
Megmutattuk, hogy a reflexiós koefficiens sorozat adott szintnél kisebb érté
keinek elhanyagolása hasonló hatású, azaz hibákat eredményez a számított 
pszeudo sebességben. Nagyszámú, egyenként jelentéktelen réteghatár együtte
sen van olyan fontos, mint néhány jelentősebb.

Két amplitúdó skálázó eljárást vizsgáltunk, melynek során bebizonyosodott, 
hogy az első nem szolgáltat helyes skálázófaktort, míg a második esetben az rms 
értékeknek 0,03 és 0,007 között kell lennie és a 0,01 érték esetén a legjobb a psze- 
rudo sebesség és az eredeti akusztikus log illeszkedése.

Végül megmutattuk, hogy a programunk és a CGG pszeudo sebesség prog
ramja hasonló eredményt ad.
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Egyesületi hírek

Jelentés az 1987. évi EAEG Kongresszusról és műszerkiállításról

Az idei EAEG Kongresszusnak (június 7-től 12-ig) déli szomszédunk, Ju
goszlávia adott otthont. A kongresszust és a hozzá kapcsolódó műszerkiállítást 
helyileg Belgrádban, a Száva zimonyi partján álló nagystílű, modern és méretei
ben is óriási „Sava Centar” vagyis a Száva Kongresszusi Központban ren
dezték, amely vitathatatlanul minden szempontból megfelelt ennek a célnak.

A kongresszus június 7-én és 8-án három úgynevezett short course -al indult. 
A szárazföldi szeizmikus mérések tervezéséről és módszertanáról P. Newmann, az 
anizotrópiáról, a nyíróhullámokról és a polarizációs mérésekről R. Garotta és 
dr. H. A. K. Edelmann, a gravitációs és földmágneses mérések szénhidrogén kuta
tásbeli szerepéről pedig dr. Meskó Attila budapesti tanszékvezető egyetemi tanár 
tartott továbbképzést.

A június 9-én induló fő program műsorán négy párhuzamos szekcióban ösz- 
szesen 176 előadás szerepelt. Egy-egy szekció hat fél napra oszlott, így a program 
rendezőségének 24 program rész állt rendelkezésére az előadások témák szerinti 
csoportosítására, amit szigorúan meg is valósítottak.

A négy szekció közül három végig szeizmikával foglalkozott. A  szeizmikán 
belül a tengeri mérések zaj problémáinak, a szárazföldi mérések módszertanának 
és a szeizmikus rengéskeltőknek egy-egy, a VSP elméleti és gyakorlati kérdései
nek két rész jutott. Az öt részt igénylő szeizmikus feldolgozás témái között a 
dekonvolúció, a statikus korrekciók és felszínközeli hatások kérdése, a szeizmikus 
sebességek és az összegzés problémaköre, valamint két résszel a migráció sze
repelt.
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Az előző évekhez kéjest nagyobb súlyt kaptak a szeizmikus értelmezés kö
rébe sorolható kérdések, így a szeizmikus modellezéssel és a szeizmikus inverzió
val foglalkozó előadások két-két részt, a szeizmikus sztratigráfiával és a konver
tált hullámokkal foglalkozók pedig egy-egy részt töltöttek ki. Ezt egészítették ki 
a szintén két részt lefoglaló szeizmikus kutatási esettörténetek (case history-k).

A"negyedik szekció egy geoelektromos, egy gravitációs és földmágneses, egy 
geotermikus és egy mérnökgeofizikai részből állt össze, ehhez jött még egy föld
kéreg kutatási rész, valamint egy, a szeizmikus számítógép rendszerekkel, ezen 
belül is elsősorban a szeizmikus munkahelyekkel foglalkozó rész.

