
Könyvszemle
J. F. Claerbout: Fundamentals of Geophysical Data Processing; with applications to petroleum 
prospecting (A geofizikai adatfeldolgozás alapjai, kőolaj kutatási alkalmazásokkal. (McGraw-Hill 
Inc. New York, 1976., 274 oldal.

Mulasztást pótlunk amikor egy 1976-ban megjelent könyv ismertetését most közöljük. Az 
igazán jó könyvek azonban a tudomány területén sem avulnak el.

A geofizikai adatfeldolgozás, számítógépek felhasználása a geofizikai mérési adatok elemzésére. 
Az utóbbi évtizedekben a geofizikai adatfeldolgozás hatalmas iparággá fejlődött. Ezt a geofizikai 
mérések óriási száma tette szükségessé. Csupán egyetlen szeizmikus, terepi csoport havonta kb. 4 • 108 
bit információt ad. Az ilyen hatalmas tömegű mérési adatok kiértékelése, értelmezése — azaz feldol
gozása — szükségessé teszi, hogy a számítógépek segítségével alkalmazzuk a fizika, a matematikai 
statisztika, a numerikus matematika eredményeit.

Ezt a mindössze 274 oldalas könyvet, szerzője inkább tankönyvnek, semmint monográfiának 
szánta, mégis ragyogóan foglalja össze benne a szükséges alapismereteket, az előbb említett ered
ményeket és ezek alkalmazási lehetőségeit.

A könyv 11 fejezetből áll.
Az 2. fejezet az időfüggvények mintavételezésével, majd az idősorozatok transzformációival 

foglalkozik. Ismerteti a Fourier és Z transzformációt, a korreláció, a spektrum fogalmát, a Hilbert 
transzformációt.

A 2. és 3. fejezet ismerteti a realizálható függvények sajátosságait, a digitális szűrés elvét, a 
szűrőtervezés módszereit. Bevezeti a minimumfázisúság fogalmát és módszereket mutat be az adott 
spektrumú minimumfázisú időfüggvény meghatározására.

A 4. fejezet a matematikai statisztika eredményeit felhasználva a geofizikai mérések felbontó- 
képességét tárgyalja.

Az 5. fejezet alapokat ad a további fejezetekhez, azáltal, hogy röviden bemutatja a mátrixok
kal végezhető fontos műveleteket.

A 6., 7. és 8. fejezet ismerteti a legkisebb négyzetek módszerének jelentőségét, majd ennek fel- 
használásait, jósló és alakszűrők, dekonvolúciós szűrők tervezésére, és az egycsatornás, direkt és 
inverz, szeizmikus feladat megoldására.

A  9. fejezet a vízszintesen rétegzett, akusztikus közegek matematikai-fizikai egyenleteit tár
gyalja a reflexiós szeizmika szemszögéből.

A 10. fejezet az előző fejezet parciális differenciálegyenleteinek alkalmazási lehetőségeit adja, 
a hullámterjedés numerikus szimulációjához.

A  11. fejezet forradalmian új lehetőségeket tárgyal. A hullámterjedést jó közelítéssel leíró, 
skalár hullámegyenlet közelítő megoldásain alapuló feldolgozási módszereket ismertet. Ide tartozik 
a hullámegyenletes migráció, a sebességmeghatározás a lefelé folytatás alapján és a többszörösök 
eltávolításának új módszere.

A könyv utolsó három fejezete azt a kutatási területet mutatja be, ahol a szerző úttörő mim- 
kásságot végzett.

A fejezetek tartalmának ez a rövid ismertetése senkit ne riasszon el. A szerző tárgyalásmódja 
igen szellemes, stílusa élvezetes és a könyv valóban tankönyvként is használható. Az egyes fejezetek 
végén igen jó gyakorlatokat találunk. Ezek tele vannak érdekes ötletekkel. A  könyv végén a tárgy
mutató szintén megkönnyíti a könyv használatát. Egyetemi tanulmányaim óta ez volt a szakiro
dalomban az a könyv, amiből a legszívesebben tanultam, mert nem csupán matematikát és módsze
reket találtam benne, hanem újszerű gondolatokat is. A könyvet nagyon ajánlom a geofizikai és 
nemcsak a szeizmikus adatfeldolgozással foglalkozó kollégák figyelmébe.

Göncz Gábor
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Könyvismertetés
A  mű címe: Schlumberger, the history of a technique

Szerzők: Louis ALLAUD és Maurice MARTIN
Megjelent: 1977-ben, John Wiley and Sons kiadásában, 333 oldal.

A szelvényezés vagy mélyfúrási geofizika évfordulójára készült ez a könyv. 1927-ben volt 
ugyanis az első, valóban mélyfúrási geofizikai mérésnek tekinthető művelet.

