
a nemzetközi szervezetekben betöltött vezető szerepével kapcsolatos utazásait 
mindig felhasználta tudományos vitákra, baráti kapcsolatok ápolására is. 
így jutott el számos alkalommal, utoljára 1985-ben az ionoszféra, magnetosz- 
féra szemináriumra hazánkba is.

A potsdami Geomágneses Intézet számos átszervezése során egyre nagyobb 
területek irányítását bízták rá, s végül, amikor 1983-ban az NDK Tudományos 
Akadémiája professzorrá nevezte ki, az Asztrofizikai Intézetben a nap-föld 
fizikával foglalkozó főosztály vezetője lett.

Hazájában számos magas kitüntetésben részesült, több nemzetközi szer
vezetben választották meg különböző funkciókra, így elsősorban a Nemzetközi 
Geomágneses és Aeronómiai Asszociáció szervezetében töltött be jelentős 
szerepet. 1986-tól az NDK Rádiófizikai és Rádiótechnikai Nemzeti Bizottsá
gának (URSI) elnöke is volt.

Hatalmas munkabírásáról mintegy 150 tanulmánya és 220 előadás tanús
kodik, amelyek jelentős része vezető nemzetközi folyóiratokban jelent meg, 
nagyon sok különböző nemzetiségű társszerzőkkel. Az emlékére írott vers a 
kalugai utcán siető alakját említi, de éppilyen otthonos volt Sopronban, Szófiá
ban, Prágában, Leningrádban, mindenhol barátok köszöntötték. Most egy 
kicsit tanácstalanul állunk, mi lesz kezdeményezéseivel, hiszen az 1990-ben 
Magyarországon rendezendő magnetoszféra téli iskola terveit is még vele 
készítettük.

Kedves Christian barátunk, emlékedet megőrizzük.
Bencze Pál— Verő József

Könyvismertetés
Tänczer Tibor: Muholdmeteorológia

A könyvet az Akadémiai Kiadó jelentette meg. Ez jelzi, hogy tudományos 
elmélyültségű munkáról van szó. Terjedelme 272 oldal. Ez mutatja, hogy a 
szerző a szakterület átfogó leírására vállalkozott.

A könyv 11 részre tagolódik, beleértve a bevezetést is. Ez utóbbiból érdemes 
felidéznünk a műholdas mérések meteorológiai jelentőségét:

— olyan áttekintésben mutatják egyes meteorológiai elemek területi elosz
lását, amelyre más mérések nem adnak lehetőséget,

— a megfigyelés egységes műszerrel és módszerrel történik mindenütt, 
tehát nincs szükség a műszerek és módszerek eltéréseiből adódó különbségek 
kiküszöbölésére,

— az adatgyűjtés gyors, közvetlenül számítógépbe vihető az adatfolyam,
— olyan mérések is elvégezhetők műholdról, amelyeket a felszínről vagy 

a levegőből nem tudtunk elvégezni.
A könyvet elsősorban a szinoptikus meteorológiai szemlélet hatja át, azaz az 

időjárás fő jellegzetességeinek a műholdképek segítéségével történő vizsgálatát 
mutatja be, de természetesen nem hiányoznak a műholdas észlelési technika 
fizikai és geometriai vonatkozásai sem. Fizikailag a műholdas meteorológiai 
észlelések a távérzékelés egy területét jelentik, azaz a mérési hely és a mérő
eszköz egymástól távol van, közöttük a kapcsolatot valamilyen sugárzási 
tér hozza létre. A műhold által észlelt értékeket hozzá kell rendelnünk (a fel
színen vagy a légkörben) ahhoz a helyhez, amelyre vonatkoznak. Ez az ún.
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földrajzi azonosítás, amely megköveteli a műhold mozgásának és a leképezés 
geometriájának pontos ismeretét.

