
Geonomia és Bányászat 8. kötet 3 —4. sz., 1975.
Szádeczky-Kardoss E .: Megnyitó „A  Föld anyag- és energiaáramlásai” V. ankétján. 
Szádeczky-Kardoss E .: Ciklus-ritmus összefüggések és a természeti rendszerek hierarchiája. 
Páka T.: A földtudomárlyok tárgya és rendszere és az ,, Ált alános ciklustörvény” .
Béli B.: Ciklusok és ritmusok a légköri mozgásrendszerekben.
Szernerédy P .: A Föld magnetoszférájáról.
Mészáros E .: A szénvegyületek légköri körforgalma.
Dobosi Z. — Géczy В .: Műholdas sugárzásmérések paleoklimatológiai és paleontológiái 

vonatkozásai.
Dudich E .: A bioszféra szerepe és helye az anyag- és energiaáramlásokban.
Rónai A .: Ciklusos nyomásingadozások az Alföld medencéjében és ezek kémiai kapcsolatai. 
Stegena L .: A Pannon-medence földtani vízháztartása (összefoglalás).
Juhász A .: A  rétegvizek mélységének kapcsolata a mélységgel és ennek gyakorlati alkal

mazása a Borsodi-szénmedence példáján.
Pécsi M .: A domborzat alakulás ütemének értelmezései és a formák hierarchikus osztályo

zása.
Pécsiné Donáth É .: Az agyagásványok hatása környezetükre.
Balogh K .: Az üledékes kőzetek ritmicitása.
Véghné Neubrandt E .: Ciklusok és ritmusok a magyarországi triászban.
Árkai P. — Viczián I.: Agyagásványok átalakulása üledékes kőzetekben.
Árkai P .— Nagy G. —Pantó Gy.: A ciklusos folyamatok szuperpozíciója (polimetamorfózis) 

és azok ásványtani kimutatása.
Bisztricsány E .: Feszültségállapot változások a Földben.
Barta Gy.: A  geoid-alak fizikai értelmezéséről.
Kőháti A .: A  belső bolygók szerkezetének és a felszínükön végbemenő folyamatok hierar

chiájának összefüggése.
Szeidl B.: Periodikus változások a csillagok sugárzásában.
Balázs B.: Nagyléptékű ciklikus folyamatok a galaxisban.
Paál Gy.: Kozmikus ciklusosság és relativisztikus kozmológia.
Benkö F .: A  ciklus-összefüggések függvénykapcsolatai és érvényességi határai. 
Szádeczky-Kardoss E .: Az V. anyag- és energiaáramlási ankét eredményeinek összefoglalása.

Lapszemle

Mit olvashatunk a Geophysical Prospecting 1977. márciusi számában ?
B. N. P. Agarwal, J. Singh: Összehasonlító tanulmány a gravitációs interpretáció különböző 

adatfeldolgozásaiban használatos csonkító (rövidítő) operátorokról;
D. T. Biewinga: Elektromágneses mélységi szondázási kísérletek;
J. C. Wynn, K . L. Zonge: Elektromágneses csatolás;
S. A. G. Mohammed, G. M . Habberjam: Példa a kompozíció-szabály alkalmazására ellen

állás-interpretációban;
T. Lee: Vezetők mélységének meghatározása elektromágneses tranziensek segítségével;
C. L. Elliot, E. Lauritsen: Ellenálláskontraszt nélküli horizontálisan rétegezett tér gerjesz

tett potenciál-tere;
G. Bolondi, F. Rocca, S. Zanoletti: Módszer szabálytalan elhelyezkedésű adatok kontúr- 

vonalazására;
R. Chandler: Meghatározott végpontú szeizmikus sugarak húzásáról sík határfelületi kons

tans sebességű rétegekben;
A. H. Kleyn: Reflexiós idő kontúr térképek migrációjáról;
A. Lamer: Többszörösük csillapítása tengeri szeizmikában elő-átlagolással;
R. E. White: Optimum stacking szűrők hatékonysága nem korrelált zajok elnyomásában,

A Geophysics 1977. februári számában láthatjuk:

