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Szakfolyóiratokban, de a napi sajtó hasáb
jain is számtalanszor találkozunk azokkal a 
fantasztikusnak tűnő számítási eredményekkel, 
amelyeket különféle számítógépek segítségével
értek el.

Eltekintve a magfizika, a mesterséges égi
testek pályaelemei bonylult és gyors számítá
sától, egy-egy tröszt vagy nagyvállalat anyag- 
ellátását, irányító munkáit is számítógépekkel 
végzik.

Gazdasági életünknek ma már szinte nincs 
olyan munkaterülete, ahol számítógépeket ne 
alkalmaznának, illetve használatuk ne jelen
tene idő- és költségmegtakarítást. Vannak 
olyan munkaterületek is, ahol a számolás-tech
nika fejlesztése elengedhetetlen. Egyre inkább 
tért hódít a számítási feladatok teljes automa
tizálására való törekvés.

Az automatizálás megvalósítása azokon a 
munkaterületeken a legsürgetőbb, ahol nagy- 
mennyiségű adatot kell feldolgozni, vagy a 
számítások bonyolultsága jelent nehézséget.

Az a tapasztalat, hogy a földtani szakembe
rek körében nem eléggé ismert ez a terület, 
pedig a földtani kutatások során felmerülő szá
mításokát lehet és érdemes gépesíteni. Nagy 
eredményekről hallhatunk más területeken, de 
szakembereink nem tudják még, hogy mit vár
hatnak a számítások gépesítésétől.

Az alábbi munkánkban be szeretnénk mu
tatni a számítógépeket, melyiktől mit várha
tunk. Rá kívánunk mutatni, hogy a földtani 
kutatások területein érdemes és gazdaságos a 
nyilvántartás, a számítások gépesítése.

Nem járunk teljesen töretlen utón, mert egy
aránt vannak már külföldi és hazai tapasztala
tok is.

A Szovjetunióban és Csehszlovákiában, ahol 
számítógépek gyártása is folyik, foglalkoztak 
a földtani munkák során a számítógépek alkal
mazásával. Csehszlovákiában egyes nyersanyag
előfordulások készletszámításait, geodéziai szá
mításokat és néhány geofizikai számítást vé
geztek gépi úton. Lengyelországban is vannak 
próbálkozások.

Nálunk egyes geofizikai munkák számítását 
gépesítették, úgy, hogy ezen a téren már meg
felelő tapasztalatokkal rendelkezünk.

Folyamatban van egy javaslat kipróbálása, 
mely a készletszámítások átlagszámításának 
gépesítését tűzi ki célul. Ennek továbfejlesztése 
az éves és más nyersanyagmérlegek gépi úton 
történő összeállítása.

Végső cél a földtan területén az erre alkal
mas valamennyi munkafázis gépesítése révén 
a teljes automatizálás megvalósítása.

I. A gépi adatfeldolgozó és matematikai 
számító munkák

A számítások természetes és a megkövetelt 
pontosságától függően a számítások gépesíté
sére a gyakorlatban egyaránt alkalmaznak ana
lóg és digitális berendezéseket.

Az analóg gépek egy bizonyos adott számí
tási feladat fizikai analógiáját valósítják meg. 
A künduló adatok, valamint a végeredmények 
fizikai mennyiségek (pl. szögelfordulás, áram
erősség, feszültség stb.) formájában jelentkez
nek.

A digitális feldolgozó gépek az alapadatokat 
számjegyekből álló formában kapják, és a gép 
számjegyeken végzett műveletek segítségével 
oldja meg a feladatot.

Az analóg berendezések sok hasznos szol
gálatot tehetnek a gyakorlatban, de alkalmazá
suk általában csak speciális feladatra korláto
zódik, míg a digitális feldolgozó gépek alkal
mazási lehetősége univerzális, és pontosság te
kintetében felülmúlja az analóg berendezése
ket.

A jelen cikkünkben a továbbiakban csak a 
digitális feldolgozó berendezésekkel kívánunk 
loglalkozni, mert a földtani kutatások adatfel
dolgozási és számítási munkáinak gépi úton 
való végzéséhez ezek a gépek látszanak meg- 
lelelőbbnek.

Kétféle gépcsoportot különböztetünk meg:
1. adatfeldolgozó gépek,
2. matematikai számítógépek csoportját.

Az adatfeldolgozó gépek nagy tömegű alap
adat, statisztikai feldolgozását könnyítik meg, 
illetve teszik lehetővé. A matematikai számító
gépek általában kevés kiinduló adattal bonyo
lult számítások elvégzésére alkalmasak.

Azt, hogy milyen típusú számítógépet cél
szerű alkalmazni egy adott feladat megoldásá
nál, minden esetben külön mérlegelni kell. A 
geológia és geofizika területén jelentkező fel
adatok jelentékeny százalékban adatfeldolgozó 
jellegűek. Minthogy elsősorban ezen a téren 
rendelkezünk tapasztalatokkal, az adatfeldol
gozó gépeket és azok alkalmazási lehetőségeit 
kívánjuk részletesebben ismertetni.

A gépi adatfeldolgozást szervező munka előzi 
meg. A feldolgozás minden részletét előre pon
tosan ki kell dolgozni. Meg kell vizsgálni pl.. 
hogy milyen alapadatokra van szükség. Az 
alapadatokat úgy kell kiválasztani, hogy azok 
sokoldalú feldolgozást tegyenek lehetővé, de a 
rögzítésük minél kisebb munkát jelentsen.
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A gépi adátfeldolgozás annál gazdaságosabb, 
minél több szempont szerint használjuk fel az 
alapadatokat. A gépi feldolgozás viszonylag 
legköltségesebb és leglassúbb része u. i. az ada
tok rögzítése.

A rögzítendő alapadatok elrendezését csak 
az elvégzendő feladatok ismeretében és annak 
tanulmányozása után határozhatjuk meg. Mi
előtt a táblázatos formában közölt számok, 
esetleg szöveges adatok rögzítése megkezdődne, 
kívánatos, hogy tisztában legyünk teljes mér
tékig a gépi feldolgozás minden apró részleté
vel. Ehhez részletesen ismerni kell az adatfel
dolgozó gépeket és a feladatokat is. Természe
tesen az előkészítő szervező munkák általában 
két vagy több szakember, a feladatot és a gé
peket jól ismerő együttes munkájának az ered
ménye.

Az előzetes megbeszélések folyamán a kö
vetelményeket összhangba kell hozni a rendel
kezésre álló gépi berendezések nyújtotta lehe
tőségekkel.

A gépi feldolgozás megvalósítása általában 
több egymástól lényegesen eltérő módon is le
hetséges. A lehetséges megoldások száma ter
mészetesen annál nagyobb, minél bonyolultabb 
feladattal állunk szemben. A különböző feldol
gozási lehetőségek gazdaságosság és időszük
séglet szempontjából nagy eltérést mutathat
nak. A programozó, a kérdés előzetes tanulmá

nyozása alkalmával mérlegeli a különböző le
hetőségeket, és azok közül a legkedvezőbbet 
igyekszik kiválasztani. Ezt nem mindig sikerül 
az első feldolgozásig megtalálni. Az első fel
dolgozások rendszerint a tapasztalatszerzést 
szolgálják, s lehetséges az, hogy egy későbbi 
feldolgozás költségeit átszervezéssel néha 50— 
60%-kal is csökkenteni lehet.

A modern gépi adatfeldolgozó berendezések 
az automatizálást szolgálják, de nem gondol
kodhatnak a szakemberek helyett!

A hazai feldolgozó gépek már igen nagy le
hetőségeket nyújtanak az automatizálásban, 
mégpedig annál nagyobbat, minél jobban is
merjük azokat.

II. A hazai adatfeldolozó és matematikai 
számító berendezések

Az adatfeldolgozás gyakorlati végrehajtása 
közben adódó sokrétű munka automatizálására 
való törekvés kialakította az egyes munkasza
kaszok gépi berendezéseit.

Az automatikus feldolgozás előfeltétele az, 
hogy az alapadatokat gépi feldolgozásra alkal
mas formában rögzítsék. A jelenlegi hazai digi
tális berendezések lyukszalagra, ill. lyukkár
tyára rögzített adatokat dolgoznak 'fel (1-4. 
kép).
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1. kép. Lyukszalag

A lyukszalagon a programozó által meghatá
rozott sorrendben egymás után helyezhetők el 
az alapadatok és kódolt formában a program. 
Egy-egy adat számjegyszáma a gép felépítésé
től függően megszabott. Ez azt jelenti, hogy a 
gép tárolójában, amelyben az információkat

rögzítik, ha pl. 8 vagy 9 jegyű szám vihető 
be, akkor a kis számjegyekből álló számokat 
is zérusok beiktatásával, 8 vagy 9 jegyű számra 
kell kiegészíteni. A lyukszalag hosszát technikai 
tényezők korlátozzák.

2. kép. Lyukasztott filmszalag

A lyukszalagos bemenetelt elsősorban a ma
tematikai feladatok megoldására szolgáló gé
peknél alkalmazzák.

Nagytömegű adat nyilvántartásánál vagy 
sokoldalú, de nem túl bonyolult feldolgozás

nál a lyukkártya sok esetben előnyösebbnek 
bizonyul a lyukszalagnál. A lyukkártya külön
leges minőségű kartonlap, amelyen számháló
zatot találunk; ez a kártyafajtáktól függően 
80 vagy 45 oszlopból és 10 sorból áll.