A szerző ismerteti a két alapvető meteorológiai műholdtípust: a geostacio- 
nárius és a kvázipoláris pályán működő rendszereket. A geostacionárius holdak 
a Föld forgásával szinkronban keringenek, így az Egyenlítő valamely pontja 
felett állni látszanak. Az általuk beállított Föld-részletről félóránként tudnak 
képet adni, így az ottani időjárást gyakorlatilag folyamatosan mutatják. A 
poláris holdak egyazon hely fölé naponta kétszer jutnak, közben letapogatják 
az egész Földet, legsűrűbben a sarkvidékeket.

A felhőzet különböző fajtáinak megjelenését számos szép ábra szemlélteti. 
Megtanulhatjuk felismerni a különböző felhőket műholdas képeik alapján. 
A felhőrendszereket kialakító időjárási folyamatok és a felszín hatása jól 
felismerhető a jellegzetes felhőzetéről. Ezek részletes szinoptikus elemzése 
a könyv fő értéke.

A nagymennyiségű műholdas felhőészlelés lehetővé tette a műholdas felhő- 
klímamitológia kialakulását. Ennek módszereiről, lehetőségeiről szóló fejezet 
az éghajlatkutatás sok más területe számára nyújt értékes segítséget.

Könyve végén szerzőnk az észlelések leghatékonyabb feldolgozási eljárásá
ról, a digitális kiértékelés módjairól, lehetőségeiről ír. Ezen az úton jóval több
féle és pontosabb feldolgozást végezhetünk, mint a csak vizuális hasznosítással, 
noha az ember gyors felismerőképességét különleges esetekben nehéz géppel 
helyettesíteni. A digitális kiértékelés teszi lehetővé derült időkben készült 
infravörös felhőképek alapján a felszín hőmérsékletének térképezését.

A legutolsó, a l l .  fejezet, a meteorológiai műholdsorozatok teljes leírását, 
adja, a fellövés dátumával együtt, tehát a műholdas meteorológiai észlelési 
technika rövid történetét ismerteti.

Összefoglalva: a könyv a meteorológiai műholdtechnika és a műholdszinop- 
tika tudományos és részletes áttekintésével az első magyar nyelvű szakkönyv, 
amely nélkülözhetetlen a szakterület kutatói, az előrejelzést végző meteoroló
gusok és az egyetemi hallgatók számára.

Major György

L. Hatton, M. H. Worthington, J. Makin, Seismic Data Processing Theory and 
Practice Blackwell Scientific Publications, 1986.

A kötet tartalmának zömét az Oxfordi és Londoni Egyetemen tarto tt elő
adások anyaga teszi ki, melyet a szerzők a kőolajkutató szeizmika tárgyköré
ben tartottak. Mivel a hallgatóság általában erősen eltérő geológiai, fizikai, 
matematikai alapokkal rendelkezett, a szerzők törekedtek, hogy a matematikai 
részletek mennyiségét minimalizálják és minél jobban a szemléletességre 
támaszkodjanak. Ennek ellenére feltételezték, hogy az olvasó tisztában van a 
differenciál és integrálszámítás alapjaival, a Fourier sorozatok és mátrix 
algebra elemeivel, beleértve a sajátvektor — sajátérték számítást, valamint a 
főtengely transzformációkat.

A szerzők tudatában voltak, hogy számos témát más, kiváló szakkönyvek 
sokkal részletesebben tárgyalnak. A könyv megírását főleg az a meggyőzés 
ösztönözte, hogy adottnak véve egy jól felszerelt számítógéphez való hozzáférés 
lehetőségét, elsősorban gyakorlati tanácsokra és útmutatásra van szükség
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ahhoz, hogy ezeket az eszközöket a lehető legelőnyösebben lehessen felhasz
nálni.

