). ∆ιαρρηγµένα πετρώµατα εντός των 

οποίων αναπτύσσονται ασυνεχείς υδροφόροι µικρής δυναµικότητας µε εξαίρεση τις 

έντονα ρωγµατωµένες ζώνες (όπου αναπτύσσονται µέτριας δυναµικότητας 

υδροφόροι).  

���� Κοκκώδης σχηµατισµοί νεογενούς ή τεταρτογενούς περιόδου (αλλουβιακές 

αποθέσεις, κορήµατα, άµµοι, αµµοχάλικα και κροκάλες ποικίλης σύστασης και 

διαβάθµισης): Υδροπερατοί σχηµατισµοί πορώδους κόκκων (πρωτογενές πορώδες) 

στους οποίους αναπτύσσονται εκτεταµένοι ή και ασυνεχείς υδροφόροι µεγάλης 

δυναµικότητας. 

���� Φλύσχης, µάργες, αργιλοµαργαϊκοί σχιστόλιθοι: Αδιαπέρατοι σχηµατισµοί οι οποίοι 

δεν επιτρέπουν την διέλευση του νερού και αποτελούν συνήθως τα αρνητικά 

υδρογεωλογικά όρια. Στους αδιαπέρατους σχηµατισµούς ανήκει και η σειρά των 

εβαποριτών (γύψοι και ορυκτό αλάτι). 

Στην διαµόρφωση των υπογείων υδροφόρων του υδατικού διαµερίσµατος εκτός των 

παραπάνω καθοριστικό ρόλο έχουν και τα επίπεδα βάσης της καρστικοποίησης που 

καθορίζονται συνήθως οι κοίτες των µεγάλων ποταµών (΄Αραχθος, Καλαµάς, Αώος, Λούρος 

κ.α.) καθώς και η τεκτονική ρηγµατογενής δραστηριότητα (διαµήκη και εγκάρσια ρήγµατα). 

Η γεωλογική δοµή της Ηπείρου παρουσιάζει το χαρακτηριστικό της επαλληλίας 

επίµηκων µεγάλων ανθρακικών αντικλίνων και φλυσχικών συγκλίνων µε γενική δ/νση του 

άξονα Β∆ – ΝΑ που είναι και η τυπική Πινδική δ/νση. Αυτή η γεωλογική δοµή διαµορφώνει 

µια αντίστοιχη υδρογεωλογική όπου διακρίνουµε υδροφόρες εκτεταµένες ενότητες που 

σχηµατίζονται στα ανθρακικά καρστικοποιηµένα αντίκλινα και αδιαπέρατες ενότητες από 

πρακτικά υδατοστεγείς σχηµατισµούς που δηµιουργούνται στα φλυσχικά σύγκλινα. Αυτή η 

γεωστρωµατογραφική δοµή µε την ανάπτυξη επίµηκων αδιαπέρατων φλυσχικών συγκλίνων 

µε δ/νση Β∆ – ΝΑ, που ταυτίζεται µε την ακτογραµµή του Ιονίου, αποτελεί ευνοϊκό 
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παράγοντα δεδοµένου ότι αποτρέπεται η διείσδυση της θάλασσας στην ενδοχώρα και η 

υφαλµύρινση των υδροφόρων.  

Ένα επίσης γενικό χαρακτηριστικό του υδατικού µας διαµερίσµατος είναι η ύπαρξη 

εκτεταµένων καρστικών επιφανειών µε πλήθος εξωκαρστικών τυπικών µορφών (πόλγες, 

δολίνες, καταβόθρες κ.α.) που διαρέονται από ποταµούς, χειµάρρους και ρέµατα. Αυτό 

δηµιουργεί ευνοϊκές συνθήκες επικοινωνίας επιφανειακών και υπογείων νερών γεγονός που 

θα πρέπει να επισηµανθεί µε την παρατήρηση ότι η όποια ποιοτική υποβάθµιση η ρύπανση 

των επιφανειακών νερών συνεπάγεται την ρύπανση των υπογείων νερών. 

 

 

2.2.1 Ανάλυση του γεωλογικού χάρτη γύρω από την περιοχή µελέτης 
 

Στην ευρύτερη περιοχή ενδιαφέροντος συναντώνται τα κάτωθι, 

Τεταρτογενείς αποθέσεις πεδιάδων: Προσχώσεις και ελώδεις αποθέσεις. 

 

Ανώτερον Ηώκαινον-Παλαιόκαινον 

 

Ασβεστόλιθοι µικρολατυποπαγείς και ασβεστόλιθοι µικροκρυσταλλικοί στίφροι. 

     1)Ασβεστόλιθοι µικρολατυποπαγείς παχυστρωµατώδεις και υπολιθογραφικοί 

λεπτοστρωµατώδεις. 

(Παλαιόκαινον-Υπρέσιον-Κατώτερον Λουτήσιον). 

    2)Ασβεστόλιθοι µικροκρυσταλλικοί,στίφροι λεµεταβάσεις υποκίτρινοι µε Globegerina και 

µεταβάσεις µικρολατυποπαγών τοιούτων µε µεγάλους Νοµµουλίτας, Fabiana,sp, 

κλπ(Ανώτερον Λουτήσιον). 

    3)Ασβεστόλιθοι µικρολατυποπαγείς µε Pellatispiria sp, Spiroclypeus sp, κλπ και 

ασβεστόλιθοι µαργαϊκοί µε Globigerina, Πυριτόλιθοι συχνοί εντός του σχηµατισµού. 

Πάχος:250-350µ. (Ανώτερον Ηώκαινον). 

 

                              Ανώτερον Σενώνιον 

 

Ασβεστόλιθοι µικρολατυποπαγείς έως λατυποπαγείς µε θραύσµατα Ρουδιστών και 

παρεµβολές υπολιθογραφικών ασβεστολίθων µε Globotruncanidae. 

Μικροπανίς: 200-250 µ. 

 

                             Κατώτερον Σενώνιον-Ανώτερον  Ιουρασικόν 

 

Ασβεστόλιθοι Βίγλας. Ασβεστόλιθοι υπολιθογραφικού λευκοί ερυθροκίτρινοι,εις λεπτάς 

τραπέζας των 5-20 εκ. Με διαστρώσεις πυριτολίθων κατά το µάλλον η ήττον αφθόνους. 

  Μικροπανίς: 

Τιθώνιον-Νεοκώµιον 

   Αλβιόν-Κενοµάνιον, ορίζοντες πυριτιακοί. 

Τουρώνιον 

    Ροδοχρόοι ασβεστόλιθοι µε πάχος 400 µ. 

 

   Εις το Ξεροβούνι(Εσωτερική Ιόνιος Ζώνη) η δολοµιτοποίησης προχωρεί µέχρι του Μέσου 

Κρητιδικού(ανατολική παρυφή του φύλλου). 
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   Εις το Θεσπρωτικών(Κεντρική Ιόνιος Ζώνη) οι ασβεστόλιθοι Βίγλας είναι συχνά 

επικλυσιγενείς επί των ασβεστολίθων Παντοκράτορος.Φάσις µικρολατυποπαγήςµε 

θραύσµατα Ρουδιστών από του Νεοκωµίου υπό τον πυριτιακόν ορίζοντα(δυτική παρυφή του 

φύλλου). 

 

 
 

Εικόνα 4: Απόσπασµα γεωλογικού χάρτη του ΙΓΜΕ (Φύλλο ΑΡΤΑ) κλίµακας 1:50.000. 

 
 

2.3 Ο ΟΡΟΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ 
 

Λιµνοθάλασσα ονοµάζεται µια µεγάλη έκταση από λιµνάζοντα νερά, που βρίσκεται κοντά 

στη θάλασσα και επικοινωνεί µε αυτή. Η δηµιουργία των λιµνοθαλασσών γίνεται είτε από 

την ίδια την φύση ή πολλές φορές και τεχνητά. Η φυσική διαµόρφωση των λιµνοθαλασσών 

µπορεί να προέρθει από θίνες ή προσχώσεις που αποκόβουν ένα κοµµάτι της θάλασσας ή να 

υπάρχει ανάµεσα σε νησάκια σαν ένα σχετικά άβαθο χαντάκι ή ακόµα από τα υλικά που 

κατεβάζουν τα ποτάµια στις εκβολές του και τις δηµιουργούµενες επιχώσεις, όπως δηλαδή 

δηµιουργήθηκαν και οι περισσότερες λιµνοθάλασσες στην πατρίδα µας. Στα τροπικά 

κλίµατα ο συνηθέστερος σχηµατισµός τους είναι αυτός των κοραλλιογενών υφάλων, που 

χωρίζουν ένα κοµµάτι θάλασσας από την υπόλοιπη σε µια διαδικασία  που κρατάει 

εκατοντάδες χρόνια.  

 

Τα νερά των λιµνοθαλασσών είναι υφάλµυρα, απ την ανάµειξη θαλάσσιου και γλυκού νερού 

και έχουν θερµοκρασία διαφορετική από αυτήν της θάλασσας. Επίσης η πανίδα τους είναι 

σηµαντικά µικρότερη από τη θάλασσα και για όλους αυτούς τους λόγους γίνονται ένας 

θαυµαστός τόπος για την διατροφή ορισµένων ειδών ψαριών. Τέτοια ψάρια είναι το 
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σκουµπρί, το µελανούρι, η συναγρίδα, η γόπα, το µπαρµπούνι, η κουτσοµούρα και άλλα που 

ζουν σχεδόν µόνιµα σε λιµνοθάλασσες, όπως η τσιπούρα, ο κέφαλος, σπάροι, χέλια 

λαβράκια. Η πατρίδα µας είναι πλούσια σε λιµνοθάλασσες. Γνωστές είναι: του 

Μεσολογγίου, του Αιτωλικού , του Πόρτο Λάγο, της Βιστωνίδας, του Αγίου Νικολάου, της 

Αγουλινίτσας (σήµερα αποξηραµένη). 

 

Στην Ελλάδα µερικές λιµνοθάλασσες µένουν ανοιχτές από τον Φεβρουάριο µέχρι το Μάιο 

που µπαίνουν και τα περισσότερα ψάρια. Μετά κλείνουν και αργότερα αρχίζει το ψάρεµα, 

που γίνεται κυρίως µε καλαµωτές και διβάρια. Η λειτουργία αυτή των λιµνοθαλασσών  ως 

ιχθυοτροφείων προσφέρει κάθε χρόνο στην πατρίδα µας 8.000 έως 9.000 τόνους ψάρια. 
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   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 
 

 

 

3.1 ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 
  
Στην περιοχή εφαρµόστηκε η γεωφυσική µέθοδος βυθοσκόπησης παροδικών κυµάτων ΤΕΜ 

µε σκοπό τη λεπτοµερή έρευνα του σκοπού (Παράγραφος 1.1). 

