
Egyesületi Ыгек
X V I. G EO FIZIK AI SZIMPÓZIUM  

Siófok 1971. szept. 21 — 24.

A  Szimpóziumot 1971. szeptember 21 —24-én tartották Siófokon a Magyar Geofizikusok 
Egyesülete, az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt és a Brno-i Alkalmazott Geofizikai Intézet 
közös rendezésében.

A hazai résztvevők száma: 159, a külföldieké 153 volt.
Az elhangzott előadások a következő csoportokba sorolhatók:

a) Elnöki megnyitó — Bese Vilmos, az MGE elnöke
b) Bevezető előadás:

Sebestyén Károly (Budapest): Modern geofizikai eljárások, különös tekintettel az adat-
rögzítés és kiértékelés automatizálására (A magyar és csehszlovák szakemberek által
közösen összeállított beszámoló előadás)

c) Vitaindító előadások:
Czeglédi István (Budapest): Digitális adatrögzítés és adatfeldolgozás a lyukgeofizikában
Csókás János (Miskolc): Az erőtér-geofizikáról
B. Beranek (Brno): Szeizmikus adatok digitális rögzítése és feldolgozása

d) Egyéni előadások:

1. J. Obr — I. Rohrbacher (Brno): A  geofizikai információk adatbankja.
2. K. Müller — L. Trávnicek (Ostrava): Geofizikai módszerek alkalmazásának lehetősé

gei a kőzetmasszivum geotechnikai állapotának kutatásánál.
3. M . Trombik —W . Zuberek (Warszawa): Geofizikai módszerek alkalmazása néhány 

szénipari probléma megoldására és a kutatás automatizálásának ezzel kapcsolatos 
kérdései.

4. V. Valtr (Brno): Geofizikai fúrólyukmérések alkalmazása építési és mérnökgeológiai 
feladatok megoldásánál.

5. Varga János (Moszkva KGST): Gamma-karottázs -adatok fúrólyukátmérő — fúró
oldat- és kőzetsűrűség-változásokat figyelembe vevő értelmezése számítógép fel- 
használásával.

6. Morvái László—Viola Balázs (Budapest): Szelektív gamma-gamma eljárás alkal
mazása érckutató fúrásokban.

7. Sz. B. Horváth (Wien): A fúrólyukmérésekből levezett kőzetfizikai paraméterek 
pontossága.

8. V. Pantl (Brno): A  ÖSSR-ben kifejlesztett ultrahangkarottázs-berendezés haszná
latánál szerzett tapasztalok.

9. Szabó János —Dudko Antonyina (Pécs): Érckutató mélyfúrások adatainak statisz
tikai feldolgozása.

10. M . Uhlmann — G. Krompholtz — G. Seifert — J. Pelzel (Sondershausen): Automatikus 
ultrahangos fúrólyukszonda.

11. G. Peschei (Leipzig): Potenciálmérések kvantitatív komplex interpretációjára szol
gáló automatizált rendszer vázlata.

12. J. Bednár — F. Matéj (Brno): A nehézségi terepi korrekciók számítási problémájának 
elemzése és a függélyes prizma nehézségi hatását megadó formula módosítása köze
pes méretű számítógépen való számolás céljára.

13. J. Séf ara (Bratislava): A függélyes sűrűséghatárok interpretációja a gravitációs 
anomáliák alapján számítógép alkalmazásával.

14. Haáz István (Budapest): Gravitációs és földmágneses anomáliák háromdimenziós 
értelmezése.

15. B. Bárta (Praha): A  VÉS mérések interpretációja elektronikus számítógépen.
16. Hegymegi László—Varga Péter (Budapest): Digitális földi-árapály-regisztrálás és 

feldolgozás.
17. R. Bortfeld (Hannover): Szeizmikus leképezések.
18. Meskó Attila — Szulyovszky Imre (Budapest): Frekvencia- idő és Z-tartományban 

végzett sávszűrés összehasonlítása.
19. Varga Imre (Budapest): A jugoszláv-magyar együttműködés eredményei a határ

menti területek kutatásában (egy jugoszláv-magyar munkaközösség összeállításá
ban).
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20. J. C. Naudot (Nantes): Geofizikai adatok digitális feldolgozása.
21. V. Bardan — G. Caloenescu (Bucuresti): Egyes szeizmikus feldolgozó algoritmusok 

kerekítésből származó hibái.
22. B. G. Fischer (New Mexico): Hordozható digitális adatgyűjtő rendszerek geofizikai 

felvételekre (felolvasta: N. Mattocks) .
A Szimpóziumot az alábbi rendezvények egészítették ki:

e) Szeizmikus szeminárium (a Techmation cég képviselőinek közreműködésével).
f )  Műszerbemutató (5 hazai és 6 külföldi kiállító részvételével)
g) Három tanulmányi kirándulás, melyek keretében a résztvevők — érdeklődési körüknek

megfelelően — tanulmányozhatták a geofizikai módszerek alkalmazását a magyar 
bauxitkutatásban és bányászatban, valamint megtekinthették a Tihanyi Geofi
zikai Obszervatóriumot.

T.G.

