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••Uber einige Ergebnisse von Modell
messungen zur Lösung der direkten 
gravimetrisehen und magnetisehen

Aufgabe
Th. Richter — W . Münchow

A  quantitativ kiértékelő módszerekkel szemben a modellmérések viszonylag rövidebb idő alatt és- 
kisebb technikai ráfordítás mellett szolgáltatnak reprodukálható áttekintést a geofizikai anomáliák ki
alakulásáról különböző hatók esetén.

A  szerzők olyan eljárás alapján dolgoznak, melynek elvét T>. Zidarov: közötte 1955-ben.
Az előadás a V E  В  Geophysik-nél megépített modellező berendezést és az elektronikus mérőel

rendezés működési módját tárgyalja. Az előadók utalnak a rutinmérések elvégzéséhez szükséges beren
dezésekre. A  hitelesítés és mérési hibák megvitatása után a szerzők gömb és lemez alakú testekhez: 
(hatókhoz) tartozó gravitációs és mágneses anomáliaképeket mutattak be.

По сравнению с количественными методами инт ерпрет ации, измерения на мо
делях позволяют получить за довольно короткое время и с меньшими техническими затра
тами, воспроизводимый обзор возникновений геофизических анамилияй для различных воз
мущающих тел.

Авт оры применяют способ, принцип которого был предлож ен Зидаровым в 1955 г_
В докладе обсуж дает ся устройство моделирования и принцип действия элект рон

ного измерительного устройства, построенного в Лейпцигском предприят ии „Геоф изика”  ~ 
Докладчики описывают приборы, необходимые для проведения производственных измере
ний.

После обсуж дения погрешности калибровки и измерения, авторы демонст рируют ' 
виды гравит ационных и магнитных аномалий, вызываемых возмущающими телами шаровой  
формы и формы пластины.

Gegenüber rechnerisch quantitativen Auswertemethoden können Modellmessungen in relativ- 
kurzer Zeit und mit geringem technischen Aufwand einen reproduzierbaren Überblick über die A u s
bildung geophysikalischer Anomalien für verschiedenartigste Störkörper vermitteln.

Die Verfasser arbeiteten nach einem Verfahren, dessen Prinzip von Zidarov 1955 mitgeteilt 
worden ist.

Die im V E  В  Geophysik Leipzig gebaute Modeliiereinrichtung und die Wirkungsweise der- 
elektronischen Messanordnung wird beschrieben. A u f die notwendigen Einrichtungen zur Durch
führung von Routinemessungen wird hingewiesen.

Nach Diskussion über Eichung und Messfehler werden für kugel- und plattenförmige Störkörperr 
die zugehörigen gravimetrisehen und magnetischen Anomalienbilder gezeigt-
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