 

 

3.2 Ηλεκτροµαγνητικές µέθοδοι 

 

Οι ηλεκτροµαγνητικές µέθοδοι βασίζονται στη θεωρία του Maxwell για τον 

ηλεκτροµαγνητισµό. Υπάρχει διαχωρισµός των ηλεκτροµαγνητικών µεθόδων, χωρίζοντάς 

τες σε παθητικές και ενεργητικές. 

 

Οι παθητικές ηλεκτροµαγνητικές µέθοδοι χρησιµοποιούν τα φυσικά ηλεκτροµαγνητικά 

πεδία της Γης (π.χ. Magneto Telluric (MT)). 

 

Οι ενεργητικές ηλεκτροµαγνητικές µέθοδοι χρησιµοποιούν µία ελεγχόµενη τεχνητή 

ηλεκτροµαγνητική πηγή ως πρωτογενές πεδίο, το οποίο στη συνέχεια επάγει ένα 

δευτερογενές ηλεκτροµαγνητικό πεδίο (π.χ. Transient-EM (TEM), Controlled Source Audio- 

frequency Magneto Tellurics (CSAMT), Frequency Domain EM (FDEM), Ground 

Penetrating Rarar (GPR)). 

 

 

3.2.1 Μέθοδος ΤΕΜ 

 

Η µέθοδος ΤΕΜ έχει εφαρµοστεί πάνω σε µεταλλευτική έρευνα, γεωθερµικά πεδία, 

περιβαλλοντικές και γεωτεχνικές έρευνες, εντοπισµό υδροφόρων και υφάλµυρων οριζόντων, 

καθώς επίσης έχει συνδυαστεί και µε άλλες γεωφυσικές µεθόδους.  

Όσον αφορά στο θεωρητικό µέρος της µεθόδου, υλοποιώντας έναν ορθογώνιο βρόγχο στην 

επιφάνεια του εδάφους, δηµιουργείται ένα κλειστό κύκλωµα το οποίο τροφοδοτείται µε 

ηλεκτρικό ρεύµα µεγάλης έντασης. Το κύκλωµα αυτό αποτελεί τον ποµπό εκποµπής των 

ηλεκτροµανητικών κυµάτων. 
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Ύστερα από κάποιο ικανό χρονικό διάστηµα ώστε να µην παρατηρούνται ταλαντώσεις στο 

πλάτος του ρεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα, το συνεχές ρεύµα διακόπτεται απότοµα 

(t=0). Με χρήση ηλεκτρονικών κυκλωµάτων στη συνέχεια, η πτώση του ρεύµατος γίνεται 

γραµµικά από Ι0 µέχρι 0 και διαρκεί χρόνο tr. 

 

 

Εικόνα 5: ∆ιάταξη της µεθόδου ΤΕΜ (Kalisperi, 2009) 

 

Με τη χρήση της µεθόδου ΤΕΜ παρατηρούµε ότι παίρνουµε µετρήσεις στο χρονικό 

διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ των παλµών ρεύµατος και κατά την απουσία του 

πρωτεύοντος πεδίου. Τα παροδικά επαγωγικά ρεύµατα διοχετεύονται µέσα στη γη και 

διαχέονται µε µορφή µετώπου. Η ένταση των ρευµάτων αυτών φθίνει µε το βάθος και 

ανάλογα µε τις γεωηλεκτρικές ιδιότητες του υπεδάφους. Στη συνέχεια, τα ρεύµατα αυτά 

δηµιουργούν µαγνητικό πεδίο που ανιχνεύεται µε κατάλληλο πηνίο- δέκτη και το 

µετρούµενο δυναµικό στο πηνίο είναι ανάλογο της έντασης του πηνίου. Κατά τη διεξαγωγή 

των αποτελεσµάτων της διαδικασίας µέτρησης, γίνεται ο διαχωρισµός σε χρονικές πύλες 

(κανάλια). Στη συνέχεια της προσαρµογής των δεδοµένων, γίνεται µία επεξεργασία για 

αναγνώριση- αποµάκρυνση θορύβου, προσεγγιστική αντίστροφη απεικόνιση και 

γραµµικοποιηµένη αντιστροφή. 
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Γενικά, δεδοµένου ότι η ηλεκτρική αγωγιµότητα του εδάφους συσχετίζεται έντονα µε τις 

ιδιότητές του, η TEM είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την χαρτογράφηση των εδαφών και των 

αλλαγών στους διαφόρους  τύπους  τους σε συγκεκριµένο εύρος βάθους. Είναι χρήσιµη στην 

άµµο και σε χαλίκι, για  χαρτογράφηση υδροφόρων, για αργιλώδη στρώµατα µε περιορισµό 

της ροής των υπογείων υδάτων, για αγώγιµα στραγγίσµατα στα υπόγεια ύδατα, για 

διείσδυση θαλασσινού νερού, καθώς και για το βάθος στο βραχώδες υπόστρωµα.  

 

           

Εικόνα 6: Κυµατοµορφές ΤΕΜ (Rowland B. French, Ph.D, R.G., Time-Domain Electromagnetic Exploration, 

nga.com/Flyers 2010) 

 

Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά τη θεωρία της λειτουργίας της ΤΕΜ, οι ηλεκτροµαγνητικές 

(ΕΜ) γεωφυσικές τεχνικές προκαλούν ηλεκτρικά ρεύµατα στη γη χρησιµοποιώντας 

ηλεκτροµαγνητική επαγωγή. Μια χρονική ποικιλία µαγνητικού πεδίου δηµιουργείται 

χρησιµοποιώντας µια σπείρα ή έναν βρόχο καλωδίου στη γήινη επιφάνεια. Ο νόµος του 

Faraday για την επαγωγή µας λέει ότι ένα µεταβαλλόµενο µαγνητικό πεδίο θα παραγάγει ένα 

ηλεκτρικό πεδίο, το οποίο στη συνέχεια θα δηµιουργήσει ένα ηλεκτρικό ρεύµα. Κατά 

συνέπεια, το αρχικό µαγνητικό πεδίο από το βρόχο συσκευών αποστολής σηµάτων θα 

δηµιουργήσει ένα δευτεροβάθµιο ηλεκτρικό ρεύµα στη γη. Τελικά, µετράµε το 

δευτεροβάθµιο µαγνητικό πεδίο που δηµιουργείται από εκείνα τα δευτεροβάθµια ηλεκτρικά 

ρεύµατα στη γη. Η εικόνα 6 παρουσιάζει µία κυµατοµορφή του αρχικού µαγνητικού πεδίου 

που παράγεται από τη συσκευή αποστολής σηµάτων και του αρχικού ηλεκτρικού πεδίου 

(ηλεκτρεγερτική δύναµη) που συνοδεύει εκείνο το µαγνητικό πεδίο.  
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Εικόνα 7: Ροή ρευµάτων στροβίλου α) πρώιµοι χρόνοι, β) ύστεροι χρόνοι (French, 2002; after McNeil, 1990) 

 

 

Το µέγεθος και το ποσοστό αποσύνθεσης των δευτεροβάθµιων ρευµάτων εξαρτάται από την 

αγωγιµότητα του µέσου και τη γεωµετρία των αγώγιµων στρωµάτων. Ο δέκτης TEM µετρά 

µαγνητικά πεδία που δηµιουργούνται από τα δευτεροβάθµια ρεύµατα. Στις 

ηλεκτροµαγνητικές τεχνικές χρόνου-περιοχής το προκαλούµενο σήµα είναι ένας δυνατός 

παλµός, ή παροδικό σήµα. Τα ρεύµατα που προκαλούνται στη γη είναι αρχικά 

συγκεντρωµένα απευθείας κάτω από το βρόχο συσκευής αποστολής σηµάτων. Αυτό 

παρουσιάζεται σχηµατικά στην εικόνα 7α). Με το χρόνο, τα ρεύµατα αυτά θα 

διασκορπιστούν κάτω και µακριά από τη συσκευή αποστολής σηµάτων όπως επίσης 

φαίνεται σχηµατικά στην εικόνα 7β). Μια αναλογία µε καπνό από δαχτυλίδια 

χρησιµοποιείται συχνά για να περιγράψει τη συµπεριφορά των ρευµάτων στο έδαφος. 

Αρχικά ισχυρή µορφή ρευµάτων στο έδαφος διαβιβάζεται δίπλα στο βρόχο. Το «δαχτυλίδι 

καπνού» κατόπιν επεκτείνεται, αποδυναµώνει, και ταξιδεύει κάτω µέσω της γης. Το ποσοστό 

διάχυσης εξαρτάται από τη γήινη αγωγιµότητα. Στα ανθεκτικά µέσα τα ρεύµατα θα 

διασκορπίζονταν πολύ γρήγορα. Στα αγώγιµα µέσα τα ρεύµατα θα διασκορπίζονταν πιο 

αργά. Ένα αγώγιµο στρώµα µπορεί σε βάθος «να παγιδέψει» ρεύµατα σε εκείνο το στρώµα, 

ενώ τα ρεύµατα αποσυντίθενται αλλού γρηγορότερα.  
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Οι δευτεροβάθµιες µετρήσεις γίνονται χαρακτηριστικά στη χρονική σειρά από 10 µs σε 10 

ms µετά από τη ‘διακοπή’ του πρωτογενούς πεδίου.  Μετρήσεις γίνονται σε 20 έως 30 

ιδιαίτερες «χρονικές πύλες», ή χρονικά διαστήµατα, µετά από τον αρχικό προκαλούµενο 

παλµό. Για βαθύτερη εξερεύνηση σε αγώγιµα τµήµατα, οι χρόνοι µέτρησης µπορούν να 

επεκταθούν µέχρι το λεπτό. Επειδή οι µετρήσεις γίνονται ενώ το ρεύµα της συσκευής 

αποστολής σηµάτων είναι κλειστό, µπορούν να γίνουν πιο ευαίσθητες µετρήσεις από το 

δευτεροβάθµιο πεδίο. Όσον αφορά στην ερµηνεία, παράγεται ένα υποθετικό βαλµένο σε 

στρώσεις γήινο µοντέλο και στη συνέχεια η θεωρητική απάντηση για εκείνο το µοντέλο 

υπολογίζεται. Το µοντέλο έπειτα καθαρίζεται µέχρι η υπολογισµένη απάντηση να ταιριάζει 

µε την παρατηρούµενη ή µετρηµένη απάντηση. Οι πρότυποι καθαρισµοί µπορούν να γίνουν 

µε τη χρήση µιας αυτοµατοποιηµένης επαναληπτικής διαδικασίας ή µιας ’αντιστροφής’. 

