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1.CEL
Badania na terenie nowego wydziału dziennikarstwa zostały wykonane w celu znalezienia 
szybu metra oznaczonego na archiwalnych mapach zagospodarowania tego rejonu.

W tym celu wykonano :
Trzy profile elektrooporowe metodą tomografii elektrooporowej
Badanie georadarowe metodą szwedzką.
Mapy dokumentacyjne obszaru badań w oparciu o  mapy archiwalne z lat: 1945,1950,2009

2.Metodyka Badań

Tomografia Elektroporowa

Metoda elektrooporowa jest to metoda geoelektryczna polegająca na analizie zmian pola 
elektrycznego w ośrodku gruntowym. Pole elektryczne generowane jest za pomocą szeregu elektrod
zasilanych przez prąd stały. Badanie polega na serii pomiarów wykonanych za pomocą kombinacji 
czterech elektrod ustawionych zgodnie z zadanym typem układu np. Wennera , Shlumbergera lub 
Dipole - Dipole.

Metoda Georadarowa
Badanie Georadarowe polega na emisji fali elektromagnetycznej w głąb ziemi i rejestracji fali 
odbitej. Impulsy fal elektromagnetycznych wysyłane są wgłąb ośrodka  skalnego po czym mierzone
są parametry fali odbitej od poszczególnych granic niejednorodności. Zmiany w ośrodku skalnym 
doprowadzają do częściowego stłumienia fali elektromagnetycznej. Zakres częstotliwości fal to 80 
do 100 MHz.

Głównym parametrem mającym wpływ na wynik pomiaru jest wartość przenikalności elektrycznej 
badanego ośrodka.
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3. Wykresy

ERT 1

Profil 1 klasyczny

Profil 1 Robust

Opis:
Wykryto oporności w przedziale od 0 do 200 ohm. W lewej części przekroju na niewielkiej 
głębokości występuje miejscowy wzrost oporności. Anomalia  może  wskazywać na występowanie 
na tym obszarze pozostałości zamku ,które znajdują się również na mapie historycznej z 1945r.
W środkowej części przekroju również znajduje się miejscowy wzrost oporności ,który pokrywa się
z położeniem infrastruktury technicznej – linii elektrycznych i komunikacyjnych na tym obszarze.



ERT 2

Profil 2 klasyczny

Profil 2 robust 

Opis:
Zmienność oporności na tym obszarze ma zakres od 0 do 1400 ohm.

W prawej części przekroju, na głębokości poniżej 5m występuje spadek oporności 
co może wskazywać na występowanie warstwy iłów.



ERT 3

Profil 3 klasyczny

Profil 3 robust

Opis
Profil nr 3  zorientowany jest prostopadle do profilu nr 1. Zanotowano oporności w zakresie 
od 0 do 230 ohm.
W środkowej części profilu widać anomalie ,w których występuje spadek oporności.
Najprawdopodobniej są to elementy instalacji elektrycznej lub telekomunikacyjnej.



3D Vision - Przekróje Trójwymiarowe GPR

GPR 1  - 1,3 m ppt

GPR 1  - 1,8 m ppt

Opis 
Na profilu GPR 1 w jego południowej części  widać obszar w którym występuje zmiana wartości

odbitej fali. Zarejestrowana anomalia pokrywa się z ruinami widocznymi na mapie z 1945r



GPR 2 – 1,2 m ppt

GPR 2 – 1,8 m ppt

Opis
Na przekrojach GPR 2  1.2m  i 1.8m widoczne są obiekty liniowe – są to prawdopodobnie elementy
kanalizacji lub linie elektrycznych występujących na tym obszarze.



Mapy dokumentacyjne

Mapa 2009

Mapa 1945



Mapa 1950

Wnioski

1. Badania zostały wykonane w pobliżu obiektów ,które miały niekorzystny wpływ na 
wiarygodność wyników geofizycznych,są to przede wszystkim ulice o dużym natężeniu 
ruchu , linie energetyczne i stalowe ogrodzenia.

      2.   Metody geofizyczne są metodami nieinwazyjnymi przez co wyniki powinny być uważane 
za przybliżenie 
wartości rzeczywistych, w celu uzyskania szczegółowych danych zaleca się wykonanie 
wierceń lub wykopów.

3. Miejscowe zmiany oporności na profilu nr 1 mogą wskazywać na występowanie 
poszukiwanego szybu metra.

4. Profile ERT nr 1 i 3 zostały wykonane wzdłuż linii energetycznych przez co wyniki są silnie
zaburzone

5. Anomalie na profilu GPR 1 mogą wskazywać na pozostałości ruin z 1945 roku.


