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FIŞA DISCIPLINEI 
 

Denumirea disciplinei MAGNETOMETRIE 

Anul de studiu III Semestrul* 6 Tipul de evaluare finală (E / V / C)      E 

Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opŃională, F- facultativă}   Ob Numărul de credite 4 

Total ore din planul de invatamant 56 Total ore studiu individual 44 Total ore pe semestru 100 

Titularul disciplinei Prof. dr. ing. Marian IVAN 

* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaza câte o fişă pentru fiecare semestru 
  

Facultatea GEOLOGIE ŞI GEOFIZICĂ  
 

Numărul total de ore (pe semestru) din 
planul de invatamant 

(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs de  

14_saptămâni x 2_h_curs pe saptămână) Departamentul GEOFIZICĂ 

 
Domeniul INGINERIE GEOLOGICĂ 

 
 

 
Total 

 
C** 

 
S 

 
L 

 
P 

 
Specializarea GEOFIZICĀ 

 
 56 28 - 28 - 

** C-curs, S-seminar, L-activităŃi de laborator, P-proiect sau lucrări practice  
 

CompetenŃe generale (competenŃele generale sunt menŃionate în fişa specializării) 

CompetenŃe 
specifice 

disciplinei 

1. Cunoaştere şi înŃelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noŃiunilor specifice disciplinei) 

� Cunoaşterea şi înţelegerea bazelor matematice, fizice şi geologice privind campul magnetic 
terestru  - domeniu specific al Geofizicii 

2. Explicare şi interpretare (explicarea si interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a 

conŃinuturilor teoretice si practice ale disciplinei) 

� Explicarea anomaliilor geomagnetice, prelucrarea şi interpretarea lor calitativă şi cantitativă 
pentru rezolvarea unor probleme geologice majore în descifrarea structurii Pamantului. 

3. Instrumental - aplicative (proiectarea, conducerea si evaluarea activităŃilor practice specifice; 
utilizarea unor metode, tehnici si instrumente de investigare si de aplicare) 

�  Cunoaşterea principială a aparaturii de înregistrarea. Cunoaşterea, prelucrarea şi 
interpretarea computerizată a anomaliilor geomagnetice, analiza tehnicilor de evaluare 
cantitativă a acestora, utilizarea lor pentru determinarea localizarii in spatiu a surselor 
anomaliilor si pentru calculul contrastelor de respective ale intensitatii de magnetizare. 

4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile fata de domeniul ştiinŃific / cultivarea 
unui mediu ştiinŃific centrat pe valori si relaŃii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, 

morale şi civice / valorificarea optima si creativa a propriului potenŃial în activităŃile ştiinŃifice / implicarea 

în dezvoltarea instituŃională şi în promovarea inovaŃiilor ştiinŃifice / angajarea in relaŃii de parteneriat cu 
alte persoane - instituŃii cu responsabilităŃi similare / participarea la propria dezvoltare profesionala) 

�  Cunoştintele obţinute la această disciplină favorizează la studenţi dezvoltarea capacităţii de 
cunoaştere a unui domeniu cu potenţial informativ deosebit şi utilizarea integrată a datelor în 
investigarea planetei. 

 
 

ConŃinut 
disciplină 

CURS 

Tematică Durată [ore] 

1. Introducere. Obiectul cursului. Istorie. Conexiuni cu alte discipline. 1 
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2. Campul geomagnetic. Dinamul. Câmp normal. Anomalii magnetice. Elementele câmpului 
geomagnetic. Deducerea formulelor câmpului normal prin metoda celor mai mici patrate. 

2 

3. Metrologia prospectiunilor magnetice si aparatura de observator. Variometre. Magnetometre. Alte 
instrumente de observator 

2 

4. Metodica prospectiunilor magnetice. Semnificatia anomaliei componente totale a câmpului 
geomagnetic ∆T; Paralelizarea anomaliilor magnetice si a celor gravimetrice. 

2 

5. Magnetizarea corpurilor. Magnetizarea remanentå. Magnetizarea inductivå. Caracterul quasi-
bipolar al anomaliilor magnetice. 

4 

6. Potentialul si campul magnetic. Dipolul magnetic. Potentialul si câmpul distributiilor 
2 si 3 dimensionale. Legåtura dintre potentialul magnetic si cel newtonian, teorema 

Poisson. 

Potentialul si câmpul sferei uniform magnetizate în puncte interioare, factorul de 

demagnetizare. Proprietåti punctuale si integrale în puncte exterioare corpului surså. 

Comportarea asimptoticå. Integrale de suprafatå, aplicatii, integrale liniare si de  volum, 

efecte de trunchiere. 

