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Mûszaki adatok
Mérés elve: áram vagy feszültség gerjesztés, feszültség, vagy áram mérés,
negyedfokú digitális elõszûrés, digitális detektálás lock-in erõsítõvel
csatornánként.
Geometriai méretek:
Felépítés:
Rendelhetõ maximális csatornaszám:

43x46x177 mm (EURORACK 19”, 3U)
8/64 csatornás modulokból
256, (EIT)

Mûködési frekvencia tartományban lehetõség van csatornánként woblerezésre,
EIS (anyagvizsgálatokra)!

Sok csatornás elektromos impedancia és
impedancia spektrum mérõ berendezés
fúrómagok vizsgálatához

Mérési tartomány:
1 Ohm-100 MOhm és 0 +-90°
Rendszer pontosság:
0.01% és +/-0.01 fok,
Gerjesztés:
sinus,
Frekvencia tartomány:
10 Hz-90 kHz
Kimenõ áram:
0,1 mA – 30 m A,
Kimenõ feszültség:
10 mV – 10 V
Digitális bemeneti és kimeneti formátum: 24bit 8 csatornás multiplex, valamint IIS
Mintavételi sebesség:
200 ks/sec,
Impedancia valós és képzetes rész kimenet: 2x32bit,
Kimenõ adatok formátuma:
CSV, vagy XLS,
A fenti paraméterek PC segítségével konfigurálhatók. A mérõ program WINDOWS
XP és 7 alatt fut!
Tetszõleges mérési elrendezés definiálható potenciál térképek felvételére:
Wenner, Schunberger, dipol-dipol, multielektródás elektródakonfigurációkkal.
Konfigurációtól, fúrómagtól, alkalmazott módszerektõl függõen a térbeli és idõbeli
felbontás számításaink szerint jobb lehet az 1 mm-nél, és 10 milisec- nél.
A változtatás jogát fenntartjuk!
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A fejlesztett berendezés alkalmas a fúrómagok impedanciájának statikus és
dinamikus vizsgálatára. A fúrómag hõmérsékletének, nyomásának a
változtatásával lehetõség adódik a nagymélységû kõzettest viselkedésének
szimulálására. Amennyiben közben valamilyen elektromosan vezetõ (félvezetõ)
anyagot sajtolunk át a fúrómagon, akkor az anyag szerkezetére,
áteresztõképességére (porozitás, permeábilitás) kapunk információkat. Az
információszerzés többféleképpen történhet: a mag palástjára nagyszámú
elektródát helyezünk és néhány frekvencián mérjük az impedancia változást
(EIT), vagy az „anyagra” jellemzõ impedancia spektrumokat mérünk térben és
idõben.
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Mérõszoftver
ESIM (Embedded System for Impedance Meassurements)

EIT: Elektromos Impedancia Tomográf, 8 csatornás mérõfelület

Az eszköz segítségével elvégezhetõk a következõ vizsgálatok:
?
geometriai paraméterek kezelése, minta felszeletelésének módja, az

eredmények ábrázolása, térben és idõben;
?
elektromos vezetõképesség metszetek, 2D, 3D térképek (statikus,

dinamikus, EIT), száradás, elárasztás, környezeti hõmérséklet-nyomás
hatására beálló változások, ezek idõ paraméterei;
?
anyagra jellemzõ vezetõképesség spektrumok, metszetek (statikus,
dinamikus, EIS), 'anyagminõség' változások, feszültségtér (nyomás)
hõmérsékletváltozás hatására;
?
hidraulikai paraméterek, effektív porozitás, belsõ permeabilitás,
megváltozása téregységenként

A mérõrendszer fejlesztése, a Karotázs Kft., az EU és az ERFA
társfinanszírozásával (GOP-1.3.1-09/A-2009-0051) valósult meg.
Wobler (EIS): Elektromos Impedancia Spektrum, mérési képernyõ
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