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ĮVADAS
Tyrimai georadaru buvo atliekami, vykdant AB Turto bankas užsakymą, pagal kurį turėjo būti
ištirti ploteliai (apie 1600 m2) į rytus nuo sporto rūmų pastato ten, kur dabar planuojami nauji
statybos darbai, siekiant sporto rūmus rekonstruoti į konferencijų centrą.
Pagal istorinius duomenis tiriamasis plotas turėtų dalinai dengti dabartinių sporto rūmų
apylinkėse buvusių žydų kapinių teritorijos segmentus. Atsižvelgiant į tai, pagrindiniu tyrimų
tikslu buvo galimų kapaviečių liekanų aptikimas ir/ar buvusios kapinių ribos lokalizavimas
georadaro anomalijų žemėlapiuose
Tyrimai buvo atliekami georadaru, taikant 3D metodiką ir pateikiant tyrimų rezultatus
plokštuminiuose georadaro anomalijų pjūviuose. Specialiu žydų bendruomenės atstovo
užsakymu papildomai visi tiriamieji plotai buvo padengti lygiagrečių 45o azimuto 2D profilių
tinklu. Lauko tyrimus, duomenų apdorojimą ir interpretaciją atliko UAB „Geobaltic specialistai“.
Tyrimai buvo atliekami 2016 m. vasario 8-19 dienomis.
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TYRIMO METODIKA
Georadaro veikimo principas paremtas elektromagnetinių bangų atspindžiu – siųstuvu siunčiama
elektromagnetinė banga, kuri sklinda gruntu ir yra atspindima nuo ribų, pasižyminčių
skirtingomis elektrinėmis savybėmis. Atsispindėjęs signalas yra fiksuojamas georadaro antenoje
ir registruojamas nešiojamajame kompiuteryje.
Georadaro prasiskverbimo gylis priklauso nuo jo naudojamo elektromagnetinių bangų virpesių
dažnio ir nuo gruntų elektrinių savybių. Didėjant dažniui gerėja georadaro skiriamoji geba, bet
mažėja prasiskverbimo gylis, o didėjant grunto elektriniam laidumui, didėja elektromagnetinio
lauko energijos išsklaidymas (sugėrimas) jame, dėl ko prasiskverbimo gylis irgi sumažėja. Taigi
smėlyje ir žvyre, kurių varžos, palyginti su priemoliais ir moliais, didelės, prasiskverbimo gylis
gali siekti 15-20 metrų, o pastaruosiuose gali siekti vos keletą dešimčių centimetrų.
Paprasčiausias georadaro naudojimo atvejis – matavimas viename taške, kai nejudantis
georadaro siųstuvas išspinduliuoja trumpą aukšto dažnio signalą, ir dalis jo energijos
sklindančios gilyn, priklausomai nuo jo kelyje pasitaikančių objektų elektrinių savybių, yra
atspindima, o kita dalis sklinda toliau gilyn ir taip procesas kartojasi toliau. Georadaro imtuve
kas labai mažą laiko tarpą (0,2 ns) registruojamas atspindėtosios elektromagnetinės energijos
dalies amplitudės kitimas,

ir

taip

gaunama

elektromagnetinės energijos amplitudės

priklausomybė nuo laiko, vadinamoji trasa (1.a. pav.).
Georadaro antenai slenkant žemės paviršiumi, bei registruojant trasas norimais atstumo
intervalais, gaunamas profilis – t.y. 2D atspindėtos elektromagnetinės energijos priklausomybė
nuo laiko (1.b. pav.).
Toliau plečiant tyrimus ir rikiuojant profilius vieną prie kito, gauname atitinkamą plotą, padengtą
taškiniais matavimais (trasomis). Šiuo atveju gauname trimatį atspindžio amplitudžių masyvą –
3D kubą (1.c. pav.).
Pagrindinis 3D tyrimų georadaru privalumas – galimybė analizuoti atspindžio amplitudžių
pasiskirstymą ne tik profiliuose, bet ir plokštuminiuose pjūviuose (1d. pav.), kuriuose gauname
informaciją apie aptikto objekto geometriją, kas itin svarbu tiriant įvairius archeologinius
objektus tokius, kaip sienų liekanos, pamatai, kapavietės, vandentiekio sistemos ir kt.
Atliekant 3D lauko darbus, svarbu teisingai parinkti darbinius parametrus, tarp kurių svarbiausi
yra georadaro naudojamas dažnis ir atstumas tarp taškinių matavimų (trasų). Georadaro dažnis
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apsprendžia vertikaliąją skiriamąją gebą, kuri gali kisti nuo kelių centimetrų (esant 2GHz
dažniui) iki keleto metrų (100 MHz). Tuo tarpu atstumas tarp trasų turi būti parinktas taip, kad
nebūtų „pražiopsoti“ norimi išskirti objektai. Akivaizdu, kad tiriant metrinėmis bangomis neverta
rinkti duomenų kas kelis centimetrus ir atvirkščiai.

