KAROTÁZS Tudományos, Műszaki és Kereskedelmi Kft.

A NPCLOG és MECSEK 2011
Mélyfúrás-geofizikai mérőállomás fejlesztése és gépjárműbe szerelése.
A Karotázs Kft. megalakítása óta elkötelezett a folyamatos megújulás, innováció iránt! A
következőkben ismertetendő fejlesztések egy jelentős részét a GOP-1.3.1-08/1-2008-0006 pályázat
forrásaiból fedeztük.
A jelen ismertetőben vázlatosan bemutatjuk az új fejlesztésű karotázs (mélyfúrás-geofizikai) felszíni
adatgyűjtő hardver felépítését, egységeit, többrétegű szoftvereit, virtuális műszereit, majd ezek
javasolt karotázs gépjárműbe beszerelését, alkalmazását.
Előzmények:
A Karotázs Kft. megalakulása óta, a mélyfúrás-geofizikai mérések mellett, azok tapasztalataiból
kiindulva, folyamatosan fejleszti eszközeit. Az ismertetendő berendezés a harmadik generáció a
sorban!
Az új fejlesztésekkel szakítottunk az eddigi fejlesztési gyakorlatunkkal, az új felszíni egység nem
tartalmaz NI (National Instrumens) és Advantech mérőkártyákat, teljes egészében saját fejlesztésű,
feladat orientált alaplapból, mérő kártyákból és rugalmasan paraméterezhető mérő, feldolgozó
programokból áll.

Fejlesztés elvei:
A fejlesztéssel 2000 m-ig kívánunk versenyképes alternatívákat kínálni a fúró, tesztelő mikró
és kisvállalkozásoknak, kutató – oktató intézményeknek.
A „terep” a technológiai tér, ahol a karotázs mérési tevékenységek lezajlanak, a mérési
funkciók, és a berendezés kialakításánál ezt maximálisan figyelembe vettük. (terepi műszer
robosztus, több változatban rendelkezésre áll, kezelése könnyen elsajátítható, moduláris
felépítésű)
Virtuális műszer koncepció! (valódi mérések virtuális műszerekkel). Valós világ (fúrás, kút
paraméterek) jeleit szenzorokkal elektronikus jelekké konvertáljuk, majd digitalizáljuk, azaz
számokká alakítjuk. A számok már kezelhetők számítógéppel, így a feldolgozás, megjelenítés
szoftveresen történik, a műszer nagy része tehát (többrétegű) szoftver, azaz virtuális.

Karotázs – mélyfúrás geofizikai - rendszer blokksémája.

Mért objektum,

Hardver (valóságos műszer)
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Szoftver (virtuális műszer)
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Hardverfejlesztés
A kifejlesztett, megépített hardveren (valóságos műszer) a változtatásra, tovább fejlesztésre
csak azt működtető hardver közeli programokon keresztül lehetséges, ezt is csak
korlátozottan. Nagyon fontos a jó tervezés az előrelátás, (jövőbe látás) moduláris felépítés. 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 időtakarékos fejlesztés, növelhető folyamatos továbbfejlesztéssel a
berendezések várható életciklusa.
Munkánkban felhasználtuk azokat a szabványos felületeket, technológiákat, - régebbi fejlesztéseknél
megszerzett ismereteket - melyek már beváltak, nagy tömegben rendelkezésre állnak (USB2, RS485,
különböző buszrendszerek). Nagyon fontos az alaprendszer – alaplap – minden lehetséges funkcióra
kiterjedő megtervezése, a hardver közeli programokon keresztüli fejleszthetőség.

