
2.3 GEOELEKTROMOS MÓDSZER- ÉS MÜSZERKUTATÁS

2.3.1 Automatikusan számoló univerzális ellenállásmérö 
műszer /GE-50 tipus/

Szabadváry László-Vincze János

A kismélysógü geoelektroraos kutatások /mérnökgeofizika,viz- 
kutatás, stb./ céljainak megfelelő, teljesen automatizált, tran
zisztoros, sorozatgyártásra alkalmas műszerrel az első terepi 
kisérleti méréseket 1966 nyarán végeztük. A szükséges elvi és 
technikai módosítások kidolgozása után az óv végére elkészült 
konstrukció már végleges megoldásnak, ill. a műszer kisérleti 
példányának tekinthető.

á GE-50 tipusu berendezés ABmax = 800 m-es vertikális szon

dázásra alkalmas. А ЛЧ/І hányadost együtemben méri, a mérési hi
ba + 2#-nál kisebb.

A tranzisztoros elektronika újszerű megoldásokat tesz le-, 
hetővé.

A 6 Hz-es négyszögimpulzusok alkalmazása tápáramként, з a 
jó karakterisztikájú sávszürős erősítők alkalmazása a mérőkörben, 
lehetővé teszi, hogy a műszert iparilag zavart területen is al
kalmazzuk. A zavaró áramok kiküszöbölése lehetővé tette, hogy a 
mérőműszer érzékenységét két nagyságrenddel növeljük,s PS kompen
zátorra sincs szükség.
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A nagy érzékenység kis tápáramforrásteljesitményt igényel, 
az áramforrás méretei tehát erősen csökkenthetők.

A műszer rendkívül egyszerűen, mindössze 4 kézelőgombbal 
kezelhető /a GE tipuson 15 kezelőgomb és egy lábkapcsoló van!/,

A terepi kisérleteket 1967-ben még folytatjuk, majd elké
szítjük a gyártási prototípus dokumentációt*

2.3.2 Magnetotellurikus müszercsalád 

Kovács II. Béla

Az alacsonyfrekvenciás sokcsatornás mágnesszalagos berende
zésnek, vagyis az MT-2 müszercsalád regisztráló egységének fej
lesztését 1965-ben kezdtük el. A regisztráló alapáramköreit, az 
FM modulátort, a kiolvasó eroáitőt, valamint az analóg demodulá- 
tor áramköreit 1966-ban dolgoztuk ki. Az alapáramkörök felhaszná
lásával megépített négycsatornás mágnesszalagos jelrögzitő beren
dezéssel 1966-ban laboratóriumi és terepi próbaméréseket végez
tünk. A mágnesszalagos regisztráló laboratóriumi példányánál a 
négycsatornás mérőerősitőt, mint külső egységet, ideiglenesen a 
bemenetek elé kapcsoltuk, hogy az esetleges hibákat könnyebben 
lokalizálhassuk. A jelrögzitővel laboratóriumi körülmények között 
végzett modellmérések a csatorna identitásvizsgálatára, az ampli
túdó, fázis és laboratóriumi frekvencia-karakterisztikák felvéte
lére stb. vonatkoztak. Ebben a kapcsolásban elkülöníthető a vivő- 
hullámu rendszer ill. a mérőerősitő által okozott hiba. A labora
tóriumi példánynál maximálisan 1Д amplitúdó- és jelalaktorzitást, 
valamint legfeljebb 10 Hz-ig terjedő átviteli frekvenciatarto
mányt engedünk meg.á regisztráló ezt a követelményt /erősitő nél
kül ménre/ teljesítette.

A mérőerősitőt az MTA Automatizálási Kutató Intézet dolgoz
ta ki négycsatornás, földfüggetlen megoldásban. A "modell" jelle-



gü erősítő terepi használata azonban nehézkes volt, ezért átépí
tettük.

A laboratóriumi méréseknél a null-átmenetes, természetes 
nagyságú, torzitatlan jeleket kb. 1-2# amplitudóhibával mértük, a 
nem null-átmenetes jeleknél az erősítők az alapszint függvényében 
+ 5-20#-os amplitudótorzitást mutatnak. Az említett torzítások, 
az előirt pontossági követelmények és gyártástechnológiai szem
pontok tették szükségessé az erősítők megváltoztatását. Ez a mun
ka folyamatban van.
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A számitógépes feldolgozás első kísérleteként a mágnessza
lagra felvett regieztrátumból az egymáshoz közeli alacsony frek
venciatartományokat választottuk szét;ezzel kipróbáltuk az analóg 
aktív szétválasztófokozat modelljét. A felgyorsításnál minden 
esetben frekvenciahelyreállitó automatikát alkalmaztunk, hogy a 
visszajátszott jelek frekvenciasokszorositása mellett az amplitú
dó változatlan maradjon.