1 pav. Tyrimų georadaru metodika: a) taškinis matavimas; b) profiliniai (2D) tyrimai; c) erdviniai (3D) tyrimai; d)
3D tyrimų masyvo vaizdavimas ir plokštuminis pjūvis.

5

DARBŲ APIMTIS
3D tyrimai
3D tyrimai georadaru atlikti sporto prieigose ploteliuose, esančiuose į rytus nuo sporto rūmų
pastato (2 pav.). Tyrimai buvo atliekami atsižvelgiant į paviršiaus ypatumus ten, kur buvo
galima iš principo prieiti su prietaisu ir atlikti matavimus. Atsižvelgiant į tai tiriamasis plotas
buvo suskirstytas į 10 segmentų: A, B, C, D, E, F1-F4, G (2 pav.):
·

Segmentai A, B, C, D, E dengė dabar esančių garažų paviršių, kurie padengti betonine
danga,

·

Segmentai F1-F4 išdėstyti asfaltuotoje aikštelėje, esančioje šalia garažų, į vakarus nuo jų

·

Šiaurinis segmentas G dengė asfalto plytelėmis išklotą paviršių

2 pav. 3D tyrimų plotai ant šiuolaikinės aerofotonuotraukos

6

Darbai atlikti naudojant 500 MHz dažnio anteną, registruojant trasas profilyje 5 cm intervalu.
Atstumai tarp profilių lygūs 30 cm. Tyrimų duomenys apdoroti ir sukrauti į galutinį 3D duomenų
masyvą, kurio duomenų tankis: 5cm x 30cm lateralia kryptimi ir apie 1 cm - vertikalia. Viso
tyrimais padengtas 1,24 ha plotas
Papildomi 2D tyrimai, orientuojant profilius 45o azimutu
Specialiu žydų bendruomenės užsakymu tie patys, aukščiau aprašyti tiriamieji plotai buvo
padengti 45o azimuto 2D profilių tinklu, tarp kurių atstumas 50 cm. Darbai atlikti naudojant 500
MHz dažnio anteną, registruojant trasas profilyje 5 cm intervalu. Iš viso atlikti tyrimai 182
profiliuose (3 pav.). Užregistruoti georadaro pjūviai priduoti užsakovams skaitmeninėje
laikmenoje SEG-Y formatu, kiekvieno profilio pradžios ir galo koordinatės LKS-94 koordinačių
projekcijoje pateiktos papildomai pridėtoje Excel lentelėje.

3 pav. 45o azimuto 2D profiliai ant šiuolaikinės aerofotonuotraukos
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1944 M. KARTOGRAFINĖ INFORMACIJA RYTINĖS ŽYDŲ KAPINIŲ RIBOS
NUSTATYMUI

Turbūt tiksliausia iki šiol esanti kartografinė informacija, kurioje stebima rytinė buvusių žydų
kapinių riba yra 1944 m. vokiečių karo aviacijos daryta Vilniaus miesto aerofoto nuotrauka.
Tyrimui aktualus šios nuotraukos segmentas suprojektuotas ant šiuolaikinės Vilniaus centro
aerofotonuotraukos ir pateiktas 4 pav. Nuotraukoje gerai stebima tiek rytinė žydų kapinių riba,
tiek ir buvusioje pietinėje kapinių dalyje įkurta rusų caro tvirtovė.

4 pav. 1944 metais darytos nuotraukos projekcija ant šiuolaikinės aerofotonuotraukos

Rytinė 1944 m. stebima kapinių riba vektorizuota (raudona punktyrinė linija) ir perkelta ant
šiuolaikinės Vilniaus nuotraukos, kur taip pat suprojektuoti tyrimų georadaru plotai. Kaip
matome, buvusią kapinių ribą galėtų fiksuoti kertami F4 ir G segmentų georadaro anomalijų
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žemėlapiai. Aišku tik tuo atveju jeigu šiuose plotuose nuo to laiko statybos darbais nebuvo
suardytas gruntas

5 pav. Rytinė žydų kapinių riba (raudona punktyrinė linija) ant 1944 metais darytos nuotraukos (kairėje) ir
šiuolaikinės nuotraukos(dešinėje)
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3D TYRIMŲ GEORADARU REZULTATAI
3D tyrimų rezultatai pateikti skirtingų gylių (15 cm, 50 cm 100 cm ir 150 cm gylio nuo žemės
paviršiaus)

plokštuminiuose

georadaro

anomalijų

pjūviuose.

