
nált értékek számával együtt. A ,,sorozat vége"-jel hatására egyrészt ugyanúgy 
nyomtatásra kerülnek az óraértékek, mint az éjfél" időjel hatására, másrészt 
megindul a már ismertetett hibaszámítás, melynek eredménye ugyanolyan 
formátumban jelenik meg, mint az óraértékek táblázata, mely utóbbinál a 
hibás értékek így könnyen kikereshetők és gépi úton igen egyszerűen, ha erre 
mód van, kicserélhetők jó értékekre. Ellenkező esetben az óraérték-sorozat a 
hibavizsgálat alapján megszakítandó.

Lapszemle
FIZIK A I SZEMLE X II. ÉVFOLYAM  1 9 70 ./9 - 10.

A szám az ember űrrepülésének 10. évfordulója alkalmából 1971. április 5-én és 6-án a 
METESZKözponti Asztronautikai Szakosztály által rendezett ünnepi ülésszak műszaki előadásait 
tartalmazza egy-két más jellegű cikkel együtt.

Az ülésszak előadásai:
III Márton: Magaslégköri szelekről, 257 — 263. oldal.
Tánczer Tibor: A  METEOR Műholdrendszer felhasználása az időjárás kutatásában, 263 — 266. 

oldal.
Rogyionov B. Ny. és társai: Új adatok a Hold alakjáról és felszínéről a ,,ZOND — 6”-tól kapott 

fényképek feldolgozási eredményei alapján, 267 — 274. old.
Joó István: A mesterséges holdak alkalmazása a gyakorlati geodéziában, 274 — 281. oldal. 
Érdi-Krausz György: A  Föld természeti kincseinek feltárása és térképek készítése mesterséges 

égitestek felvételei alapján, 281 — 283. oldal.
Kodolányi Gyula: Navigáció és forgalomirányítás műholdakkal a repülésben és hajózásban, 

2 8 4 -2 8 6 . oldal.
Villányi Ottó: Műholdas távközlési rendszerek hazai alkalmazási lehetőségei, 286 — 293. oldal. 
Pribelszky György: Műholdak távközlési alkalmazása, 293—300. oldal.
Ferencz Csaba: Mérések a világűrben, 300—303. oldal.
Echter Tibor: Ember a világűrben, 303—306. oldal.
Várterész Vilmos: Hazai kutatások a hosszú ideig tartó űrutazások sugárvédelmével kapcsolatban.

30 6 -3 0 9 . oldal.
Egyéb cikkek:
Tárczy-Hornoch Antal: Néhány további ellentmondásos, illetve kiegészítésre szoruló szakirodalmi 

adat Eötvös Lorándnak a torziós ingával végzett méréseiről, 312—314. oldal.
A cikk főként azzal foglalkozik, hogy a függő vonalelhajlás meghatározásánál a terephatá

sokat kell-e és hogyan figyelembe venni. Ezzel kapcsolatban helyreigazít néhány, a szakiroda- 
lomban felmerült téves állítást, melyek Eötvös eredeti elgondolásait eltorzították.
Tudományos Minősítő Bizottság Titkársága: ,

Tájékoztató a tudományos minősítésről, 317 — 320. oldal.

Alföldi Olajbányász, 1972. január, VIII. évf. 1. sz. Mély szintű kutatás, 2. oldal.
A Magyarhoni Földtani Társulat és a Magyar Geofizikusok Egyesülete Alföldi Csoportja 

az OKGT Nagyalföldi Kutató és Feltáró Üzemében 1971. december 17-én közös szakmai előadó 
ülést tartott, amelyen 77-en vettek részt, Csókás János egyetemi tanár elnöksége és Mezősi József 
egyetemi docens társelnöksége mellett. A  cikk az ülésen elhangzott négy szakmai előadás (Bállá 
Kálmán, Szalai Árpád. Kiss Bertalan és Suba Sándor) közül az első és a negyedik előadás tartalmi 
összefoglalását, illetve ismertetését adja.

Alföldi Olajbányász: 1971. december, VII. évf., 12. sz.
Miklós Gergely: A  Geofizikai Kutatási Üzem munkájáról, 3. oldal, 2. ábra.
Új fúrásmélységi világrekord: 3. oldal.

A  louisianai Lake Borgne mezőben 7680 m talpmélységgel megdőlt a 11 év óta Nyugat- 
Texasban tartott fúrási mélységrekord (7602 m). Az új rekordmélységet minden komolyabb 
fúrási bonyodalom nélkül, rendkívül rövid idő — 215 nap — alatt érték el.

Bállá Imre —Tatár András: Az irányított ferde fúrásokról, 5. oldal. Az Algyő — 400 fúráson jelen
tős ferdítési rekordot: a vízszintes lvuktalpi kitérésben 738 m-t, a lyukferdeségben 44°-ot 
értek el. A talpmélység 2237 m, a fúrási napok száma (mentés nélkül) 44 volt.

T. G:
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