6 

7. Problema directa. Potentialul si câmpul cilindrului poligonal orizontal, magnetizat constant, infinit 
extins pe orizontalå, în puncte  interioare si exterioare, algoritmi optimi. Potentialul si câmpul 
poliedrului magnetizat constant. Potentialul si câmpul unui strat orizontal infinit extins în suprafatå, 
magnetizat constant. Aplicatii la atenuarea efectelor de relief, compararea dintre anomalia gravitåtii 
∆g"o si anomalia ∆T. 

2 

8. Filtrarea datelor magnetice in domeniul spatial. Metoda mediilor mobile, generalitåti. Separarea 
câmpurilor. Gradientii orizontali. Derivata a II-a verticalå, propagarea erorilor. Continuarea analiticå 
în semispatiul superior si inferior. Continuarea analiticå între suprafete arbitrare. 

2 

9. Filtrarea datelor magnetice in domeniul spectral. Transformata Fouriei si transformata Fourier 
discretå, generalitåti. Calculul gradientilor orizontali si verticali. Continuåri analitice. Reducerea la 
pol. Transformari de campuri. Stabilitate, propagarea erorilor. Efecte de trunchiere si atenuarea lor. 
Proiectarea filtrelor din domeniul spa¡ial cu ajutorul  analizei spectrale, exemplu : derivata I-a 
verticalå. 

4 

10. Problema inversa in prospectiunea magnetica. Caracterul impropriu al problemei inverse. 
Inversarea datelor în domeniul spatial, metode liniare si  neliniare. Inversarea datelor magnetice în 
domeniul spectral. Inversarea simultanå a datelor gravimetrice si magnetice. Tendinte actuale in 
prelucrarea datelor magnetice. 

3 

TOTAL 28 

 
 
 

ConŃinut 
disciplină 

LABORATOR 

Tematică Durată [ore] 

Prezentarea magnetometrului cu precesie protonicå, efectuarea de måsuråtori de teren. 2 

Magnetizarea rocilor.Susceptibilimetre, efectuarea de måsuratori pe probe de roci 2 

Hårti magnetice, profile, hårti cu vectori, diagrame polare, micromagnetism. 2 

Aplicarea unor procedee numerice de prelucrare a datelor magnetice in domeniul spatial si in 
domeniul spectral. 

4 

Interpretarea cantitativa a anomaliilor gravimetrice: Modele simple de simulare si modele complexe 
de simulare a surselor; metode expeditive de determinare a adâncimii unor puncte caracteristice ale 
surselor anomale; determinarea masei aparente 

8 

Construirea unor modele de simulare pe baza datelor de teren / aplicatii in zonele  Babadag 
(magnetizare inductiva)  si Ciresu (magnetizare remanenta). 

10 

TOTAL 28 
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Dotarea 
necesară 

Calculatoare (sistem de operare Windows), Statii SUN, videoproiector. 
Software: Microsoft QUICK BASIC Extended, programe specifice, FORTRAN (g77) 
Acces Internet. 

 

 
 

La stabilirea notei finale se iau în considerare 
 

 
Ponderea in notare, exprimata in  % 

{Total=100%} 
  
- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finala) 65 

 
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator 25 
 
- testarea periodică prin lucrări de control  0 

- testarea continuă pe parcursul semestrului 0 
 
- activităŃile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc 10 
 
- alte activităŃi (precizaŃi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 

DescrieŃi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. {de exemplu: lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă 

şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}. 
 
• Lucrare scrisă, cu 4 - 5  subiecte teoretice şi 1 problemă. 

• În cazul reexaminărilor, studenţii pot opta pentru evaluarea prin lucrare scrisă sau prin examinare 
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orală cu bilete. 

CerinŃe minime pentru nota 5  
(sau cum se acordă nota 5) 

CerinŃe pentru nota 10  
(sau cum se acordă nota 10) 

• Participarea integrală la lucrările practice şi de 
laborator; 

• Rezolvarea a 50% din subiectele de examen 
(evaluare finală) 

• Participarea integrală la lucrările practice şi 
de laborator; 

• Rezolvarea integrală a subiectelor de examen 
(evaluare finală) 

 

 

EstimaŃi timpul total (ore pe semestru) al activităŃilor de studiu individual pretinse studentului 
(completaŃi cu zero activităŃile care  nu sunt cerute)  

1. Descifrarea şi studiul notiŃelor de curs 15  8. Pregătire prezentări orale 0 

2. Studiu dupa manual, suport de curs 5  9. Pregatire examinare finală 0 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 5  10. ConsultaŃii 4 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 0  11. Documentare pe teren 0 

5. Activitate specifică de pregătire  
SEMINAR şi/sau LABORATOR 

0  12. Documentare pe INTERNET 5 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. 10  13. Alte activităŃi … 0 

7. Pregatire lucrări de control 0  14. Alte activităŃi … 0 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 44 

 
 
 
 
Data completării:  27-01-2014                                                Semnătura titularului: 

 