Érdekes volt az előadásoknak a beküldő országok szerinti megoszlása. Nor
végia vezette a listát 31 saját előadással és további három előadásban való társ- 
szerzőséggel, őt követte az USA 23 előadással és további 10 előadásban való 
társszerzőséggel, ezután jött az Egyesült Királyság (17jő), Hollandia (15f5), 
Franciaország ( 14/5), a Német Szövetségi Köztársaság ( 14/2) és a házigazda Ju
goszlávia (12fű) előadással, illetve előadásban való társszerzőséggel. így ezt a 
kongresszust, azt hiszem, mint a norvég kongresszust fogják majd emlegetni. 
Szerepeltek még Kanada ( 6j3), Olaszország (510), Izrael (4)0), Görögország ( 2\0), 
Ausztria ( Ц2), Szandi Arábia (111), Ausztrália, Dél Afrika, Finnország, Íror
szág, Japóin, Lengyelország, Svájc (1/0), Egyiptom, Indonézia, Portugália, Szov
jetunió és Taiivan (Ojl).

Magyar előadók négy előadásban vettek részt társszerzőként. Rumpler 
János és SzanyiBéla kanadaiakkal együtt egy szeizmikus kutatási esettörténetet 
mutatott be. Draskovits Pál osztrák társszerzővel a geoelektromos vízkutatásról, 
Dudás József és Verő László szintén osztrákokkal geoelektromos érckutatásról 
tartott előadást. A negyedik előadás témája a bányabeli szeizmikus kutatásokhoz 
kapcsolódott, ennek szerzői: Csókás János, Gyulai Ákos és Ormos Tamás voltak,
németekkel együttműködve.

#
Tanulságos talán még megjegyezni, hogy az előadások közül 30 származott 

egyetemekről és még további 19 szerzői között szerepeltek egyetemi szerzők is. 
Kiemelkedően magas ebből a delfti egyetem (Hollandia) előadásainak száma 
(11)3), de rajta kívül még 25 másik egyetem is szerepelt.

Az A  szekció előadásai a hatalmas színház vagy hangversenyteremben, a 
В, C és D szekció előadásai pedig nagy előadótermekben zajlottak. A termek tech
nikai felszereltsége kitűnő volt.

A kongresszushoz kapcsolódó kiállítást a színházterem óriási földszinti és 
első emeleti előcsarnokaiban alakították ki, ahol a több mint száz — pontosan 
103 — kiállító kényelmesen elfért. A kiállítást a korábbi évek hasonló kiállításai
val összehasonlítva a terepi technika — pl. kábelek, geofonok és elsősorban szeiz
mikus műszerek — kínálatának viszonylagos visszaszorulása és az értelmezés 
eszközeinek nevezhető különböző célú és kapacitású geofizikai munkahelyeknek 
a látványos előretörése jellemezte, de megnőtt a softwaret, illetve a különböző 
geofizikai tanácsadást kínáló cégek aránya is.

Mind a program témaeloszlása, mind a kiállítás kínálata azt tükrözte, hogy a 
nyersanyagkutató geofizika a magas olajárak kiváltotta extenzív szakaszából, 
vagyis a nagytömegű és egyre bonyolultabb terepi kutatások szakaszából, a csök
kenő olajárak hatására egy intenzív szakaszba lépett, amikor a költséges mérési 
tevékenység drasztikus csökkentése mellett elsősorban a már meglevő mérési 
anyagoknak egy minőségileg magasabb szinten történő kiértékelésétől várja az
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eredményt. így a terepi mérések és az adatfeldolgozás után az értelmezés terén is 
meghatározóvá válik a számítástechnika.

Végül a kongresszussal kapcsolatban meg kell még említsük, hogy Belgrád- 
ban az EAEG vezetőségének újraválasztására is sor került. Az EAEG új elnöke 
a nyugatnémet H. J. Körner lett és az EAEG Council (vezetőség) új magyar 
tagjává Molnár Károlyt, az MGE elnökét választották.

