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Tantárgy feladata és célja:
A Földtudományi mérnöki mesterszak geofizikus-mérnöki szakirányának hallgatói e tárgy keretében
tanulmányozzák a geofizikai módszerek alkalmazását a földtani kutatás különböző fázisaiban,
valamint a kutatások, és mérések tervezési szempontjait és alapelveit. A tárgy feladata az is, hogy a
hallgatók megismerkedjenek a korszerű geofizikai műszerek működésével és használatával.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: T1, T2, T3, T4, T5, T7, T8, T9
képesség: K1, K2, K3, K9, K12, K13
attitűd: A1, A2, A3, A4, A5, A7
autonómia és felelősség: F1, F2, F3, F4, F5
Tantárgy tematikus leírása:
Elmélet:
A nyersanyagkutatás fő feladatai és általános elvei. A kutatási fázisok. A geofizikai kutatás alapelvei.
A felszíni geofizikai módszerek szerepe a kutatási fázisokban. Gravitációs adatok gyűjtése.
Mérőeszközök és mért paraméterek. A mérések feldolgozása, korrekciója. Mágneses adatok
gyűjtése. Mérőeszközök és mért paraméterek. A mágneses gradiometria. A mérések feldolgozása,
korrekciója. Geoelektromos mérőrendszer elemei és jellemzői. Elektródaelrendezések és a mérések
telepítése. A mérések tervezésének főbb szempontjai. A mérési eredmények minőségellenőrzése.
Elektromágneses mérőrendszerek elemei és jellemzői. Mérési elrendezések és a mérések telepítése.
A mérések tervezésének főbb szempontjai. A mérési eredmények minőségellenőrzése. Szeizmikus
méréseknél alkalmazott források fajtái és jellemzőik. Szeizmikus adatgyűjtő rendszer részei,
feladatai és működési elve. Szeizmikus mérések tervezése és tervezési szempontjai. A mérési
eredmények minőségellenőrzése. A jel/zaj viszony javításának módszerei a terepi adatgyűjtési
fázisban. A szeizmikus adatfeldolgozás alapvető lépései. A vertikális szeizmikus szelvény
készítéséhez alkalmazott mérőrendszer jellemzői, a rendszer működése, és a feldolgozás alapvető
lépései. Fúrási geofizikai szelvényezési technológiák (kábeles szelvényezés, fúrásközbeni
szelvényezés) főbb jelemzői, és a mérőrendszerek elemei. A fajlagosellenállás és az indukciós
szelvényezési eszközök felépítése és működése. Nukleáris szelvényezési módszerek eszközeinek
felépítése és működése. Akusztikus szelvényezési módszerek eszközeinek felépítése és működése.
Gyakorlat:
A geofizikai mérések telepítési rendszere. A geofizikai kutatómunka szakaszai és eredményei. A
Scintrex CG-5 Autograv graviméter bemutatása. A GEM GSM-19 Ovehauser protonprecessziós
magnetométer bemutatása. Multielektródás geoelektromos mérőrendszer bemutatása. VLF
mérőműszer és georadar mérőrendszer bemutatása. A kábeles fúrási geofizikai szelvényezőrendszer
elemeinek szerepe és főbb jellemzői. Mélyfúrási geofizikai szelvények minőségellenőrzése. Terepi
gamma spektrométer bemutatása.
Félévközi számonkérés módja és értékelése:
Az aláírás megszerzésének feltétele: részvétel az órák legalább 60 %-án.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése:
A vizsgajegy meghatározása teljes mértékben a vizsgán nyújtott teljesítményen alapszik.
Az értékelési fokozatok: elégtelen (0-49%), elégséges (50-64%), közepes (65-79%), jó (80-89%),
jeles (90-100%).
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Tantárgytematika (ütemterv)
Hét

Elmélet

1

A nyersanyagkutatás fő feladatai és általános elvei. A kutatási fázisok.
A geofizikai kutatás alapelvei.

2

A felszíni geofizikai módszerek szerepe a kutatási fázisokban.

3

Gravitációs adatok gyűjtése. Mérőeszközök és mért paraméterek. A mérések
feldolgozása, korrekciója.

4

Mágneses adatok gyűjtése. Mérőeszközök és mért paraméterek. A mágneses
gradiometria. A mérések feldolgozása, korrekciója.

5

6

7

8

9

Geoelektromos mérőrendszer elemei és jellemzői. Elektródaelrendezések és a
mérések telepítése. A mérések tervezésének főbb szempontjai. A mérési eredmények
minőségellenőrzése.
Elektromágneses mérőrendszerek elemei és jellemzői. Mérési elrendezések és a
mérések telepítése. A mérések tervezésének főbb szempontjai. A mérési eredmények
minőségellenőrzése.
Szeizmikus méréseknél alkalmazott források fajtái és jellemzőik.
Szeizmikus adatgyűjtő rendszer részei, feladatai és működési elve.
Szeizmikus mérések tervezése és tervezési szempontjai. A mérési eredmények
minőségellenőrzése. A jel/zaj viszony javításának módszerei a terepi adatgyűjtési
fázisban.
A szeizmikus adatfeldolgozás alapvető lépései.
A vertikális szeizmikus szelvény készítéséhez alkalmazott mérőrendszer jellemzői, a
rendszer működése, és a feldolgozás alapvető lépései.

