
3. A ki reflexiós koefficiensek és a nagy r-khez tartozó aszimptotikus' 
értékek kiszámítása.

4. Az első 6Zx +  ̂ 2 +  ̂ 3 +  ̂ 4 =  ^4 darab Q5(n) sorfejtési együttható előállítása 
és ezek segítségével az első Л4 tagú részletösszegek kiszámítása minden r rre 
(22, 23, 24 és 14 képletek).

5. A  pontossági kritérium (31) alkalmazása az rr hez számolt részletösszeg- 
re a pL(/i )~  pL(r0) =  l feltevéssel. Ha (31) igaz, ugrás 8.-ra, ha nem

6. meg kell határozni, hogy hány tagú ciklus lefutása után teljesül a 
(31)-es pontossági feltétel az adott ri távolságnál, feltéve, hogy дь (г^^ Ql(tí- 4)

7. A sorfejtési együtthatók és a részletösszegek elkészítése az előző pontban 
megadott tagszámig, A4 tagú ciklusokban (22 és 14 képletek).

8. Az adott rt és a hozzá tartozó eredmény kinyomtatása. Áttérés a követ
kező (r/+1) távolságra.

9. A görbe kiszámolását szabályozó feltételek vizsgálata. Ha a befejezési 
feltételek egyike sem teljesül, ugrás 6-ra, ha egyik is teljesül, akkor ugrás 
2-re.

A vázolt algoritmus és blokkséma alapján készített M ITRA  autokódban 
írt programmal a Geofizikai Intézet számára háromréteges elméleti szondázási 
görbéket számoltam M INSZK I I  gépen. A gép 40 — 45 rt távolságnál 4 — 5 
perc alatt számolta ki a látszólagos fajlagos ellenállás értéket. A négy- és öt- 
réteges programok alkalmazhatók a terepen mért görbék fokozatos megközelí
tésére, beleértve az ekvivalencia problémák vizsgálatát is.
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EGYESÜLETI H ÍR EK  A  KÖZGYŰLÉSRŐL

N  ад у rendezvények:

A beszámolási időszakban három szimpóziumot és két vándorgyűlést szerveztünk. Az els& 
1964. szeptember 14 — 20-a között, а X . Jubileumi Szimpózium volt, amelyen két, párhuzamosan 
ülésező szekcióban 60, köztük 25 külföldi előadás hangzott el. A szimpóziummal egyidejűleg a 
Technika Házában műszerkiállítást rendeztünk.

Az Elnökség 1963-ban hozott határozatának megfelelően 1965-ben nem rendeztünk szimpó
ziumot, hanem „Geofizikai módszerek alkalmazása a nyersanyagkutatásban, különösen tekin
tettel a délalföldi területre” tárgykörrel Szegeden, szeptember 8 — 10 között vándorgyűlést 
szerveztünk, amelyen a felszíni és mélyfúrási geofizika aktuális problémáival foglalkozó 15 elő
adás hangzott el.

Az 1966. szeptember 12 — 14 között rendezett X I . Szimpóziumon a plenáris üléseken és a 
két szelekcióban 42 előadás, ezek között 14 külföldi beszámoló hangzott el.

1967-ben, mivel itthon nem rendeztünk szimpóziumot, május 31—június 1 között „Geo
fizikai módszerek alkalmazása az ásványi nyersanyagkutatásban a Dunántúl felületén” tárgy
körrel Veszprémben tartottunk vándorgyűlést, amelyen 12 előadás hangzott el.

1967. szeptember 18 — 22 között rendeztük a Deutsche Gesellschaft für Geologische 
Wissenschaften Fachverband Geophysik-kel időközben létrejött megállapodás alapján Leipzig - 
ben az első közös szimpóziumot, ahol két szekcióban 32 előadás hangzott el. Ezek közül 10 
magyar volt.

Az 1966. évi záróülés határozatának megfelelően kísérletképpen bevezettük az egésznapos, 
több előadást felölelő szakosztályi ülést. Az eredmény azonban nem egészen felel meg a célkitűzés
nek. Egyes esetekben ugyanis olyan sok előadás került a programba, hogy nem maradt kellő 
idő aktív vita kibontakozására.
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