Γεσινγηθά Θέκαηα
Σθνπόο
Χαξαθηεξηζηηθά καζήκαηνο
Οδεγίεο
Γεκήηξεο Κσζηόπνπινο

Δπίθνπξνο Καζεγεηήο

Βαζίιεο Μαξίλνο

Λέθηνξαο

Σθνπόο καζήκαηνο

Τν κάζεκα έρεη σο ζθνπό θαη επηδηώθεη:
• ηελ
εμνηθείσζε
ηνπ
θνηηεηή
ζηελ
αλαδήηεζε
βηβιηνγξαθηθώλ πεγώλ
• ηελ ζύλζεζε ησλ πιεξνθνξηώλ
• ηε ζύληαμε ζρεηηθήο έθζεζεο
• ηελ νξγάλσζε -παξνπζίαζε ηνπ ζεκαηηθνύ αληηθεηκέλνπ.
Σςγσπόνυρ επιδιώκεηαι και η ανάπηςξη ηηρ ζςλλογικήρ
πποζπάθειαρ ζηην εκπόνηζη ηηρ επγαζίαρ αςηήρ.

Γηαδηθαζηηθά καζήκαηνο

Τν κάζεκα θαιύπηεηαη από:
• Εξγαζία ζε παξαδνηέν έθζεζεο
• Πξνθνξηθή παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο
Το τηθιακό ςλικό (παποςζίαζη + κείμενο) παπαδίδεηαι
ηο απγόηεπο μία εβδομάδα μεηά ηην πποθοπική
παποςζίαζη ηος θέμαηορ.
Μεηά ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ν/νη θνηηεηήο/ηεο ζε
ζπλελλόεζε κε ηνλ ππεύζπλν θαζεγεηή αλαιακβάλνπλ ηελ
ζπιινγή θαη νξγάλσζε ηνπ πιηθνύ ηνπο από όιεο ηηο
δηαζέζηκεο πεγέο.

Γνκή εξγαζίαο
Η εξγαζία (παξνπζίαζε θαη θείκελν) ζα πξέπεη λα αθνινπζεί
πάληα ηελ παξαθάησ δνκή:
1. Εηζαγσγή (εδώ παξνπζηάδεηαη ν ζηόρνο ηεο εξγαζίαο, ε
ζπνπδαηόηεηα-ζεκαζία ηνπ ζέκαηνο θαη ε δνκή ηεο
παξνπζίαζεο)

2. Κύξην ζέκα (θαηαλνκή ζε ππνθεθάιαηα - ζεκαηηθέο ελόηεηεο
ηεο πεξηγξαθήο ηνπ θπξίνπ αληηθεηκέλνπ)
3. Σπκπεξάζκαηα (ζύλνςε ησλ θπξηνηέξσλ ζεκείσλ ηνπ
ζέκαηνο- αλάδπζε πξνβιεκαηηζκώλ)
4. Βηβιηνγξαθία (ε βηβιηνγξαθία ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα
αλαθέξεηαη θαη κέζα ζην θείκελν ή ζηα ζρήκαηαδηαγξάκκαηα-πίλαθεο)

Οδεγίεο γηα ην ηεύρνο ηεο
εξγαζίαο
• Η εξγαζία ζα ζπλνδεύεηαη από νιηγνζέιηδν γξαπηό θείκελν
(σο 10 ζειίδεο κέγηζην)
• Σρήκαηα θαη πίλαθεο ή θαη θσηνγξαθίεο ζα πξέπεη πάληα λα
ζπλνδεύνληαη από επεμήγεζε θαη αλαγξαθή ηεο
βηβιηνγξαθηθήο πεγήο. Η εξγαζία είλαη απαξαίηεην λα
γξαθηεί ζε ππνινγηζηή θαη λα παξαδνζεί ειεθηξνληθά ζε CD
καδί κε ηελ ςεθηαθή παξνπζίαζε (power point)
• Γξακκαηνζεηξά έθζεζεο: "Times New Roman"

• Μέγεζνο γξακκάησλ ηνπ θπξίσο θεηκέλνπ: "12”
• Κύξηεο επηθεθαιίδεο: Μέγεζνο "14".