8



m  ̂̂  X ....„ w„. ....  .
t f (  i t i i 1,1 < i § §  i i i 1 f m  1 9 9  ' t % i « t i* | f  ; " n " r r n

}  >  3 # 9  3 3 5 J  J  3 3 3 > J  3 3 1 J  3 3 § §  1 3  1 1 1 3 ) 1  § §  3 3 3 3 }

1 1 1 3 » # 0  1 1 1 1 ) 1 ) 1  § § .  1 1  S ,  1 1  1 »  1 0 0  }  >  1  i  I  1 *  1 0 0  3 I  3

^ 7  T 7 3 7 f 3 0 0 ' 3 3 7 3 3 3  7 0 0  3 7 3 7 3 7 3 7 0 0  7 3 3 7 7 •  f  ' 0 0  7

| í  2 $  6 ^  e í í n  w 1 I h % ^ Í % S í\ í A » Í í Í  » S í l » ^ t » S s i í  3 8 % t
P l ; :  #  •  0 ,  -'
| I 0 0 ' 1  t I < 1 f < 0 0  í 1 * » » » 3 7 0 0  7 » < 1 < t » 0 0  7 > 1 < l »
[3 3 1 0 0  3 3 3 1 3 3 3 3 0 0  3 3 3 3 * 3 3  3 0 0  * ' * *  3 * *  3 3 0 0  3 * 3 1 3
*333*00 3 * 3 3 » i  3 »00 * 3 r * 3 » 3 > 00 1* 3* 7* * *  00 5 « 3

• - 0 0  7

3. kép. Lyukkártya kerek lyukasztással

7 . 7 7 7 » 7 7 0 0  7 7 7 7 7 7 7 0 0 ?  í  7 J  7.  7 , 7 7 0  0  » _  7 .7 7 7

• * 0  * 0  « 0  *0<É *> * 0  ♦ 'Ék
<5 «  <8 58 & 51 s  P % M .T

HH
|WSlíÍ«*eB»68M6ft.«Cj>t7B88

yi i i i  1.1117í 7 i u n t  n i
:«$í*93**e*ce!.«eems *f#T .»  Sí J-* í? f  £ 7? «  H 

_JÍSfiHátíjí»#j,S'SSt»fí>ÍC&»ss'öi^iiSía:-'-• • 'r.” •
4. kép. Lyukkártya téglalap alakú lyukasztással

n m t i i i n u n m u m j  
2 2 í2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 l2 f fU Í £  
33 9333333333333 3j3 3333333 
( t l l K M M M U U M M M U
55 55 5555 5555 5885 55555 555

[3333351 *533*93  $ 3 3  3 jm t t l3  13
H Ű I M  |jt«4l|H4 |Ím *»)»«» *J»M 14
.5155 55$ 1^55 »ksS 5^55 5^55 5655 55 

iH lF m  015 $|I8I IjiSI l|S68 íj$S6 16 
n i  m i  Á i i t^ i i  rki irhi T i b i m

11 Ü  is itÜÉHM H8 8 3ő 86 3i8 3 8 39I  ̂ f  | ** £
sjj|»e9bp9á ;p9? íM s?c

Minták Haránton réteg Ml

J . M. a ? K y «' «— a 1*:ff.
M r m

1
dXJL~

%
£ &%?•

3333333333 33333
i t u u i u m i M i
5 5855 55555 55555 
*5888 >5686**55'
m n i n i i m r i m

i m i H H *  n

» » » » * »  í

8 8888 38888 8881 
S Í S S R  U  
m t8 > 8 M S 9 »9 i 99S*BSá«>9S9f.fc ■

h r  f i

5. kép. Előrenyomott lyukkártya mezőfelbontással

9



.w v

f OOOOtJíJ

s* *i^y?öS5í

jí i i t m m n m  1 n i m m i i h 1111111111i 11n i n 1 1 n
I  I  9 f  8 X 8 $  5 3

m
scoöőOsspöSaDasooe s j £ ooc oo

€

n t t m m
p i i  n i u i i m n n n  n  t ^ u m M m n m n n m n n . m m u m .I h  M M ág M I m « |
;  333333333Í2c ̂ ; •"*■ £

? 1111 tb i i\  11

3 j 3 ^ 3 p 3 | í j 3 3 2 3 J3 J3 3 3 8 X 3 V 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 i 3 3  33_33 33 3 333 333 33a 333 J3333
*4*444SU4H44 4 4 4 U 4 4 43 4 4 M 4 4 4 4 4 1 4 M  44 44 I4I4

1 965 55 55 55 55 55 53i8  55 55fcfeS55t55S5555£555555555555$555555: , ,5555f5 5S5fc55fe55

2 2 2 2 n n 2 2 2 U 2 Í M n

986383888 » » a « l > 6 » S 6 r s k W ^ W ^ é p g 6 f e j } é f f f l ,m g U 8 g W r f r O F 51|88s|6S6Í5-SSS8ep6SS6S63

* n n n n n n n f u m i i n i m i i m m i r n n r m m ij| Ai A. l Hl ■■ ■  ■ ■  ■  ■  ■■ ■■■■■
r s a'«s a ő aja sfe efa «te aiB ste íj te ete 8fe s|« s 3|e 8 e a

i M i i h n a n

m p m m m

mm
88888 8888888 88588 8 88 888 88 8 998 88 3 888:

I ^ I L J I I  I R R H I I M „  „  t  sí 4 s s s s
8 38 38 18 11 14 86 88)9 » •  9994 88 Í8S 88883Í99 88S3j98fi8 3áSips ,{. 9 a 8 ^ 8 ^  S

6. kép. Előrenyomott lyukkártya mezőf elbontással

:,y?*
CT

E E

i m n t J 7 M T j i n

55555555555

S e S 
‘S^ÍSSgSSíSS •»SS3r

mm i i

38838888 
R-í

A sorok a számok alaki, az oszlopok a hely 
értékének feleinek meg. A 10 sor felett még 
két sornak megfelelő helyet találunk a lyuk
kártyán. Ezek a helyek vezérlésekre, egyik 
kártyaállománynak a másiktól való megkülön
böztetésére, számok előjelének feltüntetésére 
használhatók fel. Hazánkban leggyakrabban a

80 oszlopos lyukkártyát használják (CAM, IBM, 
BULL gépeknél), de az Aritma gépparkok 45, 
ill. 90 oszlopos kártyával működnek (3-4. kép).

Az alapadatok rögzítése kártyaterv alapján 
történik. A kártya oszlopait mezőkre osztják. 
Egy mező annyi oszlopot tartalmaz, ahány je
gyű számot kívánunk ott maximálisan rögzí
teni (5-6. kép).

7. kép. Feliratozó gép. (IBM 552. tip. i

A kártyákba lyukasztott adatok a könnyebb 
áttekinthetőség kedvéért külön erre a célra 
szolgáló lyukkártyás (feliratozó) gép segítsé
gével (7. sz. kép) a kártyára kinyomtathatók.

Gyakran a kártyát számhálózat helyett a 
megfelelő rovatokkal nyomtatva, bizonylatnak

8. kép. Kártyalyukasztó gép. (1MB 026 tip.)
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9. kép. Elektronikus rendezőgép. (1MB 083. tip.

is használhatjuk. Kitöltés után ugyanabba a 
kártyába lyukaszthatunk. A szöveg két szám
sor közé "kell essen, nehogy a lyukasztást ol
vashatatlanná tegye. Az ilyen kártyát kettős 
szerepe miatt dual-kártyának nevezik.

Az adatfeldolgozás alapművelete a kártyák 
lyukasztása. A lyukasztási munkát nagyrészt 
kézi eljárással végzik lyukasztógépek alkal
mazásával (8. sz. kép). A 80 oszlopos kártyák 
lyukasztását (SZÁM, IBM, BULL) oszlopon
ként! lyukasztógéppel végzik, amely a kártyába 
téglalap alakú lyukakat készít. Az Aritma tömb 
lyukasztógépekkel 45 oszlopos kártyából kiala
kított 90 oszlopos kártyákat lehet lyukasztani, 
ezek a kártyákba kerek lyukakat vágnak. A 
80 oszlopos kártyákba oszloponként 12 lyukasz
tási lehetőség van.

A legegyszerűbb lyukasztógépeken a kártya 
12 lyukasztási lehetőségnek megfelelően 12, va

lamint a „kidobás” és az „oszloptovábbítás” 
billentyűi találhatók.

A korszerűbb lyukasztógépeken az oszlopok 
átugrását, az átmásolást, a szám vagy szöveg
lyukasztásra való átkapcsolást, az értékes szám
jegyek előtt a zérók elhelyezését billentyű 
nyomással, kapcsolóval, ill. pr^gramkártyával 
vezérlik. A programkártyán rögzített feladato
kat a lyukasztó személy helyett a gép automa
tikusan végzi el. A programkártya kicserélésé
vel egyszerűen és gyorsan lehet más munkára 
átállni. •

A lyukasztandó kártyákat a lyukasztógép 
automatikusan adagolja és rakja le. A korszerű 
lyukasztógépeken alkalmazott elektroncsöves 
berendezések a munka sebességét és biztonsá
gát fokozzák.

A kártyák lyukasztásának az ellenőrzése el
engedhetetlen. Az alapadatokat össze kell ha-
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f
sonlítani a kártyába lyukasztott adatokkal. Az 
ellenőrzést általában kontrollgépek segítségével 
végzik, de ismeretesek más ellenőrző munka- 
módszerek is. A kontrollgépek külső felépíté
sükben hasonlóak a lyukasztógépekhez, de 
ezekkel lyukasztást nem végezhetünk, ííanem 
a már lyuka ztott kártyákat ellenőrizhetjük. A 
gép egy let »ző szerkezet segítségével ellenőrzi, 
hogy a kártyában már lelyukasztott adatok 
azonosak-e az ellenőrző által billentyűzött ada
tokkal. Hiba esetén az oszloptovábbítás, elma
rad, más gépeknél jelzőlámpa gyullad ki, vagy 
búgó hang hívja fel a figyelmet az eltérésre.

A lyukasztások ellenőrzése után megindul
hat a rögzített adatok alapján a feldolgozás. 
Minthogy általában a feldolgozásnál lényeges 
az adatok sorrendje, a lyukkártyák az adatok 
hordozói is, a legtöbb esetben feldolgozásra kö
tött sorrendben kell kerüljenek.

A rendezést rendezőgépek segítségével vé
gezzük (9. sz. kép). A rendezőgép leérzi a

10. kép. Kártyalyukasztó (aritma tip.)

