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FISA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei

GEOFIZICA

Anul de studiu

III

Semestrul*

5

Tipul de evaluare finală (E / V / C)

E
4

Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opţională, F- facultativă}

Ob

Numărul de credite

Total ore din planul de
invatamant

44

Total ore pe semestru

Titularul disciplinei

56

Total ore studiu individual

100

Conferentiar dr. ing. Bogdan Mihai NICULESCU
* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaza câte o fişă pentru fiecare semestru

Facultatea

GEOLOGIE ŞI GEOFIZICĂ

Programul

LICENȚĂ

Departamentul

GEOFIZICĂ

Profilul

GEOLOGIE

Total

C**

S

L

P

Specializarea

GEOLOGIE

56

28

-

28

-

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)

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice
Competente generale (competentele generale sunt mentionate in fisa specializarii)
1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor specifice disciplinei)
Cunoasterea si intelegerea notiunilor fundamentale legate de metodele de prospectiune/explorare geofizica,
aplicabilitatea si obiectivele acestora, activitatea de achizitie, prelucrare si interpretare in termeni geologici a
datelor geofizice.
2. Explicare si interpretare (explicarea si interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a
conţinuturilor teoretice si practice ale disciplinei)
Prezentarea metodelor şi tehnicilor geofizice utilizate în investigarea subsolului pentru obiective de interes
economic (acumulari de substanţe minerale utile solide, hidrocarburi si ape subterane), cultural (arheologie)
si pentru rezolvarea unor probleme geologice si ingineresti (identificarea unor elemente structurale de tipul
cutelor si faliilor, studiul alunecarilor de teren, studiul si monitorizarea zonelor contaminate cu diversi
poluanti, evidentierea golurilor subterane etc.). Explicarea elementelor de interpretare a datelor geofizice, in
vederea solutionarii problemelor geologice si tehnice de interes major.
Competente
specifice
disciplinei

3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea si evaluarea activităţilor practice specifice;
utilizarea unor metode, tehnici si instrumente de investigare si de aplicare).
Cunoaşterea principială a aparaturii geofizice de suprafaţă si de sonda pentru înregistrarea diferiţilor
parametri fizici de interes (ex. variatiile campului gravitatii, campul geomagnetic, proprietatile electrice,
elastice si radioactivitatea rocilor si formatiunilor geologice). Proiectarea optima a profilelor si retelelor de
masuratori geofizice (in acord cu structura geologica majora si cu problemele geologice/tehnice de rezolvat)
si realizarea in teren a acestora.
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile fata de domeniul ştiinţific /
cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori si relaţii democratice / promovarea unui sistem de
valori culturale, morale şi civice / valorificarea optima si creativa a propriului potenţial în activităţile)
Pregătirea obţinută în cadrul acestei discipline oferă studenţilor o imagine clara asupra potentialului,
aplicabilitatii si principalelor obiective ale metodelor geofizice de investigare a subsolului. Studentii
dobandesc abilitatea de a proiecta programe de investigare geofizică, de a integra informatiile geologice si
geofizice si de a le interpreta calitativ şi cantitativ. Se urmareste in mod deosebit dezvoltarea capacitatii de
analiza si sinteza a informatiilor si de intelegere a unor fenomene fizice in contextul larg al geostiintelor.
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Durată (ore)

