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Az elmúlt évek tapasztalatai arra tanítottak berniünket, hogy az egyre 
nagyobb érdeklődés mellett megrendezett szimpóziumok szerkezetén változtat
nunk kell. A rendezvény gerincét képező előadások mellett nagyobb lehetőséget 
biztosítunk a szakemberek közvetlen véleménycseréjét szolgáló vitaüléseknek. 
Az előadások száma valamelyest csökkent (technikai és tolmácsolási okokból), 
ezért jobban ragaszkodtunk a szimpózium témájához szorosabban kapcsolódó 
témaválasztáshoz.

A geofizikai kutatási módszerek automatizálása rohamléptekben halad. 
A kutatás tervezése, a mérési eredmények regisztrálása és azok kiértékelése 
speciális, számítógépre orientált eljárásokkal korunk fő tendenciája. Előadá
saink e komplex feladat szinte valamennyi fázisát felvillantják. Beszámolót 
hallunk egy automatikus digitális geofizikai adatgyűjtő rendszerről, egy 
akusztikus elven működő automatikus mélyfúrási geofizikai műszerről. Több 
új mérési elv hasznosítását szemléltetik ipari szakembereink különböző nyers
anyagok kutatása kapcsán. A legnagyobb teret a geofizikai módszerekkel kapott 
információk hasznosítási fokát megsokszorozó kiértékelési eljárások és a digi
tális számítógépek alkalmazásával felmerülő problémák kapták. Megismerked
hetnek a hallgatók a természetes gammasugárzás-szelvények kiértékelésének 
automatizálásával, a vertikális elektromos szondázási eredmények számító- 
gépes feldolgozásával, egy, a potenciálmérések kvantitatív komplex interpretá
ciójára szolgáló automatizált rendszerrel, a számítógépek alkalmazásával a 
gravitációs kutatásoknál, és több előadás is tárgyalja a geológiai-geofizikai 
adatok megőrzésének fontosságát.

Figyelmet fordítottunk arra is, hogy az új feldolgozási módszereket a 
magukban hordozott hibaforrások felderítése érdekében külön is analizáljuk. 
Ilyen jellegű előadás tárgyalja a fúrólyukmérésekből levezetett kőzetfizikai 
paraméterek pontosságát befolyásoló tényezőket, a szeizmikus kiértékeléseknél 
használt algoritmusokban használt kerekítésekből származó hibákat.

Ez évben a tanulmányi kirándulás céljául önként kínálkozott, hogy hazánk 
egyik legjelentősebb ásványi kincsének, a bauxitnak kutatásánál mutassuk 
be a geofizikai kutatási módszerek szereidét. A Balatoniéi vidék és a Bakony 
gazdag bauxitlelőhelyeinek megismerésében jelentős szerepet játszott a magyar 
geofizika és reméljük, hogy a Bauxitkutató Vállalat kedves segítségével erről 
érdekes képet tudunk nyújtani.
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