11. kép. Másoló lyakasztógép. (IMB 514. tip.)

kártyák lyukasztását, s a lyukasztással tárolt 
adatok alapján továbbítja a kártyákat a meg
felelő rekeszekbe. A rendezőgép szétválogató 
tevékenységével a gép kezelője csoportosíthat
ja, sorrendbe helyezheti a kártyákat. A gép 
magas teljesítménye (20—60.000 kártya/óra) 
biztosítja a kártyák nagy tömegének gyors 
rendezését. A rendezéssel egyidőben kártya- 
számlálást is végezhetünk, ha a ~ rendezőgép 
számolószerkezettel van felszerelve.

A rendezőgép munkáját egészíti ki, ill. ellen
őrzi a válogatógép. A feldolgozás előtt a válo
gatógép segítségével lehet meggyőződni arról, 
hogy a rendezés hibátlanul törtenik-e meg. 
A válogatógépnek két kártyaadagolóia van, s 
ezek segítségével két azonos szempont szerint 
rendezett kártyaanyagot egy anyaggá válogat 
össze.

Azokat a kártyákat, amelyeknek nincs a 
másik kártyaállományban megfelelője, a gép 
külön rekeszbe helyezi. A hazai válogatógépek 
teljesítménye 14—28.000 kártya/óra.

A lyukasztott kártyákról sok esetben máso
latot kell készíteni. Ezt a munkát kézi lyukasz
tógépek segítségével is el lehet végezni, ha 
azokon kártyamásoló berendezés található, de 
sokkal gazdaságosabban készíthető másolat a 
másoló lyukasztó (doppler) gépekkel (10-11. sz. 
kép).

Míg a kézi lyvfiasztógépek oszloponként vég
zik a lyukasztást, a másoló lyukasztógépek so
ronként. A doppler gép teljesítménye 6.000 
kártya'óra. A másoló lyukasztógépek segítségé
vel megoldható a feldolgozáshoz szükséges ada
tok gépi átmásolása is a kártyacsoportok elé 
rendezett vezérkártyákról a tételkártyákba.

A doppler gép kiegészítő egysége lehet más
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«
13. kép. Számítógépcsoport. Elektronikus ferritgyűr űs számítógép a hozzákapcsolt táblázó és sorozat

másoló (lyukasztó) géppel. (1MB 628, 421, 565 tip.j

\

14. kép. Vezérlő berendezés. (Aritma típ.)

lyukkóxtyás adatfeldolgozó gépeknek is (tabu- 
látor, elektronikus számítógép).

Fontos feladat a lyukkártyás adatfeldolgozás 
eredményének nyomtatásba való közlése. A 
táblázógépek a gépi feldolgozás eredményeit 
táblázatos formában kinyomtatják (12. sz. kép).

A tabuiá torok, tulajdonképpen írómű szerke- ' 
zettel ellátott számológépek, a lyukkártyából 
automatikusan készítenek kimutatásokat. Ha 
szükséges, minden kártyából kiírják a lyukasz
tott adatokat. Egymás után adagolt kártyákból 
összeadhatók, kivonhatok, összehasonlíthatók a 
lyukasztott adatok. A már kiírt összegből a 
gép mechanikus számolói és tárolói segítségé
vel újabb többfokozatú összeget tud képezni.
A táblázógépek szöveget és számokat is tudnak 
írni. Teljesítményük a legkorszerűbb hazai gé
peknél eléri a 9.000 sor/óra kiíró sebességet.

Az IBM 421-es táblázógépnél pl. lyukszala
gos továbbító szerkezet végzi a sorhúzást és 
az űrlaptovábbítást. Mechanikus számolói 120 
számhely kapacitásra növelhetők.

Az egy családba tartozó táblázógép és másoló 
lyukasztógép összekapcsolható egymással, vagy 
még ezen felül az elektronikus számítógéppel 
is. Ebben az esetben a kártyák adagolása a 
táblázógépen keresztül történik. Az adatok fel
dolgozásában az elektronikus számítógép is 
résztvehet. Így pl. a nálunk alkalmazott IBM 
421-és táblázógép és az IBM 565-ös másoló 
lyukasztógép egymással, sőt még az IBM 628-as 
elektronikus számítógéppel is összekapcsolható 
(13. sz. kép). De más típusú gépcsoportok, pl. 
az Artima gépcsaláddal is hasonló kapcsolást 
lehet végezni. A megkívánt műveletek végre
hajtását a programozás szerint a bonyolult ve- 
zérlöberendezes biztosítja (14. sz. kép).

A számítás részeredményeit nemcsak kiírja 
a táblázógép, hanem a másoló lyukasztógép 
azokból új kártyákat is tud automatikusan 
lyukasztani, ha a további gépi adatfeldolgozás 
megkívánja.

Az elektronikus számítógépek közül az IBM 
628-as, vagy BULL típusú, elsősorban adatfel
dolgozási feladatok megoldására alkalmas. Ezek 
a gépek az aritmetikai műveleteket, elktronikus
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sebességgel decimális számrenszerben végzik.
Az előbbi számítógép

műveleti sebessége: 0.000180 sec.
összeadás, kivonás 180 mikro sec.

szorzás 14580 mikro sec.
osztás 17460 mikro sec.

sebességgel történik.
A hozzáférési idő 180 mikro sec. időt tesz ki.
A kapcsolható programlépések száma 160.
Minden lyukkártya leérzékelése után olyan 

bonyolult feladat megoldására képes az elek
tronikus számítógép, amelyen pl. egyszerre 40 
db 8 jegyű decimális szám szerepel, és az uta
sítások száma elérheti a 160-at. Minthogy a gép 
logikai döntéseket* is tud végezni, a program
lépések ismételhetők. Tehát a fokozatos köze
lítés elvén alapuló eljárások programozhatok, 
s így lehetséges, hogy egy feladat megoldásá
hoz a számítógép kártyánként esetleg többszáz
ezer műveletet is végrehajtson.

III. A földtani munkák gépesítési kérdései

A földtani kutatások nyilvántartási és szá
mítási munkáinak gépesítése végső célként a 
teljes automatizálásra irányul. A teljes auto
matizálás nemcsak egyes nyilvántartási vagy 
számítási munkák gépesítését jelenti, hanem 
azt is, hogy a gépekkel lehetséges észlelési 
munkáktól is mentesítsük a kutatókat. Ter
mészetesen még hosszú időnek kell eltelnie 
addig, amíg a teljes automatizálást meg le
het valósítani. Vizsgáljuk meg mégis, hogy 
milyen feladatok vannak ezen a téren, és a 
feladatok közül melyeket tudjuk most vagy a 
közeljövőben megvalósítani.
• Első lépésként tekintsük végig, hogy a föld
tani kutatások milyen munkafázisokra oszt
hatók. A következő nagy csoportokat különböz
tethetjük meg:

t e l j e s  a u t o m a t i z á l á s  
észlelés, nyilvántartás, rendszerezés, feldolgozás 

kiértékelés
Ezek közül a munkafázisok közül a nyilván

tartást, rendszerezést nagyobb, a kiértékelést 
pedig kisebb mértékig máris, vagy belátható 
időn belül gépesíteni tudjuk.

A gépesítésnek igen nagy akadálya, hogy 
a földtani kutatómunkák szervezete széttagolt, 
nem egyszer párhuzamos munka folyik.

Csak az adatok nyilvántartását vizsgálva, ki
tűnik, hogy pl. a központi adattár sem való
sult meg mindezideig teljes mértékben.

Külön adattára van az egyes iparágaknak. 
Bár ez még áthidalható nehézség volna, mert 
a nyilvántartás egységesítése esetén jó. de nem 
okvetlen fontos az, hogy központilag tárolják 
is a dokumentumokat. Sokkal nagyobb akadály, 
hogy az adatszolgáltatás nem teljes, a fellel
hető adatoknak csak egy részére terjed ki.

Utasítások szabályozzák ugyan a központi 
adattár részére a dokumentumok küldését, még-

r; m megy ez a folyamat olyan gördülékenyen, 
hogy további szervező munka nélkül az egész 
ország földtani adatainak központi nyilvántar
tását és rendszerezését meg lehessen valósítani.

Egy-egy iparág vagy szaktárca területén 
sincs megszervezve az egységes adatgyűjtés és 
nyilvántartás. A földtani alapadatok és alap- 
vizsgálatok, valamint a geofizikai, kőzetfizikai 
paraméterek vizsgálata is pl. külön vonalon 
fut. A földtanilag, ásványkőzettanilag, kémiai
lag megvizsgált mintákon nem végzik el a kő
zetfizikai vizsgálatokat. Viszont a geofizikai, 
kőzetfizikai vizsgálatoknak alávetett mintákon 
a földtani vizsgálatok maradnak el. Más vonat
kozásban is hasonló nehézségekkel találkozunk, 
ha a gépesítés és automatizálás szempontjából 
vizsgáljuk a kérdést.

Mindezek árra mutatnak, hogy a gépesítés 
először egy-egy szakterületen belül valósítható 
meg, csak ezután egységesíthető országosan. 
Bár az adatok egységes központi nyilvántar
tása — ha tárolása nem is — elképzelhető.

A szakterületenkénti munkák gépesítését is 
azonban egységes elvek, egységes jelölési, nyil
vántartási rendszer szerint kellene megoldani. 
A további fejlesztés és országos szintű egysé
gesítés így volna legkönnyebben és leggazda
ságosabban megoldható. Munkánkban a ké
sőbbiek folyamán ismertetett szempontokat 
ennek a megoldásnak a jegyében mutatjuk be.

A nyilvántartás, rendszeres feldolgozás, ki
értékelés gépesitésének aránylag könnyebben 
leküzdhető szervezési és megoldható gépesítés
szervezési akadályai vannak. A teljes automa
tizál ás azonban már az észlelésnél kezdődik. 
Az észlelések, illetve az adatok megszerzése 
csak megfelelő műszerezettséggel lehetséges.

A nagyobb probléma, műszereket kell szer
keszteni, melyek az adatokat a további gépesí
tés feltételeinek megfelelő módon regisztrál
ják.