Feladatkitűzés
A hardverfejlesztést több különálló, jó definiálható, egymással kommunikáló egységek (modulok,
kártyák) fejlesztésére bontottuk, ezek a következők:
Alaplapfejlesztés: önálló mikroprocesszoros egység, 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. Az adott feladatnak megfelelően definiálható Master-slave
funkciók. (nem minden esetben az alaplap a Master)!
Tápegység fejlesztések: önálló egység, kettő feladata van, az egyik a hardverek (alaplap,
mérőkártyák, mélységkerék, kiegészítő egységek) tápfeszültséggel való biztonságos ellátása és a
szondák tápellátása. Virtuális műszerek beállításai által vezérelt áram és feszültség generátor.
Amuplex (impulzus) kártya: önálló mikroprocesszoros egység, a tápfeszültségre „ültetett, kódolt”
négy (+-1 és +-3 V) mérési paramétert egymástól szétválasztja, megszámolja és a digitalizált adatokat
átadja a központi egységnek.
Akusztikus kártya (analóg1): önálló mikroprocesszoros egység, alkalmas maximum négy
hullámcsomag „egyidejű” fogadására (két adó-két vevő), digitalizálására, a mérési protokol szerint
feldolgozott jeleket átadja a központi egységnek.
Ellenállás kártya (impedancia, analóg2): önálló mikroprocesszoros egység, alkalmas egyszerre kettő
csatornán (kettő geometriában) elektromos impedancia mérésére (valós és képzetes rész). Alapváltozat
csak a látszólagos (valós rész) ellenállás mérésére alkalmas. Gerjesztés periodikus váltakozó
áram/feszültség (szinusz vagy négyszög áramgenerátor), a kártya digitalizált mérési adatokat átadja a
központi egységnek. A kártyán DC szintek mérésére alkalmas áramkörök is helyet kaptak.
Analóg kártya3: amuplex kártya része, négy leválasztott programozható szabványos
egyenfeszültségű (áramú) bemenetel rendelkezik, a mért értékeket digitalizálja és átadja a központi
egységnek. Feladata egyenáramú mérések végzése és külső analóg kimenetű „régi” mérő
berendezések jelinek a fogadása, feldolgozása, rendszerbe illesztése.
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Karotázs adatgyűjtő hardver vázlatos felépítése, egységei.

Alaplap egy mérőkártyával, az NPCLOG konfigurációban jelenleg 4 mérőkártya hely van az
alaplapon.
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Az egyik kisméretű mérőkártya. A kártyaméret szemléltetése tolómérővel. Jól látható, hogy
ez a mérőkártya kisebb méretben is elkészíthető felépített alkatrészekből, vagy ekkora
kártyaméretben több funkció (alkatrész is elhelyezhető).

Tápegység
Digitális, RS485 egység1: RS485 kommunikációjú szondák jeleinek hardver szintű a fogadása, elő
feldolgozása jelenleg az alaplapon történik. (gammaspektrum, ff. kamera, GP)
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Külső digitális egységek illesztésére: fejlesztés alatt, EIT, EIS
mérésekre, szelvényezésekre alkalmazásfejlesztés! (Fúrások/kutak,
felszín - fúrások/kutak, fúrások/kutak – fúrások/kutak közti sok csatornás nagy érzékenységű,
nagypontosságú mérésekre, szelvényezésekre)!
Tesztelő egységek: önálló mikroprocesszoros egységek, feladata az alaplap, a mérőkártyák,
virtuális programok helyes működésének rendszerszintű ellenőrzése, mérési funkciók,
eszközök alap kalibrálására. A fent felsorolt karotázs mérő/szelvényező egységek
ellenőrzésére folyamatosan fejlesztjük tesztelő, ellenőrző berendezéseinket, és ehhez virtuális
tesztműszereket.

A fent vázlatosan érintett koncepciós terv kidolgozása elfogadása után, elkészültek a részletes tervek elektronikai kapcsolások, nyomtatott áramkörök, prototípusok, kommunikációs protokollok, speciális
funkciók, (hibajelző, diagnosztikai), hardver közeli programozás, vezérlési, mérési feladatok
programozása és a tesztelések.