M . E. Arnold: Szeizmikus jelek nyomás amplitúdója Luisiana partszegélyón;
J. Combs, D. Hadley: A  Mesa geotermikus anomáliáibak mikrorengés vizsgálat a;
S. J. Bless, T. J. Ahrens: A  Pierre agyagpala longitudinális modulusának vizsgálata vál

tozó feszültséghányados mellett;
B. K . Bhattacharyya, L. K . Leu: Derékszögű prizma alakú testek gravitációs és mágneses 

anomáliáinak spektrum-analízise;
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V. jL. S. Bhimasankaram, B. Nagendra, S. V. S. Bao: Dőlt véges prizma gravitációs ano
máliájának értelmezése Fourier transzformációval;

S. Hammer: Hálózatok távköze és a mélység-feloldóképesség a gravitációs interpretációban;
K . Babour, J. Mosnier: Differenciális geomágneses szondázás;
A. K . Sinha: A magasság és az eltolási áramok hatása az elektromágneses síkhullámok 

terére;
L. T. Thomas: Elektromágneses szondázás szuszceptibilitással is rendelkező modelben;
T. C. Lee: Sekély szerkezetek által okozott tellurikus anomáliák ellipszoidos közelítése;
D. W. Kao, D. Bankin: A jel/zaj viszony növelése magnótellurikus adatokban.

A Prikladnaja Geofizika 81. kötetében olvashatjuk:
E. A. Kozlov: A  szeizmogrammok rekurzív modeljének megfelelő inverz konvolució-szűrők 

néhány tulajdonsága;
G. N. Gogonenkov, F. I. Csenker, B. Ja. Kravcsov: Súlyfaktorok számítása és alkalmazása a 

CDP stacking-ben;
G. N. Gogonenkov, B. Ja. Kravcsov: Az ellenőrzött paraméterek kiválasztása javító dekon- 

volúcióban;
A. K . Urojiov, U. A. Bjakov: Vékony réteges sebességszerkezetek jóslása korrigált fúrólyuk

adatokból;
A. K . Urupov, I. V. Nikolajev, О. I. Harlova, U. N. Deniszov: A valódi sebesség meghatáro

zása többszörös fedésű háromdimenziós reflexiós méréseknél;
V. V. Loginov: Jelek detektálása a hasonlósági tényező felhasználásával;
0. A. Potapov, В. V. Shalnov: A fotometria zaj elnyomása a szeizmikus adatok optikai fel

dolgozásában;
1. F. Lazovskaja: Egydimenziós geofizikai mezők szűrése;
G. G. Obuhov, A. S. Safonov: A  primér tér ingomogenitásának hatása a magnet о tellutikus 

szondázásra;
D. V. Goldansky, А. V. Kulikov, E. A. Semjakin: Elektromágneses síkhullám hatása pola

rizált föld felett;
A. V. Kulikov, N. A. Semjakin: Különböző források anomális elektromágneses hatásának 

összehasonlítása polarizált föld felett;
A. B. Bondarenko: Gravitációs anomália-tér redukálása gömbre;
G. O. Krilov, I. 1. Naumenko-Bondarenko, В. В. Polski: Eszköz a gravitációs gradiens 

mérésére;
V. N. Strakvor, N. U. N ephedova: Vasérctest tömegének és gravitációs centruma koordiná

táinak kiszámítása gravitációs anomáliákból;
A. Sh. Faitelson: Ismételt gravitációs mérések eredményei;
A. V. Poljakov: A  mágneses tér szekuláris változása a Tien-shan szeizmikus övezetében;
I. K . Sarkisov, B. L. Levitine: Fúrásközbeni szelvényezést szolgáló gyűrű alakú szondák 

elméletének alapjai;
S. N. Akszelrod, V. I. Danevics, E. M . Mitjusin, I. A . Hainov: NMR polarizációs mezejének 

vizsgálata;
B. A. Besvanov, N. N. Mihailov: A  geometria hatása a nukleáris geofizikai módszerek kö

zelítő elméletében és alkalmazása a proximity-zóna számbavételénél;
I. K . Kupalov-Jaropolk, К. I., Nikitenko: Jóslat a geofizikai módszerekkel történő olaj- 

és gázkutatás fejlődésére 2000-ig. Becslés a tapasztalatok alapján.

K . S.-nó
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Könyvszemle

SPE Reprint Series No. 1. Well Logging (Geofiz. Int. Könyvtár) Az amerikai olajmérnökök 
egyesületének sorozatából az 1. szám:

Korai szelvényezési cikkek újranyomása. Megtalálhatók benne azok a főbb közlemények, 
melyek a nyugati irodalomban egy-egy lyukvizsgálati módszer, v. műszer beindítását jelzik.