Az 1. fejezetben egy tipikus szeizmikus feldolgozó központ hardver eszközei
vel ismerteti meg az olvasót. A 2. fejezet az idősorozatok analízisének elméleti 
alapjait tekinti át; Fourier analízis, konvolució, szűrők, minimum fázis, Hil
bert transzformáció, szűrő tervezés, spektrum analízis stb. A 3. fejezet a 
szeizmikus feldolgozás valamennyi fontos műveletét áttekinti, beleértve a 
3D-s feldolgozást is. A migráció műveletét külön tárgyalják a 4. fejezetben. 
A napi rutinfeldolgozás során jelentkező tipikus problémák megoldásainak 
rendszerezése és leírása e kötet legérdekesebb része a két fejezetben. Az 5. 
fejezet az inverzió elméletét és alkalmazásait tekinti át a lehető legérthetőbb 
tárgyalásra törekedve. A szeizmikus tomográfia algoritmusait kivéve legtöbb 
mini és mainframe számítógép rendelkezik ezekkel a szubrutin könyvtárakkal, 
melyekkel valamennyi, a fejezetben leírt művelet megvalósítható.

A kötetet mindvégig az egyszerű tárgyalásmód és a kitűnő minőségű szemlél
tető ábrák nagy mennyisége jellemzi. Figyelemre méltó, hogy ez az egyetemi 
tankönyv feldolgozza az utóbbi évek szinte valamennyi modern kutatási 
eredményét, így a bevezetés mellett kiválóan alkalmazható szakmai tovább
képzésre és kézikönyv gyanánt is. A kötetet feladatgyűjtemény és index 
egészíti ki.

Késmárky István

Könyvismertetés

Az üledékes medencék átfogó földtani-geofizikai vizsgálata a szakma egyik 
legaktuálisabb problematikájává vált. Ezért felfokozott érdeklődésre számi- 
hatnak a medenceanalízissel, ül. annak részterületeivel foglalkozó tudományos 
munkák, összefoglaló monográfiák. A Springer-kiadó egyszerre két értékes 
művet adott ki idén e tárgykörben, amelyek a magyar földtani kutatás szak
embereinek figyelmére is feltétlenül érdemesek.

Lefort, Jan-Pierre: Basement Correlation Across the North Atlantic,
ISB N  0—387—18794—4, 3—540—18794—4 148 pp. 77figs.

A munka a kevésbé imert francia és spanyol szakirodalom adatait is fel
használva végez sokoldalú korrelációt Észak-Amerika, Európa és Afrika föld
tani szerkezetei között. A geológiai, geofizikai és geokémiai ismeretek szintézise 
a vizsgált területtől elvonatkoztatva is példaadó módszertani anyag.

Naeser, D. Nancy, McCulloh, H. Thane Eds: Thermal History of Sedimentary 
Basin s
ISB N  b—387—96702—8, 3 -5 4 0 —96702—8 319 pp. 187figs.

A kötetben az American Association of Petroleum Geologists 1985 évi kon
ferenciája keretében megtartott az egyik szimpózium előadásait gyűjtötték 
össze. Az anyag jól szerkesztett és a tárgymutatóval, valamint 17 szakdolgozat 
mindegyikét kísérő bőséges szakirodalmi jegyzékkel kiegészítve szinte monog
ráfiaként alkalmazható.

Dr. Deres János
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R. Haenel — L. Rybach — L. Stegena: Handbook oi Terrestrial Hest — Flow 
Density Determination. ( A földi hóáramsúrúség meghatározásának kézikönyve), 
Cluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London, 1988. X I V + 486 old. 
186 ábra ( részben térkép) és nagyszámú táblázat. Megjelent a ”Solid Earth Scien
ces Library,, sorozatban.
ISB N  szám: 90227258896.

A tudományok történetében gyakran jelentkeznek korszakok, amikor mind 
a kutatás, mind a gyakorlati alkalmazások terén gyors és intenzív fejlődés 
jelentkezik és az egyre nagyobb anyag áttekintése szinte lehetetlenné válik. 
Ilyenkor felmerül olyan összefoglaló munkák szükségessége, melyek rendszeres
sé téve közérthetően mutatják be a legújabb eredmények létrehozta állapotot. 
Ilyen esetnek vagyunk tanúi napjainkban a geo termika elmélete és gyakorlati 
alkalmazásai terén és amint az előszavában A. E. BECK, az IHFC (Interna
tional Heat Flow Commission — Nemzetközi Hőáram Bizottság) elnöke 
elmondja, ilyen rendszerezési feladatot old meg kitűnően az itt bemutatandó 
könyv a szakterület kiváló művelőinek szerkesztésében.

