
GEOFIZYKA STOSOWANA – wykład 8
Rozkład potencjału wokół punktowego źródła prądu

Rozważamy punktowe źródło prądu (elektrodę) o natężeniu I 
umieszczoną na powierzchni ograniczającej jednorodną
półprzestrzeń o oporności ρ, przyjmując, że górna półprzestrzeń
(powietrze) jest idealnym izolatorem. Prąd z punktowej elektrody 
rozpływa się radialnie we wszystkich kierunkach. Ponieważ
rozkład prądu jest jednakowy we wszystkich kierunkach więc 
gęstość prądu w odległości r od elektrody będzie równa :

22/ rIj π=
Ze względu na symetrię ośrodka również potencjał pola 
elektrycznego będzie jednakowy dla wszystkich powierzchni 
hemisferycznych o promieniu r. Jeżeli rozpatrzymy cienką
powłokę sferyczną o promieniu r i grubości dr wówczas 
spadek potencjału pomiędzy zewnętrzną i wewnętrzną
powierzchnią tej powłoki będzie równy:
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Aby określić potencjał powierzchni ekwipotencjalnej 
odległej o R od punktowej elektrody musimy przyjąć, że 
potencjał w nieskończoności jest równy zeru:
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Równanie to określa również kształt powierzchni 
ekwipotencjalnej. Kierunek prądu jest w każdym punkcie 
prostopadły do tej powierzchni.



Rozkład potencjału dla układu dwóch elektrod punktowych

Dotychczasowe rozważania możemy zastosować do układu 
dwóch elektrod punktowych z których jedna jest podłączona do 
dodatniego bieguna źródła prądu a druga do ujemnego.
Potencjał w punkcie P odległym o R1 od elektrody C1(+) i o R2
od elektrody C2(-) będzie równy:
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W kartezjańskim układzie współrzędnych równanie to przyjmuje 
postać
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Równanie to pozwala na wykreślenie linii jednakowego 
potencjału w płaszczyźnie xy oraz xz.
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Chociaż wiadomo, że linie prądu powinny być zawsze prostopadłe 
do powierzchni ekwipotencjalnych uzyskanie analitycznego 
rozwiązania dla linii prądu jest zadaniem skomplikowanym.
Pomimo to w efekcie końcowym można uzyskać proste wzory na 
rozkład prądu określony ułamkiem całkowitego natężenia. 
Sumaryczny prąd do głębokości „z” przepływający przez pionową
płaszczyznę dzielącą odcinek „d” pomiędzy elektrodami na połowę
określony jest wzorem:
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Do głębokości równej połowie odległości pomiędzy elektrodami 
przepływa 50% całego prądu. 70% prądu przepływa do głębokości 
równej odległości elektrod.  Im większa odległość między 
elektrodami tym głębiej wnika większa część całkowitego prądu.

Wg. H.R.Burger : Exploration geophysics of the shallow subsurface. 1992



Różnica potencjałów pomiędzy dwoma potencjałowymi 
elektrodami punktowymi 

Potencjały w punktach P1 i P2 są równe:
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Różnicę potencjałów pomiędzy P1 i P2 określa 
zależność:
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W oparciu o tę zależność można prowadzić pomiary oporności 
ośrodka. Przy użyciu dwóch elektrod prądowych podłączonych 
do źródła prądu wprowadzamy prąd o znanym natężeniu w głąb 
ośrodka. Napięcie pomiędzy elektrodami potencjałowymi 
mierzymy układem do pomiaru różnicy potencjałów 
(woltomierzem) Znając wartość I, ΔV oraz odległość pomiędzy 
elektrodami prądowymi i potencjałowymi możemy wyznaczyć
oporność ośrodka:
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gdzie K jest współczynnikiem geometrycznym układu pomiarowego



Rozkład prądu w układzie dwuwarstwowym 

Rozpatrujemy układ dwóch warstw o opornościach ρ1 i ρ2
rozdzielonych poziomą, płaską granicą. Układ pomiarowy składa 
się z elektrod prądowych i potencjałowych rozmieszczonych w
równych odstępach „a”. Ułamek całkowitego prądu 
przepływającego przez pionową płaszczyznę symetrii poniżej 
głębokości „z” określa wzór:
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Wzór ten pozwala określić jaka część prądu wnika do głębszej 
warstwy, a jaka przepływa przez warstwę górną. 