Conţinut disciplină
CURS

1. Notiuni introductive. Scurt istoric al principalelor metodelor geofizice de investigare a
subsolului (metoda gravimetrica, metoda magnetometrica, metode electrice si
electromagnetice, metode seismometrice, metode geofizice de sonda), prezentarea
obiectivelor majore ale acestora, aplicabilitatea si limitarile. Proprietatile fizice de interes
ale mineralelor, rocilor si formatiunilor geologice.
2. Adancimea de investigare si sensul de actiune al metodelor geofizice. Definirea
anomaliilor geofizice si a factorilor care determina aparitia anomaliilor (cauze
geologice si/sau geometrice). Anomalii regionale si locale, separarea anomaliilor.
Ambiguitatea fundamentala a metodelor geofizice de investigare, cumulul de efecte.
Profile si retele de masuratori geofizice, reprezentarea rezultatelor sub forma de
profile de variatie, harti cu izolinii sau sectiuni verticale. Principiile prelucrarii si ale
interpretarii in termeni geologici a datelor geofizice prin modelare directa sau inversa
(1-D, 2-D, 3-D).
3. Metoda gravimetrica. Generalitati, gravitatia si campul gravitatii, geoidul.
Densitatea mineralelor si rocilor, contraste de densitate si de masa. Aparate de
masura: gravimetre absolute si relative. Metodica efectuarii masuratorilor
gravimetrice, corectii necesare (efectul latitudinii, efectul elevatiei, efectul Bouguer
(strat intermediar), efectul topografic), semnificatia anomaliei Bouguer. Anomalii
gravimetrice determinate de corpuri geologice cu forme simple: sfera, placa, cilindru
orizontal, cilindru orizontal cu sectiune arbitrara etc. Interpretarea masuratorilor
gravimetrice: calculul excesului de masa, strat echivalent, scara relativa a anomaliilor
gravimetrice, anomalii la scara crustala - izostazia, eliminarea anomaliilor regionale harta anomaliilor locale (reziduale), modelarea directa si inversa. Principalele aplicatii,
posibilitatile si limitarile masuratorilor gravimetrice.
4. Metoda magnetometrica. Generalitati, campul magnetic, definirea inductiei magnetice,
campul magnetic al unui dipol, campuri magnetice in materie (paramagnetismul,
diamagnetismul, feromagnetismul, susceptibilitatea magnetica, magnetizarea, intensitatea
campului magnetic, magnetizarea indusa si remanenta). Campul magnetic al Pamantului
(campul geomagnetic): campul dipolar principal, componentele campului geomagnetic,
variatia seculara, sursele externe. Anomalii magnetice: caracteristici, anomalii determinate
de corpuri geologice cu forme simple: sfera, semispatiu, strat subtire, monopol magnetic,
linie de monopoli magnetici, cilindri orizontali de sectiune arbitrara. Proprietati magnetice
ale mineralelor si rocilor. Aparatura de masura in metoda magnetometrica: magnetometre
fluxgate si cu precesie protonica. Metodica efectuarii masuratorilor: pasul de esantionare,
variatiile temporale ale campului geomagnetic si corectarea acestora, prelucrarea datelor
magnetometrice. Studii de caz privind interpretarea datelor magnetometrice. Principalele
aplicatii, posibilitatile si limitarile masuratorilor magnetometrice.
5. Metode electrice in curent continuu. Generalitati, campul electric si electromagnetic.
Metode geoelectrice de rezistivitate aparenta: intensitatea curentului, densitatea de curent,
legea Ohm, rezistivitatea si conductivitatea, anizotropia, polarizarea, constanta dielectrica,
masurarea in laborator a rezistivitatii rocilor, masurarea in teren a rezistivitatii subsolului.
Conductibilitatea electrica a mineralelor si rocilor: conductibilitatea electronica,
conductibilitatea electrolitica (ionica), polarizatia indusa. Metodica efectuarii
masuratorilor de rezistivitate aparenta si polarizatie indusa si aparatura necesara:
dispozitive de electrozi (pol-pol, pol-dipol, dipol-dipol, Wenner, Schlumberger), raspunsul
electric al unui teren stratificat, raspunsul electric al unor eterogenitati geologice cu forme
simple. Studii de caz privind efectuarea si interpretarea datelor masuratorilor de
rezistivitate aparenta si polarizatie indusa. Principalele aplicatii, posibilitatile si limitarile
metodelor electrice in curent continuu.
6. Metode electromagnetice. Generalitati, bazele teoriei campului electromagnetic
(circuite, inductanta mutuala si autoinductanta, oscilatii sinusoidale, raspunsul
electromagnetic al obiectelor conductoare din subsol: tor, sfera, placa verticala etc.).
Metodica efectuarii masuratorilor electromagnetice, configuratii transmitator – receptor,
masuratori in domeniul timp (TDEM) si frecventa (FDEM), raportul semnal/zgomot.
Principiile metodei sondajului magnetoteluric, aparatura de masura, raspunsul unor
modele multistratificate, interpretarea datelor magnetotelurice, studii de caz si aplicatii.
Principiile metodei radar (GPR - Ground Penetrating Radar), aparatura de masura, studii
de caz si aplicatii. Principalele aplicatii, posibilitatile si limitarile metodelor
electromagnetice.
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7. Metode seismometrice. Generalitati, unde elastice: unde acustice in lichide si gaze,
unde seismice in mediile solide, unde de suprafata, fronturi de unda, raze seismice,
amplitudinea si energia undelor seismice, atenuarea undelor seismice. Reflexia si refractia
undelor seismice, coeficientii de reflexie si transmisie, conversia undelor. Metodica
efectuarii masuratorilor seismice, reprezentari timp - distanta pentru masuratorile seismice
de reflexie, configuratii surse - geofoni, grupari de geofoni, reprezentari timp - distanta
pentru masuratorile seismice de refractie. Viteza undelor seismice, atenuarea undelor
(cauze si mecanisme) si proprietatile rocilor/formatiunilor care afecteaza viteza undelor
seismice: porozitatea, gradul de consolidare, presiunea, saturatia in fluide. Principalele
aplicatii, posibilitatile si limitarile masuratorilor seismice de reflexie si refractie.
8. Metode geofizice de sonda. Generalitati, prezentarea principalelor tipuri de carotaje
geofizice, dispozitivele de investigare si parametrii fizici inregistrati in sondele netubate:
metode electrice, metode radioactive (nucleare), metode acustice, masuratori de inclinare
si deviatie. Metodica efectuarii masuratorilor geofizice in sondele de explorare pentru
hidrocarburi, ape subterane si substante minerale utile solide (carbuni, minereuri, saruri
minerale), formate si fisiere de inregistrare a datelor geofizice, prezentarea rezultatelor sub
forma diagrafiilor geofizice. Principiile interpretarii calitative si cantitative a diagrafiilor
geofizice, evaluarea complexa a formatiunilor prin intermediul modelelor petrofizice de
interpretare (estimarea continutului in argila, a porozitatii, a compozitiei minerale, a
saturatiilor in fluide - apa si hidrocarburi). Utilizarea diagrafiilor geofizice pentru
corelarea formatiunilor, identificarea si studiul unor elemente structurale-tectonice,
caracterizarea mediilor de sedimentare si rezolvarea unor probleme geologice-ingineresti.
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disciplină
LABORAT
OR