Οδεγίεο έθζεζεο ηεο εξγαζίαο
• Τα ζρήκαηα, νη θσηνγξαθίεο θαη νη πίλαθεο αλ δελ είλαη ήδε
ζε ςεθηαθή κνξθή, λα είλαη ζαξσκέλεο από κεράλεκα
ζάξσζεο.
• Εμώθπιιν ηεο εξγαζίαο: ζηελ δηαθξηηηθή θαη αηζζεηηθή
πξσηνβνπιία θάζε θνηηεηή/ νκάδαο γηα ην πώο ζα ην
παξνπζηάζεη.

Δπηζεκάλζεηο

Η εργασία θα πρέπει μα αποτελεί
σύμθεση της πληρουορίας ποσ θα έτει
σσγκεμτρωθεί και ότι στεμή αμτιγραυή
(λογοκλοπή-plagiarism) από τημ πηγή
προέλεσσης.

Χεθηαθή παξνπζίαζε ζέκαηνο

• Η παξνπζίαζε ζα γίλεηαη κόλν κε ηε ρξήζε Power Point.
• Χξόλνο παξνπζίαζεο:
•10 ιεπηά γηα έλα άηνκν
•15 γηα νκάδα 2 αηόκσλ
• ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 15 ιεπηά.
• Η παξνπζίαζε θάζε εξγαζίαο ζα γίλεηαη από όια ηα κέιε
ηεο νκάδαο κε ηζνκνηξαζκέλν ρξόλν νκηιίαο.
• Ο τρόνος της παροσσίασης είναι ασστηρός θαη ζα πξέπεη
λα ηεξείηαη. Οη πξόβεο θαη ε ρξνλνκέηξεζε πξηλ ηελ
παξνπζίαζε ζα βνεζήζνπλ ζηελ ηήξεζε απηνύηνπ θαλόλα.

Χεθηαθή παξνπζίαζε ζέκαηνο

• Με ην πέξαο ηεο παξνπζίαζεο αθνινπζνύλ εξσηήζεηο
από ην αθξναηήξην
• Η παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο δηακνξθώλεη ζε ζεκαληηθό
βαζκό ηνλ ηειηθό βαζκό. Ο βαζκόο δηακνξθώλεηαη από
ηνπο ππεύζπλνπο θαζεγεηέο ηνπ καζήκαηνο, ηνλ
ππεύζπλν θαζεγεηή γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ελώ
ιακβάλνληαη ζνβαξά ππόςε θαη ηα ζρόιηα ησλ άιισλ
θνηηεηώλ ζηελ αίζνπζα.

Χεθηαθή παξνπζίαζε ζέκαηνο
Σπζηάζεηο

Γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο δίλνληαη νη παξαθάησ ζπζηάζεηο:
• Τν θείκελν πξέπεη λα είλαη πεξηνξηζκέλν ζηηο δηαθάλεηεο θαη λα
έρεη κεγάια γξάκκαηα (π.ρ. 20-24) ώζηε λα θαίλεηαη ζε όιε ηελ
αίζνπζα.
• ζρήκαηα-πίλαθεο-δηαγξάκκαηα πάληα «ρξσκαηίδνπλ» θαη βνεζνύλ
κηα παξνπζίαζε (πξνζνρή ζηελ επθξίλεηα – πνηόηεηα)
• Η παποςσίαση αποτελεί ξεσωπιστή επγασία. Δεν θα ππέπει σε
καμία πεπίπτωση να αντιγπάυεται από την κύπια έκθεση.
Ππέπει να επιλέγονται μόνο εκείνα τα σημεία πος ππέπει να
«αποτςπωθούν» και να μείνοςν στον ακποατή στα λίγα λεπτά
τηρ παποςσίασηρ.

