
Egyesületi hírek

8. IAGA Elektromágneses Indukciós Workshop 
Neuchätelben (Svájc) 1986. aug. 24 — 31. között

Az 1972-ben Edinburgh - ban elindított elektromágneses indukciós munka
ülés (Workshop) folyamatossága nem szakadt meg. Megrendezéséről kétévente 
az Elektromágneses indukció; Elektromos vezetőképesség ( Föld és Hold)  c. IAGA 
1 — 3. munkacsoportja gondoskodik. Mint a munkacsoport egyik tisztségviselője 
eddig is rendszeresen beszámoltam a Magyar Geofizikában a workshopokról, 
amelyek közül a harmadikat 1976-ban, Sopronban rendeztük és a keleti és nyugati 
szakemberek azóta is sokat emlegetett nevezetes találkozója volt; amelyhez ha
sonlóra nyugati országokban anyagi okok miatt azóta sem került sor.

A  8. Workshop rendezésének jogát és ezzel járó nagy szellemi és anyagi be
fektetés lehetőségét a Neuchateli Egyetem néhány fős, tevékeny elektromágneses 
kutatócsoportja (Observatoire Cantonal) kapta 1986-ban.

Ellentétben a 7., nigériai workshoppal (1984), a rendezvény látogatottsága 
igen nagy volt Európán kívüli országokból is. A  részvételt segítették a különböző 
forrásokból származó anyagi támogatások, valamint rendkívül kedvezményes 
nagyszámú szálláslehetőség (10 SF/nap) diákszállókban.

Magyarországról a szerzőn kívül Nagy Zoltán (GKV)  és dr. Szarka László 
( MTA GGKI)  vett részt. Dr. Szarkának, mint reviewernek valamennyi költségét 
fedezték.

A résztvevők száma kb. 170 fő volt.
10 review és 139 ún. kiegészítő ( contributed)  előadás hangzott el gyakorlatilag 

4,5 nap alatt, amelyből a szombati félnap jórészt az összefoglalók és szervezési 
kérdések megtárgyalására volt fenntartva. A contributed előadások zöme poster 
előadás volt, amelyeknek szerzői azonban 5 — 5 perces szóbeli ismertetésre is le
hetőséget kaptak. A tényleges szóbeli előadások időtartamát 10 percre korlátoz
ták.

A  megtárgyalt tématerületek:
1. Az elektromos vezetőképesség regionális eloszlásának vizsgálata (1 review 

-{-.46 contributed előadás)
2. A kőzetek vezetőképessége (1 review 4-10 contributed előadás)
3. Óceáni EM-vizsgálatok (1 review -{-9 contributed előadás)
4. Adatfeldolgozás és inverzióul review +25 contributed előadás)
5. Globális tanulmányok (1 review -{-12 contributed előadás)
6. Vitaülés az EM-adatok gyűjtésénél és cseréjénél (terjesztésénél) javasolt for

máról (1 review +1  contributed előádás után)
7. Az EM-tér torzulása ; a topográfia és mesterséges tér hatása (2 review + 15 

contributed előadás)
8. Műszerfejlesztés (1 review +*5 contributed előadás)
9. E M S L A B  Workshop (6 contributed előadás)

10. Elmélet (10 contributed előadás)
Szinte lehetetlen a bemutatott nagy ismeretanyagot egy rövid beszámoló ke

retében méltatni. Az egyes tématerületek iránti érdeklődés azonban világosan
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kirajzolódik az előadások számában. Első helyen áll a vezetőképesség regionális 
eloszlásának tanulmányozása. Logikus sorrendben ezt követi az adatfeldolgozás 
és inverzió témaköre, valamint a különböző zavarok felmérésére és elhárítására 
irányuló törekvések mint az elektromágneses kutatások szükségszerű velejárói. 
A műszerfejlesztés terén a terepi adatfeldolgozás meghatározóvá vált. Főként az 
audiomagnetotellurikus frekvenciasávban láttunk megoldásokat (köztük sze
repelt a sajátunk is). Az óceáni EM-kutatás igen nagy anyagi befektetést igényel, 
így azzal csak néhány gazdag ország, főként az USA, Kanada és Japán dicseked
het. Rendkívüli erőket mozgatott meg az EMSLAB project, amelynek célja a 
Juan de Fuca lemez szubdukciójának vizsgálata É-Amerika Ny-i peremén elekt
romágneses módszerekkel. E project révén merült fel először a kérdés, hogy mi
lyen formában gyűjtsék és cseréljék a mérési anyagokat közös feldolgozás céljá
ból. Hasonló igénnyel jelentkezett a moszkvai World Data Center is.

Ügy tűnik, amint azt az általunk készített összefoglalóban is hangsúlyoztuk, 
hogy szaktársadalmunk túljutott az első anomália felett érzett örömökön és ma 
már nagy területek közös, jól szervezett kutatásán dolgozik, mint amilyen az 
említett EMSLAB-en kívül az ugyancsak észak-amerikai LIT HOP ROBE, vagy 
az európai EGT ( Európai Geotraverz)  és a KAPG  geotraverzei. Az EM-kutatások 
kiterjednek szinte valamennyi földtanilag érdekes területre a konkrét nyers
anyagkutatási feladatokon túl. így a workshop foglajkozott a hegyvidékek, 
szubdukciós-, vulkáni területek, földrengéses zónák, geotermikus anomáliák, 
különböző tektonikai elemek (törések, vetődések, riftek), kristályos pajzsok stb. 
vizsgálatával. Ez a jelentős témaexpanzió a módszer eredményességét jelzi a 
Föld fizikai folyamatainak és erőforrásainak megismerésében.

Ádctm Antal

Az ELTE TTK Geofizikai Tanszékén 1986-ban végzett hallgatók

BEREZNAI Miklós, Szeizmikus munkaállomás, GKV
FARKAS Éva, Gravitációs hatók terének számítása C 64 számítógépen, ELGI (gyes)
HAVASI Ildikó, Nagycenken és Preszelenciben (Bulgária) regisztrált geomágneses pulzációk ana

lízise
KENYERES Ambrus, Gravitációs anomáliák és geoidundulációk gömbfüggvény-előállítása és a 

meghatározott eredmények tektonikai értelmezése, Kozmikus Geodéziai és Geofizikai Obszer
vatórium Репс

KIRÁLY András, Szénkutató fúrások értelmezése karotázs szelvényekből előállított,,cross-plot’ ’-ok 
alapján ELGI, Mélyfúrásigeofizika Főosztály

KOVÁCS Ákos, Réteghatár-kijelölés és kutak közti korreláció főkomponens-analízis segítségével, 
ELGI

LÁZÁR Rita, Közeli földrengések koordinátáinak meghatározása az újkígyósi és uzdi kisátmérőjű 
array-к észleléseinek segítségével

NAGY Tibor, Vertikális szeizmikus szelvényezés (szintetikus VSZP), GKV
NÉMETH Tibor, Szeizmikus munkaállomás, feldolgozó programok, GKV
STICKEL János, Mérnökgeofizikai szondázások alkalmazása felső talajrétegek kutatásában, ELGI
TATAI József, Geoelektroínos rétegkövetés szénkut ató fúrások között, ELGI Elektromos Főosztály
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Ära: 32,50 Ft