Wg. H.R.Burger : Exploration geophysics of the shallow subsurface. 1992



Gdy warstwa dolna jest całkowitym izolatorem (ρ2 →∞) 
wówczas k→1 i cały prąd płynie w warstwie górnej. 

Gdy warstwa dolna jest doskonałym przewodnikiem 
wówczas ρ2 = 0 i k = -1. W tym przypadku większa część
prądu przepływa przez warstwę dolną, jednak proporcja 
zależy od głębokości tej granicy w stosunku do wielkości 
rozstawu pomiarowego.
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Uogólnienie:

Jeśli obie warstwy maja ten sam opór (ρ1 = ρ2) wówczas K=0 i 
równanie daje taki sam wynik jak dla ośrodka jednorodnego

Gdy ρ2>ρ1 wówczas 0<K≤1. Linie prądu w większości 
koncentrują się w warstwie 1, a tylko niewielka część prądu 
płynie przez warstwę 2. koncentracja linii prądu w warstwie 1 
jest tym większa im większy jest kontrast oporności między 
nimi. 

Jeśli ρ2<ρ1 to -1≤K<0. W tym przypadku głównym czynnikiem 
kontrolującym dystrybucję prądu pomiędzy obie warstwy jest 
głębokość granicy i wielkość rozstawu pomiarowego. 





Na granicy pomiędzy ośrodkami o różnej oporności linie 
prądu załamują się zgodnie z prawem podobnym do prawa 
Sneliusa:
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gdzie Θ1 – kąt padania mierzony od normalnej do granicy
Θ2 – kat wyjścia mierzony od normalnej do granicy

linia prądu



Jeśli ρ2>ρ1 linie prądu 
odchylają się w warstwie 2 
w kierunku od granicy.

Jeśli ρ2<ρ1 linie prądu 
odchylają się w warstwie 2 
w stronę granicy 

granica

niższa oporność

granica

wyższa oporność

linia prądu linia prądu

granica

niższa oporność



Rozpatrując kształt linii prądu w obu przypadkach możemy 
stwierdzić, że dla ρ2>ρ1 linie prądu ulegają zagęszczeniu w warstwie 
górnej. Dla ρ2<ρ1 linie prądu są silniej zakrzywione i bardziej 
zagęszczone w warstwie dolnej.

linie prądu

linie prądu



Oporność pozorna

Ze względu na deformację linii prądu i powierzchni 
ekwipotencjalnych w ośrodku dwuwarstwowym wyznaczona ze 
spadku napięcia na elektrodach potencjałowych oporność nie 
jest rzeczywistą opornością ośrodka. Otrzymaną wielkość
nazywamy opornością pozorną:

I
VKa

Δ
⋅=ρ

Ponieważ potencjał w danym punkcie jest proporcjonalny do 
gęstości prądu więc w przypadku ośrodka dwuwarstwowego 
zmiany gęstości prądu będą wpływać na wyznaczoną wartość
oporności pozornej. Przy jednakowym rozstawie elektrod 
oporność ρa będzie większa od ρ1 gdy ρ2>ρ1 podczas gdy dla 
ρ2<ρ1 oporność ρa będzie mniejsza od ρ1.



Oporność pozorna zmienia się ze wzrostem wielkości rozstawu 
pomiarowego. Gdy rozstaw jest znacznie mniejszy od głębokości granicy 
prawie cały prąd przepływa przez warstwę górną i oporność pozorna jest 
prawie równa ρ1. Ze wzrostem rozstawu zwiększa się wpływ prądu 
płynącego w warstwie 2 i oporność pozorna zbliża się do wartości ρ2. Dla 
rozstawów dużo większych od głębokości granicy oporność pozorna dąży 
do wartości ρ2.