A kifejlesztett karotázs adatgyűjtő berendezést üzembe helyezése rendkívül egyszerű, csatlakoztatni
kell 12 V tápfeszültséget, (pl. akkumulátor, vagy 220 V-os tápegységhez), a karotázs kábeleket,
(csörlő) mélység jeladót, USB porton laptopot (vagy Ipari PC), csatlakoztatása, szoftver telepítése után
működőképes.

Az egyik tesztgenerátor (részlet): minden mérési szituációra (mérőkártyához) fejlesztettünk
elektronikus ellenőrző egységeket, műszondákat. Ezekkel a felszíni egység paramétereit,
beállításait lehet rutinszerűen ellenőrizni, beállítani! A teszteléshez, ellenőrzéshez előre
definiált virtuális felületek állnak rendelkezésre.

Műszaki adatok:
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A karotázs felszíni adatgyűjtő egység többféle konfigurációban rendelhető,
kettő féle geometriai méretben és ezen belül négyféle kiépítésben!
NPCLOG
Kisméretű:

MECSEK.2011
EURORACK 19” , 3U

Méretek:
300x200x90 mm
,43x46x177 mm
Súly:
4 kg.
12 kg.,
Működési hőmérséklet:
0-50 C
0 – 70 C ,ventilátoros hűtés!
Tápfeszültség:
= 12 V
= 12 V, ~230 V
Szondatáp (áram és feszültség generátor):
150 V/150 mA
Kommunikáció a számítógéppel:
USB2
Mélységkerék (többféle, pl.):
MK36/180
Szükséges karotázs kábel:
4 vezető eres, Amuplex szondákhoz 2 vezető eres
elegendő!
A berendezéshez illeszthető maximális kábel hossz:
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Szoftverfejlesztés
A működtető, felhasználói szoftvert Dial Bt. fejlesztette, jelenleg MS WIN XP és 7 operációs
rendszerrel használható. A felszíni egység USB-2 felületen csatlakozik a PC-hez. A többrétegű
korszerű technológia, modulszerű felépítés hosszú időre megalapozza, az alakíthatóságot, rugalmas
konfigurációk mentén a továbbfejleszthetőséget.
1. Az első (legbelső) önálló szoftverréteg a hardver közeli programok (firmware). Az alaplapot
működtető program, hardver kommunikációs programok, mérőkártya programok. Ezek a
programok speciális fejlesztő rendszerekkel készülnek.
2. A következő réteg (felület) az operációs rendszer, a hardveren túli eszközök működését, és a
hardverrel valókommunikációját foglalja keretbe.

A szoftverrétegek sematikus vázlata.

Kommunikációs programok, driverek: A hardverillesztő programok vagy driverek olyan
számítógépes programok, melyek lehetővé teszik más programok számára a számítógép
hardvereszközeivel való kommunikációt. Más szavakkal az illesztő program vagy egy
interface (köztes elem) az eszközzel való kommunikációban, vagy emulálja az eszközt. Az
illesztő programok általában egy adatbuszon vagy azon a kommunikációs alrendszeren
keresztül érik el a hardvereszközt, ahová az csatlakozik. Mikor egy program előhív egy
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szubrutint az illesztő programból, az illesztő programutasításokat küld
a hardvereszköz felé, majd amikor az eszköz küld vissza adatot, az illesztő
program hív elő (szub)rutinokat a
programban. Az illesztő programok hardverfüggőek és
rendszer specifikusak. Általában
kezelik azokat a megszakításokat, amelyek az aszinkron
időfüggő hardver-csatoláshoz szükségesek lehetnek.

3. A harmadik (’önálló’ szoftver) réteg a PC-n futó keretrendszer, mely biztosítja azokat a
feltételeket, melyek a virtuális műszerek definiálásához, rendszer beállításokhoz,
adatmenedzseléshez, mérési eredmények prezentálásához szükségesek. Az első három réteg
speciális, az alkalmazásfejlesztők, felhasználók számára nem hozzáférhető.

