
KTO BY SIĘ SPODZIEWAŁ, ŻE MOŻNA 
WYPRAWIAĆ TAKIE RZECZY Z 

PRAWEM OHMA?



PODZIAŁ NA PRZEWODNIKI I 
IZOLATORY

Podział ten wynika z oporności elektrycznej jaką

stawia metr badanego materiału. Wartość tą

wyraża się jako rezystywność a jej jednostką są

omometry [Ω ∙ 𝑚]. Przewodniki wyróżnia bardzo

niski opór właściwy a izolatory bardzo wysoki.

Gleba również stawia opór elektryczny natomiast

ten ośrodek nie jest jednolity co oznacza, że w jej

skład może wchodzić wiele różnych rzeczy, które

wpływają na rezystywność badanego fragmentu



METODA ELEKTROOPOROWA 
PROSPEKCJI GEOLOGICZNEJ

Ta metoda nie wymaga drogiej i skomplikowanej
aparatury. Wystarczą jej dwa mierniki, zasilacz
oraz parę prętów z przewodami. Układ
zaprezentowany na ilustracji to układ Wennera,
gdzie odległości między kolejnymi elektrodami są
sobie równe. Elektrody A oraz B to elementy
zasilające, których natężenie prądu jest
monitorowane przez amperomierz. Natomiast
M oraz N to sondy miernika mającego za
zadanie badać różnice potencjałów, spadek
napięcia pomiędzy dwoma punktami. Dzięki
prostemu wzorowi z prawa Ohma jesteśmy w
stanie policzyć jaki opór stawia fragment badanej
gleby.



BUDOWA GAZOCIĄGU RELACJI 
SZCZECIN-LWÓWEK

Okazuje się, że potrójna warstwa izolacji rury przeciw

korozji może być niewystarczająca na dłuższą metę.

Podczas budowy mierzącego prawie 190km długości

gazociągu sięgnięto po metodę elektrooporową aby

określić agresywność korozyjną ziemi. Wszelakie minerały

znajdujące się w glebie, czy też jej wilgoć jednocześnie

zmniejszają oporowość gleby oraz zwiększają jej

agresywność korozyjną. Wniosek prosty: Im większy opór,

tym lepiej dla rur. Łącznie wykonano ponad trzy tysiące

pomiarów, następnie odniesiono się do zawartości tabeli.





ZASTOSOWANIE W ARCHEOLOGII

Znaleziska w postaci fundamentów czy

czegokolwiek to najczęściej dielektryki. Taki

dielektryk pozostawiony w ziemi, posiadający

o wiele wyższy opór właściwy niż ośrodek

skutkuje anomalią podczas pomiarów. W roku

1984 w Sycynie Północnej odnaleziono w ten

sposób pozostałości dworu rodzinnego Jana

Kochanowskiego. Przyjęto dwie strefy

pomiarowe. Pierwsza, nazwana „Stawy” miała

wymiary 30 × 40𝑚. Druga o nazwie „Przy

Figurze” wynosiła 50 × 70𝑚. Wszystkich

potrzebnych pomiarów dokonano w ciągu

dziesięciu dni.



Obydwie strefy zawierały ogrom anomalii, które

sprawiły trudność ekipie archeologów do tego

stopnia, że byli zmuszeni zasięgnąć pomocy

architekta. Jego punkt widzenia logiki działalności

budowlanej pozwolił im wyznaczyć najbardziej

podejrzane strefy. Wyznaczono nawet miejsca

wykopów sondażowych w strefie „Przy Figurze”.



Podczas pierwszych wykopów

odkopano zaledwie pozostałości

jakichś murów. Sytuacja miała się o

wiele lepiej w przypadku strefy

„Stawy”, gdzie odkryto pozostałości

całego dworu. Szkic z odsłoniętymi

elementami udostępniono.



DOŚWIADCZENIE

Metoda elektrooporowa jest na tyle

prostą i mało wymagającą metodą, że

prawie każdy ma możliwość zrealizowania

doświadczenia z jej wykorzystaniem. Sam

skorzystałem ze starej szuflady o

wymiarach wnętrza 45 × 30 × 8 𝑐𝑚,

około 20 kilogramów piachu, kawałek

drewna jako dielektryk, omomierza oraz

dwóch gwoździ które posłużyły jako

sondy.



Mniej więcej na środku naszego ośrodka

doświadczalnego położyłem kawałek drewna.

Zasypałem ją około dwudziestoma kilogramami

piachu. Sam piach lekko ugniotłem. Szufladę

podzieliłem na siatkę 9 × 5 za pomocą cienkiego

sznurka i taśmy klejącej. Miejsca przecięć siatki

wyznaczyły przyszłe punkty pomiarowe. Następnie

przystąpiłem do skonstruowania sond. Na dwa długie

gwoździe nałożyłem koszulki termokurczliwe w ten

sposób, aby ich końcówki pozostały odsłonięte.

Elektrody zamocowałem w kawałku listewki na

rozwartość 6𝑐𝑚 akurat dla wygody. Rozpocząłem

pomiary mojej strefy „szuflada”, wbijając sondy w

piach. Miernik uniwersalny ustawiony na pomiar

oporu elektrycznego przyłączyłem do wcześniejszej

konstrukcji i odczytałem wynik.



Sytuację powtórzyłem jeszcze czterdzieści cztery razy. Wszystkie

wyniki zapisałem w tabeli w popularnym arkuszu kalkulacyjnym, gdzie

„a” oraz „b” to położenie sond w szerokości szuflady a „y” to

położenie sond w jej długości. Wartości w tabeli wyrażone są w

Ohmach [Ω].

Nie można powiedzieć, że szereg wysokich wartości oporu

elektrycznego (od 162kΩ do 280kΩ) nie wyróżnia się na tle

najniższych wartości (od 21kΩ do 99kΩ) w tabeli. Gdybyśmy nie

znali położenia naszego przedmiotu, moglibyśmy go bez problemu

zlokalizować.



PODSUMOWANIE

Plusami metody elektrooporowej niepodważalnie

są: prostota, jasność wyników w większości

przypadków oraz bezinwazyjność. W przypadku

archeologii nie okazuję się zbyt szybka ale warto

dodać, że ten przypadek patrzy na nią jako na

uzupełnienie podstawowych prac. Wystarczy

niewielki deszczyk aby pomiary zaczęły się

niewiarygodnie zmieniać. Woda potrafi sporo

pokazać ale też sporo ukryć, dlatego zaleca się

powtórzenie pomiarów w różnych warunkach

pogodowych. Oprócz tego niezastąpione będzie

doświadczenie badaczy.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