Krzywe zależności oporności pozornej od wielkości rozstawu elektrod 
wykreśla się w układzie bilogarytmicznym



Przy ustalonych wartościach oporności rzeczywistych w warstwie 
pierwszej i drugiej oporność pozorna przy danym rozstawie elektrod 
zależy od głębokości na której występuje granica ośrodków. Ze wzrostem 
głębokości oporność pozorna dla danego rozstawu mniej różni się od 
oporności warstwy pierwszej. Krzywe zależności oporności pozornej od 
wielkości rozstawu elektrod wykreślone w układzie bilogarytmicznym
przesunięte są w kierunku większych rozstawów dla głębiej zalegającej 
granicy, jednak kształt krzywych dla różnych wartości hg jest taki sam. 

h1 h2 h3 h4

ρ2= 450 Ωm

ρ2= 15 Ωm



Jeśli rozpatrzymy układ w którym stała pozostaje oporność górnej 
warstwy i głębokość granicy a zmianie ulega oporność warstwy drugiej 
wówczas wykreślone krzywe ρa tworzą rodzinę , zbieżną do ρ1 dla małych 
rozstawów i rozbieżną do określonych wartości ρ2 dla danych rozstawów.

ρ2= 100 Ωm

ρ2= 200 Ωm

ρ2= 400 Ωm

ρ2= 1000 Ωm

ρ1= 15 Ωm



Badanie rozkładu oporności właściwej w ośrodku skalnym

w kierunku pionowym w kierunku poziomym

Sondowanie oporu

badanie zmian oporności 
właściwej kolejnych warstw 
skalnych pod punktem 
pomiarowym

Profilowanie oporu

badanie zmian oporności 
właściwej na określonej 
głębokości wzdłuż profilu 
wytyczonego na powierzchni 
terenu

ρ1
ρ2
ρ3

ρ4
ρ5

Punkt pomiarowy Punkty pomiarowe

ρ1 ρ2 ρ3 ρ4 ρ5



Różnicę potencjałów pomiędzy P1 i P2 określa 
zależność:
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Typy rozstawów pomiarowych stosowanych w badaniach 
elektrooporowych



W celu określenia zmian oporu w kierunku pionowym zmienia się
długość rozstawu elektrod prądowych bez zmiany położenia środka 
układu pomiarowego i mierzy oporność pozorną. Wyniki sondowań
przedstawia się zwykle na siatce bilogarytmicznej, odkładając na 
osi poziomej wartość połowy rozstawu elektrod prądowych a na osi 
pionowej odpowiadające im oporności pozorne. Stanowią one 
podstawę do interpretacji pomiarów zwanych sondowaniami oporu 
(SO) lub pionowymi sondowaniami oporu.

PIONOWE SONDOWANIA OPORU (SO)



Sondowanie oporu prowadzi się symetrycznymi rozstawami 
Schlumbergera lub Wennera

UKŁAD WENNERAUKŁAD WENNERA
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Przy sondowaniu rozstawem Schlumbergera w zasadzie nie zmienia 
się odstępu elektrod potencjałowych. Jeśli jednak różnica 
potencjałów pomiędzy elektrodami M i N spadnie poniżej wartości 
mierzalnej przez przyrząd pomiarowy odstęp ten zwiększa się 
powtarzając pomiar przy poprzednim odstępie elektrod prądowych.

Zmiana odstępu M i N

Zmiana odstępu M i N

Zmiana odstępu M i N

Zmiana odstępu M i N

odstęp elektrod AB/2



 

Przykładowy dziennik pomiarów terenowych sondowania oporu 
 

MIEJSCOWOŚĆ 

SIEWIERZ 

LOKALIZACJA 

KOPALNIA „NOWA WIOSKA" 

DATA 

21.07.1998 

NATĘŻENIE PRĄDU 

100 [mA]  

APARATURA 

Terrametr 

NR BADANIA 

1 

OPERATOR 

Kowalski P. 