Χεθηαθή παξνπζίαζε ζέκαηνο
Αμηνιόγεζε

Βηβιηνγξαθηθέο πεγέο

Χρήσιμες Βιβλιοθήκες:
• Βηβιηνζήθε
Γεσινγηθνύ
ηκήκαηνο
Αξηζηνηειείνπ
Παλεπηζηεκίνπ
• θπξίσο ε Ηιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε ηνπ Α.Π.Θ.
(http://www.lib.auth.gr/ )
• Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Α.Π.Θ.,
• Σεκαληηθή βνήζεηα κπνξεί λα πξνζθέξνπλ νη κεραλέο
αλαδήηεζεο (search engines) ζην δηαδίθηπν
• Ι.Γ.Μ.Ε. (Ιλζηηηνύην Γεσινγηθώλ θαη Μεηαιιεπηηθώλ
Εξεπλώλ).

Σπζηάζεηο γηα ηελ παξνπζίαζε
κε παξαδείγκαηα

Καιό είλαη λα παξνπζηάδεηαη ε δνκή ηεο εξγαζίαο από
ηελ αξρή ώζηε ν αθξναηήο λα κπνξεί λα
παξαθνινπζεί ηελ ξνή θαιύηεξα
1.

Δηζαγσγή πεξί δηαηκεηηθώλ ηάζεσλ

2.

Γηαηκεηηθέο ηάζεηο, αζηνρίεο θαη παξακνξθώζεηο
ζηνλ Άξξεθην βξάρν

3.

Γηαηκεηηθέο ηάζεηο, αζηνρίεο θαη παξακνξθώζεηο ζηε
Βξαρόκαδα

4.

Γηαηκεηηθέο ηάζεηο, αζηνρίεο ζηηο Αζπλέρεηεο

5.

Αληί Σπκπεξαζκάησλ

Να είζηε επηγξακκαηηθνί, λα βάδεηε ηίηινπο κε νξηζκέλεο
επεμεγήζεηο. Καηά ηελ πξνθνξηθή παξνπζίαζε ζα
«ρξσκαηίδεηε» θαη ζα αλαιύεηαη πεξηζζόηεξν
Δθηίκεζε ησλ ηδηνηήησλ δηαηκεηηθήο αληνρήο θαη ηνπ
κέηξνπ παξακνξθσζηκόηεηαο ηεο βξαρόκαδαο:
– Δξγαζηεξηαθέο δνθηκέο

(κε δπλαηέο)

– Δπί ηόπνπ δνθηκέο

(Υςειό θόζηνο – πξόβιεκα θιίκαθαο)

– Αλάζηξνθεο αλαιύζεηο

(αθξηβέζηεξε κέζνδνο)
– Φξήζε ηαμηλνκήζεσλ βξαρόκαδαο
(RQD, Q, RMR, GSI ...)
(Δκπεηξηθή – άκεζε)

Παξάδεηγκα «θαθήο» παξνπζίαζεο:
όρη κεγάια θείκελα-παξάγξαθνη
Η ηδηαηηεξόηεηα ησλ θιπζρηθώλ ζρεκαηηζκώλ επηθεληξώλεηαη ζηελ
πνηθίινπζα εηεξνγέλεηα, ζηελ ζπκκεηνρή ιηζνινγηθώλ κειώλ κε ρακειή
αληνρή κέζα ζηηο βξαρόκαδεο πνπ δηακνξθώλνπλ θαη ζηελ ηεθηνληθή
δηαηαξαρή, έσο θαηαζηξνθή, ηεο αξρηθήο δνκήο. Η πνηόηεηα ηνπ θιύζρε
κπνξεί ινηπόλ λα εκθαλίδεηαη αδηαηάξαθηε, ειαθξώο πνιύ θεξκαηηζκέλε,
έληνλα δηαηκεκέλε ή θαη κε ρανηηθή δνκή. Λόγσ ησλ πησρώλ ηνπ γεληθά
ηδηνηήησλ, θαη αζαθεηώλ ζην γεσηερληθό ηνπ ραξαθηεξηζκό, ν θιύζρεο
κπνξεί λα δεκηνπξγεί δπζθνιίεο ζηνλ ζρεδηαζκό θαη θαηαζθεπή ησλ
ηερληθώλ έξγσλ.
Ληζνινγηθά ν θιύζρεο, απνηειείηαη από ζπλερείο ελαιιαγέο ζηξσκάησλ
ςακκίηε θαη ιεπηόθνθθσλ πειηηηθώλ ζηξσκάησλ κε δηαθνξεηηθά πάρε θαη
πνηθίινπζα αλαινγία ζηε ζπκκεηνρή ηνπο κε απνηέιεζκα λα
παξνπζηάδνληαη ελαιιαγέο δηαθόξσλ ιηζνινγηθώλ ηύπσλ θιύζρε. Οη πην
ζπλεζηζκέλνη είλαη απηνί ηνπ παρπζηξσκαηώδε ςακκίηε, ησλ ηππηθώλ
ελαιιαγώλ ςακκίηε-ηιπνιίζνπ θαη ηεο ηιπνιηζηθήο κάδαο κε ιεπηέο
ελζηξώζεηο Σπαληώηεξα κπνξεί λα απαληώληαη θαη θξνθαινπαγή.

