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1. Bevezetés 
A Karotázs Kft. megalakulása óta, a mélyfúrás-geofizikai mérések mellett, azok tapasztalataiból kiin-
dulva, folyamatosan fejleszti eszközeit. Az ismertetendő berendezés a harmadik generáció a sorban. 

Az új fejlesztésünkkel szakítottunk az eddigi fejlesztési gyakorlatunkkal, az új felszíni egység nem 
tartalmaz NI (National Instrumens), vagy Advantech mérőkártyákat, teljes egészében saját fejlesztésű, 
feladatorientált alaplapból, mérő kártyákból és rugalmasan paraméterezhető mérő, feldolgozó progra-
mokból áll. 

Jelen ismertetőben bemutatjuk az új fejlesztésű karotázs (mélyfúrás-geofizikai) felszíni adatgyűjtő 
hardver felépítését, egységeit, többrétegű szoftvereit, virtuális műszereit, majd a -harmadik feladatnál, 
- javasolt karotázs gépjárműbe beszerelését, alkalmazását. 

A fejlesztési koncepciónk alapján „szabványos” felületeket definiáltunk, melyeken keresztül egyes 
részegységek (modulok) kommunikálnak egymással, így tovább fejlesztéseknél nem kell az egészet 
kidobni, átalakítani, csak legfeljebb egy – egy modult. A technológiával elérhető a költség és időtaka-
rékos fejlesztés, növelhető folyamatos továbbfejlesztéssel a berendezések várható életciklusa. 

2. Moduláris felépítés 
A hardverfejlesztést több különálló, jó definiálható, egymással kommunikáló egységek (modulok, 
kártyák) fejlesztésére bontottuk, ezek a következők: 

Az alaplap önálló mikroprocesszoros egység, melynek 
feladata a mélyfúrás geofizikai mérések hardverszintű 
összefogása, kétoldalú kommunikációk a mérőkártyákkal 
és USB2 kommunikáció a számítógéppel, működtető 
magasabb szintű programokkal, tápegység vezérlése, 
mérések szinkronizálása, mélység és idő szinkron stb. Az 
alaplaphoz csatlakoznak az egyes mérőkártyák, amelyek 
feladat specifikusan építhetők be az eszközbe. Az 
NPCLOG felszíni egység jelenleg a következő mérőegy-

ségek működtetésére alkalmas: amuplex (impulzus üzemű) szondák, akusztikus mérőeszközök, ellen-
állás (impedancia) mérőegység, analóg U/I kimenetű egységek, digitális RS485 kommunikációt hasz-
náló berendezések. Az alaplap és az új tápegység blokkdiagramját a következő ábrák mutatják be: 

Alaplap Új szondatáp  
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2.1. Amuplex és akusztikus egységek működése 
A mélyfúrás-geofizikai mérések eszközparkjának legjellemzőbb típusa az amuplex, impulzus üzemű 
mérőeszközök. A mért geofizikai paraméterre utaló információ frekvenciában kódolásra kerül. Egy 
szonda egyszerre négy különböző fizikai paramétert tud mérni, a frekvenciában kódolt jeleket tápfe-
szültségre ültetve (-3 V, -1 V, +1 V és +3 V) juttatjuk a felszíni adatgyűjtő-feldolgozó egységbe. A jel 
átvitelhez csak kettő vezető érre van szükség. A felszíni egység az dekódolja, kalibrált virtuális műsze-
rekben megjeleníti. A következő ábra a kódolt jel alakját mutatja be a virtuális mérőfelület ellenőrző 
oszcilloszkópján: 

 
Az akusztikus szondák esetében a mért akusztikus hullámok „csomagok formájában” érkeznek a 
felszíni egységbe. A fejlesztett berendezések egyszerre maximum négy hullámcsomag „egyidejű” 
fogadására (két adó-két vevő), digitalizálására képes. A mérési protokoll, a feldolgozott jeleket átadja 
a központi egységnek, ahol célirányos virtuális műszerek definiálhatók különböző feladatokra. A négy 
és a kettő paraméterű akusztikus „hullámcsomagok” kódolása a következőképpen értelmezhető, a 
kódolás a szondában történik:  

             
Vezérelt szondatáp (első verzió) 

A jobboldali képen, az ASTR és a KAS akusztikus mérőeszköz trigger és beérkező jelét szemléltetjük.  

 
Akusztikus hullámkép egy csatornája, a képernyőn. (oszcilloszkópon) Méréskor minden mélység/idő 

markernél csatornánként egyet feldolgoz, megjelenít és tárol.  

 
NPCLOG előlap és hátlap (kezelőszervek, kijelzők és csatlakozók) 

ASTRR-4-80-43 

KAS-2-80-43 
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Mérőműszer 2011, (balra), Mérőműszer első változata 2009 (jobbra fent) Egy mikroprocesszoros mé-
rőkártya (jobbra lent) 

2.2. Jelgenerátorok (műszondák) készítése 
Az NPCLOG felszíni egység fejlesztése során végzendő tesztmérésekhez tesztgenerátorokat készítet-
tünk fejlesztőinkkel. A tesztgenerátorok meglétének célja a tesztelések megkönnyítése, ugyanis a fel-
színi egység tesztméréseit csak úgy lehet elvégezni, ha összerakjuk a teljes mérési összeállítást, ami-
hez a mérőkocsi, szondák is szükségesek. Ennek elkerülése végett fejlesztettük ki tesztgenerátorainkat 
impulzus üzem tesztelésére, illetve akusztikus szondáink helyettesítésére. Az akusztikus tesztgenerátor 
előlapját és az impulzus üzemű tesztgenerátort mutatja a következő ábra: 

 
     A nagyszámú dokumentumok közül bemutatunk néhányat! 