10

Fúrási geofizikai szelvényezési technológiák (kábeles szelvényezés, fúrásközbeni
szelvényezés) főbb jelemzői, és a mérőrendszerek elemei.

11

Fúrás geofizikai szelvényezési programjának összeállítása.

12

A fajlagosellenállás és az indukciós szelvényezési eszközök felépítése és működése.

13

Nukleáris szelvényezési módszerek eszközeinek felépítése és működése.

14

Akusztikus szelvényezési módszerek eszközeinek felépítése és működése.

Hét

Gyakorlat

1

A geofizikai mérések telepítési rendszere.

2

A geofizikai kutatómunka szakaszai és eredményei.

3

A Scintrex CG-5 Autograv graviméter bemutatása (laborgyakorlat).

4

A GEM GSM-19 Ovehauser protonprecessziós magnetométer bemutatása
(laborgyakorlat).

5

Multielektródás geoelektromos mérőrendszer bemutatása (laborgyakorlat).

6

VLF mérőműszer és georadar mérőrendszer bemutatása (laborgyakorlat).

7

Szeizmikus méréseknél alkalmazott források fajtái és jellemzőik.
Szeizmikus adatgyűjtő rendszer részei, feladatai és működési elve.

8

9

Szeizmikus mérések tervezése és tervezési szempontjai. A mérési eredmények
minőségellenőrzése. A jel/zaj viszony javításának módszerei a terepi adatgyűjtési
fázisban.
A szeizmikus adatfeldolgozás alapvető lépései.
A vertikális szeizmikus szelvény készítéséhez alkalmazott mérőrendszer jellemzői, a
rendszer működése, és a feldolgozás alapvető lépései.

10

A kábeles fúrási geofizikai szelvényezőrendszer elemeinek szerepe és főbb jellemzői.

11

Mélyfúrási geofizikai szelvények minőségellenőrzése.

12

A fajlagosellenállás és az indukciós szelvényezési eszközök felépítése és működése.

13

Terepi gamma spektrométer bemutatása (laborgyakorlat).

14

Akusztikus szelvényezési módszerek eszközeinek felépítése és működése.

Vizsgatételek
1. A nyersanyagkutatás fő feladatai és általános elvei. A kutatási fázisok. A geofizikai kutatás
alapelvei.
2. A felszíni geofizikai módszerek szerepe a kutatási fázisokban. A geofizikai mérések
telepítési rendszere. A geofizikai kutatómunka szakaszai és eredményei.
3. Gravitációs adatok gyűjtése. Mérőeszközök és mért paraméterek. A mérések feldolgozása,
korrekciója.
4. Mágneses adatok gyűjtése. Mérőeszközök és mért paraméterek. A mágneses gradiometria.
A mérések feldolgozása, korrekciója.
5. Geoelektromos mérőrendszer elemei és jellemzői. Elektródaelrendezések és a mérések
telepítése. A mérések tervezésének főbb szempontjai. A mérési eredmények
minőségellenőrzése.
6. Elektromágneses mérőrendszerek elemei és jellemzői. Mérési elrendezések és a mérések
telepítése. A mérések tervezésének főbb szempontjai. A mérési eredmények
minőségellenőrzése.
7. Szeizmikus méréseknél alkalmazott források fajtái és jellemzőik.
Szeizmikus adatgyűjtő rendszer részei, feladatai és működési elve.
8. Szeizmikus mérések tervezése és tervezési szempontjai. A mérési eredmények
minőségellenőrzése. A jel/zaj viszony javításának módszerei a terepi adatgyűjtési fázisban.
9. A szeizmikus adatfeldolgozás alapvető lépései.
10. A vertikális szeizmikus szelvény készítéséhez alkalmazott mérőrendszer jellemzői, a
rendszer működése, és a feldolgozás alapvető lépései.
11. Fúrási geofizikai szelvényezési technológiák (kábeles szelvényezés, fúrásközbeni
szelvényezés) főbb jelemzői, és a mérőrendszerek elemei.
12. A kábeles fúrási geofizikai szelvényezőrendszer elemei, szerepük és főbb jellemzőik.
13. Fúrás geofizikai szelvényezési programjának összeállítása. Mélyfúrási geofizikai
szelvények minőségellenőrzése.
14. A fajlagosellenállás és az indukciós szelvényezési eszközök felépítése és működése.
15. Nukleáris szelvényezési módszerek eszközeinek felépítése és működése.
16. Akusztikus szelvényezési módszerek eszközeinek felépítése és működése.