clr. Bodoky Tamás

Dr. Posgay Károly az 1987. évi 
Eötvös-emlékérem birtokosa

Dr. Posgay Károly szakmai működését 79 publikációja fémjelzi. Ezek 1954 
és 1986 között jelentek meg. Közülük 8 nyugati világlapban, 11 szovjet folyó
iratban és 2 kínai folyóiratban. A közlemények zöme a szeizmikus kéregkutatás 
terén elért eredményeket tartalmazza, ezen. a területen Posgay Károly nemzet
közi hírnévre tett szert, meghívásra számos előadást tartott az.USA-tói kezdve 
Svájcon át a Szovjetunióig. E siker tartalmát az adja, hogy számos kéregkutató 
szelvénnyel felderítette a Pannon-medence (nemzetközi kooperációban a Kárpát- 
Pannon térség) kéregszerkezetét, módszert dolgozott ki a Mohot térképezésére a 
kritikus reflexió tartományában és végül, de nem utolsó sorban, hogy CDP eljá
rással felderítette a kéreg és a felsőköpeny finom sebességszerkezetét. Ez utóbbi 
munkája annak idején a világon az első volt.

Kevés földmágneses, munkái közül a hazai anomáliák értelmezésére vonat
kozó munka klasszikussá, az irodalomban sokszor felhasználttá és idézetté vált. 
A megjelenés óta (1967) sem készült hasonló tárgyú, újabb munka!

Hasonlóan értékes Posgay Károly oktatási tevékenysége. Publikációi közül 
több a Mérnöktovábbképző Intézetnél, a Tankönyvkiadónál vagy külföldi tan
könyvben jelent meg.

Végül, de nem utolsó sorban, magas fokú Posgay Károly tudományszerve
zési tevékenysége is. Olyan időben kezdett szeizmikus módszer- és műszerfejlesz
téssel foglalkozni (1957 körül), amikor ez a tevékenység többünk szemében eléggé 
reménytelen vállalkozásnak tűnt. Mindaz, amit a magyar geofizika, elsősorban a 
szeizmikus műszerfejlesztés terén elért, és ami jelentősen hozzájárult a magyar 
geofizika jelenlegi külföldi elismertségéhez, nem kis mértékben Posgay Károly 
évtizedekig tartó, magas szintű működésének köszönhető.
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Ár»: 32,50 Ft

1. Telephelyi modellkút, amely 8.5” átmérővel triász mészkődolomit 
rétegsorba mélyült, 2 1 3 -8 0 3  m között nyitott, pozitív (karszt) 
víznívóval.

2. Gyors felfűtésű/lehűtésű szondavizsgáló kemence 5 m hosszú 
0,26 m átmérőjű eszközökre. A  rendszer . 20 °C-ról 260 °C-ra 
80 perc alatt fűthető fel.

3. Fúrómag vizsgálati laboratóriumok:

— hagyományos geológiai vizsgálatokkal (makro-, mikrofauna, 
vókonycsiszolatos ásványmeghatározás, röntgenspektrosz
kópia, szemcseelemzés),

— olajgeológiai mérésekkel (porozitás, áteresztőképesség, faj
lagos pórusfelület, kiszorítási vizsgálatok).

— karotázs laboratóriumi mérésekkel (sűrűség, akusztikus ter
jedési idő, fajlagos elektromos ellenállás, telítettségi kitevő, 
porozitás, formációfaktor összefüggés).

4. Mikroszonda modellezés: 3 X 2 X 1,2 m-es tartály, melyben sós
vízzel lehet elektrolit félteret előállítani, és a félteret (fél)henge- 
res felületekkel lehet két, illetve három részre bontani. Az egyes 
térrészek eltérő fajlagos ellenállásúak, de egymással konduktív 
kapcsolatban vannak.

A  berendezés lehetővé teszi tetszőleges, kisméretű szonda 
iszaplepény, illetve érintetlen zóna „érzékenységének” ki
mérését.

5. Az univerzális szelvényfeldolgozó rendszer képes tetszés szerinti 
fúrások anyagának fogadására; konkrét értelmező algoritmusok 
könnyen apükálhatók a rendszerbe. Az SZK FI vállakozik 
nem olajipari szelvények feldolgozására és értelmezésére is.

Részletesebb felvilágosítással Jutási Béla főosztályvezető (tel.:
802-114) szolgál.

MAGYAR SZÉNHIDROGÉNIPARI 
KUTATÚ-FEJLESZTÖ INTÉZET
2443 Százhalombatta, Pf. 32.
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