
APLICACIONS DE DETECCIÓ GEOFÍSICA 
PER A LA PLANIFICACIÓ URBANA, GESTIÓ 
DEL PATRIMONI
Y PROYECTES D'OBRA CIVIL

GEOFASE és una solució que aplica mètodes  geofísics no destructius, ràpids i GEO referenciats per a
l’estudi i la identificació d’infraestructures i estructures arqueològiques del subsòl.

ÀREES D’APLICACIÓÓ

L’aplicació d’aquest mètode permet obtenir informació arqueològica rellevant, fiable i no agressiva. En
projectes d’obra civil facilita la localització d’elements, delimitació de zones i detecció d’infraestructures
subterrànies. El mètode GEOFASE és multi freqüència, això vol dir que és possible treballar amb diverses
freqüències de banda ampla (rang de 275 Hz a 48KHZ ), permetent estudiar el subsòl a diverses profunditats
simultàniament ( de 0’00 a 40’00 metres).

FONAMENT FÍSICÓ

www.globalchm.net

Assessorament d’impacte 
arqueològic en la 
construcció d’un 
aqüeducte, abocadors 
medievals i de la I edat del 
Ferro.

ARQUEOLOGIA OBRA CIVIL

� Estudi preliminar de jaciments. 

� Plantejament de sondejos a partir del coneixement previ 

de les possibles estructures existents.

� Exclusió de zones arqueològiques inertes

� Estalvi en Mitjans i Temps en l’execució d’excavacions.

� Determinació de l’abast espacial d’una estructura.

� Localització d’infraestructures soterrades.

� Determinació de límits i contactes entre zones o terrenys de

característiques físiques diferents. (Forats, Abocadors, etc...)

� Detecció d’elements metàl·lics.

� Realització d’estudi arqueològic previ, si és obligatori, abans

d’emprendre l’obra

� Planificació d’Obra Civil

PROSPECCIÓ GEOFÍSICA (TEORIA) PROSPECCIÓ ELECTROMAGNÈTICA (MÈTOdE)

� Estudi del subsòl basat en les variacions d’algunes propietats

físiques 

Conductivitat Elèctrica (σ)

Susceptibilitat Magnètica(μ) 

Constant Dielèctrica (ε)

� Calicates Electromagnètiques
(GEM2,Geophex).

� Radar de Subsòl
(ZOND-12, Radsys).
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APLICACIÓ TÈCNICAÓ

CALICATEG ELECTROMAGNÈTICO

L’equip emprat és exclusiu a la Península, el GEM-2 consta d’un esquí d’aproximadament 1.5m i té un
pes de 4Kg, és un equip poc pesat i fàcilment transportable per un sol operador. El GEM-2 permet realitzar
prospeccions cobrint grans extensions de terreny en molt poc temps: un operari cobriria fins a una hectàrea
de terreny caminant al llarg de línies quadriculades en un dia, aproximadament.
Si els elements o estructures buscades del subsòl tenen un fort contrast amb el mitjà que els envolta, serà

possible obtenir resultats generals in situ segons s’acaba la presa de dades.
Els mapes obtinguts ens donen una visió en planta dels contrastos electromagnètics presents en el subsòl

des de la superfície fins a la profunditat de màxima penetració que dependrà de la freqüència emprada en
l’estudi. Com més grans són els contrastos més fàcilment i amb major resolució es detectaran obtindrem la
imatge, per tant aquest mètode és molt efectiu en la localització d’infraestructures enterrades (canonades,
clavegueram, cablejat…etc.) i estructures arqueològiques.

GEORADAR (radar de subsòl)O

Aquest mètode complementari requereix una aplicació més minuciosa i és més sensible a factors externs,
tot i que permet una localització molt precisa de les estructures oposades, tant en planta com en profunditat.
Consisteix en l’emissió d’impulsos elèctrics de molt curta durada sobre el terreny. Quan aquests impulsos
es troben amb un contrast dielèctric, es reflecteixen cap a la superfície, sent captats per una antena receptora.
Com a resultat s’obtenen registres de perfils verticals on es representen les reflexions rebudes durant la
prospecció en funció del temps.

Treball amb georadar 
(Radsys) i equip de 
georadar Zond-12i.

Exemple de representació

de dades obtingudes

mitjançant calicates

electromagnètic i

programari de

representació 3 D.
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ASPECTES OPERACIONALS DEL GEM-2Ó

� MÈTODE NO DESTRUCTIU: No és necessari instal·lar elements ni dispositius sobre el terreny per
al seu ús. La presa de dades es realitza caminant sobre el terreny.

� AUTOMATITZACIÓ TOTAL DEL PROCÉS DE PRESA DE DADES: Una vegada configurat
l’equip i començada la presa de dades les mesures s’aniran emmagatzemant, a intervals de temps cons-
tant, en la memòria interna del GEM-2. Solament caldrà iniciar o detenir l’enregistrament de mesures
en memòria.

� FÀCIL PORTABILITAT: El GEM-2 consta d’un esquí d’aproximadament 1’5 metres i té un pes de 4
quilograms, la qual cosa fa que sigui un equip lleuger i fàcilment transportable per un sol operador.

� RAPIDESA DEL TREBALL DE CAMP: Agilitat en el procés d’adquisició de dades. En unes condi-
cions ideals de treball i de terreny per intervenir es pot arribar a cobrir una extensió propera a l’hectàrea
diària.

� GRAN DENSITAT DE DADES: Tenint en compte que les malles realitzades es cobreixen caminant
al llarg de línies separades d’1 metre en dues adreces perpendiculars, s’obtindrà una gran densitat de
dades. Per exemple, per a una malla tipus de 30 x 30 metres, s’obtindrien més de 12000 mesures per ge-
nerar el corresponent mapa.

� RAPIDESA EN L’OBTENCIÓ I VISIONAT DE RESULTATS: Si els elements o estructures bus-
cades del subsòl tenen un fort contrast amb el mitjà que els envolta, serà possible obtenir resultats ge-
nerals in situ una vegada acabada la presa de dades. En qualsevol cas es poden obtenir resultats prelimi-
nars en poc temps.

Protocol d’aplicacióO

Àmbit d’aplicacióO

PROSPECCIÓ GEOFÍSICA EN ARQUEOLOGIA � APLICACIONS GENERALS � APLICACIONS PREVENTIVES

APLICACIONS SIMULTÀNIES � APLICACIONS PER A dOCUMENTACIÓ � APLICACIONS PER A INVESTIGACIÓ
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