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Karotázs nagyfrekvenciás porozitás (NF_POR) prototípusának adatlapja 
(bemutató jegyzőkönyv) 

Projekt befejezés dátuma: 2020.01.31. 
 

A projekt során a Karotázs Kft. által fejlesztett modul a dielektromos állandó mérés nagyfrekvenciás 
elektromágneses hullám terjedési paraméterein (sebesség, amplitúdó) mérésén alapul. A terjedést a 
dielektromos állandó és a közeg vezetőképessége határozza meg. Ez utóbbi szerepe a frekvencia 
növekedésével csökken. A kis kutatási mélység miatt csak a homogén térbeli terjedést vizsgáljuk. A 
hullám amplitúdó csökkenését (logaritmikus csökkenés dB skálán) és fázisát mérjük és ezen keresztül 
a hullám fajlagos terjedési idejét mérjük. A két mérési adat alapján a terjedést meghatározó 
dielektromos állandó és vezetőképesség rekonstruálható.  
 
A dielektromos állandón alapuló porozitásmérés egy egészen másfajta leképezése a pórustérnek, mint 
a többi porozitásmérés, szénhidrogén tartalomra gyakorlatilag érzéketlen. Ezért érdemes összevetni a 
más típusú (sűrűség, neutronmérés) eredményekkel. Az modul alkalmas a nyitott fúrások litologiáját 
vizsgáló (well-logging) szondákba mérő modulnak!  
 
AZ NFpor prototípus környezetbarát (izotópmentes), sokcélú mérési módszer! A pórustérnek más 
paramétereit (fizikai) fogja meg mint a neutron, sűrűség, akusztikus porozitás, általában jól kiegészítik 
egymást! 
 
NF mérések új ablakot nyithatnak az élő, élettelen (anyag, rezonancia) vizsgálatok területén. Az 
előzőkben bemutatott EI TD mérések frekvencia tartományának (felfelé) a kibővítését jelenti! 
 
Nagyfrekvenciás elektromágneses hullámok anyagokban (kőzetekben) való terjedésénél fontos 
szerepet játszik a dielektromos állandó (εr) vagy más néven az anyag relatív permittivitása. A 
dielektromos tulajdonságok az anyagok elektromos polarizálhatóságával kapcsolatosak és frekvencia 
függő tulajdonságok. Impedancia spektrummal vizsgálható! Gyakorlatilag, tekinthetjük első 
próbálkozásnak az előző mérések (EI TD) a frekvencia tartományának kiterjesztését,  mega Hz (giga 
Hz) tartományokra!!  
 
A dielektromos mérések során általában a megfelelő geometriában (pl. szondán) elhelyezett forrásból 
kilépő elektromágneses hullám amplitúdó csökkenését (logaritmikus csökkenés dB skálán) és fázisát 
mérjük és ezen keresztül a hullám fajlagos terjedési idejét mérjük. A két mérési adat alapján a terjedést 
meghatározó dielektromos állandó és vezetőképesség rekonstruálható. 
  
Nagyfrekvenciás porozitás: A dielektromos állandó mérés nagyfrekvenciás elektromágneses hullám 
terjedési paraméterein (sebesség, amplitúdó) mérésén alapul. A terjedést a dielektromos állandó és a 
közeg vezetőképessége határozza meg. Ez utóbbi szerepe a frekvencia növekedésével csökken. A kis 
kutatási mélység miatt csak a homogén térbeli terjedést vizsgáljuk. A hullám amplitúdó csökkenését 
(logaritmikus csökkenés dB skálán) és fázisát mérjük és ezen keresztül a hullám fajlagos terjedési 
idejét mérjük. A két mérési adat alapján a terjedést meghatározó dielektromos állandó és 
vezetőképesség rekonstruálható.  
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Az anyagok dielektromos állandóját (ε) vizsgálva, a nagy dipólmomentumú molekulái miatt a víz 
esetében tapasztalunk kiugróan magas értéket (80), míg egyéb (kőzet) anyagok esetében ez 2-6 
közötti, hőmérsékletfüggő érték.  
 
A dielektromos állandón alapuló porozitásmérés egy egészen másfajta leképezése a pórustérnek, mint 
a többi porozitásmérés, szénhidrogén tartalomra gyakorlatilag érzéketlen. Ezért érdemes összevetni a 
más típusú (sűrűség, neutronmérés) porozitásmérés eredményekkel, pl. a maradék szénhidrogén 
telítettség feltárására, vagy vízadó rétegek pontosítására. Természetesen ezeken kívül még számos 
mérési feladat megoldására lehet a módszer (prototípus) alkalmas! 
 
A prototípus műszaki adatai:  
 
Generátor egység:  
 
f= 20 MHz – 2 GHz között, 4 előzetesen kijelölt frekvencián, illetve folyamatosan (tomográf funkció, 
kísérleti mérésekhez, optimális frekvenciák megállapításához)! 
Analóg Négyszög Hullámú Lock-In Erősítő jelenlegi paraméterei! 
  
Frekvencia: 0,1-40 MHz   (25, 12,5,  6,25,  3,125 MHz) jittermentes generátor, VCO.val és DDS-el 
folyamatosan hangolható mérési tartomány! 
Kimenőjel: 3V p-p, (10 V p-p) 200 Ohm (feszültség, árammérés)!  
  
Vevő egység:  
 
Bemenőjel: 10uV-10mV  51 Ohm (10 MOhm )  
Feszültség mérés pontossága: 0.1%  
Fázismérés: +/-90 fok, felbontás jobb mint 1 fok 
Kimenet: csillapítás, (dB/m) 10 – 2000 CPS,  

Hullámterjedés, (nanosec/méter) 

 10 - 2000 CPS, (és vagy mV megfelelője,  

mely későbbiekben bármilyen adatformátumba  

átkonvertálható!) 

 
Pécs, 2020. január 31. 
 

  
       Ügyvezető 