Στην εικόνα 3.4 φαίνεται µία καµπύλη βυθοσκοπήσεων. Πάνω αριστερά παρουσιάζεται η 

εξασθένιση του µαγνητικού πεδίου. Η ηλεκτρική δυνατότητα που προκαλείται στη σπείρα 

δεκτών αναφέρεται ως «οµαλοποιηµένη τάση». Το δεύτερο κοµµάτι αριστερά της εικόνας 

3.4 παρουσιάζει µια πλοκή από τα ίδια δεδοµένα που µετατρέπονται σε ‘πρόσφατη- σκηνή’ 

ειδικής αντίστασης. Η καµπύλη ειδικής αντίστασης δίνει κάπως µία πιο καθαρή εικόνα για 

το γεωηλεκτρικό τµήµα.  

 

Στο δεξί µέρος της εικόνας 8 παρουσιάζεται το µοντέλο του γεωηλεκτρικού τµήµατος που 

χρησιµοποιείται για να υπολογίσει την απάντηση του µοντέλου που παρουσιάζεται ως 

στερεά γραµµή στο αριστερό κοµµάτι της εικόνας 8. Οι διακεκοµµένες γραµµές στο 

γεωηλεκτρικό τµήµα της εικόνας 8 παρουσιάζουν ‘ισοδύναµα’ µοντέλα, δηλαδή µοντέλα 

των οποίων η απάντηση θα προσαρµόσει την παρατηρούµενη απάντηση µε µια 

«απροσάρµοστη» παράµετρο µέσα σε 20% του καλύτερου µοντέλο προσαρµογής. Μια από 

τις σηµαντικότερες αδυναµίες της TEM είναι η δυσκολία στην ερµηνεία των στοιχείων πέρα 

από τις τρισδιάστατες γεωλογικές δοµές. Τα περισσότερα προγράµµατα διαµόρφωσης 

υποθέτουν µια οριζόντια γη βαλµένη σε στρώσεις. Στην εικόνα 9 παρουσιάζεται ένα 

χαρακτηριστικό σχεδιάγραµµα για ένα «κεντρικό βρόχο» βυθοσκόπησης ΤΕΜ. Η διαδικασία 

περιλαµβάνει την τοποθέτηση ενός τετραγωνικού βρόχου του καλωδίου στην επιφάνεια του 

εδάφους.  
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Εικόνα 8: TEM βυθοσκόπηση και µοντελοποίηση (Rowland B. French, Ph.D, R.G., Time-Domain 

Electromagnetic Exploration, nga.com/Flyers 2010) 

 

 

Εικόνα 9: ∆ιαµόρφωση TDEM πεδίου (Rowland B. French, Ph.D, R.G., Time-Domain Electromagnetic 

Exploration, nga.com/Flyers 2010) 

 

 

Ένα σταθερό ρεύµα στο βρόχο συσκευών αποστολής σηµάτων κλείνει απότοµα. Αυτό 

δηµιουργεί ένα µαγνητικό παλµό στο έδαφος. Οι µετρήσεις γίνονται µε µια µικρή σπείρα 

δεκτών στο κέντρο του βρόχου συσκευών αποστολής σηµάτων, δεδοµένου ότι τα 

προκαλούµενα ηλεκτρικά ρεύµατα διαπερνούν και διασκορπίζονται µέσα στη γη. Ο δέκτης 

µπορεί επίσης τοποθετείται έξω από το βρόχο συσκευών αποστολής σηµάτων σε µια 

διαµόρφωση ‘offset’.  
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Γενικά, η µέθοδος ΤΕΜ (γνωστή και ως Time- Domain Electromagnetic, TDEM µέθοδος) 

είναι σχετικά νέα µέθοδος δεδοµένου ότι έχει χρησιµοποιηθεί σε περιβαλλοντικές και 

υδρογεωλογικές µελέτες τα τελευταία 15- 20 χρόνια. Μια αναλυτική παρουσίαση της 

µεθόδου φαίνεται από τους McNeill (1994), Nabighian και Macnae (1991), παρέχοντας µία 

συνοπτική περιγραφή της µεθόδου.  

 

Η µέθοδος TEM χρησιµοποιεί ένα συνεχές ρεύµα που διαβιβάζεται στο βρόχο συσκευών 

αποστολής σηµάτων που βρίσκεται στο έδαφος. Το ρεύµα δηµιουργεί ένα αρχικό, στάσιµο 

µαγνητικό πεδίο. Το συνεχές ρεύµα είναι κλειστό, προκαλώντας ένα σύστηµα 

στροβιλοειδών ρευµάτων στο έδαφος. Λόγω της ωµικής αντίστασης τoυ υπεδάφους, το 

τρέχον σύστηµα αποσυντίθεται και προκαλεί στη συνέχεια ένα δευτεροβάθµιο µαγνητικό 

πεδίο που µετράται σε µια σπείρα επαγωγής (σπείρα δεκτών). Το ποσοστό αποσύνθεσης του 

ηλεκτροµαγνητικού τοµέα εξαρτάται από την κατανοµή ειδικής αντίστασης του υπεδάφους. 

Οι αποσυνθέσεις τοµέων είναι πιο αργές σε ένα αγώγιµο από ότι σε ένα πιο σκληρό µέσο. 

Πλεονεκτήµατα της µεθόδου TEM είναι η ευαισθησία της σε αγωγούς σε µεγάλα βάθη και ο 

ελαφρύς εξοπλισµός έναντι άλλων γεωφυσικών µεθόδων. Μειονεκτήµατα της µεθόδου TEM 

είναι η χαµηλή ανάλυση των σκληρών στρωµάτων και ο υψηλός βαθµός της σύγκρισης 

αποτελεσµάτων  µε τους προκαλούµενους από τον άνθρωπο αγωγούς.  

 

 

3.2.2 TEM FAST 48: 

 

Το ΤΕΜ FAST 48HPC είναι ένα φορητό γεωφυσικό σύστηµα που βασίζεται στην 

προηγµένη τεχνολογία FAST-TEM µε παροχή υψηλής ανάλυσης, την αποτελεσµατική 

λειτουργία υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συµπεριλαµβανοµένων των βιοµηχανικών ζωνών 

της πόλης µε  περιορισµένο διάστηµα, ερήµους, βουνά, και κάθε δύσκολα προσβάσιµες 

περιοχές (Εικόνα 10). ΤΕΜ FAST 48HPC µπορούν να εφαρµοστούν για την επίλυση πολύ 

δύσκολων προβληµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των περιβαλλοντικών ερευνών, 

υδρογεωλογικών ερευνών, αρχαιολογικών, µεταλλευτικών ερευνών, ΜΤ στατική διόρθωση 

στροφής και άλλων. Το TEM-FAST ΤΕΜ FAST 48HPC µπορεί να λειτουργήσει µε 

οποιοδήποτε επιτραπέζιο υπολογιστή της IBM, σηµειωµατάριο ή τον υπολογιστή χειρός 

µέσω πρότυπο διεπαφής RS 232. Το ΤΕΜ FAST 48HPC δηµιουργεί και στέλνει σύντοµους 

παλµούς του ηλεκτροµαγνητικού πεδίου στη γη και η απάντησή της, εξαρτάται από το 

ηλεκτρικό τµήµα του εδάφους. 
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Χρησιµοποιώντας τερµατικό υπολογιστή και λαµβάνοντας υπόψη το σήµα και το επίπεδο 

θορύβου, ο χειριστής µπορεί να ορίζει τον αριθµό των παλµών που απαιτούνται για την 

ακριβή επεξεργασία των δεδοµένων. Μετά τη συσσώρευση του σήµατος, ο υπολογιστής 

γυρνάει το σύστηµα σε κατάσταση µε χαµηλή κατανάλωση ενέργειας και κάνει 

υπολογισµούς για εξοµάλυνση της τάσης και της ανακρίβειας των µετρήσεων. Αλγόριθµοι 

των µετρήσεων και επεξεργασίας δεδοµένων που εφαρµόζονται σε ΤΕΜ FAST 48HPC 

επιτρέπουν τον αποκλεισµό των συστηµατικών σφαλµάτων που συνδέονται µε µπαταρίες, 

µεταβολή της θερµοκρασίας και αυξάνουν το σήµα του θορύβου αν το επίπεδο του σήµατος 

είναι µικρό. 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Παράµετρος     ΤΕΜ-FAST 48HPC 

Χρόνος πυλών                                                  48 γεωµετρικά διάστιχα 

Χρονικό φάσµα                                                  4 - 16000 µs 

Τρέχων ποµπός                                                 
1 Α ή 4 Α 

Μέγεθος βρόγχου                                               5cm × 5cm - 500m × 500m 

Εύρος βάθους θορύβου                                     1m - 300m 

Αδιάβροχο κουτί                                                 IP65 

∆ιαστάσεις (mm)                                                330×35×110 

Βάρος (kg)                                                          1.5 

Εσωτερική µπαταρία                                           
12 V, 2 A·h 

Ευαισθησία     ~0.1 µV 

Επίδειξη   Σηµειωµατάριο ή φορητό υπολογιστή 

Θερµοκρασία λειτουργίας                                     -20°C + 65°C 

 

 

Εικόνα 10: ∆είγµα οργάνου TEM- FAST 48 (APPLIED ELECTROMAGNETIC RESEARCH (AEMR) TEM -

FAST 48HPC, aemr.net, 2010)  
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Γενικά, το ΤΕΜ FAST 48HPC είναι ένα βολικό και υψηλής αποτελεσµατικότητας εργαλείο 

για την αναζήτηση, τον έλεγχο και την παρακολούθηση των υπόγειων υδάτων, για διαρροές 

και υπάρχουσα ρύπανση καθώς και για πολλές άλλες εφαρµογές, όπως και για 

ιζηµατολογικές έρευνες. Σηµειώνεται ότι το βάθος των ερευνών είναι από ορισµένα 

εκατοστά για την αναζήτηση των µικρών στόχων µέχρι 100 µέτρα (και πιο ευνοϊκές 

συνθήκες). 

 

 

3.2.3  Συνοπτική Παρουσίαση Εξοπλισµού για την εφαρµογή της µεθόδου   

ΤΕΜ  

 

• ΤΕΜ-FAST 48-HPC, APPLIED ELECTROMAGNETIC RESEARCH (AEMR). Ένα 

αυτόµατο πολυκαναλικό/πολυσυχνοτικό σύστηµα µέτρησης κατανοµής της αντίστασης 

µε το βάθος. 

• Υπολογιστής χειρός HP – Palmtop. Συλλογή και απεικόνιση των δεδοµένων. 

• 2 πολύκλωνα καλώδια πολύ χαµηλής αντίστασης και συγκεκριµένης διατοµής µήκους 

100 µέτρα το καθένα. 

• 2 µπαταρίες 12V και 143Ah οι οποίες συνδέονται σε σειρά για να αποδόσουν 24V και να 

υπάρχει η δυνατότητα µεγαλύτερης αυτονοµίας στο ύπαιθρο. 

• Καλώδιο RS232 για µεταφορά των δεδοµένων από το σύστηµα καταγραφής στον 

υπολογιστή για περαιτέρω επεξεργασία. 

• Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή για την αποτύπωση των θέσεων και τη συλλογή 

φωτογραφικού υλικού. 