 

AB/2 

 

MN/2 

 

ΔU [mV] 

 

Ρ- [Ωm] 

Ukł. Schlumbergera 

K =  
r
rl

4

22 −
Π  

2,5 0,5 59,6 11,23 18,84 

4 0,5 53,2 26,31 49,45 

5 0,5 51,5 40,02 77,71 

5 1 66,7 25,13 37,68 

6 1 47 25,83 54,95 

7 1 40 30,14 75,36 

8 1 35,8 35,41 98,91 

9 1 35 43,96 125,60 

10 1 33,4 51,91 155,43 

10 2 67,4 50,79 75,36 

12,5 2 56,5 67,52 119,51 

15 2 57,5 99,75 173,48 

20 2 59,8 185,89 310,86 

25 2 60 292,49 487,48 

30 2 61,8 434,68 703,36 

35 2 59,2 567,42 958,48 

40 2 63,5 795,57 1252,86 
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Krzywe zależności oporności pozornej od długości rozstawu 
elektrod dla układu dwóch poziomych warstw różniących się 
opornością nazywamy dwuwarstwowymi krzywymi sondowania 
oporu. 

Dwuwarstwowe krzywe sondowań

ρ1<ρ2 ρ1>ρ2



Trójwarstwowe krzywe sondowań

Wyróżnia się cztery typy układów trójwarstwowych

1. typ A: ρ1<ρ2<ρ3 krzywa ρa (AB/2) stale rosnąca;
oporność wzrasta od ρ1 dla AB→0 do ρ3 dla AB/2→∞



2. typ Q: ρ1>ρ2>ρ3 krzywa ρa (AB/2) stale malejąca;

oporność maleje od ρ1 (AB/2 →0) do ρ3 (AB/2→∞)



3. typ H: ρ1>ρ2<ρ3 krzywa osiąga minimum dla pewnego rozstawu AB/2;
oporność maleje od wartości ρ1 do wartości minimalnej a następnie
rośnie zmierzając do ρ3



4. typ K: ρ1<ρ2>ρ3 krzywa osiąga maksimum dla pewnego 
rozstawu AB/2; oporność rośnie od wartości ρ1 do wartości 
maksymalnej a następniemaleje dążąc do ρ3



Krzywe typu A i Q mogą być mylone z krzywymi 
dwuwarstwowymi. Jeśli jednak porówna się je z 
krzywymi dwuwarstwowymi wykreślonymi dla 
układu dwóch warstw, z których górna ma 
oporność ρ1 a dolna ρ3, przy różnych 
głębokościach granicy rozdzielającej te warstwy, 
to krzywe trójwarstwowe będą zawsze przecinać
kilka krzywych dwuwarstwowych z tej rodziny. 



Wielowarstwowe krzywe sondowań

Sekwencyjność zmian oporności poszczególnych warstw w 
układach wielowarstwowych znajduje odzwierciedlenie na krzywych 
sondowań oporu. O wielowarstwowości układu świadczy 
występowanie ekstremów, zmiany krzywizny krzywych itp. 
Zachowana jest jednak reguła, że dla bardzo małych wartości AB/2 
oporność pozorna zbliżona jest do oporności najniższej warstwy.



Interpretacja sondowań oporu

Interpretacji sondowań oporu dokonuje się przy pomocy 
programów komputerowych które dopasowują parametry modelu 
geoelektrycznego ośrodka skalnego (oporności i miąższości 
kolejnych, poziomo zalegających  warstw) tak by wyliczona dla tego 
modelu krzywa oporności pozornej jak najdokładniej dopasowywała 
wyniki eksperymentalne.