A mű 10 főfejezetre oszlik. A már említett előszó után az első fejezet (R. 
HAENEL—L. RYBACH—L. STEGENA) Bevezetés címmel rövid áttekintést 
ad a tudományág jelentőségéről és történeti fejlődéséről Olato és Aristoteles 
korától napjainkig. Az ezt követő 2. fejezet (címe: A geotermika alapjai/R. 
HAENEL—L. RYBACH—L. STEGENA). A szerzők itt részletesen tárgyalják 
a hővezetés és konvekció elméleti alapjait és a használatos numerikus módsze
reket, külön alfejezetben terjeszkedve ki a véges differenciák és a véges elemek 
módszerének alkalmazására (1—58 old.). A 3. fejezetben A.E. BECK—N. 
BALLENG a kőzetek eredeti hőmérsékletének meghatározását tárgyalja. 
(85 old.) A szerzők itt részletesen kiterjeszkednek az alkalmazott műszerekre 
és a mérési eljárásokra, a műszerekben használt szenzorokra és módszerekre, 
a különböző méréshelyeken (fúrólyukak, tavak, tengerek) szükséges speciális 
eljárásokra.

A 4. fejezet (A.E. BECK — L. RYBACH és C. CLAUSER) termális tulaj
donságokkal foglalkozik (konduktivitás, diffuzivitás, hőtermelési sebesség, 
opacitás)

Az 5. fejezet (W.G. POWELL — D. S. CHAPMAN— N. RALLING és 
A. E. BECK) a kontinentális hőáram -sűrűséggel foglalkozik, míg a 6. fejezet 
(E. E DÁVID) ugyanezt az óceánokra vizsgálja.

A 7. fejezetben (V. CERMAK és R. HAENEL) tollából áttekintést kapunk 
a geotermális térképezésről. A fejezet ajánlásokat is tartalmaz a tökéletesítésre.

A 8. fejezet tárgya (H. POLLACK — I. H. SASS és D. STROMEYER) a 
kéreg és köpeny geotermikája. Ezen belül külön foglalkoznak a litoszféra 
termális rezsimével és lefelé folytatással is.

A 9. fejezetben a geotermika különböző kutatási területekkel való kapcsola
tairól és gyakorlati alkalmazásokról van szó. S. UYEDA a geodinamikai 
kapcsolatokat fejti ki, F. MOMGELLI és R. HAENEL a gyakorlati geotermi
kus kutatásról számolnak be, L. Stegena paleogeotermikával G. Delisle pedig 
a mérnöki ipari alkalmazásokról ad számot.

Végül a 10-ik fejezetként G. ZOTH és R. HAENEL tollából a hővezetés 
elméleti tárgyalásával kapcsolatban táblázatokat tartalmaz, valamint szá
mítógépes programot a 4. 3. 3-as alfejezethez. Ugyanitt kapunk bőséges iro
dalmi felsorolást, de az egyes fejezetek és alfejezetek befejezéseként mindenütt 
szintén találunk irodalomjegyzéket. Szerző- és tárgymutató fejezi be a könyvet, 
mely célkitűzésének és feladatának kitűnően megfelel és melynek forgatása 
minden szakembernek melegen ajánlható.

Tóth Géza 
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Beszámoló külföldi munkavállalásról

15 hónapos külföldi tanulmányi utamat (post doctoral fellow-ship) a Sas
katchewan Egyetem Geológiai Tanszékén (Saskatoon, Kanada) töltöttem. 
A látogatásra dr. Hajnal Zoltán professzor hívott meg. Az előzményekhez 
tartozik, hogy hozzászóltam a Geophysics ,,short notes” rovatában egy korábbi, 
a sebességbecslések megbízhatóságával kapcsolatos cikkéhez (történetesen ez 
volt az én doktori dolgozatom témája is).