• GPS για την αποτύπωση των γραµµών µέτρησης. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ ΤΕΜ 
 

 

4.1  ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
 

 

Αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζει την εφαρµογή της µεθόδου TEM στην περιοχή έρευνας. Τα 

δεδοµένα και το λογισµικό παραχωρήθηκαν από το εργαστήριο της γεωφυσικής και 

σεισµολογίας του TEI Κρήτης (παράρτηµα Χανίων) σε συνεργασία µε το ΤΕΙ Μεσολογγίου 

και ειδικότερα τον ∆ρ. Παύλο Αβραµίδη και οι γεωφυσικές έρευνες σχεδιάστηκαν και 

ολοκληρώθηκαν σε συνεργασία µε το ∆ρ. Παντελής Σουπιός, καθηγητής TEI, του τµήµατος 

φυσικών πόρων και περιβάλλοντος, και την ∆έσποινα Καλησπέρη. Οι µετρήσεις 

πραγµατοποιήθηκαν στις 4, 5 και 6 Απριλίου 2009 στον νοµό Άρτας και συγκεκριµένα 

περιµετρικά της λιµνοθάλασσας Λογαρού. 

 

 

4.2 Θέσεις Μέτρησεις 
 

Οι ακριβείς θέσεις όπου πραγµατοποιήθηκαν οι έρευνες φαίνονται στην εικόνα από το 

GOOGLE και έχουν τις ακόλουθες συντεταγµένες: 

 

Αmvrakikos 1: 39  00  59.59 

   20  54  50.03 

Amvrakikos 2: 39  03  09.22 

   20  51  48.49 

 

 

 
 

Εικόνα 11: ∆ορυφορική εικόνα της περιοχής µελέτης 
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Πίνακας µε τις θέσεις των µετρήσεων ΤΕΜ που ελήφθησαν 

Name x Y elevation Correct. elev. 

Amv-1 232832 4323745 -13 0 

Amv-2 232881 4323637 -11 2 

Amv-3 232908 4323544 -11 2 

Amv-4 232994 4323485 -11 2 

Amv-5 233154 4323119 -8 5 

Amv-6 233207 4323127 -6 7 

Amv-7 233257 4323225 4 17 

Amv-8 233272 4323261 5 18 

Amv-9 230993 4325468 -6 7 

Amv-10 228241 4325476 -10 3 

Amv-11 228651 4327286 -9 4 

Amv-12 229677 4328717 -10 3 

Amv-13 229870 4328890 -3 10 

Amv-14 230161 4328737 -3 10 

Amv-15 230143 4329035 -1 12 

Amv-16 230429 4328950 -3 10 

Amv-17 230222 4329404 -8 5 

Amv-18 230506 4329324 -9 4 

Amv-19 230461 4329655 -8 5 

Amv-20 230524 4329889 -3 10 

Amv-21 230672 4330157 -7 6 

Amv-22 229752 4328666 -9 4 

Amv-23 233210 4323104 -13 0 

Amv-24 232991 4323474 -11 2 

Amv-25 228258 4325476 -11 2 

Amv-26 228420 4325471 -2 11 
 

 

 

4.3 Περιγραφή Συλλογής Μετρήσεων 
 

Οι µετρήσεις µας ήταν 58 για αριθµό θέσεων 26 (στο τέλος σε ιδανική περίπτωση θα µας 

µείνουν 26 θέσεις). Σε κάθε σηµείο έχουµε πάρει από 4 µετρήσεις ίδιες µε την µόνο διαφορά 

ότι αλλάζαµε την τιµή του ρεύµατος αλλά καµία µεταβολή στις µετρήσεις µας δεν 

παρατηρήσαµε. Στην περίπτωσή µας τελικά κρατήσαµε τις 25 µετρήσεις γιατί η µία δεν ήταν 

και τόσο αξιόπιστη, σύµφωνα µε τα error bars. Οι 11 από αυτές τις µετρήσεις, δηλαδή από 

την πρώτη έως την δωδέκατη έγιναν µε λούπα 25*25 µέτρα ενώ οι υπόλοιπες από την 

δέκατη Τρίτη έως και την εικοστή έκτη έγιναν µε λούπα 50*50 µέτρα.  
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4.4  Μονοδιάστατη (1D) ερµηνεία των αποτελεσµάτων 

 

Τα δεδοµένα επεξεργάστηκαν µε το λογισµικό ΤEM-RES της TEM-Fast του οίκου AEMR. 

Εφαρµόστηκαν αλγόριθµοι αντιστροφής για τον υπολογισµό του µονοδιάστατου µοντέλου 

ενώ η διαδικασία είναι σχεδόν αυτοµατοποιηµένη. Όλες οι αντιστροφές παρουσίασαν 

σχετικά µικρό σφάλµα (RMS 2-7 %).  

 

Όλες οι µετρήσεις επεξεργάστηκαν κατάλληλα µε σκοπό να αποµακρυνθούν κακής 

ποιότητας δεδοµένα, να εξοµαλυνθούν όσα δεδοµένα απαιτούσαν την χρήση φίλτρων 

κανονικοποίησης. Για κάθε θέση εκτελέστηκαν όπως προαναφέρθηκε πέραν της µίας 

µέτρησης µε σκοπό να δούµε την σταθερότητα του µοντέλου µέσω της επαναληψιµότητας 

αυτού. 

 

 

4.5 ∆ισδιάστατη (2D) απεικόνιση των αποτελεσµάτων 
 

Όταν η 1D διαµόρφωση είναι ανεπαρκής να αναδηµιουργήσει και να περιγράψει το 

υπέδαφος, απαιτείται η 2D απεικόνιση. Τα αποτελέσµατα της έρευνας µπορούν να 

παρουσιαστούν και µε τη µορφή δισδιάστατης κατανοµής των αντιστάσεων του υπεδάφους 

µε το βάθος. Κατασκευάστηκαν 3 τοµές οι οποίες και παρουσίασαν το µεγαλύτερο 

ενδιαφέρον. 

 

Στα παρακάτω σχήµατα παρουσιάζεται η δισδιάστατη ερµηνεία των βυθοσκοπήσεων για τις 

διατοµές a, b και c, αντίστοιχα. 
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1) Τοµογραφία Α (µήκος 2250 m) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Εινόνα 12: ∆ισδιάστατη απεικόνιση της κατανοµής των αντιστάσεων µε το βάθος για τη 

διατοµή Α 
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2) Τοµογραφία B (µήκος 1500 m) 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Εινόνα 13: ∆ισδιάστατη απεικόνιση της κατανοµής των αντιστάσεων µε το βάθος για τη 

διατοµή Β 
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3) Τοµογραφία C (µήκος 1000 m) 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Εινόνα 14: ∆ισδιάστατη απεικόνιση της κατανοµής των αντιστάσεων µε το βάθος για τη 

διατοµή C 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

 

Στο σχήµα 12 παρουσιάζεται η κατανοµή των αντιστάσεων µε το βάθος για τη διατοµή Α. 

Παρατηρείται η ζώνη κορεσµού µέχρι το βάθος των 15 µέτρων από την επιφάνεια. Κατόπιν 

από τα 500 µέχρι τα 1100 µέτρα της διατοµής και σε βάθος από τα 20 µέτρα µέχρι και το 

«πυθµένα» του µοντέλου, εµφανίζεται µια ζώνη υψηλών αντιστάσεων που υποθέτουµε ότι 

ερµηνεύεται ως αναθόλωση του υποβάθρου (ασβεστόλιθοι). 

 Παρόµοια ερµηνεία και εικόνα λαµβάνουµε από την ερµηνεία της τοµής Β σχήµα 13 

όπου στα ίδια µέτρα της διατοµής και σε ανάλογο βάθος εντοπίζεται πάλι η ζώνη υψηλών 

αντιστάσεων. Οι δύο αυτές τοµές επιλέχθηκαν να ληφθουν και να περιγραφούν έτσι ώστε να 

µπορέσει να γίνει παράλληλη χαρτογράφηση των δοµών για επιβεβαίωση και 

ψευδοτρισδιάστατη απεικόνιση. 

 Η τοµή C, έχει ληφθεί επάνω στο φραγµό που ενώνει την Κορονησία µε το οδικό 

δίκτυο της Αρτας. Από την ερµηνεία παρουσιάζεται ο εντοπισµός του νεογενούς 

ασβεστολίθου στο ύψωµα  πάνω στο οποίο βρίσκεται και το χωριό. Βαθύτερα και προς τη 

θάλασσα έχουµε την καταγραφή της διείσδυσης της θάλασσας επί του υποβάθρου.  

 

Παρουσίαση των 2 διατοµών Α και Β, καθώς και της θέσης στην οποία εντοπίστηκε το 

ασβεστολιθικό υπόβαθρο. 
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   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την εφαρµογή 

της γεωφυσικής µεθόδου βυθοσκόπησης παροδικών κυµάτων στην ευρύτερη περιοχή της 

λιµνοθάλασσας Λογαρού στην Άρτα. 

 

Ύστερα από τη µελέτη αυτή, συµπεραίνουµε ότι η γεωφυσική µέθοδος ΤΕΜ έχει καλή 

εφαρµογή στις παλαιογεωγραφικές µελέτες, επιβεβαιώνοντας τις αρχικές µας προβλέψεις 

σχετικά µε το υπέδαφος της περιοχής µελέτης. 

 

Επιπλέον, η γεωφυσική µέθοδος ΤΕΜ, έχοντας ελαφρύ εξοπλισµό µε αποτελεσµατική 

λειτουργία, είναι µια πολύ εύχρηστη και γρήγορη µέθοδος, εφόσον στην περίπτωση της 

παρούσας µελέτης πάρθηκαν αρκετές µετρήσεις σε διάστηµα τριών ηµερών, µε απόσταση 

µεταξύ τους.  