INFOS: OA (me s) R a  (me s) OA (calc) Ra (calc) Ep [m] R a  [o.m]
Nom de l'étude: Mali 1 610 1 599,4774 6 600
No Sondage: 3 2 600 1,333521 598,5986 30 20
Date: 21.11.65 3 590 1,778279 596,7179 1000
Coord  X: 123'456 4 560 2,371374 592,5536
Coord Y: 567'987 5 530 3,162278 583,1839
Coord Z: 256.0 6 500 4,216965 563,1934

8 440 5,623413 523,9023
Interpretation offerte par: 10 340 7,498942 454,7082

15 180 10 351,5851
AQU APH YS 20 92 13,33521 230,0352
Géophysique - Hydrogéologie 25 50 17,78279 123,4279
8,  av. du Vieux Bourg 30 34 23,71374 58,08719
CH-1225 CHENE-BOURG 35 29 31,62278 33,2548
Tel/ Fax:  (+41 22) 348'08'02 40 30 42,16965 30,92197

50 32 56,23413 37,01718
60 37 74,98942 47,46393
70 42 100 62,25245
80 50 133,3521 81,59684

100 60 177,8279 106,1923
125 70 237,1374 137,3407 Ra (mes)
150 85 316,2278 176,2439 610
175 100 421,6965 223,7778
200 120 562,3413 280,5982 Ra (calc)
250 150 749,8942 346,8438 599,4774
300 175 1000 421,6269
350 195 1333,521 502,8308 Nom de l'étude: Mali
400 210 1778,279 587,2066 No Sondage: 3
450 240 2371,374 670,6082 Date: 21.11.65
500 260 3162,278 748,5584

Mesures supplémentaires: 4216,965 816,849 Coord  X: 123'456
Coord Y: 567'987
Coord Z: 256.0

1

10

100

1000

1 10 100 1000

Ra [Ohm.m] (C)  A



Przykład źle zinterpretowanych wyników sondowań

INFOS: OA (me s) R a  (me s) OA (calc) Ra (calc) Ep [m] R a  [o.m]
Nom de l'étude: Mali 1 610 1 798,6536 5 800
No Sondage: 3 2 600 1,333521 796,749 35 20
Date: 21.11.65 3 590 1,778279 792,5443 2000
Coord  X: 123'456 4 560 2,371374 783,1403
Coord Y: 567'987 5 530 3,162278 762,4256
Coord Z: 256.0 6 500 4,216965 720,3992

8 440 5,623413 643,1434
Interpretation offerte par: 10 340 7,498942 519,7542

15 180 10 360,1099
AQU APH YS 20 92 13,33521 203,2078
Géophysique - Hydrogéologie 25 50 17,78279 92,60737
8,  av. du Vieux Bourg 30 34 23,71374 40,61457
CH-1225 CHENE-BOURG 35 29 31,62278 26,89725
Tel/ Fax:  (+41 22) 348'08'02 40 30 42,16965 27,51226

50 32 56,23413 32,67605
60 37 74,98942 41,77842
70 42 100 55,13622
80 50 133,3521 72,89556

100 60 177,8279 96,17292
125 70 237,1374 126,6288 Ra (mes)
150 85 316,2278 165,9292 610
175 100 421,6965 216,0346
200 120 562,3413 279,3219 Ra (calc)
250 150 749,8942 358,1455 798,6536
300 175 1000 454,4277
350 195 1333,521 569,4093 Nom de l'étude: Mali
400 210 1778,279 703,1518 No Sondage: 3
450 240 2371,374 853,7913 Date: 21.11.65
500 260 3162,278 1017,271

Mesures supplémentaires: 4216,965 1186,247 Coord  X: 123'456
Coord Y: 567'987
Coord Z: 256.0
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INFOS: OA (me s) R a  (me s) OA (calc) Ra (calc) Ep [m] R a  [o.m]
Nom de l'étude: Mali 1 610 1 599,4774 6 600
No Sondage: 3 2 600 1,333521 598,5986 30 20
Date: 21.11.65 3 590 1,778279 596,7179 1000
Coord  X: 123'456 4 560 2,371374 592,5536
Coord Y: 567'987 5 530 3,162278 583,1839
Coord Z: 256.0 6 500 4,216965 563,1934

