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Eredmények felsorolása, megnevezése 
 

1. Karotázs (mélyfúrás-geofizikai) mérésekhez korszerű, rugalmasan bővíthető, fejleszthető felszíni 

egység prototípus fejlesztése. A különböző típusú mérésekhez, szondákhoz speciális (amuplex, analóg, 

digitális, akusztikus, elektromos (hagyományos, TD, FD, DC) mérőhardverek, számítógépes mérő 

felületek készítése, a rendszer protokoll további méréstípusokra, fejlesztésekre való felkészítése.  

 

2. Elektromos impedancia idő tartományban való mérésére két csatornás, prototípuskészítés,  

 

3. Nem időkritikus mérésekhez, 16 (2x8) csatornás soros multiplexer, (maximálisan 512 csatornásra 

bővíthető szervezésű),  

 

4. Elektromos impedancia spektrum frekvenciatartományban való mérésére 2 csatornás egység 

készítése,  

 

5. Elektromos impedancia frekvenciatartományban való mérésére 16 (2x8) csatornás tomográf  

prototípus készítése, párhuzamos mérések, időkritikus nagy pontosságú mérésekhez.  

 

6. Nagyfrekvenciás porozitás mérésekhez prototípusfejlesztés.  

 

7. A prototípusok hasznosítása, új K+F, piacra vitele, piackutatás, kiállítások, konferenciák, B2B 

találkozók, megállapodások!  
 

 

Eredmény leírása 
 
 

Új (egységes) korszerű félvezető készlet alkalmazása: Az elektronika, félvezetőipar rohamos fejlődése 

eredményeként új a régieknél kedvezőbb paraméterű félvezetők kerülnek bevezetésre, régieknek 

beszüntetik a gyártását, egyre nehezebben beszerezhetőek. Ahol csak lehetséges - analóg, digitális, 

mikroprocesszorok, FPGA, tárak, kommunikációs áramkörök - megpróbálunk, több forrásból 

beszerezhető azonos példányokat betervezni.  

Új szoftverek: A régebbi fejlesztőrendszerekkel készült szoftverek (hardver közeli, kommunikációs, 

PC) az újabb mikroprocesszorokon, kommunikációs csatornákon, operációs rendszereken nem, vagy 

csak komoly kompromisszumok árán futtatható. A korszerű elvek alapján felépített rendszeren, csak a 

működtető szoftverek változtatásával, nagyszámú új funkciójú berendezést készíthetünk.  

Új modulrendszerű felépítés cél és eszköz: Alkalmazni kívánjuk a hardver és szoftverfejlesztések és 

további analóg K+F fejlesztések ár/érték arányának optimalizálások érdekében. Mire gondolunk, pl. a 

karotázs (1e) alatt fejlesztett modul (mérőkártya), nagyon sokban hasonló (analóg), a (2b) TD 

egységgel, csak az elsőnél 2x32, míg a másodiknál 2x64 mintavétel történik a képzetes résznél, abból 

kifolyólag, mert a karotázs szelvényezés pl, időkritikus, míg a másikra bőven van idő!  

A kommunikációs csatornák (szinkronozás) felhasználásával, nagyszámú kombináció (új műszer, 

mérés kombináció) lehetséges az 1-4 látszólag különböző fejlesztések (modulok között): pl. TD és FD 

tartományban való szinkronmérések, soros, párhuzamos spektrum, vagy tomográf mérések! Új 

funkciók: Az előző részben bemutatott felépítésből is következik akár kisebb átalakítással a 

funkcióbővítés lehetősége. Különböző méretarányú (μm- x*m), geometriájú (1-4D) és felbontású 

mérésekhez, időkritikus és közel statikus mérésekhez, gerjesztett (spontán) komplex fizikai 

paraméterekhez. Új alkalmazásfejlesztések generálása, új tudományos, műszaki eredmények a 

berendezések, modulok kombinálásával! 
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Nem számszerűsíthető eredmények 
 

A projekt során tervezett prototípusfejlesztések, tesztelések, a termékek végső tulajdonságainak 

kialakítása, piacra vitele jelentős technológiai fejlesztés eredményeként jöhet csak létre.  

Új, sokcélú alkalmazási lehetőség (a teljesség igénye nélkül): Víz is ásványkutatás (magvizsgálat, 

karotázs, felszíni geofizika,..), Monitoring rendszerek, Környezetvédelem, Porozitás mérések, 

Anyagvizsgálatok, Környezetvédelem, Permafrost (klímakutatás), elektrokémiai cellák, hidrogén 

cella, biológia, biofizika, mezőgazdaság, orvostudomány, diagnosztika, oktatás.  