Visų

tiriamųjų

plotelių

plokštuminiai pjūviai buvo suprojektuoti ant aerofoto bei topo nuotraukų ir pateikti 6-13 pav.
Minėtuose paveiksluose išskiriamos chearakteringiausios anomalijos, kurios detaliau aprašytos
tekste. Raudona punktyrine linija visuose pjūviuose pavaizduota kapinių riba, stebima 1944 metų
nuotraukoje.
A, B, C, D ir E segmentai garažuose
Garažuose tyrimai buvo atlikti ant betoninės dangos, kuri vietomis buvo pažeista. E segmente
buvo iškasta kvadrato formos archeologinė perkasa, A segmente aptinkama stačiakampė duobė,
kuri buvo uždengta, atliekant tyrimus. Abu šie objektai akivaizdžiai stebimi paviršiniame 15 cm
gylio radaro anomalijų pjūvyje (6-7 pav.). Giliau 50 cm gylyje stebimos kelios ryškesnės
linijinės anomalijos D ir B segmentuose (8-9 pav.).
Įdomiausia garažuose stebima anomalija aptinkama 1 m gylio pjūvyje. Tai yra stačiakampio
formos 7 m x 9 m dydžio anomalija, esanti po D ir E garažais (10-11 pav.). Galbūt ši anomalija
galėtų būti siejama su buvusio pastato liekanomis ar pamatais. Stačiakampio viduryje aptinkama
ne visai taisyklingos formos anomalija, kuri taip pat patenka tiek į D, tiek į E segmentus.
F1 – F4 segmentai asfaltuotoje aikštelėje
Aikštelės paviršiniame 15 cm gylio pjūvyje stebima didelė netaisyklinga anomalija pietinėje
dalyje (F4), kur matomai aptinkamas komunikacijų mazgas, ką patvirtina ir paviršiuje matomi
kanalizacijos šulinių dangčiai. Šiaurinėje dalyje (F2) stebima duobės formos anomalija, kurios
skersmuo siekia 2 metrus – tai turbūt vienintelė visame tyrimų plote aptikta anomalija, kuri pagal
savo formą ir dydį galėtų atitikti kapavietę (6-7 pav.), tačiau atsižvelgiant į tai kad šalia šios
anomalijos giliau aptinkamos komunikacijos, labiau tikėtinas technogeninė šios anomalijos
kilmė.
50 cm gylio plokštuminiame pjūvyje matoma riba, einanti ŠV-PR kryptimi ir skirianti skirtingu
atspindžio intensyvumu pasižyminčius gruntus – ši riba galėtų atitikti ir buvusią kapinių ribą,
kuri pagal 1944 m. aerofotonuotraukos duomenis praeina visai greta stebimos linijos, tačiau
labiau tikėtina technogeninė šios ribos kilmė, nes ji beveik atitinka žemiau stebimą požeminės
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komunikacijos anomalijos padėtį. Pačiame pietvakariniame ploto kampe (F4) stebima anomalija,
kuri pagal savo pobūdį panaši į požeminės ertmės sukeltą anomaliją (8-9 pav.).
1 m gylyje itin ryškiai išsiskiria linijinė ŠV-PR krypties anomalija (F3, F4), puikiai sutampanti
su toponuotraukoje pavaizduota požeminių komunikacijų trąsa. Vis dar stebima požeminės
ertmės tipo anomalija PR ploto kampe (10-11 pav.)
1,5 m gylyje stebima tiesinė apie 1 m pločio anomalija einanti per visus segmentus Š-P kryptimi.
Labiausiai tikėtina, kad tai taip pat požeminių komunikacijų sukelta anomalija, nors ji itin ryškiai
stebima šiaurinėje dalyje, nors šioje vietoje toponuotraukoje ji nėra pažymėta (12-13 pav.).
G segmentas ant šaligatvio plytelių
Šiame segmente žemės paviršius yra aukščiau, negu prieš tai aprašytų tirtų plotai. Todėl tikėtina,
kad šiame plote yra didesnis supilto grunto sluoksnio storis. Skirtingų gylių georadaro
plokštuminiuose pjūviuose nematome jokių taisyklingų formų anomalijų, kas byloja apie piltinio
grunto dominavimą šiame segmente.
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Archeologinio
kasimo vieta