8 440 5,623413 523,9023
Interpretation offerte par: 10 340 7,498942 454,7082

15 180 10 351,5851
AQU APH YS 20 92 13,33521 230,0352
Géophysique - Hydrogéologie 25 50 17,78279 123,4279
8,  av. du Vieux Bourg 30 34 23,71374 58,08719
CH-1225 CHENE-BOURG 35 29 31,62278 33,2548
Tel/ Fax:  (+41 22) 348'08'02 40 30 42,16965 30,92197

50 32 56,23413 37,01718
60 37 74,98942 47,46393
70 42 100 62,25245
80 50 133,3521 81,59684

100 60 177,8279 106,1923
125 70 237,1374 137,3407 Ra (mes)
150 85 316,2278 176,2439 610
175 100 421,6965 223,7778
200 120 562,3413 280,5982 Ra (calc)
250 150 749,8942 346,8438 599,4774
300 175 1000 421,6269
350 195 1333,521 502,8308 Nom de l'étude: Mali
400 210 1778,279 587,2066 No Sondage: 3
450 240 2371,374 670,6082 Date: 21.11.65
500 260 3162,278 748,5584

Mesures supplémentaires: 4216,965 816,849 Coord  X: 123'456
Coord Y: 567'987
Coord Z: 256.0
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Przykład dobrze zinterpretowanych wyników sondowań
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PROFILOWANIA OPORU (PO)

Profilowanie oporu prowadzi się symetrycznymi rozstawami 
Schlumbergera lub Wennera, przemieszczając wzdłuż 
prostoliniowego profilu cały układ elektrod o ustalonym, zależnym 
od wymaganego zasięgu głębokościowego, odstępie elektrod 
prądowych i potencjałowych. W niektórych zadaniach stosuje się 
inne, rzadziej używane rozstawy elektrod.

Często wzdłuż profilu powtarza się pomiary zmieniając odstęp 
elektrod prądowych. Pozwala to określić poziome zmiany oporności
pozornej przy różnym zasięgu głębokościowym pomiarów.

Interpretacji wyników profilowania dokonuje się przez porównanie
krzywych profilowań z teoretycznymi krzywymi wyliczonymi dla 
modelowych struktur geologicznych.

Dla zbadania poziomego zróżnicowania oporności na większym 
obszarze wykonuje się pomiary wzdłuż szeregu profili 
przecinających dany obszar.



PROFILOWANIE OPORUPROFILOWANIE OPORU

TYPY UKŁADÓW POMIAROWYCH:

1.1. Czteroelektrodowe AMNBCzteroelektrodowe AMNB – badanie stromo zapadających warstw 
przesłoniętych nadkładem oraz badanie tektoniki poziomo 
zalegających skał. Rozstaw elektrod AB 4-5 razy większy od 
wymaganej głębokości rozpoznania górotworu

2.2. Trójelektrodowe AMN (B = Trójelektrodowe AMN (B = ) w różnych odmianach) w różnych odmianach – szczegółowe 
kartowanie stromo zapadających warstw przesłoniętych nadkładem o
miąższości 3-5 metrów

3.3. Dwuelektrodowe AM (N = Dwuelektrodowe AM (N = , B = , B = )) – kartowanie utworów 
nachylonych, pod nadkładem o małej miąższości, głównie dla 
okonturowania płaszczyzn przewodzących zalegających między 
skałami o wysokim oporze właściwym

4.4. DipoloweDipolowe – kartowanie szczegółowe nachylonych, płytko 
zalegających warstw o zróżnicowanym oporze elektrycznym.