A karotázs központi mérő, adatrögzítő, elő feldolgozó egységek a ma elérhető legkorszerűbb elvek 

szerinti működő több mikroprocesszoros mérő berendezések. A rajtuk futó programok segítségével  

konfigurálhatók virtuális műszerekké. Feladata hardver közeli funkciók összefogása, kommunikáció 

az egyes mérő, szinkronizáló, táp egységekkel, kétirányú (USB, vagy ethetnet) kapcsolattartás 

magasabb szintű egységekkel (laptoppal, IPC-vel) az azokon futó korszerű PC programon keresztül a 

felhasználóval.  

Tesztelések, bemérések. Az utolsó munkaszakaszban folytatjuk az elkészült berendezések tesztelését, 

teszteltetését, összehasonlító méréseket végzünk, hogy a kísérleti fejlesztéssel elkészített prototípus,  

(termék, szolgáltatás) minél előbb megjelenhessen a piacon.  

A Karotázs Kft. elsősorban földtani kutatással, és ez irányú műszerfejlesztéssel foglalkozó kutató-

fejlesztővállalkozás. A prototípusfejlesztés, piacosítás első fázisában ezekről a területekről várunk 

megrendeléseket, bevételeket, szolgáltatás és eszköz eladás, valamint harmadik félnek, féllel közös 

alkalmazásfejlesztések területén.  

 

A karotázs felszíni mérő/adatgyűjtő berendezések szabványos felületeken összekapcsolhatók, 

szinkronizálhatók (újdonság) a többi (2-3-4-5) alatt említett és más (pl, optika, infra, kamera..) 

egységekkel, új típusú mérések, komplexebb megfigyelések lehetségesek. 2-3-4-5. sorszámok alatt 

fejlesztett egységek (prototípusok) észlelési – mérési - értelmezési feladatok több oldalú (új célú) 

megközelítései. Gerjesztett (pl. elektromos, de írhatunk, volna akusztikust, vagy mást..) fizikai 

paraméterek gerjesztések hatásainak az anyagokban való megfigyelését, mérését, a mérések 

értelmezését. Természetesen ezeknek a paramétereknek kombinált (és szinkronizált) mérése is 

megoldható.  

Elektromos Impedancia Tomográfia EIT egy relatíve új, hordozható, sokcélú képalkotó eljárásként 

alkalmazható technika, mely hatalmas fejlődés előtt áll. A felszíni konduktív mérőelektródák jeleinek 

összegyűjtése, feldolgozása során impedanciák, impedancia változások, a különböző struktúrák 

feltérképezhetők. Alap esetben minden egyes impedancia mérés 4 elektróda kombinációjából áll. A 

négy elektróda kötegből kettő, amely a váltakozó áramot szolgáltatja, míg a másik két elektróda a 

változó feszültség mezőt regisztrálja.  

Fontos megemlíteni, hogy maguk az impedancia (és a (bio)elektromos) képalkotók minden bizonnyal 

lényegesen kedvezőbb árfekvésben készíthetők el, mint a ma ismert többi rendszer (CT, fMRI). 

Fontos, hogy az ismételt használat költsége alig haladná meg a mai egyéb vizsgálatok árát és 

komplexitását, kombinálhatók, az új méréstípus bevezetésének egyéb előnyei mellett.  

Nulláról kezdve a fenti projekt költségvetése minimum 10-15 szeresen lenne a jelenleginek! A projekt 

befejezését követően, elkészítjük prototípusokkal szerzett tapasztalatok alapján a null szériát, majd a 

piaci igényeknek megfelelő paraméterű berendezések és K+F szolgáltatások értékesítését megkezdjük!  

 

AZ NFpor prototípus környezetbarát (izotópmentes), sokcélú mérési módszer! 

 

Spektrumfejlesztések: új ablakot nyithatnak az élő, élettelen (anyag, rezonancia) vizsgálatok területén. 

Tomográf fejlesztések: folytatásként a fokozatosság betartásával tervezzük a feldolgozó 

programfejlesztéseket és ch16 után ch32 csatornás időkritikus (csatornánként min 10 ms felbontású) 

fejlesztéseket (élettani diagnosztikai célokra)! A feladatok megoldása a mostani projektnél is több 

mint egy nagyságrenddel nagyobb kihívásokkal jár! 


