
az adó, ill. a kutatott szerkezet geometriai helyzete, egymáshoz való térbeli 
viszonya, valamint a szerkezet fajlagos ellenállása határozza meg. Pl. jó vezető 
függőleges lemez alakú szerkezet ki mutathat óságának feltétele, hogy a mágneses 
erővonalak merőlegesen metszék a lemezt, ugyanis ekkor a legnagyobb a rádió- 
frekvenciás örvényáramok sűrűsége. Ez azt jelenti, hogy az adó felé húzódó 
agyagosodott vezetőzóna könnyen kimutatható.

Egy nem agyagos barlang (rossz vezető)  akkor változtatja meg jelentősen 
az áramsűrűség eloszlását, ha az elektromos tér a csapásvonalra merőleges. Ha 
a barlang csapása az adó irányára merőleges, akkor a kimutathatóság jobb. 
Következésképp érdemes különböző helyzetű adók terét vizsgálni. Az adó ki
választásánál figyelembe kell venni a törésrendszer irányítottságát. Pl. ez a 
Bükk esetében ÉK  — D N Y -i, illetve erre merőleges. Másrészt olyan adót kell 
választani, amely nagy teljesítménnyel sugároz, ez biztosítja a megfelelő nagy
ságú mérési jelet.
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