
nyék feldolgozása után a minimálisan szükséges 3 szonda kiválasztható. A vég
leges mérési program összeállításánál azonban más, itt nem részletezett szem
pontok figyelembevétele is szükséges lehet.
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Könyvszemle

F. Gassmann: Seismische Prospektion (Szeizmikus kutatás), tan- és segédkönyv útidőmérések 
kiértékeléséhez, Birkhäuser Verlag, Basel und Stuttgart 1972, 430 oldal, 100 ábra (Lehrbücher 
und Monographien aus dem Gebiete der Exakten Wissenschaften, Astronomisch-Geophysika
lische Reihe, Band 6).

A könyv nem terjeszkedik ki a szeizmikus kutatás egész tárgykörére, tehát nem tekinthető 
szeizmikus tankönyvnek a szó szoros értelmében, hanem — amint arra az alcím is rámutat — az 
útidőmérések kiértékeléséhez szükséges ismereteket adja. Elsősorban geológus egyetemi hallga
tóknak és szakembereknek van szánva, de a jövendő fizikusok és geofizikusok is jól használhat
ják, különösen vezér- és kézikönyvként gyakorlati tevékenységük során.

A mű öt fejezetre oszlik. Az általános fogalmakat összefoglaló rövid I. fejezet után követ
kező második fejezet a könyv fő része. Ez foglalkozik részletesen a kőzetek (geológiai testek) 
rugalmassági tulajdonságaival, bevezeti, értelmezi és alkalmazza az útidő-szeizmika alapfogal
mát, ismerteti az alkalmazásra kerülő különböző modelleket (a homogén, izotrop testektől a 
két- vagy több ilyenből összetettekig, valamint az elliptikusán anizotrop rétegződésig) . Az egyes 
fejezetek végén feladatok vannak (összesen 117), melyek megoldásait az V. rész tartalmazza.

A  III. fejezetben a szerző összefoglalja a II. fejezet megértéséhez szükséges matematikai 
ismereteket (ideértve a vektorszámítást), de a magasabb matematikai alapismereteket (pl. ten- 
zorszámítás) igénylő elméleti megalapozás a IV. fejezetben található: ennek ismerete azonban a 
II. fejezet módszereinek megértéséhez és alkalmazásához nem szükséges. A IV. fejezet fejtegetései 
egyébként jelentékeny mértékben a szerző saját korábbi vizsgálataira alapoznak.

A gyakorlatban előforduló számos speciális — egyes esetekre időkímélési és egyszerűsítési 
szempontokból kidolgozott — eljárásra a könyv nem tér ki, de — amint azt a szerző hangsúlyoz
za — ezek a könyvben adott általános módszerekkel kezelhetők és pontosságuk szempontjából 
ellenőrizhetők. A feladatok a könyv tanulmányozóinak bő alkalmat nyújtanak a legkülönbözőbb 
jellegű alkalmazások begyakorlására. Mint már fentebb is mondottuk, a könyv nem tekinthető 
a szeizmika általános tankönyvének, de mindazok igen nagy haszonnal forgathatják, akik a 
szeizmika elméleti megalapozási kérdései iránt érdeklődnek.

T. O .
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