Az 1986-ban átadott új intézet észak amerikai viszonylatban is kiválóan 
fel van szerelve és kitűnő oktató és kutató gárdával rendelkezik. Az egyetem 
Geológiai Tanszékén geofizikus képzés is folyik. A képzés különösen erős oldala 
a geológusokra is kiterjedő alapos számítástechnikai gyakorlat. A Tanszék 
önálló DFS-V terepi műszerrel, számos terminállal ellátott VAX 11/785 szá
mítógéppel, szeizmikus feldolgozó programcsomaggal, grafikus munkaállo
másokkal és mikrogépes laboratóriummal rendelkezik (a különféle hálózatok
hoz való hozzáférés lehetőségeit nem is említve). A geofizikus hallgatók az 
egyik gyakorlat keretében például önállóan feldolgoztak egy szeizmikus szel
vényt! A nyári szakmai gyakorlat keretében a Tanszék saját szeizmikus mé
réseket is végzett. Jellemzően Hajnal professzor rugalmasságára és arra a 
törekvésre, hogy az oktatás versenyképes legyen, a ,,Seismic Data Processing 
Theory and Practice” (lásd a könyvismertetés rovatban) című könyvet még a 
megjelenés évében a Saskatchewan! Egyetemen tankönyvként kezdték el hasz
nálni.

Kinttartózkodásom alatt két nagyobb témán dolgoztam. Az egyik egy 
Kanada legészakibb részén, a sarkkörön túl, a kontinentális shelf felett úszó 
(3x5 km nagyságú, 40 m vastag), tengeráramlások által hajtott jégtáblán 
mért, rendkívül zajos, ,,pegleg” többszörösükkel terhelt kéregkutató szeizmi
kus adatrendszer újrafeldolgozása volt. Ilyen jégsziget, amely elég szilárd 
ahhoz, hogy repülőgéppel le lehessen rá szállni, körülbelül 30 évenként törik 
le a poláris jégsapka széléről. Az észlelést egy 120 csatornás, 3.5 km hosszú, 
jégbe fagyasztott geofon rendszerrel végezték. A robbantásokat 110 m mélyen, 
a jégbe fúrt lyukakon letöltött töltetekkel végezték, a sziget sodródási sebessé
gétől függően 5—20 percenként. Az újrafeldolgozást a korábban elvégeztetett 
ipari feldolgozás sikertelensége (nekik nem volt rá egy egész évük. ..) és az 
adatrendszer nagy értéke és megismételhetetlensége miatt tartották szükséges
nek. A munkát közvetve a Kanadai Geological Survey megbízásából végeztem. 
A munka során nagyon hasznos tapasztalatokat szereztem a bonyolult három- 
dimenziós szeizmikus adatok feldolgozásában, melyet Magyarországon is 
alkalmazni fogunk a következő években. A munka a navigációs adatokat tartal
mazó fájlok rendezésével és téképezéssel kezdődött. Később egyes szakaszokra 
szabályos 3D feldolgozás készült. A legnagyobb problémát a nagyon erős 
(100—200 m-es tengermélység miatti) többszörösük jelentették. Ezek csilla
pítására, illetve kivonására a meglevő programok mellé új programokat kellett 
kifejleszteni.

A munka érdekes verseny légkörben folyt, a Kanadai Geological Survey 
egy másik egyetemnek is kiadta ugyanezt az adatrendszert kontroll céljából. 
A két jelentés végül jól kiegészítette egymást. A kutatás fő érdekessége az volt, 
hogy erről a területről más adat még alig áll rendelkezésre a mostoha földrajzi 
viszonyok miatt.
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A gondos feldolgozás és a kifejlesztett többszörös kivonó program alkalma
zása után készített szelvényeken demonstrált minőségjavulás hatására a 
Geological Survey elhatározta (az egyébként igen költséges) mérések foly
tatását. Mivel a terület geofizikai szempontból csaknem teljesen ismeretlen, 
érthető, hogy a gyenge anyagminőség ellenére is fontosnak tartják a további 
adatgyűjtést.