Ismereteink szerint még nem alkalmaznak 
ilyen műszereket. Egyedül geofizikai vonalon 
van kezdeményezés arra, hogy a szeizmikus 
észlelési adatokat megfelelő transzformáló be
rendezéssel a számítógépek nyelvére fordítsák 
át, és ezzel a számításokat, valamint a kiérté
kelést közvetlen gépi úton elvégezzék.

Sajnos egyelőre tehát le kell mondanunk 
a teljes automatizálás megvalósításáról. Mégis 
meg kellett említenünk, mert a fejlődés előbb- 
utóbb szükségszerűen előírja megvalósítását. 
Ezt szemelőtt tartva kell a nyilvántartási, ren- 
szerezői, feldolgozási és kiértékelő munkák 
gépesítését megszervezni, hogy annakidején 
minél kevesebb átszervezésre legyen szükség. 
A teljes automatizálást tehát egyelőre nem 
tudjuk megvalósítani, ezért azokkal a munka- 
területekkel kell foglalkozni, amelyeken a gé
pesítés megvalósításának van lehetősége.

A mellékelt táblázatban munkaterületenként 
és munkafázisonként vázoltuk a gépesítésre 
váró feladatokat.
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Mészáros—Zilahi számítógépek cikk.

Munkaterület

1

Geológiai
Geokémiai
őslénytani
Hidrogeológiai

Geofizikai
Kőzet
mechanika

Talaj-

mechanika

Kutatás-műszak 
kutatás gaz
daságosság

Kutatás és ter
melésföldtani 

segédmunkák

Nyilvántartás

2

Asványkőzettani, ké
miai, geokémiai, ős
lénytani, hidrogeoló
giai vizsgálati ered
mények

Különféle módszerű 
geofizikai mérőállo
mások adatai.

Kőzetíizikai paramé
terek

Talajmechanikai kő- 
zetszilárldsági ada
tok

Kutatási eszközök 
(gép, szerszám, mű
szer) technikai haté
konysági alapadatai

i  j,

Fúrások nyilvántar
tása (adatai), fúrások 
és egyéb mintaanyag 
(mintaraktár, mű
szer)

Szakkönyvek és ki
adványok (könyvtár 
és irattár). Geodéziai 
alappontok topográ
fiai és geológiai tér

képek nyilvántartása 
(térképtár)

Rendszerezés

3

Legkülönfélébb 
szempontok 

( szerint
i a ,

feldolgozás 
követelményeinek 

megfelelően

l

Feldolgozás

4

Minőségi stb. átlag- 
számítások, térkép.

őslénytani stb. variá
ciós számítások.

Elemelterjedési szá
mítások.

Prognosztikus készle
tek megállapítása.

Korrekciók, redukciók, 
statisztikus össze-

I

függések kimutatásai, 
modellezés.

Kőzetmechanikai ta
lajmechanikai tér

képszerkesztés
/

Kutatási eszköz (gép, 
szerszám, műszer)

szerkesztés, kutatási 
módszerek kidolgo

zása

Kimutatások, tájékoz
tatók, a nyilvántar
tott állomány jobb 

kezelhetőségére, 
használhatóságára 

Geodéziai területszá
mítások, vonatkozási 

pontok kimutatása és 
megadása.

Topográfiai térkép

Kiértékelés

5

Földtani, ősföldrajzi, 
elemelterjedési, hid
rológiai stb. térkép- 
szerkesztés.

Legreményteljesebb 
kutatási területek ki

választása és rang
sorolása.

Készletek megállapí
tása, kimutatása.

Mérések geofizikai, 
földtani értelmezése, 
korreláció.

Mérnökgeológiai tér
képkészítés

Legalkalmasabb és 
leggazdaságosabb 
módszerek, gépek, 

műszerek kiválasz

tása
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A táblázat csak a földtani munkák szem
pontjából kívánja bemutatni a teendőket, ko
rántsem törekszik arra, hogy pl. a geodéziai 
munkák gépesítési lehetőségeit taglalja. Nem 
törekszik a táblázat arra sem, hogy valamennyi 
lehetőséget és munkafeladatot felsorolja.

A bemutatott néhány szempont is rámutat 
viszont arra, hogy igen sok megoldásra váró 
feladat és kihasználatlan lehetőség van szakmai 
területünkön.

Ezek a feladatok és lehetőségek belátható 
időn belül a rendelkezésre álló eszközökkel 
megvalósíthatók.

Fel kell hívnunk azonban a figyelmet arra, 
hogy táblázatunk rovatai nemcsak vízszintesen 
függnek össze egymással, hanem különösen 
a kiértékelési rovat szempontjából függőlege
sen is. A földtani kiértékelés, a geofizikai ku
tatás, műszaki és egyéb eredmények felhasz
nálása nélkül elképzelhetetlen. Ezért kell erre 
felhívni a figyelmet, mert láthatjuk ebből is, 
hogy a nyilvántartásban szereplő alapadatok
kal megfelelő rendszerezéssel és felfogással a 
legvégső kiértékelésig el lehet jutni. Közben a 
megfelelően beállított gépek végzik a munkát. 
A feldolgozás, kiértékelés érdekében a vízszin
tes rovatok munka-kartonjai között is meg kell 
teremteni az összefüggést.

A következő fejezetben néhány példával kí
vánjuk bemutatni, hogy milyen módon volna 
megoldható, vagy ahol már van megoldás, ho
gyan oldották meg a gépesítést.

IV. A földtani munkák adatai nyilvántartásának 
és rendszerezésének lehetőségei

A földtani, őslénytani, geofizikai, hidrogeo
lógiai kutatások évente az adatok ezreit pro
dukálják a különféle vizsgálatok során. A föld
tani kutatások egyik igen fontos területe a 
földtani anyagvizsgálat. Újabban nagy erővel 
megkezdődött a nyomelemek, ritkafémek rend
szeres kataszteri felvétele. Nyersanyagkutató 
és vízkutató fúrások ezrei mélyülnek évente az 
országban. Ezekenek az adatoknak nyilvántar
tása és rendszerezése nem megoldott, pedig 
gépesítésük kézenfekvő és gazdaságos feladat.

A vizsgálatok eredményeit részben a Köz
ponti Adattárban, különféle vállalatok és intéz
mények dokumentációs tárában, publikációk
ban lehet megtalálni. Rendszerint azonban 
csak igen kis hányaduk hozzáférhető és fel
használható.

Kétségkívül sokat segítettek ezen a téren 
az összefoglaló földtani jelentések, amelyek 
minden vizsgálati adatot részletesen közölnek 
a feldolgozott területről. Már azért sem lehet 
teljes azonban az ezen az úton öszegyűjtött 
adatmennyiség, mert a jelentések még hosszú 
idő múlva fognak minden számbajöhető terü
leten elkészülni. De azért sem, mert igen sok 
olyan terület lesz, amelyről jelentést nem ké

szítenek, vizsgálatok tömkelegét azonban ígen.
Pillanatnyilag nem is lehet felmérni, évente 

hány különféle vizsgálat készül. Ha meggondol
juk, hogy egyedenkénti költségük nem egyszer 
többszáz forintos nagyságrendű, nem kétséges, 
hogy ezek nyilvántartásával, rendszerezésével, 
közrebocsátásával foglalkozni kell.

Az évenként összegyűlő adattömeg rendsze
rezése és nyilvántartása fontos és nehéz fel
adat. Az óriási tömegre való tekintettel a nyil
vántartást lyukkártyás rendszerrel volna érde
mes megoldani. A nyilvántartás egyben adat
tárolás is lehet, vagyis a kartotékokban a vizs
gálati eredmények is feltüntethetők.

A lyukkártyás rendszer azzal az előnnyel is 
jár, hogy bármilyen kívánt szempont szerint 
rendszerezett adatok táblázó géppel nyomtat- 
hatók, és ezáltal közkinccsé tehetők. A gépesí
tés révén meg lehetne takarítani az egyes in
tézmények adattáraiban búvárkodásai, keresés
sel eltöltött fáradságos munkákat.
a) Földtani, őslénytani, kémiai, geokémiai stb. 

vizsgálati eredmények nyilvántartása 
és rendszerezése.

A fúrási és egyéb mintaanyag rendszerint 
nemcsak makroszkópos, hanem részletes ás
ványkőzettani, őslénytani, vegyi vizsgálatra 
is kerül: Sokszor felmerül az adatok más szem
pontok szerinti csoportosításának szükséges
sége. Lyukkártyás adattárolás esetén a szor
tírozó gépek nagy sebességgel kiválogatják a 
sokezer adatból az éppen megkívántat.

A különböző vizsgálatok nyilvántartására a 
kartopokat egységesíteni lehet. A karton első 
22—25 rovatát a mintaszám, helyzetmegjelö
lés stb. számára kell fenntartani. A többi rovat 
a vizsgálati eredmények feltüntetésére szolgál, 
a következő kartoték-terv szerint:

Azonosítási, helymegjelölési rovatok (22—25). 
minta jele, száma
minta neme (fúrási minta kézipéldány, 

résminta stb.) 
koordináták 
község (kódolva)
kőzetfajta (üledékes, tűzi, metamorf) 
kőzet megnevezése (kódolva).

Vizsgálati eredmények rovatai (55—60) 
ásványos összetétel, vagy 
kémiai összetétel, vagy 
kőzettani összetétel stb.

A vizsgálati fajtákat a kártyák színezésével, 
vagy megfelelő beütéssel lehetne jelezni. Ter
mészetesen a vizsgálati fajtának (vegyi, ásvány
kőzettani) megfelelő előre nyomtatott kártyá
kat kellene alkalmazni.

