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Tantárgy feladata és célja:
A Geofizikai kutatómódszerek I.-II., a Geofizikai adatfeldolgozás és Műszaki fizika I.-II.
tananyagán felül olyan térelméleti és gyakorlati tananyag oktatása, mely a geoelektromos
szakterület speciális értelmezési kérdéseit és az elektromágneses terek vizsgálatát fogja át.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9.
képesség: K1, K2, K3, K12, K13.
attitűd: A1, A2, A3, A4, A5, A7.
autonómia és felelősség: F1, F2, F3, F4, F5.
Tantárgy tematikus leírása:
Az egyenáramú geoelektromos módszerek direkt feladatának megoldása. Az
elektromágneses módszerek direkt feladatának megoldása. Az elektromágneses tér
jellemzőinek számítása inhomogén és anizotróp szerkezetekben. A passzív (természetes
terű) elektromágneses módszerek mérési rendszerei. Az aktív (mesterséges terű)
elektromágneses módszerek mérési rendszerei. A geoelektromos numerikus modellezések
1D, 2D és 3D eseteinek jellemzői. A differenciálegyenletes modellezés. A véges
különbséges numerikus modellezés. Az integrálegyenletes modellezés. A véges elemes
numerikus modellezés. A hibrid numerikus modellezés. Az analóg modellezés technikája. A
geoelektromos inverzió módszerei. A képi (imaging) geoelektromos inverziós módszerek. A
lokális és globális geoelektromos inverziós módszerek. A geoelektromos előremodellező és
inverziós szoftverek. Hazai és külföldi esettanulmányok. Önálló geoelektromos feladatok
megoldása. Szemelvények a témakör új eredményeiből szakirodalom feldolgozásával.
Félévközi számonkérés módja: részvétel az előadás és a gyakorlati órák legalább 51%-án,
a tanulmányi és vizsgaszabályzat feltételei alapján, valamint 2db félévközi egyéni feladat
teljesítése az aláírás feltétele.
A tárgy teljesítéséért kapott osztályzat értékelési skálája: elégtelen (0-45%), elégséges
(46-60%), közepes (61-70%), jó (71-85%), jeles (86-100%).
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Tantárgytematika (ütemterv)
(Megjegyzés: a tárgy kurzusa a 2018/2019 tanév 1. félévében jelentkezés hiányában
nem indult.)
Hét

Előadás és gyakorlat

1

Bevezetés. A követelmények ismertetése. Az egyenáramú geoelektromos módszerek
direkt feladatának megoldása 1D esetre.

2

Az egyenáramú geoelektromos módszerek direkt feladatának megoldása
többdimenziós esetekre.

3

Az elektromágneses módszerek direkt feladatának megoldása 1D esetre. Az
elektromágneses tér jellemzőinek számítása inhomogén és anizotróp szerkezetekben I.

4

Az elektromágneses tér jellemzőinek számítása inhomogén és anizotróp
szerkezetekben II.

5

A passzív (természetes terű) elektromágneses módszerek mérési rendszerei.

6

A geoelektromos numerikus modellezések 1D, 2D és 3D eseteinek jellemzői. A
differenciálegyenletes modellezés.

7

A véges különbséges numerikus modellezés.

8

Az integrálegyenletes modellezés. A véges elemes numerikus modellezés.

9

A hibrid numerikus modellezés. Az analóg modellezés technikája.

10

A geoelektromos inverzió módszerei. A képi (imaging) geoelektromos inverziós
módszerek.

11

A lokális és globális geoelektromos inverziós módszerek.

12

A geoelektromos előremodellező és az inverziós szoftverek.

13

Hazai és külföldi esettanulmányok. Szemelvények a témakör új eredményeiből
szakirodalom feldolgozásával.

14

Prezentáció – az egyéni feladatok bemutatása. A szemeszter zárása.

Vizsgatételek:
1. Az egyenáramú geoelektromos módszerek direkt feladatának megoldása 1D esetre.
2. Az egyenáramú geoelektromos módszerek direkt feladatának megoldása
többdimenziós esetekre.
3. Az elektromágneses módszerek direkt feladatának megoldása 1D esetre.
4. Az elektromágneses tér jellemzőinek számítása inhomogén és anizotróp
szerkezetekben
5. A passzív (természetes terű) elektromágneses módszerek mérési rendszerei.
6. A geoelektromos numerikus modellezések 1D, 2D és 3D eseteinek jellemzői.
7. A differenciálegyenletes modellezés.
8. A véges különbséges numerikus modellezés.
9. Az integrálegyenletes modellezés.
10. A véges elemes numerikus modellezés.
11. A hibrid numerikus modellezés.
12. Az analóg modellezés technikája.
13. A geoelektromos inverzió módszerei.
14. A képi (imaging) geoelektromos inverziós módszerek.
15. A lokális és globális geoelektromos inverziós módszerek.
16. A geoelektromos előremodellező és az inverziós szoftverek.
17. A témakör néhány új eredménye.
18. Ismertessen néhány geoelektromos esettanulmányt.

