
szechenyi_2020_l...
 GINOP- 2.1.7-15-2016-01122   
 " Prototípus, termék, technológia,  
 szolgáltatásfejlesztés a termékek  
          piacra vitele a Karotázs Kft. nél!" 
  

www.karotazs.hu, e-mail: posta@karotazs.hu, henezi.ferenc@upcmail.hu; 
Henézi Ferenc (ügyvezető), tel.: +36 20 / 937-29-05 

7634 Pécs, Kővirág utca 34. 
 

 
Karotázs felszíni egység prototípusának adatlapja 

(bemutató jegyzőkönyv) 
Projekt befejezés dátuma: 2020.01.31. 

A projekt során a Karotázs Kft. által fejlesztett mélyfúrás-geofizikai felszíni prototípus, a tesztelési gyakorlatban 
előforduló általános feladatok megoldására készült, korszerű berendezés. A felszíni egység alkalmas a nyitott 
fúrások litologiáját vizsgáló (well-logging) és a csövezett kutak műszaki állapotát szelvényező (well diagnostic) 
szondák jeleinek lekezelésére, mérési adatok feldolgozására, dokumentálására. Vízkutatás, kútvizsgálatok, 
nyersanyagkutatás, környezetvédelem számos területén!  

A prototípus főbb műszaki adatai: 

Méretek: 46x43x18 cm 
Súly: 4 kg 
Működési hőmérséklet:  0-60 °C 
Tápfeszültség:  10-16 VDC  (230 VAC) 
Szonda tápfeszültség:  150 V 
Szonda tápáram:  200 mA 
Szoftverből konfigurálható áram- és feszültség-generátor. 
Kommunikáció a számítógéppel:  USB2 
Kommunikáció a szondákkal (előkészítés):  RS485 
Mélységkerék (többféle, pl.):  MK 36/180 
Szükséges karotázs kábel:  4 vezető eres, 
Amuplex szondákhoz 2 vezető ér elegendő! 
A berendezéshez illeszthető maximális kábel hossz: 3000 m. (3/16” R 4,76 mm, hurokellenállásának 
figyelembevételével). 

 
2.1  előző egységekkel megegyező ki és bemeneti csatlakozókkal!  
2.2.1  Mélységszámláló (alaplapon): Táp: 5 V, 12 V, 500 imp/m TTL  
2,2,2  RS485 digitális kommunikációhoz (szondákhoz)  
2.2.3  RS232 más egységekkel való szinkronizáláshoz  
2.3  Szondatáp: 2200 m kábelen kell biztonsággal működni (kb. 340 ohm hurokellenállás!) Iümax= 200 
 mA, Uümax= 150 V, Pümax= 20 W (20-30 %-ak túlméretezni!)  
2.4  Mérőegység1: Amuplex Bemenet: +-1 V, +-3 V (0.5 – 1,5 V és 2,5- 3,5 V, vagy nagyobb, 
 jelerősítés szabályzás PC programból!  

Méréstartomány: 1- 10000 cps, (1 cps közelében is stabil!) 4 csatornás analóg bemenet (amuplex 
kártyán): 4* 0-5 V, AD 12 bit felbontás  

2.5  Mérőegység2: Akusztikus Szinkron jelek önálló lekezelése!  
 KAS-2-80--43, ASTRRT-4-80-43 Stabil, fázisugrás mentes hullámképek,  
2.6  Mérőegység3: Elektromos   impedancia Látszólagos ellenállás + SP + GP TD =időtartomány: 
 Ellenállásmérés: 2 független mérőcsatorna (POT, GRAD, W40))  
 Valós rész (látszólagos ellenállás)  
 Képzetes rész (EI TD, GP-IP): mintavételezés 2x16 (32) pontban  
 Generátor: Umax 100 V, (+- 50 V) 1-50 mA   
 Természetes potenciál +-2V, ADC 16 bit 
 Működtető PC szoftver, felülről kompatibilis a régi fejlesztésekkel! 
 
Amuplex (impulzus üzemű) analóg egység: Impulzus üzemű egység lehetővé teszi a „hagyományos” szondákról 
érkező (+- 1 és +- 3 V) jelek szétválasztását, feldolgozását. Analóg elven működő geofizikai eszközök jeleinek a 
fogadására, feldolgozása 4* +-5 V bemeneti egység áll rendelkezésére.  Akusztikus mérésekhez, analóg szondák 
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jeleinek feldolgozása megoldott a jelenleg használatos 2 adó - 1 vevő és 2 adó – 2 vevő típusú szondáknál!  
Elektromos impedancia egység méri a látszólagos ellenállás valós részét 2 csatornán és a (TD, GP, IP) lecsengő 
görbét +- 32 pontban. A természetes potenciált (lassan változó DC) mérés 1 csatornán., Digitális szondákhoz 
való kommunikációra (előkészítés),  RS-485 protokollt.  A prototípus része a működtető, szelvényező PC alapú 
szoftver, feladata többek között, virtuális műszerek generálása, tápellátása, beállításai, kalibrálás, szelvényezés, 
adatgyűjtés, ábrázolás, dokumentálás.  
 
A mérő/szelvényező szoftver Windows 7 és 10 operációs rendszer alatt használható, legfontosabb jellemzői: 
- modulszerű felépítés, rugalmas konfigurációk, a felhasználói igények szerint alakítható; 
- minden méréshez, szondához, projektekhez külön definiált, egyszerűen használható virtuális mérőfelületek;  
- szelvények megjelenítésére széles mérési, szerkesztési léptéktartomány: 1/10-től – 1/5000-ig; 
- mérési szelvényszerkesztési funkció (rétegsor, megjegyzések, léptékváltás); 
- több mentési, visszajátszási, archiválási lehetőség (seq, csv, pdf, kps, txt); 
- kompatibilitás más feldolgozó szoftverekkel (pl. WellCad). 

 
 

Pécs, 2020. január 31. 
 

  
       Ügyvezető 