Az országban több mint 30 ezer mélyfuratú 
kutat tartanak nyilván, és ennél jóval nagyobb 
a talajvízkutak száma. Az adatok nyilvántar
tása, rendszerezése igen nagy munkát jelent. 
Ha figyelembe vesszük, hogy az adatokat rész
letesen feldolgozzák, kiértékelik, kézenfekvő az 
a gondolat, hogy az adattárolást gépi feldolgo
zásra alkalmas módon kellene megoldani.
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A vízfeltáró fúrások és kutak adatai tárolá
sára az alábbi kártyarendszert ajánlhatjuk: 

helymegjelölésre szolgáló adatok 
vízadó réteg helye 
vízadó réteg anyaga (kódolva) 
nyugalmi vízszint 
üzemi vízszint 
vízhozam 
depresszió 
fajlagos vízhozam 
kitermelt víz hőfoka 
talphőmérséklet 
a víz gáztartalma 
rétegsor és karotázs vizsgálat 
kivizsgált vízadó rétegek 
vegyvizsgálati adatok (Na Ca Mg, Fe, Mn, 

Nh4, Cl, HCO3, SO\ NO3 oxigén stb.).
A lyukkártya segítségével mód nyílik a víz

földtani szakvéleményező és kiértékelő munka 
megkönnyítésére, mert a szükséges adatok ki
választását és rendszerezését a szortírozó gé
pekre lehet bízni.

De ezen túlmenően a szakvéleményező mun
ka további segítséget kaphat, ha az alapkár
tyák felhasználásával, az elektronikus számoló
gépet a legmegfelelőbb megoldás kiválasztásá
hoz igénybe veszik.

A víztartó rétegek megoszlásának, leterhelt
ségének vizsgálatánál, a vízföldtani, vízkészlet
számítási térképek megszerkesztésénél ugyan
csak megkönnyíti és meggyorsítja a munkát 
az adatok kártyákon történő tárolása és gépi 
rendszerezése.
b) Geofizikai, kőzetmechanikai, talajmechani

kai vizsgálati eredmények nyilvántartása 
és rendszerezése

Geofizika, kőzetmechanika, talajmechanika 
vonatkozásában a következők szerint látjuk az 
adatnyilvántartás és rendszerezés gépi úton 
való megoldását.

Az egyes geofizikai mérőállomások adatait, 
legyenek azok mágneses, gravitációs vagy más 
módszerű mérések, hosszas számítási munká
val értékelik ki. A kiértékelés — mint később 
látni fogjuk — szintén gépesíthető.

A geofizikai adatok lyukkártyás rendszerben- 
való tárolása nemcsak adatnyilvántartást jelent, 
hanem a további számítások, vizsgálatok alap
kártyái is ugyanakkor. A helymeghatározási 
adatokon kívül, melyek a mérőállomás helyéről 
adnak felvilágosítást, a mérési eredmények rög
zítésére 50— 60 sor áll egy kártyán rendelke
zésre.

Igen fontos területe' a geofizikai kutatásnak 
a kőzetfizikai alap paraméterek megállapítása 
és rendszerezése.

Évente tekintélyes mennyiségű mintát vizs
gálnak meg. Megkönnyítené a felhasználást 
és a kiértékelést egyaránt, ha az alábbi terv 
szerint lyukkártyás rendszerben tárolnák az 
adatokat. A kártya a következő lenne:

a minta megjelölésére és helymeghatáro
zásra szolgáló adatok

adatszerzési mód
térfogatsúly
porozitás
fajlagos ellenállás 
szuszceptibilitás 
terjedési sebesség 
rugalmas állandók 
rádióaktív jellemzők 
kőzetfajta 
kőzet kora
vegyi és ásványtani összetételre vonat

kozó adatok.
A bányászat, de az építőipar területén is 

évente sok kőzetmechanikai vizsgálatot végez
nek. Ezeket az adatokat egy-egy bánya, na
gyobb Ipari létesítmény tervdokumentációjá
ban rögzítik. Általános kiértékelésükre nem 
igen kerül sor, mert nem hozzáférhetők és az 
adattárolási rendszerből kifolyólag sem jól ke
zelhetők.

Ha csak azt vesszük figyelembe, hogy egyre 
sürgetőbb feladatként jelentkezik az ország át
tekintő és részletes mérnökgeológiai térképei
nek szerkesztése, már azért is szükséges volna 
ezeknek az adatoknak megfelelően kezelhető 
nyilvántartása.

A jó rendezhetőség és a területenkénti, kő
zetfaj tánkénti, mélység szerinti stb. kiértéke
lés érdekében a lyukkártyás adattárolási rend
szert ajánlhatjuk a kőzetmechanikai vizsgála
tok rendszerezésére is, az alábbi kártyaterv 
szerint:

a minta megjelölésére és a helymeghatáro
zásra szolgáló adatok 

törő- és nyomoszilárdság 
folyási határ 
plasztikus index 
nedvesség
egyéb kőzetmechanikai paraméterek
kőzet-megnevezés
kőzet kora
vegyi és ásványtani összetételre vonatkozó 

adatok.
c) Műszaki munkák és gazdaságossági vizsgá

latok egyes fázisainak gépesíthetősége.
A földtani geofizikai adatok nyilvántartásán 

túlmenően a kutatások műszaki adatai nyilván
tartásának gépesítése, ill. lyukkártyás rend
szerrel való végzése előnyösen megoldható. A 
fúrások előhaladásának, a fúrhatóság, géptípu
sok függvényében, vagy egyéb más szempontú 
vizsgálatoknak megfelelően megválogatott ada
tokkal, országos és területetnkénti rendszeres 
értékelése jóval rövidebb időn belül és kevesebb 
munka felhasználásával megoldható, ha az 
adatokat lyukkártya rendszer szerint rögzítik.
d) A földtani kutatásokat kisegítő munkák 

gépesíthetősége.
Ebben a csoportban foglaltuk össze az adat

tári dokumentációs, fúrási és egyéb minta
anyag, szakkönyvtár nyilvántartási és rendsze
rezési feladatok gépesítési lehetőségeit. Ebben
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a fejezetben kívánjuk továbbá felhívni a fi
gyelmet a kiegészítő tudományok, mint pl. a 
geodézia, földtani munkáknál alkalmazásra ke
rülő adatai nyilvántartásának és rendszerezé
sének gépesíthetőségére.

A fúrások dokumentációjának nyilvántartá
sára és rendszerezésére a M. Áll. Földtani In
tézet Adattárában tettek már lépéseket. Ki
dolgoztak egy kartoték fajtát, amelyen a fú
rást jellemző sok hasznos adat van. Formailag 
és rendszerében azonban ez a kartoték nem 
alkalmas arra, hogy bárminemű gépesítésnél 
fel lehessen használni. Lassú kézi szortírozás
sal, lapozgatással kereshetők ki a megfelelő 
kartonok. Bár összerakásra nincs szükség, mert 
a rendszer hátrányára dobozban, nem kivehető 
módon vannak a kartotékok rögzítve.

E helyett a kartoték rendszer helyett alkal
masabbnak látszik a lyukkártyás megoldás, az 
alábbi kártyaterv szerint (5. sz. kép): 

fúrás jele, száma 
koordinátái X, Y, Z 
koordináták rendszere 
község
fúrás jellege (szén, érc, ásvány, víz, szer

kezet stb.)
fúrás rendszere (mag, teljes szelvényű) 
fúrás adattári jele, száma 
harántolt rétegek kora 
harántolt hasznosítható anyagok 
vizsgálatok és dokumentációk lerakási 

számai.
Ezeket az adatokat megfelelően előrenyomott 

fejlécű kártyákon rögzítik, és géppel a belyu
kasztott adatokat a fejléc megfelelő rovatába 
belenyomják. Ez által az adatok közvetlenül 
is leolvashatók. Egyes adatokat, mint pl. a 
koordináták rendszere, község neve stb. megfe
lelően kódolni kell. Más adatokat, mint pl. a 
fúrás jele, betűvel lehet jelölni, nincs szükség 
kódolásra.

Az adattári gyakorlatban azért előnyös a 
lyukkártyás rendszer alkalmazása, mert ily 
módon a kártyákat egy rendező géppel órán
ként 20—40 ezer darabos óránkénti sebesség
gel a legkülönbözőbb szempontok szerint lehet 
rendezni. A kártyákat nem kell újból sorba- 
rakni. A sebességet még tovább lehetne fokozni 
azzal, hogy ha a kártyákat előre rendezve és 
jelölve (pl. nyersanyagok szerint) tárolják. így 
csak azt a köteget kell kiemelni és rendsze
rezni, amelyik adataira éppen szükség van.

A lyukkártyás adattári nyilvántartásnak 
azonban csak akkor van értelme és gazdasági 
haszna, ha valóban nagytömegű adat áll ren
delkezésre, és főleg nagy forgalmat kell lebo
nyolítani. Kis forgalom esetén nem érdemes 
rendező gépet igénybe venni és üzemeltetni.

Ezt a kérdést esetünkben részleteiben kelle
ne megvizsgálni. Véleményünk szerint az adat
tár távlati terveiben már szerepelhet az adat
tári nyilvántartásra a lyukkártyás rendszer 
bevezetése.

Első lépésként „randloch” rendszerű adattári 
nyilvántartást ajánlunk. Szélein lyukasztott 
kartotékok ezek. A használatban a kívánt szem
pontok szerint rudak és tűk segítségével a 
megfelelő adatokat tartalmazó kartotékok a 
többi közül kiemelhetők. A kártyákat így nem 
kell ismételten sorba rakni, vagy sorba rakva 
tárolni. Gyorsan történik a szükséges kartoté
kok, illetve adatok kiválasztása, nincs szükség 
a hosszadalmas keresgélésre.

A fúrások másik igen fontos alapdokumen
tuma a fúrási mintaanyag.

Az országban különféle vállalatoknál kisebb- 
nagyobb mintaraktárakban van elhelyezve azok
nak a fúrásoknak az anyaga, amelyeknek írásos 
és rajzi dokumentumait a Központi Adattár
ban tárolják.

Szükség volna arra, hogy az adattár ne csak 
a dokumentumokat tartsa nyilván és tárolja, 
hanem a mintaanyagot, ha nem is tárolja, de 
legalább nyilvántartsa. Különben az a törekvés, 
hogy nagy központi, vagy legalábbis központo
sított mintaraktárakat hozzanak létre. Ennek 
megvalósítására már az első lépéseket meg is 
tették.

