
135

M.M. SLOTNICK: LESSONS IN SEISMIC COMPUTING, EDITED BY R.A GEYER, 
PUBLISHED BY THE SOCIETY OP EXPLORATION GEOPHYSICITS, HOUSTON 1959 .
A könyv 1956-ban elhunyt kiváló szerzőjének saját szavai s ze r in t: "the 
basic purpose of these lessons is to form the background for an under
standing of the ideas in seismic in terpretation ," . . . . .  to furnish the 
seismic computer with a broad understanding of seismic paths., the pro
perties of which form the basis of the necessary numerical calcula
tion s” .

A 44 leckére terjedő anyagot folytatólagosan kapták meg az 1949- 
1952 években a Humble Oil and Refining Company szeizmikus k iértékelő i. 
A leckék tárgya:

I .  rész, 1-24 lecke: az emergencia-szög, a visszaverődés törvé
nye, a re fle x ió  grafikus és analitikus tárgyalása vízszin tes és dőlt 
réteghatárok esetén: a törés törvénye, a re fle x ió  és refrakció együt
tes tárgyalása v ízszin tes és dőlt réteghatárok esetén, a refrakciós 
két-réteg probléma numerikus és analitikus megoldása; a szeizmikus mé
rések korrekciója.

I I .  rész, 25-ЗО. lecke: a három dimenziós re flex iós  probléma.
I I I .  rész, 31-35# lecke: a re flex iós  több-réteg probléma.
IV. rész: 36-44 lecke: a görbült sugárút rövid elmélete, a re

frakció , re flex ió  és a szeizmikus furólyukszelvényesés részletes tár
gyalása lin eá ris  sebességnövekedés esetén; o lda lró l meglőtt mérési vo
nal k iértékelése.

Az előadásokban a matematika szerepe kezdetben csak a már tár
gyalt anyag gyakorlati alkalmazásához okvetlenül szükséges terjede
lemre korlátozódik. De ez a terjedelem a kidolgozott ás megoldásra ki
tűzött feladatok segitségével fokozatosan úgy kibővül, hogy az imént 
rövid összefoglalásban ismertetett problémakörÖkben gyakorlatilag f e l 
merülő minden kérdés megválaszolására képesíti a k iértékelőt.

Külön ki k e ll emelnünk a IV* részt, a lineáris  sebességnövekedés 
fe lté te le zésé re  ép íte tt k iértékelési e ljárás tárgyalását, annak az e l
járásnak három változatát is megtalálhatjuk az előadásban.

A leckének könyv-alakban történő megjelentetésekor a kiadók nem 
változtattak  a szövegen, úgyhogy az szinte аг élőszó szuggesztiv ere
jé v e l közve títi egy kiváló tudós és tanítómester világos magyarázata
i t .  A szöveg megértését 131 jó l  vá lasztott és szépen ra jzo lt  ábra 
könnyíti meg,

A könyvet nemcsak azért ismertetjük, mert elm életi és gyakorlati 
szempontból egyaránt értékes didaktikai miinek tartjuk, amellyel min- 
denkinek*aki szeizmikus k iértékeléssel fog la lkozik , érdemes megis
merkednie, hanem azért is , mert Slotnick-nak a Geophysics Vei.IV .No.2 
1950. 16 3* lapján *A Graphycal Method fo r  the Interpretation of Refrac
tion P ro file  Data” cimmei megjelent cikke alapján dolgoztuk ki r e f
rakciós méréseink kiértékelésének azt a módját* amelyet - Slotnicknak 
egyszerű szerkezetek kutatására szabott e ljárását tovább fejlesztve - 
bonyolultabb szerkezetek vizsgálatára is s ikerrel alkalmaztunk.

As ismertetéssel kapcsolatban egyúttal felhasználjuk az alkalmat, 
hogy a tanítványok részéről kifejezzük a Tanítómester iránt érzett 
őszinte tiszteletünket ée megbecsülésünket.

K ilczer Gyula
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ÁDÁM-MAROSI-SZILÁRD: A ÜSZÓFÖLD TERMÉSZETI FÖLDRAJZA. AKADÉMIAI KIADÓ 
1959* A Bulla Béla szerkesztésében megjelenő Földra jzi Monográfiák 2. 
köteteként, a Mátra és a Börzsöny természeti Földrajza c.1. kötet utál 
és a Budapest Természeti Képe c. munka után ezúttal is szép k iá l l í tá 
sú, gazdagon i l lu s z trá lt  fö ld ra jz i müvet kapunk, amely még azok számá
ra is  tartogat sok meglepetést, akik a Mezőföldön hosszabb időt tö l
tö ttek  geo fiz ika i munkában.

E könyvet a geofizikusok is haszonnal forgathatják, minthogy a 
fe ls z ín i  alakulatok többnyire szoros kapcsolatban vannak a mélyszer
k ezette l. ,

A geofizikusok számára a munka legjelentősebb értekét a térképén 
j e lö l t  tektonikai vonalak nyújtják. Ugyanis ezek az alapkőzetek tek
tonikájának részben a fé ls z in re  való vetü le te i lehetnek, amennyiben az 
uralkodó E-i, ÉNy-i széljárás deflációs munkája az ÉNy-DK-i tektoni
kai irányokat domborítja ki a morfológiai képben. Ezzel szemben a töb
bi szerkezeti irány halványan, vagy egyáltalán nem je len tkezik .

