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hét őségét nyújtottak az összehasonlításra. A mérések szembetűnően Iga
zolják  p hogy mennyire szükség van az átlagsebességek megoszlásának 
lehetőleg te lje s  és sokoldalú tanulmányozására. Számos fúrásban vég
zett sebesség-szelvényezés adatai azt mutatják, hogy az átlagsebeseé- 
g i  görbék lefutásában. nagy eltérések vannak, A kiértékelésben alkal
mazott és a nagyobb mennyiségű lyukmárée révén kapott valódi sebesség- 
értékek közötti nagy e ltérés  viszonylag nyugodt település esetében nem 
já tsz ik  lényeges szerepet, a hegyvidéken azonban könnyen előfordulhat, 
hogy a d6lá8szögek erős változása folytán a megszerkesztett fe lü le t 
elemek metszik egymást. Ilyenkor tehát a számítások nem végezhetők ál
landó sebességértékekkel, hanem felbontott sebesség-grafikont c é l
szerű alkalmazni, amelyet a fúrólyukakban végzett mérések alapján úgy 
ke ll megszerkeszteni, hogy a lehető legteljesebb képet adja a sebes
ségértékek és a rétegdőlések közötti összefüggésről, A cél e léré 
sére olyan je lle gű  vidékeken, mint a Kárpátok, a sebesség-szelvénye
zésnél lehető nagy távolságokat kell alkalmazni a robbantópont és a 
fúrólyuk között, azonkívül az átlagsebességeket nemcsak a csapás
irányra merőlegesen, hanem a keresztirányú szelvények összekötésére 
szolgáló, a csapásiránnyal párhuzamosan fek te te tt szelvények mentén is 
ismernünk k e ll.  Csakis az átlagsebességek ilymódon való alapos tanul
mányozása b iz to s ít  lehetőséget megbízható mélybeli szelvény megszer
kesztésére ,

A, Erkel

VERGLEICH DER AUSWERTEM E T HODEN TELLURISCHER MESSUNGEN

Im ersten T e il werden die bei der Auswertung von Rout ine-Me es ungen 
auftretenden Probleme behandelt. Zur schnellen Errechnung der Relativ- 
E llipse werden Nomogramme angegeben. Dann kommt die Methode der Ein- 
pu leation-Reiativellipse zur Besprechung, die bei der Auswertung von 
vorwiegend aperiodischer te llu rischer Variationen vom V orte il sein kam* 
Die Möglichkeit der Anwendung einer Transformation bei der Methode 
der totalen E llipse wird untersucht.

Im zweiten T e il befasst sich der Vortragende mit öem Problem der 
Tiefenberechnurg des Grundgebirges auf Grund tellurischer Messungen. 
Man konnte fe e ts te llen , dass wenn über eine Struktur des Grundgebirges- 
eine mit Parametern charakterisierte Schichtenfolge geiagerx
is t ,  dann gesta ltet sich der Zusammenhang des Potentialgradienten 
mit der T iefe nicht linear. Daher is t es nicht angebracht, in solchen 
Fällen die bei der Tiefenberechnung sonst üblichen vereinfachten For
meln zu benutzen. Durch das vorgelegte Beispiel wird ein gangbarer 
Weg demonstriert, wie man im Falle einer inhomogenen Sedimentenfolge 
aus den Resultaten te llu rischer Messungen zutreffende Tiefenwerte er
rechnen kann.



A TE LLü R IKUS MÉRÉSEK KIÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREINEK ŐSSZEHASONLITÁSA

Erkel András

Az előadás első része a rutinmérések kiértékelése során felmerült 
problémákkal foglalkozik* A relativ ellipszis gyors kiszámítására no- 
mogrammokat ad meg. Ismerteti az egypulzációs relativ ellipszis mód
szert, melyet a túlnyomóan aperiódikus tellurikus változások kiérté
kelésénél lehet előnyösen használni. Megvizsgálja továbbá a transzfor
máció alkalmazásának lehetőségét a totális ellipszis módszer alkal
mazásénál.

A második rósz a tellurikus ©érések alapján történő alaphegység 
mélységszémitás kérdésével foglalkozik, tóegálla pitható, ha valamely 
alaphegy ség szerkezetre 1ц -  g± paraméterekkel jellemzett rétegsor te
lepül, úgy a felszín i potenciál gradiens és a mélység kapcsolata nem 
lineáris. Ezért az ilyen esetekre a mélységszámításra használt leegy
szerűsített képleteket nem lehet használni. A bemutatott példán keres»' 
túl feltárul annak lehetősége, hogyan lehet a nagymélyeégU ellenállás 
szelvényezés segítségével az inhomogén Uledéksor felett tellurikus mé
résekből helyes mélységértékeket megadni.

J. Verő

FREQUERZSFEKTHÜM DER VARIATIONEN TELLURISCHER STRÖME 
AUF GRUND DER MESSUNGEN DES OBSERVATORIUMS BEI NAGY-

CENK

Es werden die kurz per iodise hen Variationen ( Per loden 1 Enge zwieches 
1 s e c  und 1 Stunde) auf Gruid eines Beobachtungsmaterials von fast 3 
Jahren einer Bearbeitung unterzogen. Vier Frequenzbereiche werden un
t e r s c h i e d e n  mit Periodenlangen zwischen 1 und 10 sec, 10 und 20 sec, 
20-60 sec und darüber. Von den untersucht«! Charakteristiken sind ln 
erster Linie der tägliche und jährliche Gang der prozentualen Häufig
keit der einzelnen Banden hervorzuheben, sowie der Zusammenhang der 
Jharakterietiken mit der Aktivität.

A FÖLDI ÁRAMOK VÁLTOZÁSAINAK FREKVENCIASPREK?UMA A 
NAGYCENK MELINTTI OBSZERVATORIUMf MÉRÉSEI ALAPJÁN

Verő József

Csaknem 3 évi megfigyelési anyag alapján a rövidüeriódusu vál
tozások (perióduehoesz 1 mp és óra között) kerültek feldolgozásra. Ne*or
frekvenciasávot különböztettek meg; a figyelembevett frekvenciahatá-