Abban az esetben, ha nagy központi minta
raktárak lesznek, ezeken belül is érdemes a 
nyilvántartás ésszerűsítésével, esetleg gépesíté
sével foglalkozni. Addig azonban csak a minta
anyag központi nyilvántartását kellene meg
valósítani lyukkártyás módszerrel, melyhez a 
kártyaterv az alábbi lenne: 

minta jele, száma 
fúrás jele, száma 
koordináták (X, Y, Z) 
koordináták rendszere 
község
mélység m-től m-ig 
minta jellege (mag, furadék) 
egyéb speciális szempontú jelölések

Egyelőre ezen a téren sem látszik kifizető
dőnek a lyukkártyás rendszerű nyilvántartás 
bevezetése, csupán a dokumentációk nyilván
tartására is ajánlott randloch (peremi lyukas 
kártya) rendszer.

A fúráson kívül egyéb forrásokból származó 
mintaanyag is elhelyezésre kerülhet a központi 
mintaanyag-raktárban, vagy vidéki filiálékban. 
Ezt a mintaanyagot ugyancsak az ajánlott kar- 
totékolási rendszerrel lehetne nyilvántartani. 
Csak a helymeghatározási rész változna, és 
esetleg megfelelő jel-beütéssel lehetne jelezni, 
hogy nem fúrás, hanem más mintáról van szó.

Területi mintaraktárak és központi minta
raktár vagy csak területi mintaraktárak rend
szere esetén a M. Áll. Földtani Intézetben mű
ködő Adattárban a minták központi nyilvántar
tása is megvalósulhatna. A nyilvántartó kar
tonokat két példányban kellene elkészíteni. Az 
egyik helyben maradna, a másik a központba 
kerülne. Á második kártyát másoló lyukasztó 
géppel lehetne előállítani.

Az adatok nyilvántartását néhány főbb cso
portban ismertettük, de még számtalan rejtett
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tartalék van. Olyan terület, amelyen előnyö
sen lehet alkalmazni a lyukkártya rendszerű 
adattárolást. Különösen ott van jelentősége a 
lyukkártyás adatnyilvántartásnak, ahol sok 
adatot kell feldolgozni és rendszerezni, és eze
ket az adatokat sűrűn felhasználják. Továbbá 
azokon a területeken, ahol az adatokat további 
kiértékelésre is bocsátják. Utóbbi esetben te
hát nemcsak az adatnyilvántartás oldható meg 
gazdaságosan és előnyösen, hanem a további 
munkákat is gépesítve lehet elvégezni ugyan
azon kártyák felhasználásával.

V. Számítógépek alkalmazása a földtani
munkák gépi feldogozásának kiértékelésében

Az előbbi fejezetben részletesen foglalkoz
tunk a földtani kutatások adatai nyilvántar
tásának gépesítési lehetőségeivel. Ebben a fe
jezetben azt vizsgáljuk meg, melyek a földtani 
kutatás azon területei, melyeken előnyösen 
lehet a gépesítést a kiértékelésnél felhasználni.

Mindazokon a területeken, ahol többféle 
adatból kell pl. a legmegfelelőbbet kiválasz
tani, vagy sok adatból kell végső összefogla
lást, számításokat végezni, önként kínálkozik a 
kiértékelés gépi úton való elvégzése.

így az alapkutatás jellegű földtani kutatások 
alkalmazásánál őslénytani variációs számítá
soknál, különféle földtani tényezők elterjedé
sének megállapításánál, pl. nyomelemek kő
zettani vagy kor szempontjából való elterje
désének értékelésénél.

Az ipari kutatások alkalmával a fúrási ada
tok kiértékelésének gépesítése nagyon meg
gyorsítja'a munkát. Egyre inkább az a tenden
cia, hogy nagy kapacitású bányákat nyissanak, 
de ezeknek a megkutatása rendszerint igen sok 
kutatólétesítménnyel történik. A sok kutatólé
tesítmény adatfeldolgozása pedig tekintélyes 
munkaidőt vesz igénybe.

Különösen akkor előnyös a gépi adatfeldol
gozás, ha az adatnyilvántartás is, tehát a fúrá
sok alapadatai hasznos telepvastagság, minő
ség stb. nyilvántartása is lyukkártyás rend
szerrel történik. Ebben az esetben a súlyozott 
átlagszámítások, a tömb készlete és az előfor
dulás készleteinek kiszámítása elejétől végig 
szinte egyfolytában gépesíthető. A fúrási adat
nyilvántartást szolgáló kartotékokon, vagy 
azok felhasználásával készült segédkartonokon 
a fúrási átlagszámítások könnyűszerrel elvé
gezhetők és rögzíthetők. Ezeket az adatokat 
tovább feldolgozva, a tömbre eső mélyfúrási 
adatokból a tömb készletei mennyiségileg és 
minőségileg meghatározhatók. Természetesen az 
egyes tömbök készletei azután az egész előfor
dulás készleteit is összességükben megadják. 
Ezeket a számításokat viszonylag egyszerű mó
don, rendszerező és táblázó gépeken lehet el
végezni.

A készletkategóriák megszabása továbbra is 
a geológus feladata marad, azonban a tömbök

megnevezésében, ill. a tömböket reprezentáló 
kártyákon a kategóriát fel kell tüntetni. Az 
összesítés során azután a tömbök lyukkártyáit 
megfelelően osztályozva, a kategóriánkénti 
készletadatok gépi úton meghatározhatók.

Egyéb szempontokat is lehet érvényesíteni. 
A “készletek minőségi és gazdaságossági szem
pontok szerinti kimutatása ugyancsak gépi úton 
elvégezhető, ha az egyes tömbök kártyáin eze
ket a szompontokat is jelöljük. Ugyanígy a 
készletek vastagság, mélység szerinti megosz
lása, minőségi megoszlása és csoportosítása, a 
kártyák rendezésével könnyűszerrel kimutat
ható.

Évente nagy feladatot ró a földtani szolgá
latokra az éves készletmérlegek összeállítása. 
Ennek a munkának a gépesítését részleteiben 
is kidolgoztuk. A szénbányászat területén pl. 
tröszti szinten az éves készletmérleg-munkák 
január hó 1-től március 15-ig tartanak és leg
alább — a többi személyzeten kívül — 4-5 
szakember vesz Benne részt.

Az Országos Földtani Főigazgatóságon az or
szágos készletmérlegek összeállítása mintegy 
0 hónapos munka, melynek rendszerező és 
számítási munkáit lehetne gépesíteni.

Megvizsgáltuk a kérdést, mely szerint a 
mérlegösszeállítás gépesítése akkor célszerű és 
gazdaságos, ha azt lyukkártya rendszerű számí
tásokkal oldják meg. Alapadatnak a készlet
számítási tömbök adatait kell tekinteni az 
alábbi kártyaterv szerint:

Megnevezés Kártyaoszlop
nyersanyag 4
részletesebb megnevezése 5— 6
medence 7
akna 8— 9
telep 10
tömb 11— 12
kategória 13
terület 14— 16
vastagság 17—20
térfogat* 21—25
átlagfaj súly 26—28
tonna* 29—34
kalória 35—38
hamu % 39—42
illő rész % 43—36
millió kalória* 47—52
tonna x hamu* 53—57
illő x tonna* 58—62
gazdasági felosztás 63
bányászati szempont 64
területi felosztási szempont

(működő, épülő stb.) 65
tömbből termelés 66—69
termelési veszteség 70—72
növekedés vagy csökkenés* 73—78
*-gal jelölt adatokat a gép számítja.

Ha ugyanis a gépesítést a tömbök összesí
téséből származó valamilyen későbbi számítási 
lépcsőből kezdenénk, és annak adatait tekinte
nénk alapadatnak, nemcsak a számítások gépe-
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sítésének gazdaságossága válna bizonytalanná, 
hanem elvesztenénk egy sor olyan előnyt is, 
amely a javasolt módszer alkalmazása esetén 
mutatkozik.

A készletmérlegek összeállítása, a jelenlegi 
gyakorlat szerint is több ütemben folyik. Áz 
első ütemben az egyes előfordulások (aknák, 
bányák) mérlegeit készítik el. Ezt követi a 
nagyobb területi egységek (medencék, trösztök, 
vállalatok) mérlegeinek összeállítása. A követ
kező lépés a nagyobb egységek mérlegei alap
ján azok országos ásványvagyon bizottsági fe
lülvizsgálata után az országos mérleg elkészí
tése.

A gépi feldolgozás két ütemben való végre
hajtást tesz lehetővé. Az első ütemben, a töm
bök adatait reprezentáló lyukkártyák alapján, 
egyidőben elkészülne az egyes előfordulások 
és nagyobb egységek mérlege. Ezeknek a mér
legeknek az OÁB által történt mérlegtechnikai 
szempontból való felülvizsgálata és az eset
legesen szükséges javítások keresztülvitele után, 
második ütemben az országos mérleg össze
állítása következne. Az országos mérleg ugyan
csak az alapkártyák, a tömbök kártyái felhasz
nálásával gépi úton állítható össze. A számítás 
lebonyolítása a következőképpen történne:

A készletbecslés alapját a tömbök képezik. 
A gépi feldolgozás érdekében minden tömb 
adatát egy-egy 80 oszlopos lyukkártyába rög
zítjük. A tömb-lyukkártyában minden olyan 
adatot fel kell tüntetnünk, amely a különböző 
kimutatások elkészítéséhez szükséges. Minthogy 
a készletszámítás mellett a készletek változá
sát is figyelemmel kívánjuk kísérni, minden 
olyan tömbről, amely az előző évben készlettel 
rendelkezett, ebben az évben is kell lyukkár
tyát lyukasztani, még abban az esetben is, ha 
jelenleg már nincs is készlete.

Azokról a tömbökről, amelyek az előző év
ben sem rendelkeztek már készlettel, nem kell 
lyukkártyát lyukasztani. Amennyiben több új 
tömb egy régi tömbből keletkezett, a régi 
tömbkártyát ki kell cserélni olyan lyukkár- 
tyákal, amelyek a múlt évi helyzetnek, de az 
új tömb bontásának megfelelően tartalmazzák 
a készleteket. Így minden tömbnek van egy 
idei és egy tavalyi kártyája is, kivéve a való
ban új tömböket, ezeknek csak új kártyájuk 
van.

