
A zavarhullámcsoport ,,R” fázisának behatolási mélysége a vizsgált inter
vallumban az észlelési távolsággal növekszik. Ez a fázis ugyanúgy a felszíni 
forráspontban keletkezik, mint az hullámcsoport M  — N  fázisai.

A zavarhullám mechanizmus lényeges eleme — hengeres fúrólyukban — 
az SV hullámok 45°-os irányítottsága, valamint az, hogy a felszíni rétegben 
a Vs és Vp nagy sebességkülönbsége miatt az SV hullámok már kis beesési 
szögnél is konverzió, azaz veszteség nélkül verődnek vissza. A veszteség nélküli 
visszaverődéshez szükséges kritikus emergencia szög kialakulását a felszíni 
rétegben a nagyobb sebességérték is elősegíti.
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Hírek
Kedves Tagtársunk!

Minden szakembernek, aki lépést akar tartani a gyors fejlődéssel, rendkívül fontos a kap
csolódó iparágak és tudományok új eredményeinek megismerése.

A  Műszaki Élet, az MTESZ központi lapja eddig is ezt kívánta szolgálni, amikor átfogó 
képet törekedett adni a világ és országunk műszaki haladásáról, a gazdaság és a technika össze
függéseiről.

Ennek érdekében közli a lap rendszeresen és teljes részletességgel az Országos Műszaki Fej - 
lesztési Bizottság által kidolgozott tanulmányokat, fejlesztési koncepciókat is, amelyek nép
gazdaságunk fejlesztésének tudományos-műszaki megalapozását szolgálják és rendkívül érdekes 
képet adnak a legfontosabb irányzatokról. Az új gazdasági mechanizmus körülményei között 
ezeknek az anyagoknak az ismerete úgyszólván nélkülözhetetlenné válik.

A  Műszaki Élet rendszeresen tájékoztat az MTESZ és a tudományos egyesületek életéről, 
a műszaki értelmiséget érintő eseményekről.

Felhívjuk ezért Tagtársaink figyelmét, a Műszaki Életre, a lapban közölt OMFB tanulmá
nyokra, valamint a rendszeresen kiadott mellékletekre.

A  lap kedvezményes előfizetési ára havi 4,30 Ft, félévre 12,90 Ft. Az igényeket kérjük 
megküldeni a következő címre: Műszaki Élet Szerkesztősége, Bp. V., Szabadság tér 17.
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