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A könyv 215 oldalon a következő fejezeteket tartalmazza:
1. A hullámmozgás elmélete
2. Szeizmikus hullámok
3. Idősorok analízise
4. Spektrumanalízis
6. Reflexiós adatok digitális feldolgozása
Irodalomjegyzék
Szerző szerinti index
Tárgy szerinti index

Az első fejezet, ami a hullámmozgás elméletével foglalkozik, alapul szolgálhat bármilyen 
szeizmológiai tanulmányhoz. Ezt követi a speciálisan szeizmikus hullámokkal foglalkozó fejezet. 
A két fejezet együtt alkot egy egészet, a további fejezetektől függetlenül is megállják a helyüket. 
Ezekben a fejezetekben a szerző foglalkozik a hullámegyenlettel, a longitudinális és tranzverzális 
hullámokkal, Rayleigh- és Love-hullámokkal, zajokkal, diffrakciókkal és a hullám terjedési sebes
ségével.

A harmadik és negyedik fejezet a digitális szeizmikus adatfeldolgozás elméletét ismerteti. 
A harmadik fejezetben az időtartománybeli, a negyedikben a frekvenciatartománybeli megoldások 
szerepelnek.

Az ötödik és hatodik fejezet az alkalmazásról szól. Az ötödik elsősorban a mérés-oldalt 
vizsgálja, a hatodik pedig a mért adatok feldolgozását. A kettő együtt áttekintést ad a jelenleg 
használatos szeizmikus kutatómódszerről, a terítési rendszerektől kezdve egészen az interpretációt 
segítő speciális feldolgozási eljárásokig. A könyv az interpretációval már nem foglalkozik.

A könyv egy igen jó áttekintő jellegű mű. Minden benne van, amire egy szeizmikával foglal
kozó geofizikusnak a méréssel, illetve feldolgozással kapcsolatban szüksége lehet. A szerző mindvégig 
szigorúan tartja magát az áttekintő jellegű tárgyalásmódhoz. Minden témában csak annyira 
mélyed el, amennyire az a fő vonalak megértéséhez szükséges.

A könyvnek éppen ez a fő erénye. Bármit kiválaszthatunk a tartalomjegyzékből, vagy a jól 
szerkesztett indexekből, a kiválasztott fejezetben egyrészt találunk a témáról egy korrekt ismer
tetést, másrészt pedig egy sor hivatkozást cikkekre, könyvekre, melyekből a téma mélységeit is 
megismerheti ük.

A könyv igen jó tankönyve lehet azoknak az egyetemi hallgatóknak, akik nem geofizikusnak 
készülnek, de tanulmányaik során meg kell ismerkedniük a szeizmikával is.

Zsellér Péter
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