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4. űőra. Bougner-lemez és lapos 
korong gravitációs hatásának szá
zalékos eltérése, h: a ható mélysé

ge, d: a ható vastagsága

Рас. 4. Процентное расхожде
ние между гравитационными 
эффектами пластины Б угэ  и 
плоского диска; h -  глубина за
легания тела, д -  мощность

Fig. 4. Deviations in per cents bet
ween gravity effects of the Bouguer 
plate and flat disc, h: depth of the 

body, d: thickness of the body
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Egyesületi hírek

Planetológiai Konferencia, Tihany, 1977 május 1 1 —13.*

A  MTESZ Központi Asztronautikai Szakosztálya rendezte meg Magyarországon az első 
planetológiai tárgyú konferenciát, mely lehetőséget adott arra, hogy a bolygók általános tulaj
donságait vizsgáló szakemberek eszmecserét folytassanak. A  hallgatóság és az előadói kar a bio
lógiai, csillagászati, geodéziai, geofizikai, meteorológiai, geológiai és kémiai tudományok kutatói
ból tevődött össze.

Az elhangzott több mint harminc előadás témája lefedte a Naprendszer keletkezési elmé
letétől az élet kialakulásának lehetőségein keresztül a bolygók mágneses és tektonikai tulajdon
ságaiig a planetológililag érdekes kérdéseket. A résztvevők szakmai kirándulás keretében meg
látogatták a tihanyi Geofizikai Obszervatóriumot is. Az előadások utáni szakmai viták nagy
mértékben elősegíthetik a planetológia tudományának mielőbbi magyarországi kialakulását.
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