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Teorik/Uygulama

Dersin İçeriği

Doğal Uçlaşma (DU) Yöntemi: DU’ e neden olan etkenler, yöntemin
temel kuramı, gerilim ve görünür özdirenç (GÖ) tanımları, DU’ de veri
toplama, veri işlem ve yorum, pratik uygulamalar. Doğru Akım
Özdirenç (DAÖ) Yöntemi: yöntemin temel kuramı, gerilim ve GÖ
bağıntıları, farklı elektrod dizilimleri ve bunların sinyal katkı kesitleri,
yöntemde veri toplama teknikleri, yöntemde bir- ve iki-boyutlu
modelleme ve ters çözüm, kullanım alanları pratik uygulama
örnekleri. Yapay Uçlaşma (YU) yöntemi: yöntemin temel kuramı, YU
nedenleri, ölçü alım teknikleri ve ölçülen büyüklükler, yöntemde birve iki-boyutlu modelleme ve ters çözüm, kullanım alanları ve pratik
uygulama örnekleri. Elektrik yöntemlerde 3-B yorum konusundaki
gelişmeler.

Dersin Amacı

Dersin amacı, elektrik yöntemlerin temel ilkelerini, yeraltında akım
dağılımı, gerilim ölçümünü ve görünür özdirenç kavramından
yaralanılarak yeraltı özdirenç dağılımının bulunmasını öğretmektir. Doğal
uçlaşma, doğru akım özdirenç ve yapay uçlaşma yöntemlerinde bir-, ikive üç-boyutlu veri toplama ve veri işlem tekniklerinin öğretilmesi dersin
kapsamını oluşturmaktadır. Bu yöntemlerin değişik alanlarda uygulama
örneklerini vererek ve arazi uygulamaları yaparak, öğrencinin bağımsız
olarak yöntemleri kullanabilme yeteneğini geliştirilmeye çalışılacaktır.
Ayrıca dünyada uygulanmaya yeni başlayan, Elektrik yöntemlerde 3-B
veri toplama, veri işlem ve yorum konusunda güncel gelişmelerin
öğrenciye aktarılması hedeflenmektedir.
Bölüm eğitim amaçları açısından, ders jeofizik mühendisliğinin ana
metodlarından olan elektrik yöntemlerinin kuramsal temellerini
aktarmayı ve yorumlama tekniklerini öğretmeyi amaçlamaktadır.
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