
A lakás- és ipari építkezések fejlődésével és az épületek újabb alapozási 
módszereinek elterjedésével az altalaj állapotára vonatkozóan egyre több és 
alaposabb információ nyerése válik szükségessé. A fúrólyuktechnika és metodika 
jelenlegi fejlettsége módot ad arra, hogy megfelelő feltételek esetén elektromos, 
radioaktív és rugalmassági paraméterek segítéségével feltáró, ellenőrző, injek
ciós, illetve esetleges felhaj tó-fúrások útján közvetlenül in situ különböző 
fizikai, mechanikai, kémiai és filtrációs tulajdonságokat állapíthassunk meg az 
altalaj kőzetein, éspedig jelentékeny pontossággal.

A dolgozat bemutatja a fúrólyuk-módszerek lehetőségeit a mérnökgeoló
giai és építéstudomány olyan problémáinak megoldásánál, mint: a mérnöki 
építmények tervezéséhez és megépítéséhez szükséges geológiai altalaj-ismeretek 
pontosítása, a hasadozottság mértékének megállapítása, az injekciós munkálatok 
minőségi ellenőrzése, a talajvíz filtráció-sebességének megállapítása, a robban
tások hatásának megállapítása, az injektált területet leárnyékoló zóna sűrű
ségére és az altalaj áteresztőképességének mérése, geofizikai mérések a felhajtó
mérések beállítására és kiértékelésére, az építmények mélyalapozásának bemé
rése stb.

A bevezetés néhány eddigi tapasztalatról számol be a geofizikai techniká
val kapcsolatban a mérnökgeológiai fúrásoknál.

A geofizikai méréseknek az említett kutatási területen való alkalmazása 
útján lehetségessé vált nemcsak a geológiai-geofizikai megalapozás minőségét 
javítani a mérnökgeológiai munkáknál, hanem elkerülhetővé lehetett tenni 
— bizonyos helyzetekben — a magfúrások jelentékeny részét is, ezáltal tehát 
gazdasági hasznot is el lehetett érni.
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S Z A B Ó  J Á N O S  — D U D К  О A N T O N Y I N А

Основной целью настоящего доклада является описание и изображение техники про
ведения и возможностей исследований. Излагается сущность применяемых статистиче
ских способов (изучение распределений, вычисление корреляций, применение простой и 
многократной корреляций, представление данных в виде карты анализа, и т.п.). Рас
пределение большинства проанализированных данных является нормальным или логнор
мальным. Средние величины и разбросы получаются различными в различных районах. 
Однако, в статистических характеристиках не обнаружены существенные различия 
меж ду рудными и непродуктивными скважинами. Следовательно, вопрос о разделении 
рудных и непродуктивных скважин на такой основе не может считаться решенным.

В. процессе корреляционных анализов были определены тотальные, чатсные и крат 
ные корреляционные коэффициенты вместе с регрессионными прямыми или плоскостями. 
Это позволило получить линейные формулы (при помощи Э В М ) для определения рудных 
ресурсов.

Для количественного подтверждения генетических соотношений также были про
ведены исследования и построены карты распределения параметров. В докладе приводится 
несколько из последних, в частности, для распределения сопротивлений; они показывают, 
что для кровли, подошвы и продуктивной толщи характерна практически одинаковая кар
тина распределения величин сопротивлений, в связи с чем можно делать вывод о том, что 
они отображают аналогичные процессы.
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Der primäre Zweck des Vortrags ist die Beschreibung und Darstellung des Gangs der Bearbei
tung und deren Möglichkeiten. Das Wesen der anzuwendeten statistischen Verjähren wird behandelt, 
(Verteilungsuntersuchungen, Korrelationsrechnung, Anwendung von einjachen, partiellen und 
mehr jachen Korrelationen usw.). Es wurde jestg estelit, dass wir in der Mehrzahl der Fällen mit einer 
normalen oder lognormalen Verteilung zu tun haben. Die Durchschnittswerte und Streuungen sind ver
schieden je  nach Gebietseinheiten. Es wurde jedoch keine wesentliche Abweichung der statistischen 
Charakteristiken zwischen den erzjührenden und unhaltigen Bohrungen jestgestellt, sodass die Frage 
der Separation dieser Fällen mit diesen Untersuchungen nicht als gelöst betrachtet werden kann.

Im Lauje der Korrelationsuntersuchungen wurden einjache, partielle und mehr jache Korre- 
lationskoejjizienten bestimmt zusammen mit den Regressionsgeraden bzw. Regressionsebenen. A u j 
Grund dieser wurden lineare Gleichungen errechnet (mit Hilje einer Rechenmaschine) jür die Dar
stellung des Erzvorrats.

Zum Zwecke einer zahlenmässigen Bestätigung der genetischen Zusammenhänge wurden auch 
Untersuchungen angestellt und jür die Darstellung der Parameter werte V erteilungskarten konstruiert. 
Mehrere solche wurden gezeigt, besonders jür die Widerstandsverteilung, wovon erhellt, dass das Ver
teilungsbild der Widerstandswerte in der Schichtenjolge des Hangenden, Liegenden und in dem 
Produktionsgestein im wesentlichen dasselbe ist, d. h. denselben Vorgang wider spiegelt.

Az előadás elsődleges célja a vizsgálatok menetének és lehetőségeinek 
leírása és ábrázolása. Tárgyalja az alkalmazandó statisztikai eljárások lényegét 
(eloszlásvizsgálatok, korreláció-számítás, egyszerű és többszörös korrelációk 
alkalmazása, analízis-térképes ábrázolás stb.). Megállapítja, hogy a vizsgálatba 
vont adatok többségénél az eloszlás normális vagy lognormális. Az átlagok és 
szórások területegységenként különbözők. Nem észleltek azonban lényegi 
különbségeket a statisztikai jellemzőkben az érces és meddő fúrások között, 
úgyhogy az érces és meddő fúrások szétválasztása ilyen alapon nem tekinthető. 
megoldottnak.

A korrelációs vizsgálatok során totális, parciális és többszörös korrelációs 
együtthatókat határoztak meg a regressziós egyenesekkel, illetve síkokkal 
egyetemben. Ezek alapján lineáris képleteket szerkesztettek (számítógép se
gítségével) a fémvagyon előállítására.

A genetikai összefüggések számszerű igazolásának céljára is végeztek vizs
gálatokat és szerkesztettek a paraméterek számára eloszlási térképeket. Ezek 
közül többet bemutatnak, különösen az ellenállás eloszlására vonatkozóan, 
melyekből kitűnik, hogy az ellenállás-értékek eloszlási képe a fedő, fekü és a 
produktív összleten belül lényegében azonos és így azonos folyamatot tükröz.
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Опираясь на анализе процесса геофизической разведки по теории информаций и тео
рии познаний, можно составить алгоритмы интерпретации на о-снове теории статисти
ческих решений.

Основная идея заключается в преобразовании результатов геофизических наблюдений 
в многомерное распределение вероятностей параметров геологической модели для рассмат
риваемого огъекта разведки. Если при этом исходить из различных час. чичных множеств 
геофизической информации (напр. информации гравиметриечских работ, информации 
магнитометрических работ и т.п.), то получается несколько распределений вероятностей, 
произведение которых дает распределение вероятностей параметров геологической модели 
при условии наличия комплексного совпадения с общим объемом геофизической информации.
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