 

Τέλος, η µέθοδος ΤΕΜ είναι πολύ σηµαντική για τη χαρτογράφηση των εδαφών και παρέχει 

αξιόπιστα αποτελέσµατα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

Ακολουθεί λίστα των αποτελεσµάτων της 1-D µοντελοποίησης των ΤΕΜ γεωφυσικών 

δεδοµένων που πραγµατοποιήθηκαν στη περιοχή έρευνας. 
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#GEOSEC: AMV-1        /  25.0/  25.0/   1.0/  232531.000/ 4323170.000/ -

13.0/32/4/0/21030 SPM=0 K=  0.000e+000 H=       0.000 DH=       0.000/rms=  

0.58 

S  [V/A]:  +1.784e+000 +1.307e+000 +1.027e+000 +8.436e-001 +6.736e-001 

+5.207e-001 +4.226e-001 +3.541e-001 +2.816e-001 +2.178e-001 +1.756e-001 

+1.454e-001 +1.150e-001 +8.782e-002 +6.973e-002 +5.744e-002 +4.483e-002 

+3.371e-002 +2.658e-002 +2.157e-002 +1.653e-002 +1.211e-002 +9.256e-003 

+7.295e-003 +5.364e-003 +3.722e-003 +2.714e-003 +2.047e-003 +1.421e-003 

+9.231e-004 +6.344e-004 +4.519e-004 

Err[V/A]:  -1.414e-004 -9.245e-005 -9.773e-005 -8.163e-005 -6.923e-005 

+5.976e-005 +4.680e-005 +4.790e-005 +2.975e-005 +2.539e-005 +2.490e-005 

+2.424e-005 +2.129e-005 +2.172e-005 +2.054e-005 +1.921e-005 +1.818e-005 

+1.652e-005 +1.701e-005 +1.891e-005 +1.750e-005 +1.729e-005 +1.755e-005 

+1.773e-005 +1.688e-005 +1.840e-005 +1.848e-005 +1.869e-005 +1.972e-005 

+1.962e-005 +1.875e-005 +1.755e-005 

  10.7318      1.09 

   0.8705      3.85 

   0.4328     15.50 

  10.0000     10.00 

<Date: Sat Apr 04 14:19:45 2009 

<Time Range=5 Currrent= 1.00 Stack= 5 Filter=50 Deff=    3 Ampl=OFF 

<Remark: TEST FIRST-NOT SQURE           

<Place: LOGARO                         

<**********************  AUTO INVERSION 

****************************************************************** 

#GEOSEC: AMV-2A       /  25.0/  25.0/   1.0/  232579.000/ 4323063.000/ -

11.0/32/4/0/21030 SPM=0 K=  0.000e+000 H=       0.000 DH=       0.000/rms=  

0.44 

S  [V/A]:  +1.100e-009 +1.173e+000 +9.740e-001 +7.917e-001 +6.349e-001 

+4.980e-001 +4.061e-001 +3.430e-001 +2.786e-001 +2.216e-001 +1.815e-001 

+1.525e-001 +1.209e-001 +9.218e-002 +7.215e-002 +5.821e-002 +4.339e-002 

+3.019e-002 +2.203e-002 +1.652e-002 +1.138e-002 +7.276e-003 +4.956e-003 

+3.541e-003 +2.316e-003 +1.411e-003 +9.314e-004 +6.535e-004 +4.242e-004 

+2.557e-004 +1.668e-004 +1.176e-004 

Err[V/A]:  -1.000e-010 -2.392e-004 -2.056e-004 -1.595e-004 -1.238e-004 

+9.829e-005 +8.016e-005 +7.035e-005 +5.379e-005 +4.381e-005 +3.688e-005 

+3.031e-005 +2.428e-005 +1.952e-005 +1.522e-005 +1.289e-005 +1.018e-005 

+8.688e-006 +7.747e-006 +7.306e-006 +6.802e-006 +7.309e-006 +7.162e-006 

+7.248e-006 +7.388e-006 +7.234e-006 +7.320e-006 +7.464e-006 +7.598e-006 

+7.779e-006 +7.375e-006 +6.612e-006 

  50.9375      1.36 

   0.9938      6.97 

   1.7838     45.12 

  10.0000     10.00 

<Date: Sat Apr 04 14:47:13 2009 

<Time Range=5 Currrent= 2.10 Stack= 5 Filter=50 Deff=    4 Ampl=OFF 

<Remark: TEST FIRST-NOT SQURE           

<Place: LOGARO                         

<**********************  AUTO INVERSION 

****************************************************************** 

#GEOSEC: AMV-3A       /  25.0/  25.0/   1.0/  232606.000/ 4322970.000/ -

11.0/32/4/0/21030 SPM=0 K=  0.000e+000 H=       0.000 DH=       0.000/rms=  

0.87 

S  [V/A]:  +1.100e-009 +1.109e+000 +8.964e-001 +7.477e-001 +6.114e-001 

+4.900e-001 +4.153e-001 +3.585e-001 +3.002e-001 +2.461e-001 +2.073e-001 

+1.784e-001 +1.458e-001 +1.140e-001 +9.071e-002 +7.373e-002 +5.529e-002 

+3.853e-002 +2.796e-002 +2.075e-002 +1.401e-002 +8.675e-003 +5.694e-003 

+3.903e-003 +2.403e-003 +1.344e-003 +8.128e-004 +5.284e-004 +3.057e-004 

+1.620e-004 +9.818e-005 +6.321e-005 

Err[V/A]:  -1.000e-010 -3.683e-004 -2.707e-004 -2.231e-004 -1.861e-004 

+1.516e-004 +1.311e-004 +1.144e-004 +9.489e-005 +7.849e-005 +6.745e-005 

+5.808e-005 +4.662e-005 +3.667e-005 +2.971e-005 +2.485e-005 +1.896e-005 

+1.407e-005 +1.123e-005 +9.431e-006 +7.592e-006 +6.758e-006 +6.564e-006 
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+6.585e-006 +6.362e-006 +6.249e-006 +6.320e-006 +6.303e-006 +6.498e-006 

+6.235e-006 +6.279e-006 +5.905e-006 

 200.0000      1.23 

   0.7674      6.54 

   5.7074     27.46 

  10.0000     10.00 

<Date: Sat Apr 04 15:07:12 2009 

<Time Range=5 Currrent= 2.10 Stack= 5 Filter=50 Deff=    4 Ampl=OFF 

<Remark: TEST FIRST-NOT SQURE           

<Place: LOGARO                         

<**********************  AUTO INVERSION 

****************************************************************** 

#GEOSEC: AMV-4A       /  25.0/  25.0/   1.0/  232692.000/ 4322911.000/ -

11.0/32/4/0/21030 SPM=0 K=  0.000e+000 H=       0.000 DH=       0.000/rms=  

1.94 

S  [V/A]:  +1.100e-009 +1.197e+000 +9.962e-001 +8.172e-001 +6.588e-001 

+5.115e-001 +4.333e-001 +3.722e-001 +3.143e-001 +2.620e-001 +2.251e-001 

+1.959e-001 +1.649e-001 +1.332e-001 +1.095e-001 +9.166e-002 +7.123e-002 

+5.185e-002 +3.893e-002 +2.970e-002 +2.065e-002 +1.315e-002 +8.781e-003 

+6.088e-003 +3.770e-003 +2.103e-003 +1.259e-003 +8.007e-004 +4.482e-004 

+2.237e-004 +1.253e-004 +7.855e-005 

Err[V/A]:  -1.000e-010 -4.015e-004 -3.000e-004 -2.474e-004 -2.049e-004 

+1.553e-004 +1.338e-004 +1.182e-004 +1.006e-004 +8.344e-005 +7.254e-005 

+6.364e-005 +5.400e-005 +4.497e-005 +3.731e-005 +3.267e-005 +2.608e-005 

+2.169e-005 +1.859e-005 +1.709e-005 +1.563e-005 +1.472e-005 +1.461e-005 

+1.442e-005 +1.402e-005 +1.381e-005 +1.359e-005 +1.346e-005 +1.354e-005 

+1.408e-005 +1.464e-005 +1.454e-005 

 200.0000      1.04 

   0.5400      5.87 

  10.0000      0.25 

  10.0000     10.00 

<Date: Sat Apr 04 15:30:16 2009 

<Time Range=5 Currrent= 2.10 Stack= 5 Filter=50 Deff=    4 Ampl=OFF 

<Remark: TEST FIRST                     

<Place: LOGARO                         

<**********************  AUTO INVERSION 

****************************************************************** 

#GEOSEC: AMV-24B      /  50.0/  50.0/   1.0/  232689.000/ 4322899.000/ -

11.0/40/4/0/21030 SPM=0 K=  0.000e+000 H=       0.000 DH=       0.000/rms=  

3.95 

S  [V/A]:  +4.939e-002 +3.927e-002 +1.434e+000 +1.929e+000 +1.497e+000 

+1.146e+000 +9.598e-001 +8.285e-001 +6.719e-001 +5.783e-001 +5.037e-001 

+4.471e-001 +3.774e-001 +3.142e-001 +2.677e-001 +2.334e-001 +1.919e-001 

+1.519e-001 +1.231e-001 +1.015e-001 +7.789e-002 +5.582e-002 +4.107e-002 

+3.072e-002 +2.078e-002 +1.276e-002 +8.183e-003 +5.481e-003 +3.253e-003 

+1.742e-003 +1.022e-003 +6.445e-004 +3.630e-004 +1.847e-004 +1.040e-004 

+6.140e-005 +3.134e-005 +9.539e-006 +6.615e-006 +1.332e-005 

Err[V/A]:  -5.137e-005 -4.980e-005 -2.784e-004 -3.252e-004 -2.273e-004 -

1.758e-004 +1.314e-004 +1.170e-004 +8.654e-005 +7.975e-005 +6.789e-005 

+6.414e-005 +5.012e-005 +4.241e-005 +3.867e-005 +3.360e-005 +2.733e-005 

+2.280e-005 +1.889e-005 +1.586e-005 +1.411e-005 +1.264e-005 +1.055e-005 

+1.071e-005 +1.058e-005 +9.859e-006 +9.081e-006 +8.989e-006 +8.012e-006 

+7.636e-006 +7.361e-006 +7.898e-006 +8.376e-006 +8.726e-006 +8.238e-006 

+7.577e-006 -8.199e-006 -8.370e-006 -8.556e-006 -8.369e-006 

   2.6979      3.28 

   0.6937      4.65 

  10.0000      0.25 

  10.0000     10.00 

<Date: Mon Apr 06 11:48:01 2009 

<Time Range=7 Currrent= 3.70 Stack= 5 Filter=50 Deff=    6 Ampl=OFF 

<Remark: THIRD DAY                      

<Place: LOGARO                         

<**********************  AUTO INVERSION 

****************************************************************** 
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#GEOSEC: AMV-8A       /  25.0/  25.0/   1.0/  232971.000/ 4322686.000/   

