
Könyvszemle

JR. Meissner — L. Stegena: Praxis der seismischen Auswertung und Feldmessung (A szeizmikus 
terepi mérések gyakorlata és kiértékelése). Az Akadémiai Kiadó, Budapest és a Gebrüder Born- 
traeger, Berlin és Stuttgart közös kiadása, 1977. 275 old., 198. ábra (közöttük egy színes melléklet), 
6 táblázat.

A könyv egy sorozat első száma: ezt a sorozatot a Gebrüder Bornträger Berlin —Stuttgart-i 
kiadó ,,Studienhefte zur Angewandten Geophysik (Tanulmányi füzetek az alkalmazott geofizi
kához)” cím alatt indította meg, követve ezzel hagyományait, melyek az alkalmazott geofizikai 
tankönyvkiadás terén régtől fogva ismeretesek. Elég itt a jól ismert Haalck-féle könyvre utalnunk. 
A sorozat szerkesztői az alkalmazott geofizikai kutatások neves munkásai: O. Rosenbach és K. 
Helbig. Az első három szám (a második és harmadik előkészületben) a szeizmikus kutatással fog
lalkozik, de tervbe vették a többi alkalmazott geofizikai kutatási ág korszerű feldolgozását is 
(gravimetria, mágnesség, geo elektromosság, izotópgeofizika, geotermika, lyukgeofizika, szűrési 
és elemzési eljárások).

A jelen első füzethez a jól ismert magyar munka: a Geofizikai Kutatási Módszerek első kötete 
szolgált kiindulópontul, de természetesen az annak megjelenése óta bekövetkezett rendkívül gyors 
és mélyreható fejlődést a legteljesebb mértékben figyelembe vették.

A könyv a bevezetésen kívül 13 fejezetet tartalmaz. Minden egyes fejezet után irodalmi 
utalások vannak, de a könyv végén összefoglaló bibliográfiát, valamint részletes tárgymutatót is 
találunk.

A könyv anyagbeosztásánál követett eljárás szerint először a terepi mérések leírása, gya
korlata szerepel, míg a kiértékelési módszerek tárgyalására a könyv második felében kerül sor.

Az első fejezet (Posgay Károly tollából) bevezetésként a szeizmika petrológiai és geológiai 
alapjait vázolja. A még szintén bevezetésnek tekinthető második fejezetben általános alapisme
retek szerepelnek a szeizmikus terepi munkálatok tervezésére vonatkozóan.

A 3 — 5. fejezetekben vévigkövetik a szeizmikus jel útját keletkezésétől a geofonokkal 
történő észlelésig. Megtudjuk, hogy milyen befolyásoknak van alávetve a jel a megtett úton, 
hogyan kezelik azt már a létrehozás alkalmával és milyen feltételek mellett vehető fel, torzítás- 
mentesen az észlelőhelyen. Különös gondot fordítanak a szerzők a zavaró hullámok tárgyalására, 
mert pontosan meg kell ismernünk ezeket, mielőtt gyakorlati eljárásokat tudnánk kidolgozni 
kiküszöbölésükre.

A 6. és 7. fejezet tárgyalja többek között a cső port képzési eljárásokat, a többszörös fedést 
és összegzést. A refrakciós szeizmika vonatkozásában tárgyalásra kerülnek a jel dinamikai tulaj
donságai, valamint a nyíró- és váltóhullámok alkalmazása.

A 8. fejezettel kezdődik a főként kiértékeléssel foglalkozó rész. Elsőnek a korreláció fogalma 
nyer megvilágosítást és a korrelálható beérkezések felkeresésének problémája, melynek megoldása 
a szerzők szerint csak hosszú tapasztalat alapján sikerülhet, bár a kezdő számára a könyv bizonyos 
alapvető szabályokat megad.

A 9. fejezet a korrekciókról szól, míg a 10. fejezetben a sebességmeghatározás különböző 
lehetőségeit tárgyalják (karotázs-mérésekből, reflexiós- és refrakciós mérésekből), ideértve a nagyobb 
kéregmélységek kutatását is.

A következő két fejezetet a kiértékelésnek szentelték, éspedig a 11. fejezetben a reflexiós, 
a 12-ben a refrakciós kiértékelés szerepel. A hagyományos eljárások után itt behatóan kitérnek 
a digitális kiértékelési technikára és annak legkorszerűbb fejlődésére. Kifejtik a szűrési, dekon- 
volúciós, összegezési eljárásokat, bemutatják a szintetikus szeizmogramokat és megtárgyalják 
a jövő teljesen automatizált eljárásainak kilátásait. Nagy figyelmet szentelnek a szeizmikus 
mélység-szondázásának is. (Erről G. Dohr ír egy részfejezetet).

Az utolsó, 13. fejezet a szeizmikus mérések térbeli elrendezésével bővíti az eladdig profilok 
mentén végzett megfontolásokat és ennek alapján elvezet a mélységi reflektorok és refraktorok 
elhelyezkedésének pontosabb meghatározási lehetőségeihez.

A munka — a fentebb említett és a közel jövőben várható két további kötettel együtt — igen 
pontos és teljes képet nyújt a szeizmikus kutatás jelenlegi állásáról és méltó utódja a bevezetőben 
említett régi Bornträger féle alkalmazott geofizikai tankönyveknek a német nyelvű szakiro
dalomban.
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