A tömbök jelzései alapján adatfeldolgozó 
gépek segítségével lehet elkészíteni a haszno
sítható ásványi nyersanyagok készleteinek nyil
vántartását és az évi készletmérlegeket is. A 
rendező (szorter) gépek segítségével a kártyába 
lyukasztással rögzített szempontok" szerint tet
szőleges növekvő vagy csökkenő sorendben 
rakhatjuk a tömbkártyákat (pl. medence, akna, 
telep, tömb). A két évi anyag egymásnak meg
felelő tömbjeiből a válogató (kollátor) gép ké
pez párokat. Így a feldolgozásra a legmegfe
lelőbb sorrendbe kerül az anyag.

A szükséges számításokat elektronikus szá
mítógép (pl. IBM 628 típusú) végezheti el kor
szerű sebességgel. Az adatok bevitelét és az 
eredmények lyukkártyába lyukasztását olvasó
lyukasztó (doppler) géppel (IBM 565 típusú) 
oldható meg 3—5000 kártya/óra sebességgel. 
Az eredmények táblázatos kimutatását tabulá- 
torgepek (IBM 421-es típus) készíthetik el. A 
tabulátor az elektronikus egységgel is össze
kapcsolható, és az eredmények egyes esetek
ben anélkül, hogy azokról lyukasztott kártya 
készülne, táblázhatok.

A hasznosítható ásványi nyersanyagok kész
leteinek nyilvántartásához szükséges ún. 2. sz. 
mérlegtáblázat elkészítéséhez a tömbkártyákat 
a területükön folyt tevékenység szerint kü
lönválaszthatjuk (mélyfúrási kutatás, bányászat 
stb.). A tömbpárok készlet- és kategória válto
zásából elkészíthetők az aknák és a medencék 
kategóriák szerinti készletmérlege, mind a 
mélyfúrási, mind a bányászati kutatásoknak 
megfelelően.

Az ún. 3. sz. táblázat szempontjai (műrevaló, 
nem műrevaló, tartalék készletek) a tömbkár
tyán jelezve vannak (gazdasági felosztás). A 
tömbkártyákat a minőségi érték szerint cso
portokra bonthatjuk. Minden csoportra külön- 
külön adhatók meg a kimutatások a gazdasági 
felosztás szerint.

A lyukkártyába lyukasztott adatok igen sok
oldalú feldolgozását biztosítják az adatfeldol
gozó gépek, s így új szempontok szerinti ki
mutatások elkészítése is lehetővé válik.

Ennek a gépi számítási módnak igen sok 
előnye volna. Lerövidülne a készletmérlegek el
készítési ideje, nemcsak azért, mert a számí
tásokat a gépek sokkal gyorsabban végzik, mint 
az emberek kézi összeadó- és szorzógépeken, 
hanem pl. már azért is, mert elmarad a táb
lázatok gépelési munkája. Az eredmények elő
renyomott űrlapon táblázatosán, kinyomtatva 
kerülnek ki a számológépekből. Egy sor számí
tás gépi úton történnék. A tömbök alap
adatait kellene csak megadni (terület, vastag
sági, minőségi mutatók), köbtartalom, tonna, 
minőségi súlyozások kiszámítása gépi úton tör
ténne.

Ezenkívül a gépesítés azzal az előnnyel jár, 
hogy a számítások és mérlegek pontosak lesz
nek. A készletmegoldásokat a gép csak helye
sen tudja rögzíteni és kimutatni.

E mellett a készletváltozásokat ténylegesen 
tömbönként kell kimutatni, és ezáltal az alap
mérlegek minősége is meg fog javulni.

A jelentékeny munkaidőmegtakarítás mel
lett nagy jelentősége van annak, hogy a mér
legkészítési időszak igen lerövidül, ezáltal az 
országos tervező és operatív kivitelező szervek 
részére a készletadatok jóval előbb rendelke
zésre fognak állni.

A készletszámításokkal kapcsolatban a kész
letek felmérésén és kiértékelésén túlmenően 
egy sor más számítási munka szüksége is fel
merül. Így pl. a nagytömegben végzett minő
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ségi vizsgálatokat külső és belső ellenőrző vizs
gálatok végzésével kontrollálják. Az ezzel kap
csolatos számítások helyesbítési együttható ki
számítása ugyancsak gépesíthető.

A készletek megállapításához szükséges ku
tatási hálózat, ill. kutatólétesítmény sűrűség 
függ az egyes készletparaméterek (vastagság, 
minőség, mélység) változékonyságától. A vál
tozékonysági számítás viszonylag egyszerű mű
veletekből áll, azonban a nagytömegű számítá
sok miatt igen munkaigényes. Itt is lehetőség 
kínálkozik a munkaerő-megtakarításra, a variá
ciós számítások gépi úton történő elvégzése 
esetén.

Igen fontos kérdés a kondíciók helyes meg
állapítása. Gondos gazdaságossági számítások
kal lehet csak helyes képet alkotni arról, hogy 
melyek legyenek azok a határok, amelyeket a 
készletszámítások során a készletek szempont
jából elfogadunk. Nagyon sok szempontot kell 
itt figyelembe venni. Így pl., hogy milyen vas
tagságig érdemes lefejteni a készleteket. Ez 
függ a ráfordított költségektől, továbbá az ér
tékesítési lehetőségektől. Ugyancsak fontos kér
dés, hogy milyen minőségi határok között ér
demes már a nyersanyagot termelni, vagy mi
lyen mélységből gazdaságos felszínre hozni.

A sokféle variációs lehetőség közül az elek
tronikus számító gépek, a nem gépi úton tör
ténő számításokkal szemben szinte pillanatok 
alatt kiválaszthatják az optimális kondíciókat. 
Természetesen ennek a kérdésnek a lébonyo
lítása, programozása igen sokrétű és nagyobb 
előkészületet igénylő feladat.

A kutatások gazdaságossága egyre inkább 
előtérbe lépő probléma. Több oldalról vetődik 
fel ez a kérdés. Egyrészt úgy, hogy mennyi ku
tatólétesítményt érdemes a területen telepí
teni, mi az a kutatólétesítmény mennyiség, 
amely még gazdaságos, de ugyanakor az opti
málisan elvárható legtöbb adatot szolgáltatja. 
De felmerül úgy is, hogy milyen kutatási mun
ka a gazdaságosabb, ill. milyen kutatási esz
közökkel végezzék el az illető terület megku
tatását. Ezeket a variációs számításokat, ill. 
gazdaságossági számításokat is megfelelő prog
ramozás esetén a gépek nagy pontossággal és 
megbízhatósággal elvégezhetik.

Nagy jelentősége van a számítógépek alkal
mazásának a geofizikai kiértékelő munkában.

Az adatfeldolgozó gépeket többféle geofizikai 
feladat megoldására már eddig is felhasznál
tuk.

Szervezés szempontjából a legegyszerűbb fel
adatok a kiértékelő táblázatok öszeállítása. 
Ezekben az esetekben szinte kivétel nélkül gaz
daságos a számítógépek alkalmazása. Ezek a 
feladatok matematikailag jól vannak definiálva. 
Általában különböző bonyolultságú függvé
nyek értékeit kell kiszámítani megadott helye
ken. A programozási nehézségeket csupán a 
megadott függvény bonyolultsága okozza.

A geofizikai kiértékelő eljárások automati
zálása lényegesen több meggondolást igényel.

Az eddig használatos kiértékelő eljárások áltá
lában nem számolnak a nagyteljesítményű szá
mítógépekkel. Ebben az esetben olyan eljárást 
kell kidolgoznunk, amely nagyobb pontosságot 
nyújt, mint a grafikus módszerek, kb. azonos 
a feldolgozási költségük és legalább azonos idő 
alatt töi’ténik meg a feldolgozás.

Az alábbiakban néhány példát mutatunk be 
arra, hogy milyen lehetőségek nyílnak a geo
fizika terén a kiértékelés gépesítésére.

Országos mágneses térkép szerkesztésével 
kapcsolatosan az egyes térképlapokon meg kel
lett rajzolni a normális mágneses térerősség 
függőleges összetevőjének az izodinám vonalait. 
A térképszéleken az egyes izodinám vonalak 
metszetpontjait elektronikus számítgéppel ha
tározzuk meg.

A metszéspontok meghatározásához az 
A ( í 2) +  (B / i +  D) v +  (C a2 +  E i + G—Zj) = O
másodfokú egyenletet kellett w-ve megoldani, 
ahol a, B, C, D, E, F együtthatók az egész 
ország területére adott értékek voltak. A fenti 
v-ben másodfokú egyenlet együtthatói rész
ben a földrajzi meridiántól (A), részben az ép
pen számításra kerülő izodiám-vonalak (Zj) ér
tékétől függnek. A számítógép az elkészített 
program alapján teljesen automatikusan hatá
rozta meg egymás után a számításba jöhető 
izodiám-vonalak metszéspontjait, majd tért át 
a következő meridiánra. Öt metszéspont meg
határozása kb 2 mp-et vett igénybe. Ez az idő 
elég volt arra, hogy a számítógép megváltoz
tassa a megoldandó egyenlet együtthatóit, a 
módosított egyenletet megoldja, az l/-ra  eső 
értéket meghatározza, s ?nnek segítségével li
neáris interpolációval 5 újabb metszéspontot 
meghatározzon, az egyenlet gyökét és az inter
polált értékeket átszámítsa fok, perc rendszer
re és a perc tört részét térképmilliméterre, s 
végül az így nyert eredményeket kinyomtassa. 
A számítógép ebben az esetben a grafikus fel
dolgozást tette gyorsabbá és pontosabbá. Köny- 
nyen belátható, hogy a metszéspontokat asztali 
számológéppel nem lehetett volna kiszámítani 
(legfeljebb becsülni), hiszen a táblázógép ál
tal kb. 10 000 sorban leírt eredményeknek csak 
a legépelése is igen nagy munkát jelentene.