5.0/36/4/0/21030 SPM=0 K=  0.000e+000 H=       0.000 DH=       0.000/rms= 

10.94 

S  [V/A]:  +6.985e-002 +7.126e-002 +4.808e-002 +3.339e-002 +2.306e-002 

+1.596e-002 +1.184e-002 +8.629e-003 +6.416e-003 +5.964e-003 +4.845e-003 

+3.632e-003 +2.758e-003 +1.934e-003 +1.331e-003 +4.769e-004 +5.016e-004 

+4.613e-004 +5.980e-004 +5.040e-004 +2.680e-004 +1.609e-004 +1.905e-004 

+1.276e-004 +8.872e-005 +5.976e-005 +4.415e-005 +3.304e-005 +2.233e-005 

+1.308e-005 +1.099e-005 +5.055e-006 +6.833e-006 +5.348e-006 +5.748e-006 

+2.790e-006 

Err[V/A]:  -6.676e-004 -4.372e-005 -3.162e-005 -3.307e-005 -1.505e-005 

+1.696e-005 +1.619e-005 +1.394e-005 +8.503e-006 +7.621e-006 +7.728e-006 

+1.102e-005 +4.629e-006 +5.327e-006 +6.289e-006 -6.039e-006 -4.904e-006 

+4.097e-006 -4.021e-006 -4.817e-006 +3.299e-006 +3.755e-006 +3.115e-006 

+3.368e-006 +2.548e-006 +2.337e-006 +2.417e-006 +2.633e-006 +2.259e-006 

+2.485e-006 +2.261e-006 -2.261e-006 +1.936e-006 +1.912e-006 -2.120e-006 -

2.178e-006 

 139.7431     23.05 

   8.4741     27.49 

   0.9294      3.72 

  10.0000     10.00 

<Date: Sat Apr 04 16:53:11 2009 

<Time Range=6 Currrent= 3.70 Stack= 5 Filter=50 Deff=    4 Ampl=OFF 

<Remark: TEST FIRST                     

<Place: LOGARO                         

<**********************  AUTO INVERSION 

****************************************************************** 

#GEOSEC: AMV-5A       /  25.0/  25.0/   1.0/  232852.000/ 4322544.000/  -

8.0/36/4/0/21030 SPM=0 K=  0.000e+000 H=       0.000 DH=       0.000/rms=  

2.27 

S  [V/A]:  +8.041e-001 +1.130e+000 +9.503e-001 +7.932e-001 +6.418e-001 

+5.070e-001 +4.222e-001 +3.591e-001 +2.859e-001 +2.348e-001 +1.945e-001 

+1.655e-001 +1.359e-001 +1.082e-001 +8.895e-002 +7.508e-002 +5.981e-002 

+4.569e-002 +3.624e-002 +2.945e-002 +2.214e-002 +1.570e-002 +1.146e-002 

+8.563e-003 +5.830e-003 +3.614e-003 +2.342e-003 +1.588e-003 +9.504e-004 

+5.114e-004 +2.954e-004 +1.832e-004 +1.014e-004 +5.174e-005 +2.919e-005 

+1.716e-005 

Err[V/A]:  -3.448e-004 -3.775e-004 -2.524e-004 -2.364e-004 -1.853e-004 

+1.466e-004 +1.255e-004 +1.012e-004 +8.378e-005 +6.702e-005 +5.444e-005 

+4.834e-005 +3.988e-005 +3.354e-005 +2.600e-005 +2.051e-005 +1.847e-005 

+1.326e-005 +1.150e-005 +9.635e-006 +8.319e-006 +6.946e-006 +5.527e-006 

+5.136e-006 +4.747e-006 +4.651e-006 +4.553e-006 +4.483e-006 +4.504e-006 

+4.588e-006 +4.502e-006 +4.506e-006 +4.531e-006 +4.612e-006 +4.525e-006 

+4.511e-006 

   2.1363      1.88 

   0.5060      5.33 

   0.1300      0.68 

  10.0000     10.00 

<Date: Sat Apr 04 15:58:02 2009 

<Time Range=6 Currrent= 2.00 Stack= 5 Filter=50 Deff=    4 Ampl=OFF 

<Remark: TEST FIRST                     

<Place: LOGARO                         

<**********************  AUTO INVERSION 

****************************************************************** 

#GEOSEC: AMV-6A       /  25.0/  25.0/   1.0/  232905.000/ 4322552.000/  -

6.0/36/4/0/21030 SPM=0 K=  0.000e+000 H=       0.000 DH=       0.000/rms=  

3.02 

S  [V/A]:  +8.762e-001 +1.218e+000 +1.016e+000 +8.414e-001 +6.675e-001 

+5.086e-001 +4.072e-001 +3.329e-001 +2.513e-001 +1.876e-001 +1.411e-001 

+1.098e-001 +7.905e-002 +5.328e-002 +3.756e-002 +2.733e-002 +1.794e-002 

+1.148e-002 +7.535e-003 +5.613e-003 +3.669e-003 +2.323e-003 +1.601e-003 

+1.171e-003 +7.817e-004 +4.874e-004 +3.163e-004 +2.251e-004 +1.424e-004 

+8.542e-005 +4.836e-005 +3.327e-005 +2.514e-005 +1.262e-005 +1.413e-005 

+2.588e-005 
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Err[V/A]:  -2.617e-004 -4.895e-004 -3.722e-004 -3.095e-004 -2.425e-004 

+1.849e-004 +1.501e-004 +1.278e-004 +9.234e-005 +7.368e-005 +5.196e-005 

+4.284e-005 +3.043e-005 +2.524e-005 +2.091e-005 +1.637e-005 +1.471e-005 

+1.532e-005 +1.312e-005 +1.188e-005 +1.048e-005 +1.047e-005 +1.112e-005 

+1.162e-005 +9.331e-006 +9.601e-006 +9.518e-006 +9.218e-006 +9.537e-006 

+9.658e-006 +9.813e-006 +1.024e-005 +1.172e-005 -9.704e-006 -1.120e-005 -

1.255e-005 

   6.4597      1.77 

   1.9684      1.80 

   3.1758     40.04 

  10.0000     10.00 

<Date: Sat Apr 04 16:19:29 2009 

<Time Range=6 Currrent= 2.00 Stack= 5 Filter=50 Deff=    4 Ampl=OFF 

<Remark: TEST FIRST                     

<Place: LOGARO                         

<**********************  AUTO INVERSION 

****************************************************************** 

#GEOSEC: AMV-23A      /  50.0/  50.0/   1.0/  232908.000/ 4322530.000/ -

13.0/40/4/0/21030 SPM=0 K=  0.000e+000 H=       0.000 DH=       0.000/rms=  

1.83 

S  [V/A]:  +4.317e-002 +3.941e-002 +1.490e+000 +2.065e+000 +1.671e+000 

+1.324e+000 +1.127e+000 +9.779e-001 +8.007e-001 +6.711e-001 +5.581e-001 

+4.886e-001 +4.012e-001 +3.245e-001 +2.688e-001 +2.301e-001 +1.864e-001 

+1.467e-001 +1.197e-001 +1.002e-001 +7.959e-002 +6.058e-002 +4.759e-002 

+3.828e-002 +2.854e-002 +1.989e-002 +1.432e-002 +1.056e-002 +7.042e-003 

+4.271e-003 +2.731e-003 +1.821e-003 +1.075e-003 +5.746e-004 +3.294e-004 

+2.021e-004 +1.165e-004 +5.923e-005 +4.057e-005 +2.335e-005 

Err[V/A]:  -5.563e-005 -4.557e-005 -4.976e-004 -6.263e-004 -4.436e-004 -

3.421e-004 +2.757e-004 +2.424e-004 +1.917e-004 +1.605e-004 +1.300e-004 

+1.150e-004 +9.329e-005 +7.403e-005 +6.150e-005 +5.383e-005 +4.354e-005 

+3.530e-005 +2.874e-005 +2.436e-005 +2.029e-005 +1.722e-005 +1.435e-005 

+1.323e-005 +1.211e-005 +1.074e-005 +1.016e-005 +9.561e-006 +9.134e-006 

+9.403e-006 +1.035e-005 +1.059e-005 +1.031e-005 +9.743e-006 +1.019e-005 

+9.690e-006 -8.726e-006 -7.750e-006 -8.223e-006 -8.792e-006 

 148.4108      1.14 

   0.6895      2.00 

   0.9750     13.65 

  10.0000     10.00 

<Date: Mon Apr 06 11:00:52 2009 

<Time Range=7 Currrent= 3.70 Stack= 5 Filter=50 Deff=    6 Ampl=OFF 

<Remark: THIRD DAY                      

<Place: LOGARO                         

<**********************  AUTO INVERSION 

****************************************************************** 

 

#GEOSEC: AMV-21A      /  50.0/  50.0/   1.0/  230371.000/ 4329583.000/  -

7.0/40/3/0/21030 SPM=0 K=  0.000e+000 H=       0.000 DH=       0.000/rms=  

0.75 

S  [V/A]:  +5.962e-002 +4.456e-002 +1.609e+000 +2.137e+000 +1.638e+000 

+1.227e+000 +9.981e-001 +8.388e-001 +6.571e-001 +5.335e-001 +4.348e-001 

+3.684e-001 +3.001e-001 +2.374e-001 +1.951e-001 +1.653e-001 +1.333e-001 

+1.043e-001 +8.500e-002 +7.088e-002 +5.588e-002 +4.234e-002 +3.328e-002 

+2.668e-002 +2.007e-002 +1.423e-002 +1.046e-002 +7.979e-003 +5.576e-003 

+3.631e-003 +2.488e-003 +1.792e-003 +1.164e-003 +6.990e-004 +4.493e-004 

+3.075e-004 +1.869e-004 +1.037e-004 +6.412e-005 +4.324e-005 

Err[V/A]:  -6.027e-005 -4.381e-005 -4.418e-004 -4.958e-004 -3.796e-004 -

2.799e-004 +2.268e-004 +2.117e-004 +1.556e-004 +1.331e-004 +1.077e-004 

+9.630e-005 +7.320e-005 +5.567e-005 +5.519e-005 +4.263e-005 +3.218e-005 

+3.007e-005 +2.120e-005 +1.813e-005 +1.456e-005 +1.185e-005 +1.084e-005 

+8.708e-006 +6.443e-006 +5.810e-006 +5.086e-006 +3.961e-006 +2.583e-006 

+2.868e-006 +2.554e-006 +2.458e-006 +1.221e-006 +1.098e-006 +9.471e-007 

+1.088e-006 +8.563e-007 +8.090e-007 +7.722e-007 +7.197e-007 

   3.3293      4.31 

   1.0701     21.96 
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   3.8370     10.00 