Παξάδεηγκα «ζσζηήο»
παξνπζίαζεο
– Σύλζεηε βξαρόκαδα
» Δλαιιαγέο ηθαλώλ - κεγάιεο γεληθά αληνρήο
ζηξσκάησλ θαη κε ηθαλώλ - κηθξήο γεληθά αληνρήο
ζηξσκάησλ
» Πνηθίια πάρε ζηξσκάησλ (ιεπηνζηξσκαηώδεο δνκή
θιίκαθαο cm έσο παρπζηξσκαηώδεο θιίκαθαο
κέηξσλ)
» Τεθηνληθή δηαηαξαρή πνπ κεηαβάιιεη ηελ αξρηθή δνκή
θαη κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηεθηνληθά κίγκαηα θαη
ρανηηθέο δνκέο
– Αζζελήο βξαρόκαδα
» Παξνπζία αξγηιηθώλ πεηξσκάησλ
» Έληνλε ηεθηνληθή θαηαπόλεζε πνπ ππνβαζκίδεη ηελ
όπνηα αξρηθή πνηόηεηα ηεο βξαρόκαδαο
» Απνζάζξσζε ησλ ηιπνιηζηθώλ - αξγηιηθώλ κειώλ

Χξεζηκνπνηείηε πίλαθεο-δηαγξάκκαηαζρήκαηα
• Η Εγλαηία Οδόο
δηαηξέρεη ζρεδόλ θάζεηα
ηηο θύξηεο γεσηεθηνληθέο
ελόηεηεο ηεο Ειιάδαο

Kazilis and Aggistalis, 2005

• Τέκλεη θύξηεο
ηεθηνληθέο γξακκέο,
επσζήζεηο θαη
εθηππεύζεηο

Papanikolaou, 1997

Τα ζθίηζα – γεσινγηθά κνληέια –ηνκέο
πάληα βνεζνύλ

Σήξαγγα Σ2 ζε ηιπνιηζηθό θιύζρε, Εγλαηία Οδόο

Χξεζηκνπνηείηε πίλαθεο-δηαγξάκκαηαζρήκαηα

Τηκέο παξακνξθσζηκόηεηαο Ei ζε GPa

Χξεζηκνπνηείηε πίλαθεο-δηαγξάκκαηαζρήκαηα
Υπνινγηζκόο MR: Σπζρέηηζε ηηκώλ κνλναμνληθήο αληνρήο
(UCS) θαη κέηξνπ παξακνξθσζηκόηεηαο (Ei)

Χακκίηεο (Φιύζρε)

Χακκίηεο (Μνιάζζαο)

Χξεζηκνπνηείηε πίλαθεο-δηαγξάκκαηαζρήκαηα

Kilias et al., 1999

Μελ μερλάηε λα ηνπνζεηείηε θαη ζηελ
παξνπζίαζε ηελ πεγή ζρήκαηνο-εμίζσζεοθσηνγξαθίαο
• Η Εγλαηία Οδόο
δηαηξέρεη ζρεδόλ θάζεηα
ηηο θύξηεο γεσηεθηνληθέο
ελόηεηεο ηεο Ειιάδαο