A másik munka egy Vancouver Szigeten keresztül mért, a szubdukciós 
zóna fölött dőlés irányban mért kéregkutató Vibroseis szelvényen végzett 
speciális intervallum sebesség becslés volt, mely a geológiai modell felépítésén 
folytatott vitához szolgáltatott egy ,szeizmikus érvet” . Az első eredményekről 
az 1987 nyarán Vancouverben tarto tt CCSS (Commission on Controlled Source 
Seismology workshop, Whistler) találkozón számoltunk be. Mindkét munkából 
publikáció készült.

Ezenkívül 1987 tavaszán részt vettem a Kanadai Geofizikusok Egyesületé
nek (CSEG) kongresszusán is. Érdekes, hogy az előadásokkal egyidőben tartott 
műszerkiállításon a szupergépek mellett a mikrogépek is milyen komoly 
geofizikai programcsomagokkal voltak képviselve. A legújabb 32 bites model
lek valóban egy minigép teljesítményével rendelkeznek az íróasztalon. A már 
szintén kapható tömbprocesszor kártyákkal kiegészítve, (áruk 2000 $ körül 
mozog) ezekkel már lassan szeizmikus feldolgozást is lehet végezni. A trend 
egyértelműen az, hogy a kiértékelési és a feldolgozási tevékenység a szakmán 
belül egyre inkább közeledik egymáshoz.

összefoglalom  néhány további fontosabb szakm ai tapasztalatom at

A számítógépes kultúra fejlődését mindenek előtt a számítógép hálózatok 
térhódítása jellemzi. A vezetékkel összekapcsolt vállalati hálózatok és a nor
mál telefonvonalat használó modemek és egyéb távadatközlési rendszerek 
alkalmazása teljesen általános. A szeizmikus feldolgozást egyre nagyobb 
számítógép kapacitás és a teret nyerő interaktivitás jellemzi. Az új program- 
rendszerek lényegesen rugalmasabbak, több feldolgozási variációt produkál
nak az igényeknek megfelelően. A szeizmikus modellezés is az ipari méretű 
alkalmazás stádiumába lépett. A számos feldolgozási variáns miatt fontos 
a „szoft” szelvény készítés (azaz a kimenet többnyire csak képernyőn jelenik 
meg) és a számítógépes grafika alkalmazása.

Feltűnő, hogy a feldolgozás fejlődése mögött a kiértékelés sem maradt el. 
A több szakterület együttműködésére különösen nagy súlyt helyeznek („pros
pect team concept” ). Az olajkutató vállalatok szakmai életére jellemző, hogy 
az új kutatási céloknak megfelelően (ti. a szerkezeti csapdák lassan elfogynak, 
és ezek kutatására irányuló technika elavulttá válik) a geológus — geofizikus 
gárdájukat átképezték a szeizmikus sztratigráfia (azaz a rétegtani csapdák 
kutatásának) ipari alkalmazására. Azóta a meddő fúrások arányát tovább 
sikerült csökkenteniük. Egyes szakemberek véleménye szerint több olaj van 
sztratigráfiai csapdákban, mint szerkezetiben. A vállalatoknak minél több 
széles látókörű („explorationist” tipusú) szakemberre van szüksége elszige
telődő specialisták helyett. Az egyetemek is ezt az ipar részéről jelentkező 
igényt igyekeznek kielégíteni.

Ezt a folyamatot és a korszerűbb geológiai szemlélet kialakításának fon
tosságát jól példázza egy kelet kanadai tengeri olajmező (Hibernia) felfedezé
sének története. Az első kutatásokat végző vállalat több igen költséges meddő 
fúrás után sikertelennek minősítette a kutatást és felhagyott a további erő-
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Ära: 32,50 Ft