<Date: Sun Apr 05 16:48:01 2009 

<Time Range=7 Currrent= 3.70 Stack= 5 Filter=50 Deff=    6 Ampl=OFF 

<Remark: SECOND DAY                     

<Place: LOGARO                         

<**********************  AUTO INVERSION 

****************************************************************** 

#GEOSEC: AMV-20A      /  50.0/  50.0/   1.0/  230222.000/ 4329315.000/  -

3.0/40/3/0/21030 SPM=0 K=  0.000e+000 H=       0.000 DH=       0.000/rms=  

0.98 

S  [V/A]:  +6.125e-002 +4.781e-002 +1.875e+000 +2.450e+000 +1.898e+000 

+1.452e+000 +1.204e+000 +1.022e+000 +8.294e-001 +6.614e-001 +5.515e-001 

+4.716e-001 +3.880e-001 +3.098e-001 +2.540e-001 +2.155e-001 +1.751e-001 

+1.365e-001 +1.109e-001 +9.253e-002 +7.279e-002 +5.500e-002 +4.304e-002 

+3.441e-002 +2.579e-002 +1.821e-002 +1.339e-002 +1.016e-002 +7.084e-003 

+4.597e-003 +3.150e-003 +2.257e-003 +1.464e-003 +8.754e-004 +5.614e-004 

+3.794e-004 +2.307e-004 +1.280e-004 +7.691e-005 +4.948e-005 

Err[V/A]:  -5.974e-005 -6.588e-005 -4.016e-004 -5.611e-004 -4.408e-004 -

3.308e-004 +2.660e-004 +2.404e-004 +1.862e-004 +1.517e-004 +1.229e-004 

+1.073e-004 +8.626e-005 +6.931e-005 +5.805e-005 +4.942e-005 +3.890e-005 

+3.267e-005 +2.417e-005 +2.077e-005 +1.613e-005 +1.224e-005 +1.004e-005 

+8.041e-006 +5.479e-006 +4.333e-006 +3.570e-006 +2.660e-006 +1.746e-006 

+1.339e-006 +1.242e-006 +1.071e-006 +5.664e-007 +4.538e-007 +4.645e-007 

+4.121e-007 +2.775e-007 +3.022e-007 +2.954e-007 +3.060e-007 

   5.0562      0.95 

   1.0072     24.48 

   4.3344     10.00 

<Date: Sun Apr 05 16:14:36 2009 

<Time Range=7 Currrent= 3.70 Stack= 5 Filter=50 Deff=    6 Ampl=OFF 

<Remark: SECOND DAY                     

<Place: LOGARO                         

<**********************  AUTO INVERSION 

****************************************************************** 

#GEOSEC: AMV-19A      /  50.0/  50.0/   1.0/  230159.000/ 4329080.000/  -

8.0/40/3/0/21030 SPM=0 K=  0.000e+000 H=       0.000 DH=       0.000/rms=  

1.45 

S  [V/A]:  +6.786e-002 +5.134e-002 +1.925e+000 +2.554e+000 +2.007e+000 

+1.550e+000 +1.288e+000 +1.101e+000 +8.782e-001 +7.233e-001 +6.011e-001 

+5.212e-001 +4.280e-001 +3.457e-001 +2.857e-001 +2.434e-001 +1.969e-001 

+1.549e-001 +1.271e-001 +1.058e-001 +8.406e-002 +6.381e-002 +5.020e-002 

+4.031e-002 +3.031e-002 +2.138e-002 +1.564e-002 +1.178e-002 +8.116e-003 

+5.177e-003 +3.486e-003 +2.462e-003 +1.569e-003 +9.201e-004 +5.808e-004 

+3.885e-004 +2.340e-004 +1.286e-004 +7.724e-005 +4.992e-005 

Err[V/A]:  -6.146e-005 -5.004e-005 -5.302e-004 -6.235e-004 -4.623e-004 -

3.584e-004 +2.924e-004 +2.637e-004 +2.041e-004 +1.716e-004 +1.393e-004 

+1.238e-004 +9.888e-005 +8.052e-005 +6.793e-005 +5.733e-005 +4.621e-005 

+3.747e-005 +2.940e-005 +2.517e-005 +1.958e-005 +1.512e-005 +1.217e-005 

+9.864e-006 +7.179e-006 +5.142e-006 +3.624e-006 +2.939e-006 +1.924e-006 

+1.385e-006 +1.015e-006 +6.422e-007 +4.071e-007 +2.869e-007 +2.887e-007 

+2.681e-007 +1.300e-007 +1.533e-007 +1.547e-007 +1.221e-007 

  10.0000      0.35 

   0.8728     17.96 

   3.4813     10.00 

<Date: Sun Apr 05 13:08:24 2009 

<Time Range=7 Currrent= 3.70 Stack= 5 Filter=50 Deff=    6 Ampl=OFF 

<Remark: SECOND DAY                     

<Place: LOGARO                         

<**********************  AUTO INVERSION 

****************************************************************** 

#GEOSEC: AMV-18A      /  50.0/  50.0/   1.0/  230204.000/ 4328750.000/  -

9.0/40/3/0/21030 SPM=0 K=  0.000e+000 H=       0.000 DH=       0.000/rms=  

2.04 

S  [V/A]:  +6.498e-002 +5.054e-002 +1.891e+000 +2.528e+000 +1.973e+000 

+1.515e+000 +1.255e+000 +1.067e+000 +8.472e-001 +7.039e-001 +5.819e-001 
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+5.057e-001 +4.184e-001 +3.386e-001 +2.799e-001 +2.398e-001 +1.953e-001 

+1.529e-001 +1.247e-001 +1.032e-001 +8.120e-002 +6.060e-002 +4.668e-002 

+3.671e-002 +2.681e-002 +1.822e-002 +1.289e-002 +9.440e-003 +6.287e-003 

+3.860e-003 +2.526e-003 +1.741e-003 +1.080e-003 +6.144e-004 +3.796e-004 

+2.489e-004 +1.465e-004 +7.885e-005 +4.651e-005 +2.950e-005 

Err[V/A]:  -4.462e-005 -5.704e-005 -5.933e-004 -7.211e-004 -5.422e-004 -

4.097e-004 +3.328e-004 +2.958e-004 +2.244e-004 +1.901e-004 +1.572e-004 

+1.358e-004 +1.106e-004 +9.015e-005 +7.757e-005 +6.410e-005 +5.156e-005 

+4.371e-005 +3.287e-005 +2.721e-005 +2.144e-005 +1.623e-005 +1.252e-005 

+1.036e-005 +7.305e-006 +4.823e-006 +3.417e-006 +2.557e-006 +1.721e-006 

+1.150e-006 +8.128e-007 +6.352e-007 +3.417e-007 +2.893e-007 +2.496e-007 

+2.071e-007 +1.547e-007 +1.027e-007 +1.215e-007 +1.176e-007 

  10.0000      0.45 

   1.0237     16.29 

   4.9353     10.00 

<Date: Sun Apr 05 11:51:37 2009 

<Time Range=7 Currrent= 3.70 Stack= 5 Filter=50 Deff=    6 Ampl=OFF 

<Remark: SECOND DAY                     

<Place: LOGARO                         

<**********************  AUTO INVERSION 

****************************************************************** 

#GEOSEC: AMV-17A      /  50.0/  50.0/   1.0/  229920.000/ 4328829.000/  -

8.0/40/3/0/21030 SPM=0 K=  0.000e+000 H=       0.000 DH=       0.000/rms=  

1.80 

S  [V/A]:  +7.286e-002 +5.795e-002 +2.038e+000 +2.767e+000 +2.133e+000 

+1.574e+000 +1.269e+000 +1.056e+000 +8.274e-001 +6.554e-001 +5.443e-001 

+4.570e-001 +3.730e-001 +2.964e-001 +2.408e-001 +2.058e-001 +1.674e-001 

+1.310e-001 +1.061e-001 +8.855e-002 +6.892e-002 +5.138e-002 +3.913e-002 

+3.070e-002 +2.219e-002 +1.495e-002 +1.054e-002 +7.727e-003 +5.165e-003 

+3.202e-003 +2.127e-003 +1.482e-003 +9.320e-004 +5.411e-004 +3.402e-004 

+2.239e-004 +1.347e-004 +7.295e-005 +4.208e-005 +2.782e-005 

Err[V/A]:  -9.898e-005 -8.200e-005 -1.037e-003 -1.184e-003 -9.275e-004 -

7.322e-004 +6.216e-004 +5.433e-004 +4.464e-004 +3.646e-004 +3.012e-004 

+2.634e-004 +2.118e-004 +1.753e-004 +1.396e-004 +1.211e-004 +9.675e-005 

+7.806e-005 +6.233e-005 +5.244e-005 +4.019e-005 +3.003e-005 +2.312e-005 

+1.869e-005 +1.348e-005 +9.564e-006 +7.589e-006 +6.451e-006 +3.604e-006 

+3.218e-006 +2.899e-006 +2.759e-006 +1.268e-006 +1.058e-006 +1.117e-006 

+1.202e-006 +7.650e-007 +8.719e-007 +8.307e-007 +7.877e-007 

   2.0290      2.45 

   1.2304     18.54 

   4.9192     10.00 

<Date: Sun Apr 05 11:06:05 2009 

<Time Range=7 Currrent= 2.10 Stack= 5 Filter=50 Deff=    6 Ampl=OFF 

<Remark: SECOND DAY                     

<Place: LOGARO                         

<**********************  AUTO INVERSION 

****************************************************************** 

#GEOSEC: AMV-16A      /  50.0/  50.0/   1.0/  230127.000/ 4328375.000/  -

3.0/40/3/0/21030 SPM=0 K=  0.000e+000 H=       0.000 DH=       0.000/rms=  

0.88 

S  [V/A]:  +5.595e-002 +4.882e-002 +1.815e+000 +2.560e+000 +2.094e+000 

+1.645e+000 +1.393e+000 +1.202e+000 +9.677e-001 +8.066e-001 +6.756e-001 

+5.824e-001 +4.856e-001 +3.889e-001 +3.216e-001 +2.775e-001 +2.227e-001 

+1.735e-001 +1.401e-001 +1.157e-001 +9.077e-002 +6.720e-002 +5.162e-002 

+4.040e-002 +2.940e-002 +1.989e-002 +1.405e-002 +1.025e-002 +6.817e-003 

+4.172e-003 +2.723e-003 +1.869e-003 +1.154e-003 +6.520e-004 +3.992e-004 

+2.593e-004 +1.510e-004 +7.980e-005 +4.644e-005 +2.885e-005 

Err[V/A]:  -1.415e-004 -1.097e-004 -1.331e-003 -1.210e-003 -8.304e-004 -

6.829e-004 +6.472e-004 +6.733e-004 +3.273e-004 +3.003e-004 +2.602e-004 

+2.635e-004 +1.824e-004 +1.502e-004 +1.243e-004 +1.081e-004 +8.714e-005 

+6.783e-005 +5.583e-005 +5.081e-005 +3.387e-005 +2.652e-005 +1.972e-005 

+1.721e-005 +1.102e-005 +7.798e-006 +5.751e-006 +4.266e-006 +2.764e-006 

+1.690e-006 +1.312e-006 +1.146e-006 +5.524e-007 +4.535e-007 +3.841e-007 

+3.784e-007 +1.625e-007 +1.616e-007 +1.853e-007 +1.701e-007 
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   0.8393      6.81 