Kazilis and Aggistalis, 2005

• Τέκλεη θύξηεο
ηεθηνληθέο γξακκέο,
επσζήζεηο θαη
εθηππεύζεηο

Papanikolaou, 1997

Μελ μερλάηε λα ηνπνζεηείηε θαη ζηελ
παξνπζίαζε ηελ πεγή ζρήκαηνο-εμίζσζεοθσηνγξαθίαο
• Άκεζε ζύλδεζε κε ηελ εθηίκεζε ηνπ κέηξνπ
παξακνξθσζηκόηεηαο βξαρόκαδαο Εm ζύκθσλα ηε
λέα ζρέζε ησλ Hoek and Diederichs, 2006

Erm

Ei 0.02

1 D/ 2
1 e( ( 60 15D

GSI)/11 )

Hoek and Diederichs, 2006

MR = Ei / ζci
Deere, 1968

Χξεζηκνπνηείηε θσηνγξαθίεο
Απόλυτο υψόμετρο (m)

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΗΚΟΣΟΜΗ (ζηοισεία μελέηηρ), ήπαγγα ΑΓ. ΠΑΡΑΚΕΤΗ (1) (4.1.1, ΠΑΝΑΓΙΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ 1o ΣΜΗΜΑ) - Απιζηεπόρ κλάδορ
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Άκεζε ππνζηήξημε ζε πεξηβάιινλ Μνιάζζαο ζην βάζνο
(Τύπνο Μ1)
ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΗΚΟΣΟΜΗ (ζηοισεία μελέηηρ), ήπαγγα ΑΓ. ΠΑΡΑΚΕΤΗ (1) (4.1.1, ΠΑΝΑΓΙΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ 1o ΣΜΗΜΑ) - Απιζηεπόρ κλάδορ
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ζήπαγγαρ, ζήπαγγαρ,
Καηαζκεςήρ Μελέηηρ

Απόλυτο
υψόμετρο
(m)
Γεωλογικά
Γεωλογικά

Εθαξκνγή πνιύ ειαθξηάο ππνζηήξημεο ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε
βαξπηηθνύο κεραληζκνύο αζηνρίαο αλάινγα κε ηελ γεσκεηξία
ησλ κνιαζζηθώλ ζρεκαηηζκώλ. Οη ηηκέο ηνπ GSI πξέπεη λα
ιακβάλνληαη αξθεηά πςειέο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ
παξακνξθώζεσλ θαη λα κελ «ηηκσξείηαη» ιόγσ ησλ
θαηαπηώζεσλ. Η βαξύηεηα ηεο δηαηνκήο είλαη κηθξή αθνύ ζην
κεγαιύηεξν ηκήκα ηεο ζήξαγγαο ηνπνζεηνύληαη κόλν αγθύξηα
θαη εθηνμεπκέλν ζθπξόδεκα.
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Επαλαιακβαλόκελεο δνκηθέο αζηνρίεο, ιόγσ δπζκελνύο πξνζαλαηνιηζκνύ ησλ
ηξαπεδώλ ησλ ηιπνιίζσλ θαη ησλ ςακκηηώλ κε απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία
ζπζηεκαηηθώλ ππεξεθζθαθώλ (ζήξαγγα Αγίαο Παξαζθεπήο). Χαξαθηεξηζηηθή ζε
απηό ην ηκήκα ε πξνρώξεζε ρσξίο ηελ εθαξκνγή πιαηζίσλ. Σην βάζνο
δηαθξίλεηαη θαλνληθή δηαηνκή ρσξίο ππεξεθζθαθέο ιόγσ ηνπνζέηεζεο πιαηζίσλ
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Σπκπεξάζκαηα
• Δπηγξακκαηηθά θαη ζπλνπηηθά δώζηε επηθεθαιίδεο από ηα
ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο
•
•
•
•

Πξνηηκάηαη λα δίλεηαη ηα ζπκπεξάζκαηα ζε κία δηαθάλεηα
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