
meghatározhatók a számítógépes szimuláció
val.

— A szerkezeti maximumoknak csak egy része 
esik migrációs útvonalba, vagyis a módszer 
nem egyszerűen a maximumokat keresi, hanem 
a produktívnak várható zónákat különíti el.

— A migrációs útvonalak meghatározásának meg
bízhatóságát az ismert szénhidrogén elfordulá
sok igazolják, mivel a területen eddig megismert 
kőolaj- és földgázelőfordulások mindegyike az 
SM--eljárással kimutatott perspektivikus terüle
tekre esik, még a kicsiny készlettel rendelkező 
telepek esetében is, ezért újabb felhalmozódáso
kat is csak a migrációs útvonalakhoz kapcsol
ható csapdákban, vagyis az eljárással prognosz
tizált helyeken lehet remélni.

— A migrációs útvonalak ismerete, azoknak 
viszonylag kis területi kiterjedése, hatékonyan 
koncentrálja a részletes előkutatási igényeket.

— Az eljárás alkalmazásával a sztratigráfiai kuta
tások optimális helye is megadható.

— A perspektivitás viszonylag széles mélység
zónához kapcsolható néhány száz métertől 
4000 m körüli mélységig a CH-val telített mig
rációs útvonalak helyzete alapján.

— Az előkutatások számára eddig kevésbé ismert 
új területek jelölhetők ki az SM--eljárás alapján.
Összefoglalva a fentieket megállapítható, hogy 

az SM-módszer alkalmazásával a perspektivikus 
szénhidrogénkutatási területek, illetve a részletes 
előkutatásra, rejtett csapdák szeizmosztratigráfiai 
kutatására legalkalmasabb helyek kijelölhetők. 
A számítógépes szimulációs eljárás az új adatrend
szerek mellett széleskörűen felhasználja a területre 
vonatkozó korábbi geofizikai és geológiai ismerete
ket, a morfológiai, a litológiai, a tektonikai stb. 
térképeket, amelyeket rendszerben alkalmaz és

ezáltal minőségileg új eredményeket ér el. Az el
járást ezideig a jelenlegi statikusnak vett földtör
téneti állapot modellezésére használtuk fel, de a 
módszer alkalmas süllyedéstörténeti folyamatban 
vizsgált dinamikus modellezésre is a különböző 
geológiai időpontoknak megfelelő felületi térkép- 
sorozatok felhasználásával.

Az SM-eljárásban alkalmazott iterációs vizsgá
latok rámutattak, hogy a kiindulási mennyiségek 
(pl. a generálódott -mennyiség, a migrációs 
veszteségek stb.) kismértékű változási olyan követ
kezményekkel járnak, amelyek előre nem becsül
hetők a felhalmozódási helyeken, a bonyolult 
elágazásos számítási rendszer miatt. Szimuláció 
nélkül a migráció követhetetlen.

Végül megállapítható, hogy a szénhidrogén- 
genetikai és a migrációs veszteségi adatok ismereté
ben az SM-eljárás a prognosztika egyfajta módsze
re is lehet.
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Könyvismertetés
A Lecture Notes in Earth Sciences sorozat 27. köte
teként jelentette meg a Springer kiadó az 1988. 
márciusában Karlsruheben tartott azonos tárgyú 
szimpózium előadásait, melyek különösen geofi
zikusok, geológusok és környezetvédelmi szak
emberek számára érdekesek.

G.-P. Merkler, H. Militzcr, H. Hötzl, H. Armbrus- 
ter, J. Brauns (Eds):
Detection of Subsurf ace Flow Phenomena.
ISB N  3—540—51875—4, 0—387—51875—4,
514 pp, 254figs.

A 34 előadást tartalmazó kötet 6 részterületet 
ölel fel, melyek közül a spontán potenciál (PS) 
mérésekkel foglalkozó rész a legterjedelmesebb. 
Itt az elméleti alapoktól kezdve, a matematikai 
(analitikus), numerikus, laboratóriumi és nagy
terjedelmű modellkísérleteken keresztül a case 
history-kon át egészen a feldolgozás és kiértékelés 
részkérdéseinek tárgyalásáig szinte minden rész
lettel foglalkoztak az előadók. Ügy tetszik, hogy

ez a régi, egyszerű, de a most már sok mérési pon
ton huzamosabb ideig folytatott észlelések útján 
keletkező hatalmas adattömeg kezelését igénylő 
geoelektromos módszer a nagykapacitású személyi 
számítógépek térhódításával ismét előtérbe kerül.

Több előadásban ismertették a geoelektromos 
ellenállásmérések speciális alkalmazási lehetősé
geit a földalatti áramlások térképezésében mind 
gátak, mind hulladéktárolók közelében.

Sok tekintetben érdekesek a geotermikus méré
sekkel, alkalmazási módszerükkel foglalkozó elő
adások is.

A szimpózium alkalmából rendezett kerék
asztal megbeszéléseken kitértek a geofizikusok és 
talaj mechanikusok csapatmunkájára és az alkal
mazott módszerek egyedi és komplex felhasználá
sának metodikai problémáira is.

A jól szerkesztett és kitűnő minőségű ábra- 
anyaggal ellátott kötet aktuális ismereteket köz
vetít.

Dr. Deres János
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