3. A mérőszoftver 
A működtető, felhasználói szoftvert programfejlesztő partne-
reinkkel közösen fejlesztettük. Az NPCLOG mérőprogram 
jelenleg MS WIN XP és WIN 7 operációs rendszerrel hasz-
nálható. A karotázs felszíni-adatgyűjtő/táp egység USB-2 
felületen csatlakozik a PC-hez. A többrétegű korszerű techno-
lógia, modulszerű felépítés hosszú időre megalapozza, az 
alakíthatóságot, rugalmas konfigurációk mentén a továbbfej-
leszthetőséget. A mérőszoftver névjegyét a bal oldali kép 
szemlélteti. (2011. szeptemberi állapot) 
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A program biztosítja azokat a feltételeket, melyek 
a virtuális műszerek definiálásához, rendszer 
beállításokhoz, adatmenedzseléshez, mérési 
eredmények prezentálásához szükségesek. A 
programban az egyes mérőeszközöket virtuális 
műszerekként definiáljuk. A virtuális 
mérőműszereket a program főmenüjében 
választhatjuk ki (jobb oldali kép). A virtuális 
mérőműszerek feladata a mérések, kalibrálások 
mérőszondánkénti definiálása. Itt adhatjuk meg a 
mért érték és a megjelenítendő értékek közötti 
összefüggéseket (akár egészen bonyolult számításokat is), valamint a mérési eredmények szemlélteté-
sét is itt állíthatjuk be alapértelmezésben. E felület alkalmazásfejlesztők számára, belépési kóddal hoz-
záférhető. Egy virtuális műszer néhány képernyőjét (részlet) szemléltetik a következő ábrák: 

 
 

A bal oldali képen egy mérő csatorna beállítási lehetőségei, jobboldali képen egy virtuális műszer 
beállításai, alapképernyője látható. Szondatáp típusa, feszültség és áramkorlát, szelvény típusa, minta-
vételi sűrűség, digitális kijelzők definiálása, szelvény paraméterek megadása, kalibrálási képletek,….. 
Ezek megadása a rendszergazda, alkalmazásfejlesztő feladata. 

 
A baloldali ábra, az információs panel, bejelentkező képernyő, itt kell megadni az alapadatokat, a mé-
rést végző cég, személy nevét, kútazonosító adatait, mentés helyét,….. A jobboldali kép a sok közül 
egy 5 és 10 cm –es virtuális mérési képernyőt szemléltet. Virtuális műszereket, mérés típusonként, 
nagyobb projektenként külön-külön definiálunk! (pl. vízkutatás, kút állapotvizsgálatok,-  speciális 
földtani vizsgálatok, így: szénkutatás, környezetvédelmi kutatások, BAF, Bátaapáti,…- eltérő kalibrá-
lási, számítási eljárásokkal.) 
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NPCLOG fő műszaki adatai 
Méretek:                             300x200x90 mm 

Súly: 4 kg 

Működési hőmérséklet: 0-60 °C 

Tápfeszültség:  12 VDC 

Szonda tápfeszültség:  150 V 

Szonda tápáram: 150 mA  

Szoftverből konfigurálható áram és feszültség ge-
nerátor. 

Kommunikáció a számítógéppel: USB2 

Mélységkerék (többféle, pl.):           MK 36/180 

Szükséges karotázs kábel:               4 vezető eres,  

Amuplex szondákhoz 2 vezető eres elegendő!  

A berendezéshez illeszthető maximális kábel hossz: 3000 m. (3/16” R 4,76 mm, hurokellenállásának 
figyelembevételével). 

     

Az NPCLOG jelenleg a következő elven működő szondák jeleit képes fogadni, feldolgozni: 

- amuplex felszíni egység (+1 V, -1 V, +3 V, -3 V), ilyenek, pl. átmérő, hőmérséklet, természe-
tes gamma, sűrűség, N-porozitás; 

- akusztikus felszíni egység jelenleg a következő szondák jeleinek a feldolgozásra alkalmas, 
kettő adó egy vevő, kettő adó – kettő vevő. 

- analóg felszíni egység, komplex ellenállás (a látszólagos ellenállás – valós komponens - mel-
lett, képzetes komponens is szelvényezi), egyenáramú bemenet (SP), régi, analóg típusú egy-
ségek szabványos jeleit fogadja és feldolgozza; 

- RS485 kommunikációjú egységek jeleinek fogadás, feldolgozása (FF optikai kamera, gamma 
spektrum szonda, nagy érzékenységű áramlásmérő szonda stb.). 

 

A szoftvert a partnereinkkel közösen fejlesztettük. MS WIN XP és 7 operációs rendszerrel használha-
tó. A felszíni egység USB-2 felületen csatlakozik a PC-hez. A működtető szoftver legfontosabb jel-
lemzői: 

- korszerű technológia, modulszerű felépítés; 

- rugalmas konfigurációk, a felhasználói igények szerint alakítható; 

- egyszerűen használható virtuális mérőfelületek, nagyszámú előre definiált virtuális műszer 
(minden méréshez, szondához, projektekhez külön definiálva);  

- szelvények megjelenítésére széles mérési, szerkesztési léptéktartomány áll rendelkezésre: 
1/10-től – 1/5000-ig; 

- mérési szelvényszerkesztési funkció (rétegsor, megjegyzések, léptékváltás); 

- több mentési, archiválási lehetőség (seq, csv, pdf, kps, txt); 

- kompatibilitás más feldolgozó szoftverekkel (pl. WellCad). 

  