Fejezetei:

I. rész: Elektromos szelvényezés
II. rész: Akusztikus szelvényezés

III. rész: Radioaktív szelvényezés
IV. rész: Egyéb kábeles szelvényezési módszerek

V. rész: Rétegkiértékelés szelvényezési módszerekkel.

Arab Oil and Gas Directory 1976—7 Published by: The Arab Petroleum Research Center 
(Geofiz. Int. Könyvtár)

Tájékoztató összeállítás az arab olajterületek jelenéről, gazdálkodásáról, kutatási terveirőli 
értékesítési elképzeléseiről és a bevételek felhasználásáról.

Czakó Tibor: (szerkesztő): Földfelszíni és meteorológiai megfigyelések a világűrből. A Központi 
Asztronautikai Szakosztály 1974. február 22 —23-án tartott tudományos ülésszakának előadásai, 
litografált kiadvány, 134 old., 39 ábra, számos táblázat, 3 műmelléklet.

A kiadvány a következő előadásokat tartalmazza:

Almár Iván: ^evezető (5 — 7 old.); Stegena Lajos: A Föld-Hold-meteoritrendszer életkora 
(9 — 20 old.); CzaJcó Tibor: Földtani interpretálási lehetőségek a magyarországi műhold (ÉRTS) 
felvételeken (21—32 old.-(-három műmelléklet); Molnár Gyula: A légkör befolyása a természeti 
erőforrások műholdas megfigyelésére (33 —46 old.); Dobosi Zoltán: Sugárzásegyenleg és klíma a mű
holdas mérések tükrében (47 — 52 old.); Major György: Műholdak szerepe az éghajlati modellezés
ben (53 — 61 old.); Tánczer Tibor: Másodlagos éghajlati paraméterek műholdas megfigyelhetősége 
(63 — 75 old.); Tánczer Tibor — Fekete Ilona: Az űrtechnika hozzájárulása az első világméretű GARP 
kísérlethez (77 — 90 old.); B. Jakus Emma —Tánczer Tibor: Az olvadásból származó vízhozam meg
határozása a Duna bécsi szelvényére műholdképek felhasználásával (91—104 old.); Magyar Pál: 
Dunai árhullámok előrejelzése műholdak hóadatainak felhasználásával (105 — 112 old.); Domokos 
Miklós: A műholdfelvételek felhasználási lehetőségei a vízkészletgazdálkodásban (113 — 126 old.); 
Miskolci Ferenc: A talajnedvesség műholdas megfigyelése (127 — 136 old.).

Proceedings — Trudü, aLipcsében 1975. szept. 14 —17. között tartott 21. Geofizikai Szimpózium 
előadásai; az OMKDK — Technoinform sokszorosítása; két kötetre elosztott 1016 old., számos szö
vegközti ábrával és több színes műmelléklettel.

A kiadvány főszerkesztője a főrendező N DK Geológiai Tudományok Társasága képviseleté
ben Prof. Dr. G. Olszak, szerkesztői: Hansgeorg Thieme és Nagy Magdolna. Az alkalmazott nyelvek: 
angol, orosz és német. Minden előadásszöveg az előadásnál használt nyelven szerepel, de a másik 
két nyelven írott kivonatokat is közölnek; az ábraaláírások kétnyelvűek.

A tartalomjegyzék mindkét kötetre folyamatosan kiterjeszkedik és mindkét kötet az elején 
tartalmazza a teljes jegyzéket. A szerkesztők a kéziratokon nem változtattak, ami itt-ott az egysé
gesség rovására ment és logikátlanságokhoz vezetett. Az előadás nyelvén írott összefoglalás általá
ban a cikk elején, a másik kettő a végén szerepel; az élen szereplő angol nyelvű összefoglalásoknál 
ki van írva a „Summary” , a másik két nyelvnél ez hiányzik. A szerzők által (illetve a fordításokban) 
elkövetett számos nyelvi hiba is kijavítás nélkül maradt a fentebb említett elvi álláspont következ
tében.

Mindennek ellenére a kiadvány impozáns és egyetértülik Olszak professzornak az előszóban 
tett kijelentésével, hogy a két kötet nagyban hozzájárul a geotudományok munkásai közötti együtt
működés erősítéséhez.

T. G.
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