   1.6426     21.46 

  10.0000     10.00 

<Date: Sun Apr 05 10:34:07 2009 

<Time Range=7 Currrent= 2.10 Stack= 5 Filter=50 Deff=    6 Ampl=OFF 

<Remark: SECOND DAY                     

<Place: LOGARO                         

<**********************  AUTO INVERSION 

****************************************************************** 

#GEOSEC: AMV-15A      /  50.0/  50.0/   1.0/  229841.000/ 4328460.000/  -

1.0/40/3/0/21030 SPM=0 K=  0.000e+000 H=       0.000 DH=       0.000/rms=  

1.38 

S  [V/A]:  +2.865e-002 +2.191e-002 +1.046e+000 +1.693e+000 +1.535e+000 

+1.220e+000 +1.024e+000 +8.800e-001 +7.048e-001 +5.786e-001 +4.798e-001 

+4.134e-001 +3.386e-001 +2.693e-001 +2.222e-001 +1.877e-001 +1.517e-001 

+1.185e-001 +9.607e-002 +7.987e-002 +6.279e-002 +4.713e-002 +3.657e-002 

+2.905e-002 +2.147e-002 +1.488e-002 +1.074e-002 +8.021e-003 +5.476e-003 

+3.467e-003 +2.328e-003 +1.636e-003 +1.039e-003 +6.058e-004 +3.798e-004 

+2.513e-004 +1.484e-004 +7.897e-005 +4.551e-005 +2.801e-005 

Err[V/A]:  -4.935e-005 -6.072e-005 -1.558e-003 -1.539e-003 -5.192e-004 -

1.289e-004 +1.005e-004 +1.056e-004 +9.254e-005 +8.950e-005 +7.857e-005 

+7.188e-005 +5.690e-005 +4.630e-005 +4.185e-005 +3.473e-005 +2.877e-005 

+2.412e-005 +2.025e-005 +1.707e-005 +1.307e-005 +1.006e-005 +7.866e-006 

+6.498e-006 +4.747e-006 +3.321e-006 +2.429e-006 +2.017e-006 +1.286e-006 

+8.905e-007 +6.754e-007 +5.328e-007 +3.113e-007 +2.575e-007 +2.224e-007 

+2.138e-007 +1.432e-007 +1.289e-007 +1.511e-007 +1.115e-007 

   7.2782      1.86 

   1.1986     24.79 

  10.0000     10.00 

<Date: Sun Apr 05 10:06:55 2009 

<Time Range=7 Currrent= 3.70 Stack= 5 Filter=50 Deff=    6 Ampl=OFF 

<Remark: SECOND DAY                     

<Place: LOGARO                         

<**********************  AUTO INVERSION 

****************************************************************** 

#GEOSEC: AMV-13A      /  50.0/  50.0/   1.0/  229569.000/ 4328316.000/  -

3.0/36/3/0/21030 SPM=0 K=  0.000e+000 H=       0.000 DH=       0.000/rms=  

0.86 

S  [V/A]:  +2.739e-002 +2.447e-002 +1.070e+000 +1.608e+000 +1.347e+000 

+1.037e+000 +8.654e-001 +7.406e-001 +5.898e-001 +4.866e-001 +4.030e-001 

+3.484e-001 +2.855e-001 +2.280e-001 +1.878e-001 +1.579e-001 +1.275e-001 

+9.855e-002 +7.920e-002 +6.501e-002 +5.024e-002 +3.689e-002 +2.805e-002 

+2.194e-002 +1.593e-002 +1.083e-002 +7.722e-003 +5.733e-003 +3.903e-003 

+2.471e-003 +1.665e-003 +1.180e-003 +7.549e-004 +4.468e-004 +2.847e-004 

+1.897e-004 

Err[V/A]:  -3.297e-005 -3.286e-005 -7.043e-004 -6.702e-004 -1.894e-004 -

1.079e-004 +1.285e-004 +1.363e-004 +1.266e-004 +1.205e-004 +1.013e-004 

+9.433e-005 +7.649e-005 +6.430e-005 +5.346e-005 +4.411e-005 +3.774e-005 

+2.987e-005 +2.507e-005 +2.067e-005 +1.644e-005 +1.313e-005 +1.033e-005 

+8.989e-006 +7.480e-006 +4.817e-006 +5.592e-006 +4.637e-006 +3.739e-006 

+3.599e-006 +3.604e-006 +3.492e-006 +1.339e-006 +1.266e-006 +1.278e-006 

+1.172e-006 

   9.9983      3.16 

   1.4648     20.88 

   3.1787     10.00 

<Date: Sun Apr 05 09:13:01 2009 

<Time Range=6 Currrent= 3.70 Stack= 5 Filter=50 Deff=    6 Ampl=OFF 

<Remark: SECOND DAY                     

<Place: LOGARO                         

<**********************  AUTO INVERSION 

****************************************************************** 

#GEOSEC: AMV-14B      /  50.0/  50.0/   1.0/  229860.000/ 4328162.000/  -

3.0/40/3/0/21030 SPM=0 K=  0.000e+000 H=       0.000 DH=       0.000/rms=  

2.96 
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S  [V/A]:  +9.540e-003 +1.397e-002 +8.115e-001 +1.385e+000 +1.276e+000 

+1.047e+000 +9.067e-001 +7.975e-001 +6.639e-001 +5.578e-001 +4.702e-001 

+4.123e-001 +3.433e-001 +2.775e-001 +2.310e-001 +1.964e-001 +1.599e-001 

+1.249e-001 +1.009e-001 +8.351e-002 +6.514e-002 +4.828e-002 +3.696e-002 

+2.902e-002 +2.111e-002 +1.436e-002 +1.020e-002 +7.506e-003 +5.042e-003 

+3.132e-003 +2.071e-003 +1.439e-003 +9.026e-004 +5.201e-004 +3.236e-004 

+2.126e-004 +1.249e-004 +6.647e-005 +3.814e-005 +2.320e-005 

Err[V/A]:  -5.315e-005 -8.185e-005 -9.667e-004 -1.017e-003 -3.753e-004 -

1.239e-004 +8.642e-005 +7.071e-005 +6.074e-005 +5.841e-005 +5.544e-005 

+5.290e-005 +4.403e-005 +3.643e-005 +3.093e-005 +2.759e-005 +2.233e-005 

+1.907e-005 +1.456e-005 +1.203e-005 +9.575e-006 +7.044e-006 +5.830e-006 

+4.439e-006 +3.214e-006 +2.156e-006 +1.675e-006 +1.476e-006 +8.418e-007 

+6.160e-007 +5.584e-007 +4.952e-007 +2.066e-007 +2.667e-007 +2.437e-007 

+1.937e-007 +1.462e-007 +1.352e-007 +1.222e-007 +1.165e-007 

  10.0000      1.82 

   1.2180     21.42 

   8.4063     10.00 

<Date: Sun Apr 05 09:38:17 2009 

<Time Range=7 Currrent= 3.70 Stack= 5 Filter=50 Deff=    6 Ampl=OFF 

<Remark: SECOND DAY                     

<Place: LOGARO                         

<**********************  AUTO INVERSION 

****************************************************************** 

#GEOSEC: AMV-12       /  25.0/  25.0/   1.0/  229375.000/ 4328143.000/ -

10.0/36/3/0/21030 SPM=0 K=  0.000e+000 H=       0.000 DH=       0.000/rms=  

3.60 

S  [V/A]:  +4.618e-001 +6.152e-001 +4.889e-001 +3.917e-001 +3.030e-001 

+2.302e-001 +1.866e-001 +1.559e-001 +1.205e-001 +9.613e-002 +7.682e-002 

+6.449e-002 +5.072e-002 +3.883e-002 +3.049e-002 +2.478e-002 +1.899e-002 

+1.377e-002 +1.051e-002 +8.169e-003 +5.960e-003 +4.112e-003 +2.974e-003 

+2.234e-003 +1.565e-003 +1.014e-003 +6.983e-004 +5.182e-004 +3.453e-004 

+2.166e-004 +1.337e-004 +1.097e-004 +5.934e-005 +3.696e-005 +2.232e-005 

+1.100e-005 

Err[V/A]:  -1.213e-004 -2.202e-004 -1.706e-004 -1.247e-004 -1.011e-004 

+9.948e-005 +7.644e-005 +7.271e-005 +6.696e-005 +4.768e-005 +4.139e-005 

+4.883e-005 +2.764e-005 +2.713e-005 +3.171e-005 +2.663e-005 +2.437e-005 

+1.813e-005 +1.747e-005 +1.336e-005 +1.003e-005 +1.034e-005 +1.068e-005 

+9.722e-006 +7.056e-006 +7.453e-006 +6.481e-006 +6.910e-006 +4.810e-006 

+4.396e-006 +4.505e-006 +4.695e-006 +1.496e-006 +1.789e-006 +1.679e-006 

+1.528e-006 

  10.0000      5.68 

   1.1978     23.23 

  10.0000     10.00 

<Date: Sat Apr 04 18:49:25 2009 

<Time Range=6 Currrent= 2.10 Stack= 5 Filter=50 Deff=    4 Ampl=OFF 

<Remark: TEST FIRST                     

<Place: LOGARO                         

<**********************  AUTO INVERSION 

****************************************************************** 

#GEOSEC: AMV-22A      /  50.0/  50.0/   1.0/  229450.000/ 4328092.000/  -

9.0/40/3/0/21030 SPM=0 K=  0.000e+000 H=       0.000 DH=       0.000/rms=  

2.84 

S  [V/A]:  +6.278e-002 +4.921e-002 +1.823e+000 +2.439e+000 +1.901e+000 

+1.464e+000 +1.222e+000 +1.045e+000 +8.460e-001 +6.947e-001 +5.919e-001 

+5.219e-001 +4.346e-001 +3.542e-001 +2.961e-001 +2.557e-001 +2.112e-001 

+1.674e-001 +1.386e-001 +1.164e-001 +9.298e-002 +7.123e-002 +5.626e-002 

+4.534e-002 +3.422e-002 +2.428e-002 +1.786e-002 +1.357e-002 +9.427e-003 

+6.109e-003 +4.165e-003 +2.976e-003 +1.926e-003 +1.153e-003 +7.377e-004 

+4.951e-004 +2.994e-004 +1.670e-004 +9.999e-005 +6.283e-005 

Err[V/A]:  -6.016e-005 -5.589e-005 -4.747e-004 -5.966e-004 -4.137e-004 -

3.231e-004 +2.781e-004 +2.313e-004 +1.895e-004 +1.593e-004 +1.333e-004 

+1.119e-004 +9.618e-005 +8.829e-005 +6.462e-005 +6.496e-005 +4.903e-005 

+3.887e-005 +3.656e-005 +3.226e-005 +2.450e-005 +2.089e-005 +1.662e-005 

+1.301e-005 +1.052e-005 +9.549e-006 +7.285e-006 +7.644e-006 +3.852e-006 
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+4.112e-006 +4.673e-006 +4.552e-006 +2.333e-006 +1.551e-006 +1.998e-006 

+1.933e-006 +1.198e-006 +1.166e-006 +1.248e-006 +9.788e-007 

  10.0000      0.44 

   0.6993     13.92 

   2.4147     10.00 

<Date: Sun Apr 05 17:17:44 2009 

<Time Range=7 Currrent= 3.70 Stack= 5 Filter=50 Deff=    6 Ampl=OFF 

<Remark: SECOND DAY                     

<Place: LOGARO                         

<**********************  AUTO INVERSION 

****************************************************************** 

 

 