A program névjegye.

4. A negyedik rétegben a virtuális műszerek felépítése, mérések, kalibrálások definiálása,
történik. E réteg (felület) alkalmazásfejlesztők számára, belépési kóddal hozzáférhető! A
virtuális műszerek beállításai, kalibrációi itt érhetők el.

Kalibrációs képletek megadása

szelvények definiálása

5. A felhasználói rétegben előre definiált virtuális műszerek álnak az operátorok rendelkezésre,
az ő feladatuk, méréskor ezek helyes alkalmazása. Virtuális műszerek rendelkezésre állnak,
minden szondatípushoz, szükség szerint mérési, szelvényezési projektekhez külön-külön is. A
Virtuális műszerek használata könnyen elsajátítható, a felhasználói kézikönyvből, Help-ből,
igény esetén a betanítást vállaljuk!

Szelvények megjelenítésére széles mérési, szerkesztési léptéktartomány áll rendelkezésre: 1/10-től –
1/5000-ig., Mérési szelvény szerkesztési funkció (rétegsor, megjegyzések, léptékváltás, Több mentési,
arhíválási lehetőség (seq, csv, pdf, kps. …) kompatibilitás más feldolgozó szoftverekkel (pl. WellCad)
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Virtuális műszerek (menü részlet)

Információs panell

A töbrétegű szoftverek használatát, alkalmazásfejlesztői és felhasználói (operátor) dokumentáció
segíti. A munka közben gyors támogatást Helpel segítjük. A magyar nyelvű dokumentáció mellé,
angol nyelvű készítése folyamatban. Igény esetén, tetszőleges nyelvre elkészítjük a Helpet,
kézikönyveket.

Akusztikus és amuplex mérési képernyő részlet.

Igény esetén, a megrendelő tervei alapján elkészítjük, módosítjuk az alkalmazásfejlesztői és
felhasználó felületeket, virtuális műszereket. Új fejlesztésű szondáknak (melyek még nincsenek
definiálva) elkészítjük a virtuális műszereit és beépítjük a rendszerbe. Egyedi igények kiszolgálunk.
Saját méréseink, mérési tapasztalataink és a megrendelők visszajelzései alapján folyamatosan
fejlesztjük az eszközöket!

A következő néhány képen bemutatjuk a karotázs felszíni adatgyűjtő egységek, néhány
lehetséges gépkocsiba való szerelési módját.
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NPCLOG és a mérő programokat futtató laptop karotázs gépkocsiban, „terepi íróasztalon”!

MECSEK-2011 és a mérő programokat futtató laptop karotázs gépkocsiban, „terepi munkahely,
íróasztalon”!

Az NPCLOG és a MECSEK-2011 és a programokat futtató laptop karotázs gépkocsiban, a
műszertérbe szerelt íróasztalon, tesztelés közben. (vezető helyéről fényképezve)
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Az öt éve fejlesztett kétemeletes Mecsek -2 egység néhány mozdulattal átalakítható Mecsek-2011
rendszerré! Az alsó Ipari PC házba (Mecsek-2) szerelt egység helyébe kell betolni a Mecsek-2011
egységet, a felső Ipari PC –re telepíteni kell a mérő programot! A fentieken kívül más átalakításra
nincsen szükség, rendszerszinten kompatibilis a két egység!

Karotázs csendélet, amikor leszakad az ég! (szerencsére a műszerek hibátlanul működtek)!
A fejlesztés az Új Magyarország Fejlesztési Terv támogatásával jött létre. Előnyei, korszerű, kis
méret, könnyű szállíthatóság, használatához (karotázs alapismereteken kívül, azért nem árt tudni mit is
csinálunk) elegendő a ma már mindenhol kötelező számítógépes ismeretek.
Pécs, 2011. augusztus
Henézi Ferenc
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