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Az Oslo-fjord szárazföldbe benyúló végénél fekvő félmilliós norvég főváros 
adott otthont a 45-ik alkalommal megrendezett EAEG szimpóziumnak. A magyar 
résztvevők különös érdeklődéssel figyeltek minden részletre, mert London után, 
1985-ben Budapest lesz a színhelye ennek a mintegy 1500 külföldi résztvevőt 
vonzó nagyrendezvénynek.

A parttól néhány száz méterre épült 15 éve a Koncertpalota modern épülete, 
melyben jól elfért a mintegy 1300 regisztrált résztvevő, a három előadóterem 
közül kettő és az összes kiállító pavilonja. A harmadik előadóterem egy, a Kon- 
certpalotától rövid sétányira levő épületben kapott helyet. Jól érvényesült a 
szempont, hogy az előadások résztvevői, különösebb fáradság nélkül, egyben 
a kiállítás látogatói is legyenek.

A mintegy hetven kiállító boxa nagyjából két kategóriába volt sorolható. 
A kisebbek átlagosan 4 — 7 m2, a nagyobbak — Western Geoph. Со., Prakla — 
Seismos, CGG, GSI stb. — 2 0  — 25 m2 területűek voltak. Meghaladná e rövid 
beszámoló kereteit a látottak részletes ismertetése, ezért csak két, részben magyar 
vonatkozású részlet.

Számos érdeklődő kereste fel a közös ELGIjNIKEX  pavilont. A 6,5 m2-es 
területen bemutatásra került a Maxi —Probe berendezés, a K  — 1000 karotázs 
műszer 3 db szondával, röntgenradiometrikus mérőrendszerrel és a Diapir — 18 
geoelektromos műszer. Hat nagyméretű tabló mutatta be az ELGI kutatási 
tevékenységét, eredményeit. 12 prospektus egészítette ki a bemutatót.

Az őszi nemzetközi geofizikai szimpóziumon Magyarországon is megtekint
hető lesz a Texas Instruments Oslóban bemutatott új DS 100 terepi mérőrend
szere, mely lehetőséget nyújt, hogy a meglevő DFS V terepi műszert az újabb 
geofizikai követelményeknek megfelelően továbbfejlessze. A rendszer két fő 
részből áll. Egyik a központi felvevő egység, mely magába foglalja a vezérlő — és 
mágnesszalagos egységet, másik a terepi adatgyűjtő-rendszer. Az adatátvitel a 
két egység között üvegszálas optikai vonalon történik. Az új elosztott rendszer 
előnyei: könnyen bővíthető nagy csatornaszámúvá ( 1 2 0 0  csatornáig), kisebb 
súlyú és teljesítmény igényű.

Az előadásokról szólva megállapítható, hogy általában — és természetesen
— színvonalasak voltak. Egyes témakörökben — pl. VSP — viszont formálisak 
és néha semmitmondóak voltak, noha egyes országokban — SzU és USA a VSP 
témakörében — elvégzett kutatások és megszerzett tapasztalatok mélyebb és 
tartalmasabb előadásokat indokoltak volna.

A mintegy 120 előadás három szekcióban hangzott el. Naponta, szekción
ként 1 0  —1 2 -n vehettek részt az érdeklődők. A szeizmikán kívül jelentős számú 
előadást tartottak a geoelektromos-módszerek témaköréből — mintegy 14 — 15
— de több előadás foglalkozott gravitációs-és mágneses-módszerek és értelmezési 
kérdések tárgyalásával is.
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A szeizmikus előadásokról az első benyomás az volt, hogy igen jelentős a 
tengeri szeizmikával foglalkozók részaránya. Megváltozik kissé a kép, ha figye
lembe vesszük, hogy ennek a 18 — 20 előadásnak mintegy 60%-kt a vendéglátó 
norvégok tartották. Az okok ugyan közismertek, de akkor is benyomáskeltő 
volt, hogy összesen 23 norvég előadás hangzott el.

Számos előadást hallhattunk a 3D mérések feldolgozási és értelmezési 
kérdéseiről, különös tekintettel az interaktív kiértékelés módszereire, a felszíni 
szeizmikus mérések és karotázs adatok komplex felhasználásáról, kiemelten a 
modell-építés kérdéseiről.

Foglalkoztak előadások a különböző felszíni jelgerjesztési-módszerekkel is. 
Meglepő módon kevés előadás választotta tárgyául az adatfeldolgozás olyan 
korábban sokat vizsgált módszerét, mint pl. migráció, dekonvolució és a statikus 
korrekció meghatározás.

Érdeklődés kísérte a két magyar előadást. Késmárky István előadásában a 
vékony rétegek intervallumsebessége becslésének javítási lehetőségével, a 
Bodoky, Dianiska, Herman, Kálmán, Körmendy és Hermész szerzőcsoport pedig 
a bányaszeizmikus méréseknek a bányavágatok — megváltozott nyomásviszo
nyok hatására — veszélyessé vált szakaszainak kijelölésében való felhasználá
sával foglalkozott.

Az előadások majdnem kifogástalan technikai feltételek között hangzot
tak el.

Javítja a jövőbeni kapcsolattartás lehetőségét, de ettől függetlenül is öröm
mel vettük tudomásul, hogy dr. Ádám Oszkárt az EAEG vezetőségi tagjává 
választották.

Szép emlék marad a résztvevőknek a megnyitó állófogadás, melyet Oslo 
polgármestere adott a Raadhuset (Városháza) impozáns nagytermében. A fres
kókkal borított 50X30 m területű, mintegy 2 0  m magasságú teremben kellemes 
órákat töltött a megnyitó 800 résztvevője. A záróvacsorát a Bygdöy félszigeten 
rendezték, a Tengerészeti Múzeum épületében.

A konferencián mint majdani rendezők szétosztottuk az 1985. évi EAEG 
konferencia és műszerkiállítás előzetes meghívóit.

Zelei András

Közönségszolgálat

1982. augusztus második felétől minden érdeklődő felkeresheti az MTESZ- 
lapok közönségszolgálatát a IX . kér. Mester u. 3. szám alatt. Itt szövetségünk va
lamennyi szaklapja megvásárolható, előfizethető, helyben is olvasható. A közön
ségszolgálat dolgozói szaklapjainkkal kapcsolatban minden felvilágosítást meg
adnak.

K e r e s s e  f e l  az MTESZ-lapok közönségszolgálatát (Budapest IX., 
Mester u. 3. sz.)

Nyitvatartás: munkanapokon 1 0 -től 18 óráig.
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