Отчет

о XVI Геофизическом симпозиуме, состоявшемся в г. Шиофок с 21 по 24 сентября 1971 г.
Симпозиум был организован Обществом Венгерских Геофизиков, Венгерским трес

том нефтяной и газовой промышленности и И нститутом прикладной геофизики, Брно. 
Число венгерских участников симпозиума составляло 159, а иностранных участников 153. 

Прочитанные доклады подразделяются на четыре группы:
а) Вступительный доклад Председателя Общества Венгерских Геофизиков, В. Беше
б) Вводный доклад:

К. Шебештьен: Современные геофизические методы, с особым вниманием на авто
матизацию записи и обработки данных (сводный доклад, составлен
ный венгерскими и чехословацкими специалистами)

в) Доклады, открывающие дискуссию:
И. Цегледи (Будапешт): Цифровая запись и обработка промыслово-геофизических 

данных
Я. Чокаш (Мишкольц): Актуальные проблемы геофизики силовых полей 
Б. Беранек (Брно): Цифровая запись и обработка сейсмических данных

г) Очередные доклады: На Симпозиуме было прочитано всего 22 доклада (Авторы докла
дов указаны выше в венгерском тексте)

Одновременно с Симпозиумом были организованы следующие мероприятия:
д) Сейсмический семинар фирмы „Techmation”
е) Выставка геофизических приборов, в которой участвовали 5 венгерских и б иностран

ных организаций.
ж) Три экскурсии, в процессе которых участникам была Предоставлена возможность 

ознакомиться с геофизическими работами, направленными на поиски и разведку 
бокситовых месторождений, а также с Тиханьской геофизической обсерваторией.

В настоящем номере публикуется полный текст докладов а), б) и в). Из очередных док
ладов в настоящем и в следующих номерах будут опубликованы — с согласия авторов -  
либо полные тексты либо сокращенные резюме на венгерском языке (с короткими резюме 
на русском и немецком языках).
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Bericht über d^s XVI.-te 
Geophysikalische Symposium gehalten 

zu Siófok, 21—24. September 1971
Das Symposium wurde von der Ungarischen Geophysikalischen Gesellschaft, dem Un

garischen Erdöl-und Gastrust und dem Institut für Angewandte Geophysik Brno gemeinsam 
veranstaltet. Die Zahl der ungarischen Teilnehmer war 159, die der ausländischen 153. 

Die abgehaltenen Vorträge können in vier Gruppen eingeteilt werden:
a) Eröffnungsrede des Vorsitzenden der Ungarischen Geophysikalischen Gesellschaft, 

IV. Bese.
b) Einleitender Vortrag:

K. Sebestyén: Moderne geophysikalische Verfahren, mit besonderer Berücksichtigung 
der Automatisierung der Datenerfassung und Bearbeitung (Übersichtsvortrag, gemein
sam bearbeitet von ungarischen und tschechoslovakischen Fachmännern).

c) Diskussions vorträge:
I. CzegUdi (Budapest): Digitale Datenerfassung und Bearbeitung in der Bohrloch
geophysik.
J. Csókás (Miskolc): Über Kraftfeldgeophysik.
B. Beranek (Brno): Digitale Erfassung und Bearbeitung von seismischen Daten.

d) Einzeln vor tr égé: Insgesamt 22 in Anzahl (Namen der Vortragenden können oben, im 
ungarischen Text eingesehen werden).

Mit dem Symposium gingen parallel die folgenden Veranstaltungen:
e) Ein seismischen Seminar der Firma Techmation,
/ )  Geophysikalische Geräteausstellung, an welcher 5 ungarische und 6 ausländische Teil

nehmer zu verzeichnen waren,
g) Drei Studienausflüge, die den Teilnehmern eine Gelegenheit boten, die Anwendung 

geophysikalischer Messungen in der ungarischen Bauxitschürfungen zu studieren und 
das Observatorium Tihany zu besichtigen.

In unserem jetztigen Heft publizieren wir die Volltexte der Vorträge unter a ), b) und c); 
von die Einzelvorträgen bringen wir — unter Einverständnis der Authoren — entweder Volltexte 
oder gekürzte Fassungen in den jetzigen und folgenden Heften in ungarischer Sprache (Kurz
fassungen auch in russischer und deutscher Sprache).

T. G.

Szerkesztőségi hírek
Tájékoztatásul közöljük tagtársainkkal, hogy a X V I. Szimpóziumon elhangzott előadások 

az alábbiak szerint kerülnek közlésre (a bevezetőben használt betű és számjelzések alapján):

A X III . évfolyam 1 — 2. számában

I . Teljes terjedelemben, magyar nyelven, három nyelvű összefoglalóval jelennek 
meg az a), b), c ) , d jl , 7, 15, 19-es sorszámúak

II. Három nyelvű összefoglaló jelenik meg — a szerzőkkel egyetértésben — a 
d/2, 4, 8, 9, 11, 12, 17, 20, 21, 22-es sorsz. dolgozatokról.

A X III . évfolyam további számaiban jelenik meg teljes magyar szöveggel, három nyelvű 
összefoglalóval a d/3, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 16, 18-as sorszámú dolgozat.

Szerkesztőség
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