2 m skersmens
duobės formos
anomalija

Duobė
garaže

Komunikacijų mazgas
(daug šulinių paviršiuje)

6 pav. Georadaro anomalijos 15 cm nuo žemės paviršiaus gylyje, suprojektuotos ant šiuolaikinės
aerofotonuotraukos (raudona punktyrinė linija – žydų kapinių riba 1944 metais)
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7 pav. Georadaro anomalijos 15 cm nuo žemės paviršiaus gylyje, suprojektuotos ant šiuolaikinės toponuotraukos
(raudona punktyrinė linija – žydų kapinių riba 1944 metais)
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Riba, skirianti
skirtingų tipų
gruntus

Požeminės
ertmės tipo
anomalija

8 pav. Georadaro anomalijos 50 cm nuo žemės paviršiaus gylyje, suprojektuotos ant šiuolaikinės
aerofotonuotraukos (raudona punktyrinė linija – žydų kapinių riba 1944 metais)
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9 pav. Georadaro anomalijos 50 cm nuo žemės paviršiaus gylyje, suprojektuotos ant šiuolaikinės toponuotraukos
(raudona punktyrinė linija – žydų kapinių riba 1944 metais)
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7m x 9m stačiakampė
anomalija (pastato
liekanos ???)

Požeminės
komunikacijos

Požeminės
ertmės tipo
anomalija

10 pav. Georadaro anomalijos 100 cm nuo žemės paviršiaus gylyje, suprojektuotos ant šiuolaikinės
aerofotonuotraukos (raudona punktyrinė linija – žydų kapinių riba 1944 metais)

16

11 pav. Georadaro anomalijos 100 cm nuo žemės paviršiaus gylyje, suprojektuotos ant šiuolaikinės toponuotraukos
(raudona punktyrinė linija – žydų kapinių riba 1944 metais)
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Požeminės komunikacijos ?
(nesutampa ar nepažymėtos
toponuotraukoje)

12 pav. Georadaro anomalijos 150 cm nuo žemės paviršiaus gylyje, suprojektuotos ant šiuolaikinės
aerofotonuotraukos (raudona punktyrinė linija – žydų kapinių riba 1944 metais)
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13 pav. Georadaro anomalijos 150 cm nuo žemės paviršiaus gylyje, suprojektuotos ant šiuolaikinės toponuotraukos
(raudona punktyrinė linija – žydų kapinių riba 1944 metais)
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IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
1. Visuose tyrimų plotuose dominuoja piltas/judintas gruntas, ką patvirtina plokštuminiuose
pjūviuose stebima įvairių požeminių komunikacijų gausa bei pjūviuose neaptinkamos
natūraliam gruntui būdingos anomalijos
2. Vienintelė tyrimais aptikta anomalija, kuri savo dydžiu ir forma galėtų būti siejama su
kapaviete aptikta ŠV segmento F2 dalyje, tačiau prie pat šios anomalijos giliau aptinkama
komunikacijos trąsa (apie 1,5 m gylyje) suteikia daugiau pagrindo interpretuoti šią
anomaliją, kaip technogeninės kilmės
3. Rytinė kapinių riba, stebima 1944 metų vokiečių aviacijos aerofoto nuotraukoje, buvo
perkelta ant šiuolaikinio plano. Ši riba praeina per tiriamojo ploto F4, F3 ir G segmentus.
G segmente nėra stebimos jokios anomalijos, kurios galėtų atitikti minėtą ribą. F4 ir F3
segmentuose stebima riba, skirianti skirtingu atspindžio intensyvumu pasižyminčius
gruntus. Ji praeina visai greta suprojektuotos kapinių ribos, tačiau labiau tikėtina
technogeninė šios ribos kilmė, nes ji beveik atitinka žemiau, 1 m gylyje, stebimą
požeminės komunikacijos anomalijos padėtį.
4. Jeigu ir toliau išliks aktualus kapinių ribos lokalizavimo klausimas, rekomenduotumėm
3D tyrimus georadaru planuoti PR kapinių dalyje, kur statybos/kasimo darbai buvo
mažiau intensyvūs (žiūr.žemiau)
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