Amit a geofizikus hiányolhat e munkában, az éppen a geo fiz ika i 
adatok hiánya. Kétségtelen, hogy egy fö ld ra jz i monográfia nea mindig 
terjed  ki ilyen  adatokra, de teljesebbnek éreznénk, ha legalább füg
gelékként találhatnánk ilyeneket. Az is kétségtelen azonban, hogy a 
1 4 # oldalon megemlített egyetlen geo fiz ika i értekezés 1943-as keletű 
és bár azóta igen sok uj adat gyűlt össze, főképpen a Velencei hegy
ség és tó környékéről, ezek nincsenek publikálva és csak a szakembe
rek számára hozzáférhetők.

Bár geofizikus számára olvasmánynak túlságosan terjedelmes, de 
aki a Mezoföld bármelyik egységével foglalkozni kiván, annak mint ké
zikönyv fe lté t len ü l ajánlható. A ta la j előzetes ismerete minden geo
f iz ik a i  mérés tervezésénél kívánatos, különösen a geoelektromos és geo
kémiai módszereknél.

Osslaczkv Szilárd

E%R. HARRISON: A CSENDBSOCE ÁNI MEDENCE EREDETE METEORBECSAPODÁSI 
FELTEVES ALAPJÁN. Nature, Vol, 188. No 4756, I960, december. A fö ld 
fe ls z ín i  medencék keletkezésének vizsgálatával elsősorban azt a tényt 
feell figyelembe venni, hogy ezeken (a tengerek fenekén) a fe ls z in t e-

fyébként alkotó könnyebb kőzetek hiányzanak. Szerző erre támaszkodva 
s a Holdra vonatkozó hasonló problémák tárgyalásánál e lé rt eredménye

ket is segítségül véve arra a következtetésre ju t, hogy csak a be- 
csapódásos keletkezési elmélet szolgálhat megfelelő magyarázattal.

A becsapódó ég itest, vagy a Földnek egy másik Holdja, vagy egy 
tú l közel jövő kisbolygó v o lt ;  esetleg több ilyen becsapódásról is le 
hetett szó. A becsapódó égitest bizonyos mélységig behatolt (a már 
szilárdnak fe lt é te le z e t t )  fö ld fe lsz ín be , hatalmas összenyomás! hullá
mokat keltve, majd a keletkező hőhatásra robbanás jö t t  lé tre , mely a 
kéreg anyagát nagy terü letrő l kidobta és Így gigantikus méretű krá
ter Képződött. A hidrosztatikus egyensúly helyreá llítása  után kikép- 
zodött a medence, fenekén a kéregkőzetek hiányával.

A szerző számításokat közöl a folyamatnál szereplő energiák nagy
ságrendjére és főként a becsapódó égitest és a keletkező kráter mé
reteinek viszonyára. Arra a következtetésre ju t, hogy ha a meteor 100- 
500 km sugaru v o lt , akkor a krátersugár 3-5000 коз-re rúgott, ami már
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pl* a csendesóceáni medence méretének f e le l  meg. A keletkező és a rob
banást előidéző gázak energiája 1034 erg nagyságrendűnek adódik: ez az 
energia mennyiség á llo t t  rendelkezésre a kráteranyag "kiseprésére". Ma 
ismert fö ld i  robbanások méreteivel való összehasonlítási adat: a fen ti 
energia 10*» számú ötmegaton nagyságú hidrogénbomba összenergiájával 
egyenlő; a szóbanforgó p l. 3000 km sugaru terü let minden négyzetméte
rére jutna egy 20 kilótonnás atombomba, ha ugyanazt a hatást akarnánk 
e lé rn i. Az E instein-féle tömeg-energia Összefüggés alapján számolva a 
folyamatnál 10' tonna anyag alakulna át energiává.

Tóth Géza

A*G. GALANOPOULOS: SZÖKŐÁRAK GÖRÖGORSZÁG PARTJAIN AZ 0K0RT0L A 
MAI IDŐKIG. Annali di Geofisica X II I .  3-4, 369-385, i960. Az Aegei ten
ger medencéje, a görög partvidék közismerten vulkános, földrengéses te
rü let és a kitörésekkel, rengésekkel kapcsolatban szökőárak is fe llé p 
nek. A közölt szökőárstatisztika i .e .  479-től napjainkig terjed és azt 
mutatja, hogy pusztitó hatású szökőár aránylag ritkán, kevés rengéssel 
kapcsolatban je lentkezik . Szerző fe ltevése szerint a szökőárak kelet
kezése inkább tengera la tti csuszamlásokkal á ll  összefüggésben, mint & 
földrengés á lta l e lő idézett közvetlen tengera la tti dislokációkkal.

A cikk másik része az Atlantis-mondéval fog la lkozik  a vonatkozó 
klasszikus közlések k r itik a i megvizsgálása alapján (P la ton -K ritia s ). 
Kimutatni igyekezik, hogy Atlantis állama a Krétától északra fekvő ősi 
Stronghyli szigeten vo lt és az ottani Santorin vulkán kitörésével kap
csolatban pusztult e l kb. i . e .  1500-ban. A hatalmas kitörés következ
tében 20-30 méter vastag habkő-réteg rakódott le a környéken, majd a vul
kán nyílása beomlott és 300-400 méter mélységbe süllyedve hatalmas 
calderát a lkotott, melynek központi terü lete mintegy 80 négyzetkilo
méter, tehát jóva l nagyobb, mint amely a Krakatoa hires kitörése a l
kalmával keletkezett. A sziget ma is meglevő maradványa - Thira szige
te - környékén végzett tengermélység mérések alapján felvázolható fe 
néktérkép világosan mutatja a klasszikus le írásból ismert atlantiéi vá
rosképet, a kikötők és a csatorna fekvését. A pusztulással kapcsolatos 
Deukalion-féle özönvíz a vulkánkitörés folytán keletkező esőzésre és a 
valószínűleg szintén jelentkező szökőárra vezethető vissza.

T.G