A  könyv műfaja nehezen definiálható. Történeti munka, de tele van precíz, lényeget megfo
galmazó szakmai adatokkal. Ugyanakkor olvasmányos, sőt helyenként szinte izgalmas is, minden
esetre regényszerű.

A könyv jelentős része, több mint egynegyede felszíni geofizikával foglalkozik, bemutatva a 
két zseniális Schlumberger-fivér e téren végzett tevékenységét. Mégis nem ez a könyv fontosabbik 
része. Mint a szerzők a zárórészben mondják, a Schlumbergerék által az évszázad első negyedében 
elért felszíni geofizikai eredmények jelentősek voltak ugyan, de ha csak ezt végezték volna, akkor 
a nevük alig-alig lenne több egy bibliográfiai adatnál. A mélyfúrási geofizikában azonban 
alapvető jelentőségű tevékenységük. Nem is azért, mintha az összes eljárás az ő találmányuk lett 
volna, hanem azért, mert egyáltalán behozták az olajiparba a szelvényezést, a mélyfúrási geofizikát. 
Nem véletlen, hogy nálunk is, de Texasban is sokszor hallani, hogy a szelvényezést „slumbergere- 
zésnek” nevezik. Ez a név összeforrt ezzel a munkával, ezzel az iparral. A  könyv éppen azt világítja 
meg, hogyan alakult ki ez a munka, ez a tevékenység, és hogyan lett a mélyfúrási geofizikai szelvé
nyezés a mélyfúrásos kutatás legfontosabb ismeretszerző módszercsoportja.

A  két testvér közül az idősebb, Conrad kezdte el a geofizikai kutatásokat, első szabadalmát 
már 1912-ben bejelentette. A  másik fivér 1919-ben kapcsolódott be bátyja munkájába. A  fejlődést 
mindig kitűnő gondolataik indították meg, de rendkívüli aktivitásuk nélkül nem érhettek volna el 
ilyen sikert. A szerzők érdekesen világítják meg, milyen szerencsés együttest képezett a két Schlum- 
berger-fiú meg legszorosabb munkatársaik. Conrad fizikus volt, akinek életeleme és legfontosabb 
tevékenysége a kísérletezés volt. Marcel ezzel szemben a gyakorlati kidolgozást, a beruházást, szer
vezést szerette. Érdekes módon mindketten tartottak a matematikától (mint a könyv írja), mert 
,,ez a geofizikai problémák túlzott egyszerűsítéséhez vezet” . A könyv idézi ezzel kapcsolatban Conrad 
egy írását:

, , . .  . Az ilyen problémákkal foglalkozó számítások mind közvetlenül az elektrosztatikából
származnak..........Tág lehetőségeik vannak itt a kezdő matematikusoknak saját szórakoztatásukra,
A  felmerülő kérdések maguk felsőoktatási szintűek vagy pedig szükségtelenül annyira bonyolultak 
hogy megoldásuk még bonyolutabb formulák homályába vész, akkor meg a legjobb lapozni egyet” .

* Persze kellett a matematika is, neves munkatársak (Doll, Stefanescu, Maillet stb.) gondoskod
tak az elméleti munka előrevitelétől. A szellem azonban a gyakorlati alkalmazás és az ebből kapható 
kutatási eredmény fontosságát hangsúlyozta mindig. Ennek ellenére azonban a Schlumberger válla
lat folyamatosan gondoskodott és gondoskodik arról, hogy alkalmazottai tájékozódjanak az elmé
letekről és a gyakorlati eredményekről egyaránt. Külön kihangsúlyozzák azonban a szerzők, hogy 
Conrad és Marcel kitartottak azon hitük mellett, hogy az elméleti levezetések a hipotézisek túlzott 
leegyszerűsítéséhez vezet, és hogy a terepi mérések és a segítségükkel kapható eredmények a leg
biztosabb alkotó részei a döntéseknek. Conrad megjegyzése (amit egy észlelőjének mondott): „Ha  
talál valamit a talajban, amit a mérések nem mutattak, akkor inkább higgyen a talajnak, mint 
a méréseknek” , jól jellemzi reális felfogásukat.

A könyv egyébként a műszaki fejlődés szempontjából is rendkívül érdekes. Megtudhatjuk 
belőle az egyes eljárások kialakulásának főbb fázisait (beleértve a nem Schlumberger-eredetűeket is), 
a műveletek alkalmazásának legfontosabb fejlődését, a mélyfúrási geofizika nemzetközi elterjedé
sének fő lépéseit és így tovább. Egyszóval teljes képet kaphatunk a szelvényező és perforáló tech
nika teljes kifejlődéséről, — de természetesen a cég szemüvegén keresztül.
Igen érdekes olvasmány.

Jesch Aladár
MGE Tudománytörténeti Bizottság
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