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1. Bevezetés
Az optikai kamerás kútvizsgálatokkal a vízkút belső szerkezetéről, a csövezés állapotáról, a szűrő(k)
állapotáról és még nagyon sok kút paraméterről kapunk információkat. Az információk a helyes víztermelés, karbantartás, kútjavítás megtervezéséhez létfontosságúak. Amennyiben a láthatósági viszonyok megengedik végezhetők ilyen vizsgálatok, melyek során saját szemükkel győződhetünk meg a
kút belső szerkezetéről, esetleges kúthibákról.
A Karotázs Kft. által 2008–ban kutak vizsgálatára fejlesztett fekete – fehér mikroprocesszoros optikai
kamera az NPCLOG mélyfúrás – geofizikai felszíni adatgyűjtő egységhez csatlakoztatható. Előnye,
hogy nem kell hozzá koaxiális kábel, másik csörlő, a jeleket a standardmérésekhez rendelkezésre álló
4 eres karotázs kábelen továbbítja a felszínre. Hátránya, hogy felbontásról függően 1-4 s szükséges 1
lyukkép kábelen való felviteléhez.

2. A megvalósított eszköz
A projekt során partnereink segítségével megvalósított eszköz blokkdiagramját (részlet) az alábbi ábra
szemlélteti. CMOS kamerára többféle látószögű optika szerelhető, a képadatokat elsődlegesen egy
DSP egység dolgozza fel. A feldolgozás, tömörítés, megvilágítási és zár idő,….felszínről széles tartományban állítható. A beállított paramétereket és a továbbításra kerülő képeket az egység átmeneti
memóriában tárolja.

A kamara és a felszíni egység között kétirányú digitális adatcsere történik, kamera irányába a parancsok, utasítások, a felszíni egység felé a képi információk haladnak RS485 protokolon keresztül. Tápellátás induláskor feszültség generátoros, majd néhány másodperc után (mihelyt a rendszer feláll) –
áramgenerátorosra vált. Tápellátást, adatleválasztást külön egység biztosítja, így a szonda csatlakoztatása után, már csak egy USB-2 egység (laptop) csatlakoztatása szükséges, a program indítása után
működőképes a rendszer.
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2.1. szonda elektronika, mechanika

Kamera, szondanyák, alatta tápegység és PC illesztő egység, szondatest, cserélhető első ablak, tömítőgyűrűk. (tesztelés, összeszerelési előtti állapot). A szonda és a mellékelt nyák önálló mikroprocesszoros egységek, különböző mérési, parancs végrehajtási feladatok optimális megoldására.

2.2. Az szonda kialakítása, használata
Az optikai szondára (központosító) gumi távtartókat szerelünk, hogy lyukközépen tartsuk szelvényezés közben a szondatestet, szondamozgatás közben a mechanikus igénybevételeket minimalizáljuk. A
következő képeken látható használat közben az optikai szonda.

Optikai kamera központosítókkal

2.3. A mérőszoftver
Az optikai szonda kommunikációja, menü rendszere, parancsai, adattartalma lényegesen eltér a többi
hasonló szondák (amuplex, akusztikus, impedancia..) működésétől, ezért önálló szoftver kellett működtetésére kifejleszteni. Az optikai szonda, használható önállóan (VTS) működtető szoftverrel, hardverrel és használható az NPCLOG felszíni adatgyűjtő eszközzel.
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Az optikai lyukkamera használatához kifejlesztett mérőszoftver névjegyét a bal oldali képen mutatjuk
be. A következő három képernyőn különböző beállítási funkciók használatát szemléltetjük. Jobb felső
képen mintavétel típusát, sűrűségét, vaku beállítást, erősítést és a tömörítésre kerülő kép méretét lehet
beállítani.

A baloldali panelen a compressor típusát, annak sebességét lehet menüből kiválasztani, a jobboldali
panelen a kommunikációs paramétereket lehet beállítani, kamera, mélységszámláló melyik com portra
csatlakozzon (kiválasztás automatikus) és az átviteli sebességet lehet kiválasztani. 1100 m karotázs
kábel esetén 38400 az optimális 300 m hosszú karotázs kábelnél 115200 is tökéletes átvitelt biztosít.

Mentésre kerülő képek paraméterezései (milyen feliratok kerüljenek az egyes képekre), a mélységet
pl. a mélység jeladótól veszi át!
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Az összes fejlesztésünk tervezése számítógépes rendszerben történt. A megvalósítás lépéseit szintén
részletesen dokumentáltunk. Készültek részletes megvalósítási tervek és felhasználói szintű dokumentációk, Helpek, utasítások, leírások. Ezek mennyisége témánkét a több száz oldalt is eléri!

HELP egy részlete

2.4. Az optikai kamera alkalmazása
Az új mérőeszközünk elkészültével használatba vettük és több kútvizsgálat során sikeresen alkalmaztuk. Ezt mutatja be a következő néhány példa, amelyeket különböző víz kutakban rögzítettünk, természetesen csak jó látási körülmények között kapunk értelmezhető képet. Opálos, zavaros víz esetén
zavarosság vizsgálatra lehet használni a szondát.

Johnson szűrő

Hasított szűrő
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A szonda műszaki adatai (adatlap)
Méretek:

(H) 600 mm, (Á) 60 mm

Súly:

6 kg.

Működési hőmérséklet:

0 – 50 °C, rövid időre túlléphető, a kamera korlátozza, a
beépített elektronika 80 °C működőképes.

Nyomásállóság:

150 Mpa,

Tápfeszültség/áram:

24-60 V/70mA

Szükséges karotázs kábel:

4 vezető eres, páncélkábel

Maximális kábel hossz:

1100 m,

Kommunikáció a felszíni egységgel:

RS485, 39200 baud, szoftverből állítható,

Tömörítési algoritmus:

szoftverből állítható

Képméret/mérési gyakoriság:

szoftverből

Mérési előkészületek

csőátmenet valahol 740 m mélységben

Inteligens optikai lyukkamera: A jelenleg használt (rossz átvitelű tulajdonságokkal rendelkező) Rochester típusú karotázs kábelen tudjuk felhozni a tömörített képet. Az RS-485 felületen
távolról konfigurálható a kamera több beállítása. A z optikai kamerát 1100 m mélységig való
működtetésre terveztük, ennek megfelelően kerültek kialakításra a mechanikus szerkezetek.
A szonda fejlesztésével megtakaríthatunk 1100 m hosszú speciális koaxiális (karotázs) kábelt,
gépkocsival, felszereléseivel és egy kivonulással, komplex mérés közben megoldható kedvező
körülmények mellet a lyukkamerázás is.
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