Przykładowy dziennik pomiarów terenowych profilowania oporu
 

MIEJSCOWOŚĆ 

 

LOKALIZACJA 

 

DATA 

21.07.1998 

OPERATOR 

Kowalski P. 
KROK 

20 m 

NR PROFILU 

18 
UWAGI 

UKŁ. WENNERA AMNB 

K= 125,6 

UKŁ. WENNERA AMNB 

K = 315,30 
 

MN 
ΔU [mV] I [mA] ρ [Ωm] 

 

MN 
ΔU [mV] I [mA] ρ [Ωm] 

20 1250 651 241 5 1230 256 151 

20 1150 582 248 5 1058 204 163 

20 1100 570 242 5 930 184 159 

20 930 310 377 5 915 114 252 

20 950 253 472 5 824 109 238 

20 845 221 480 5 810 106 241 

20 820 310 332 5 735 110 210 

20 770 285 339 5 758 112 213 

20 840 315 335 5 624 91 215 

20 853 351 305 5 610 98 195 

20 621 250 312 5 587 92 201 

20 550 210 329 5 681 103 208 

20 605 300 253 5 624 128 153 

20 620 305 255 5 710 148 151 

        

        

 



Pionowy kontakt dwóch warstw o różnej oporności 
W przypadku gdy w ośrodku istnieje pionowa granica dwóch 
warstw o różnej oporności pomiary prowadzone są w takiej 
odległości od granicy, że odległość środka rozstawu od pionowego 
kontaktu znacząco przekracza długość rozstawu. Wyznaczona 
oporność jest opornością rzeczywistą warstw. Jeśli przesuwamy 
rozstaw pomiarowy nad kontaktem wówczas mierzona oporność
jest opornością pozorną. 

A

M
N

B

ρ1 ρ2

ρ1

ρ2

ρa

x



Gdy rozstaw elektrod jest równoległy do biegu granicy wówczas 
kształt krzywych jest bardzo podobny do krzywej dwuwarstwowej 
otrzymanej dla poziomej granicy warstw. 

Gdy rozstaw elektrod jest równoległy do kierunku jego 
przemieszczania na wykresie oporności pozornej w zależności od 
odległości środka rozstawu od granicy obserwuje się cztery 
charakterystyczne punkty w których następuje zmiana 
monotoniczności krzywej. 

ρa

ρ1 ρ2

x

x – odległość środka rozstawu od krawędzi struktury anomalnej



W przypadku dwóch pionowych kontaktów 
oddzielających pionową wkładkę o oporności ρ2 od 
skał otaczających o oporności ρ1 wyznaczony rozkład 
oporności pozornej zależy od grubości wkładki. Jeśli 
jest ona znacznie większa niż długość rozstawu, 
wówczas krzywe oporności pozornej od odległości 
środka rozstawu do centrum wkładki wykazują cechy 
charakterystyczne dla obrazu pionowego kontaktu a 
krzywa jest symetryczna względem płaszczyzny 
symetrii wkładki. Gdy długość rozstawu wzrasta w 
porównaniu z grubością wkładki wówczas krzywa nie 
będzie wykazywać wszystkich charakterystycznych 
punktów załamania.

Pionowa wkładka o oporności odmiennej od oporności 
warstw otaczających



x – odległość środka rozstawu od centrum struktury anomalnej



Struktury półkoliste o oporności różniącej się od 
oporności skał otaczających 

Jeśli średnica takiej struktury będzie znacząco większa 
od długości rozstawu pomiarowego wówczas krzywe 
rozkładu oporności pozornej będą podobne do krzywych 
uzyskanych dla pionowej wkładki, jednak zmiana 
oporności pozornej będzie w tym przypadku mniejsza 
gdyż wpływ odmiennej oporności zanika na pewnej 
głębokości. Jeśli rozstaw elektrod przesuwany jest w 
pewnej odległości od centrum struktury symetryczna 
forma krzywej nadal jest zachowana lecz załamanie 
krzywej będzie łagodniejsze.



Wyklinowująca się warstwa o odmiennej oporności 

W przypadku przesuwania rozstawu nad granicą
wyklinowujacej się warstwy zmiany oporności pozornej 
zachodzą wolniej niż dla kontaktu pionowego, a 
załamania krzywej zostają złagodzone 



x – odległość środka rozstawu od krawędzi struktury anomalnej



Przykłady interpretacji wyników profilowań



Przykład interpretacji wyników profilowań – mapa izoohm
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