Kutatásaink további célja a KGST előírásoknak megfelelő 
erősítő és regisztráló rendszer végleges példányának kialakítása. 
A legnagyobb nehézséget a nagy pontosság és a torzításmentes re
gisztrálás megoldása jelenti.

2.3.3 A GE-25 tipusu közepesmélységü szondázóberendezés

Verő László

Geoeiektromos méréseknél,a kutatási feladatoknak megfelelő
en, eddig csak sekély, vagy nagymélységü szondázó berendezéseket 
alkalmaztunk. A GE-20 automatikusan számláló kompenzátor kutatási
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mélysége pl. legfeljebb 600-1000 m, a GE-40 mélyszondázó berende
zésé viszont 4000-6000 m.

A Dunántúli Középhegység peremvidékein a kutatási célt je
lentő határfelület /mezozoikum/ leggyakrabban 600 és 1500 m között 
helyezkedik el. E mélységtartományban a sekélyszondázó berendezés 
nem elég gyors, a mélyszondázó berendezés kapacitását viszont nem 
tudjuk kihasználni. Ezért olyan középesmélységü szondázóberende
zést építettünk, amely mind AMNB, mind DE elrendezésű mérésekre 
alkalmas. A GE-25 középszondázó adapter az egyenáramú automata 
kompenzátorok legnagyobb teljesitményü változata. A korábbi típu
soktól a kővetkezőkben tér el:

1. mérőteljesítménye maximálisan 5 kW /pólusforditásos ész
leléssel látszólag 10 kW/;

2. korszerű kapcsolási elemek Aelipot, nyomógombos szikra- 
kifuvásos mágneskapcsoló, speciális galvanométer/ és passziv fe
lületű szigetelőanyag /teflon/ alkalmazása biztosítja a gyors, 
kényelmes és pontos /átvezetésmentes/ mérést;

3. erősáramú kapcsolómüve és nagypontosságú hőkompenzált 
А-mérője alkalmassá teszi arra, hogy dipolméréseknél a bázismü- 
szer szerepét töltse be.

A műszer, mint automata kompenzátor a következőképpen műkö
dik /1. ábra/:

a K helipoton az ABN és MN távolságnak megfelelő elektró
da-koefficiens értékét / K V  három számjegy pontossággal beállít
juk, majd az M-̂  kapcsolót úgy zárjuk, hogy az A elektróda pozitiv

polaritásu legyen. Az tí-̂ kapcsolóval egyidejűleg Mg is zár.

Az AB körben folyó I áram az RQ ellenálláson IRq feszült

ségesést hoz létre. Az I- AY váltó I állásában az e érzékenység
kapcsoló és az I helipot segítségével úgy változtatjuk a kompen
zátorkör ij áramát, hogy

H  = K ’V j legyen

/itt Kr a helipot összellenállásának 1/1000 része/.
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Ezután az I- AVváltó /IV állásában az R helipottal kompen
záljuk a /ІѴ-t:

A1 = ^ r 1 /IV’

ahol R a helipot értékállitójárói leolvasott érték, az R heli- 
pot összellenállásának 1/1000 része, i ^ y  a kompenzátorkörben 

mérésénél folyó áram.A б ̂  = K Al összefüggésbe helyettesítve:

legyen.

A számértéke a műszeren közvetlenül leolvasható, Kg, 

e jy és Sj ismert, tehát a nagyságrend is meghatározható. A 

meghatározásának pontossága + 2%.

R g p  ®E2' % Н 2 ’ a ^ Tagy R helipot olyan áram
osztót alkot, amelynek leosztási arányai 1:10:100, a három érzé
kenységfokozatnak megfelelően. Az R, R^y és R ^ g  ellenállásokból 

álló osztó leosztási aránya pedig 1:3 /annak megfelelően, hogy
R = 0,3 ill. 0,03 ohm/, о



á műszerben csak egy galvanométer van, amely felváltva töl
ti be a G^íy és Gj szerepét,

á mérést anódtelepekkel, vagy generátorral végezzük, az 
áramforrás kiválasztására külön kapcsoló szolgál.

Az kapcsoló nemcsak az I áram bekapcsolására, hanem pó
lusváltásra is alkalmas, igy a mérőteljesítmény látszólag kétsze
resére növelhető,

DE szondázásnál, ha a GE-25 bázismüszenként szerepel, az 
árammérő mérési pontossága a +5 - +35 C° hőmérséklettartományban 
jobb, mint + 2%. A hitelesítővel a skála három pontján ellenőriz
hető a műszer pontossága,

A berendezést a következő ellenőrző műszerek egészítik ki: 
V-mérő, kombinált átvezetés- és földelési ellenállásmérő, továbbá 
a balesetvédelmi szempontoknak megfelelő telefonkörök /az ész
lelő és az elektródák; az észlelő és a generátor között/,

A műszert terepi használatba vettük.
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