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Mecsek 2011 mélyfúrás-geofizikai 
(karotázs) felszíni adatgyûjtõ egység

A Karotázs Kft. által 2011–ben fejlesztett mélyfúrás-geofizikai felszíni egység a 
tesztelési gyakorlatban elõforduló általános feladatok megoldására készült több 
processzoros, korszerû berendezés. A felszíni egység alkalmas a nyitott fúrások 
litologiáját vizsgáló (well-logging) és a csövezett kutak mûszaki állapotát 
szelvényezõ (well diagnostic) szondák jeleinek lekezelésére, mérési adatok 
feldolgozására, dokumentálására.

A karotázs felszíni adatgyûjtõ egység többféle konfigurációban rendelhetõ, kettõ 
féle geometriai méretben és ezen belül négyféle kiépítésben! 

Mûszaki adatok

Kisméretû EURORACK 19” 3U

Méretek 300x200x90 mm, 43x46x177 mm
Súly: 4 kg, 12 kg,
Mûködési hõmérséklet: 0 - 50 °C 0 - 70°C
Tápfeszültség: 12 V 12 V,  ~230 V

Kommunikáció a számítógéppel: USB2
Mélységkerék (többféle, pl.): MK36/180
Szükséges karotázs kábel: 4 vezetõ eres, Amuplex szondákhoz 2 vezetõ eres 
elegendõ! 
A berendezéshez illeszthetõ maximális kábel hossz: 2500 m.

A változtatás jogát fenntartjuk!

A felszíni adatgyûjtõ egységekre, üzemszerû használat esetén 2 év csere 
garanciát vállalunk. 

A karotázs felszíni egység fejlesztése, a Karotázs Kft., az EU és az ERFA 
társfinanszírozásával (GOP-1.3.1-08/1-2008-0006) valósult meg.
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Jelenleg a felszíni egység a következõ elven mûködõ szondák jeleit képes fogadni, 
feldolgozni:

     1. amuplex felszíni egység (+1 V, -1 V, +3 V, -3 V), ilyenek, pl. átmérõ, 
hõmérséklet, természetes gamma, sûrûség, N-porozitás;

     2. akusztikus felszíni egység a következõ szondák jeleinek a feldolgozásra 
alkalmas, kettõ adó egy vevõ, kettõ adó – kettõ vevõ.

Mérés közben a hullámképek mellett számos kõzetmechanikai, porozitás (stb.) szelvény 
számolható, ábrázolható. 

     3. Analóg felszíni egység, komplex ellenállás (a látszólagos ellenállás – valós 
komponens - mellett, képzetes komponens is szelvényezi – GP, fázisszög), 
egyenáramú bemenet (SP), régi, analóg típusú egységek szabványos jeleit 
fogadja és feldolgozza.

     4. RS485 kommunikációjú egységek jeleinek fogadás, feldolgozása (FF. optikai 
kamera, gamma spektrum szonda, nagy érzékenységû áramlásmérõ 
szonda stb.).

Mûködtetõ szoftver

A szoftvert a Dial Bt. fejlesztette, MS WIN XP és 7 operációs rendszerrel használható. A 
felszíni egység USB-2 felületen csatlakozik a PC-hez. A megrendelõ visszajelzései alapján 
folyamatosan fejlesztjük! Bármilyen egyéni igényt kiszolgálunk.

A mûködtetõ szoftver legfontosabb jellemzõi:

?Korszerû technológia, modulszerû felépítés;
?Rugalmas konfigurációk, a felhasználói igyek szerint alakítható;
?Egyszerüen használható virtuális mérõfelületek, nagyszámú elõre definiált virtuális 

mûszer (minden méréshez, szondához, projektekhez külön definiálva); 
?Szelvények megjelenítésére széles mérési, szerkesztési léptéktartomány áll 

rendelkezésre: 1/10-tõl – 1/5000-ig;
?Mérési szelvény szerkesztési funkció (rétegsor, megjegyzések, léptékváltás)
?Több mentési, arhíválási lehetõség (seq, csv, pdf, kps)
?Kompatibilitás más feldolgozó szoftverekkel (pl. WellCad)
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