Az elektronikus számítgép ezt a munkát 6 
óra alatt végezte el. A program elkészítése 
természetesen több hetes előkészítő munkát 
igényelt, de ebben az esetben a munka nagy
sága miatt a programozásra fordított idő az 
elektronikus gép által nyújtott teljesítmény 
következtében megtérült.

A geoelektromos mérésekből a különböző 
fajlagos ellenállású geológiai rétegek vastagsá
gai határozhatók meg. Sajnos a rétegek vastag
ságai, a mérési pontok helye és az elektromos 
változók közt fennálló összefüggést leíró függ
vény általánosságban olyan bonyolult, hogy a 
közvetlen út az értelmezésben nem járható. 
Ezért e helyett inkább azt az utat választják,
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hogy a mérési görbét összehasonlítják elméleti 
görbékkel. Az elméleti görbék megszerkeszté
sénél előre felveszik a geometriai és elektromos 
adatokat (ezek ebben az esetben egy-egy ré
teget jellemeznek), s a hely függvényében elő
re meghatározzák a méréseket meghatározó 
elektromos változók elméleti értékét. Az értel
mezés lehetőségei ezután annál szélesebb kö
rűek, minél több geológiai modellnek van el
méleti görbéje.

Nagy nehézséget okoz ezen a téren az a 
tény, hogy az elméleti görbe egy-egy pontjá
nak a meghatározása is igen nagy számolómun
kát igényel, még kétréteges görbék esetében 
is. Egy pont meghatározása sok esetben asztali 
számológép segítségével több hetes munkát 
igényel. Az elméleti görbeseregek helyesbítése, 
ill. kibővítése céljából a múlt évben 5 000 el
méleti pontot határoztunk meg a következő 
függvény alapgán:

F (k.r) =  62.5 1010 g

1 + 2  g  
, v = ; ;  +  ( k f -

A végtelen sor kiszámításánál N értéke több 
esetben is meghaladja az 1000-et. Ez azt jelen
tette, hogy az egyszerű alapműveleteket is te
kintve 1000 nagy pontosságú gyökvonást kel
lett a számítógépnek végezni. Az 5000 (k, r) ér
tékpárra a gép 20 óra alatt végezte el a szá
mításokat. Ez azt jelentette, hogy egy F (k, r) 
értéket átlagosan a számítgép 15 mp alatt szá
molt ki. Ennél a számításnál a gép belső ellen
őrzésén kívül a költségek csökkentése miatt 
más ellenőrzést nem alkalmaztunk, mert a gör
bék pontjainak a menetéből a hibák felismer
hetők. A számítógép alkalmazása ebben az eset
ben rendkívül gazdaságos. Könnyen belátható, 
hogy ez a munka asztali számológépek segít
ségével gyakorlatilag elvégezhetetlen lett volna.

Regionális anomáliák meghatározása hatvány 
polinomok segítségével az alábbiak szerint tör
ténik.

A gravitációs mérések adatait — mint isme
retes — időbeli, térbeli, geológiai stb. tényezők 
befolyásolják. A mérési adatokban az egyes 
tényezők hatásai összegezve jelentkeznek. A 
gravitációs adatok geológiai értelmezésénél a 
cél az, hogy a helyi geológiai adottságból adódó 
gravitációs hatást különválasszuk a többi ha
tástól. A mérőműszerrel kapcsolatos és a föld
ről szerzett általános ismereteink lehetővé te
szik a fenti feladat részleges megoldását. Bár 
ez nem jelenti még a kérdés teljes megoldását. 
A szokásos redukciók tekintetbevétele után is 
még szabályos jellegű változás jelentkezhet a 
mérési adatrendszerben. Ennek a szabályos 
jellegű változásnak bár lehetnek geológiai okai,

de nem helyi jeüegű, hanem általában nagyobb 
területegységekre vonatkozó.

A helyi és regionális hatás szétválasztása a 
geológiai értelmezés szempontjából kívánatos. 
De hogy határozhatjuk meg a regionáüs hatást? 
A regionális hatás meghatározására több eljá- 
járás ismeretes. Az általunk választott eljárás 
lényege az volt, hogy egy 31 x 41 egységnyi 
oldalú téglalap négyzethálózatának pontjában 
a mérések alapján interpolációval meghatáro
zott Ag  K értékéhez megkeressük azt a har
madfokú kétváltozós függvényt, amelynek a 
helyettesítési értékei a hálózat sarokpontjaiban 
négyzetesen a legkevésbé térnek el az ott talál
ható észlelésekből interpolált értékektől. Ezt 
a feltételt fejezi ki a következő összefüggés:

+5 __
§  s  [  A  giK _  ( a.Xi 3 +  byk 3 +

K——20 í=_J5
+  CX i2 yjf +  dx i yK2 -f- e x ; 2 +  f y k 2 +  g x ; yk +  

+  hxi +  jy k + 1) ] -  =  Minimális
ahol Xi, Yk derékszögű koordináták.

A harmadfokú hatványfüggvény optimális 
együtthatóit egy 10 ismeretlenes egyenletrend
szer gyökei szolgáltatják.

Az optimális együtthatók meghatározása után 
bármely pontban meghatározható a hatvány- 
függvény helyettesítési értéke (regionális ano
mália értéke). Mind a hatványfüggvény együtt
hatóit szolgáltató egyenletrendszer felállítása, 
mind a hatványfüggvény helyettesítési értéké
nek kiszámítása igen nagy méretű számolómun
kával jár. A regionális anomáliák kiszámításá
nak ez a módszere nagyteljesítményű számító
gép nélkül olyan fáradságos, hogy rendszeres 
alkalmazása a gyakorlatban lehetetlen. A nagy
teljesítményű számítógépek alkalmazása esetén 
a nehézséget csupán az okozza, hogy az alap
adatok lyukasztását különleges gonddal kell 
ellenőrizni.

A számítógépek a szükséges munkát már rö
vid időn belül elvégzik, s a fenti statisztikus 
módszer rendszeres bevezetése lehetővé válik. 
A módszer felbontóképességét természetesen a 
gyakorlat dönti el, ha elegendő adat áll majd 
rendelkezésünkre.

Az elektronikus számítógépek lehetővé te
szik más módszerek gyakorlati vizsgálatait is, 
és ezúton biztosan hatékony kiértékelési eljá
rásokat nyerünk, amelyek az automatizált 
Komplex kiértékelésnek részét képezhetik.

Láthatjuk az eddigiekből, hogy a földtani ku
tatási munkák során a számítógépek alkalma
zása igen sok előnnyel jár. Bár még az első 
lépéseket tesszük meg ezen a téren. Munkánk
kal szerettük volna felhívni a földtani kutatás 
és a termelési földtani szolgálatok dolgozóinak 
figyelmét erre a területre. Rá kívántunk mu
tatni arra, hogy igen sok segítséget kaphatnak 
a számítógépek alkalmazása révén.

Nem törekedtünk teljességre, csak néhány 
szempontra szerettük volna felhívni a figyel
met.



A figyelem felhívásán túlmenően azonban, 
és a távolabbi jövő perspektíváira is utalva 
kívánjuk megjegyezni azt, hogy végsősoron a 
különféle számítógépek alkalmazása arra irá
nyul, hogy a földtani munkáknak, ha nem is 
teljes egészét, de jórészét automatizálva végez
zék. A kezdeti fúrási adatgyűjtéstől, annak ki
értékelésén át a készletek megállapításáig és 
értékeléséig minden munkafolyamatot, még a 
minőségi vizsgálatokat is, megfelelő automa
tákkal, számítógépekkel lesz lehetséges elvé
gezni.

Természetesen nem jelenti ez azt, hogy a 
földtani kutatási szakemberek munkájára nem

lesz szükség. Nem kívánunk jósolni, de az 
automatizálás, hasonlóan más tudomány és gya
korlati kiviteli ághoz, a földtani szakemberek 
munkaprofilját is meg fogja változtatni. Mun
kánk nagyobb részét képezi majd a kutatások
nak automatákkal számítgépekkel való elvég
zésének megtervezése és irányítása.

De addig is, amíg az automatizálás megvaló
sul, a részleges gépesítéssel. a szakemberek a 
manuális és munkaigényes, időt rabló felada
toktól megszabadulnak. Az ezáltal nyert idő
ben azután még több munkát és energiát fek
tethetnek az effektív kutató munka végzésébe.
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A NYUGAT-VAS MEGYEI BARNAKŐSZÉNTERÜLET 

Irta: dr. Jaskó Sándor

I. Bevezetés

Nyugatmagyarországon Kőszeg, Szombathely 
és Sárvár környékén mintegy 600 m2 nagyságú 
területen az 1961—64. években külfejtésre al
kalmas fás barnakőszén (lignit) előfordulás fel
kutatása céljából 226 darab fúrást mélyítettünk 
összesen 16 380 fm terjedelemben. A fúrások 
átlagmélysége 72 m volt. Nárai környékén né
hány fúrásunk elérte a 200 m-t is. Minden fú
rás végig magfúrásai mélyült és karotázsvizs- 
gálattal egybekötve, ami a rétegsorok pontos 
és megbízható leírását tette lehetővé. A meg
kutatott terület különböző pontjairól kiválasz
tott hét fúrás teljes rétegminta anyagát rész
letes laboratóriumi vizsgálatnak vetettük alá:

szedimentpetrográfiai, szénpetrográfiai, kémiai, 
makrofauna, pollenanalízis stb. szempontból. 
Ezenkívül számos fúrásban karbonátszemcse- 
és koptatottsági vizsgálatot végeztek. Minden 
fúrás valamennyi átharántolt szénrétegéből so
rozat (meo) elemzés készült. Az így nyert újabb 
adatok lehetővé tették a nyugatmagyarországi 
barnakőszénterület rétegsorának és hegység
szerkezetének az eddiginél jobb megismerését, 
és kiegészítik a szénhidrogénkutatás során a 
Kisalföld felépítéséről nyert adatokat. A szén
hidrogénkutató fúrások ugyanis éppen ezeket 
a felszínközeli rétegeket teljes szelvénnyel ha- 
rántolják.
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