Prezentarea si explicarea modalitatilor de reprezentare a informatiei geofizice: profile de
variatie, harti cu izolinii, sectiuni verticale, modele de interpretare geologica 1-D, 2-D si
3-D. Prezentarea unor formate specifice si a unor fisiere de inregistrare a datelor
geofizice.
Realizarea cu ajutorul aplicatiilor software specializate (Surfer) a unor harti si sectiuni
verticale corespunzatoare diverselor seturi de date geofizice (ex. date gravimetrice,
magnetometrice si electrometrice). Identificarea anomaliilor geofizice regionale si locale,
separarea anomaliilor geofizice locale.
Prezentarea unor studii de caz referitoare la interpretarea calitativa in termeni geologici a
datelor corespunzatoare diverselor metode de investigare geofizica a subsolului (contrastul
fundament cristalin - cuvertura sedimentara, structura majora a cuverturii sedimentare,
identificarea faliilor si cutelor, identificarea unor corpuri magmatice sau masive de sare,
evidentierea mineralizatiilor de diferite tipuri, detectarea golurilor subterane si a constructiilor
ingropate, conturarea si monitorizarea ariilor poluate, studiul contaminarii cu apa sarata a
formatiunilor acvifere etc.).
Prelucrarea (inclusiv aplicarea corectiilor necesare) si interpretarea cantitativa a datelor
geofizice - gravimetrice, magnetometrice, electrometrice, seismice - cu ajutorul unor aplicatii
software specializate. Elaborarea unor modele de interpretare, prin modelarea directa si
inversa a datelor.
Prelucrarea şi interpretarea calitativă şi cantitativă a diagrafiilor geofizice, pentru
rezolvarea unor probleme geologice majore în explorarea şi exploatarea hidrocarburilor si
a sondelor sapate pentru ape subterane.
Studii de caz pentru identificarea calitativă şi evaluarea după diagrafiile geofizice a
cărbunilor minerali de diferite tipuri, a şisturilor bituminoase, a minereurilor feroase si
neferoase, a mineralizaţiilor auro-argentifere, a mineralizaţiilor de uraniu şi thoriu, a
sărurilor minerale.
TOTAL

La stabilirea notei finale se iau în considerare

- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finala)

2

2

6

8

6

4
28

Ponderea in notare, exprimata in %
{Total=100%}

60

- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator

40

- testarea periodică prin lucrări de control

0

- testarea continuă pe parcursul semestrului

0

- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc

0

- alte activităţi (precizaţi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Descrieţi 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 2 - 3 subiecte teoretice şi 1 aplicatie practica.
Cerinţe minime pentru nota 5
Cerinţe pentru nota 10
(sau cum se acordă nota 5)
(sau cum se acordă nota 10)
• Participarea integrală la lucrările practice şi seminarii; • Participarea integrală la lucrările practice şi seminarii;
• Rezolvarea a 50% din subiectele de examen (evaluare • Rezolvarea integrală a subiectelor de examen (evaluare
finală).
finală).

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
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1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs

10

8. Pregătire prezentări orale

0

2. Studiu dupa manual, suport de curs

10

9. Pregatire examinare finală

0

3. Studiul bibliografiei minimale indicate

10

10. Consultaţii

4

4. Documentare suplimentară în bibliotecă

0

11. Documentare pe teren

0

5. Activitate specifică de pregătire
SEMINAR şi/sau LABORATOR

5

12. Documentare pe INTERNET

5

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc.

0

13. Alte activităţi …

0

7. Pregatire lucrări de control

0

14. Alte activităţi …

0

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) =

Data completării: 01.03.2014

Semnătura titularului: ____________________

44

