
2.2 GEOELEKTROMOS MÓDSZER- 
ÉS MÜSZERKUTATÁS

2.2.1 Kétdimenziós egyenáramú modellezés*

A két- és háromdimenziós geoelektromos feladatok modellezésében leggyakrab
ban használt numerikus módszerek (véges differenciák, véges elemek, integrálegyen
letek módszere) gyors és nagy teljesítményű számítógépeket igényelnek még egyszerű 
földtani modellek esetén is. Az ún. Polozhii-féle dekompozíciós módszer [Polozhii 
1965] azonban professzionális személyi számítógépen is megvalósítható [James 1985].

E módszer olyan kétdimenziós szerkezeti formák vizsgálatára alkalmas, amelyek 
egydimenziós szegmensekből (a használt programrendszer esetén maximum 3) épít
hetők fel (78. ábra). Ilyen pl. a vertikális kontaktus, a függőleges hasadék kitöltés, 
a derékszögű vető, az árok és a sasbérc modell. Az egyes egydimenziós szegmensek 
tetszőleges számú réteget tartalmazhatnak. Az elektromos potenciál és az abból szár
maztatható mennyiségek, pl. a látszólagos fajlagos ellenállás vagy az S-érték, a vizs
gált tértartomány tetszőleges síkjában meghatározhatók. A tápelektródákat a kö
zegben is elhelyezhetjük, így süllyesztett elektródákkal végzett méréseket (pl. FFG-t) 
is lehet modellezni.

A valójában 2 1/2-dimenziós feladatot (kétdimenziós geoelektromos szerkezet + 
háromdimenziós forrás)— az analitikus Fourier-transzformációhoz hasonló Polozhii- 
féle transzformációk segítségével — egyszerűbb feladatok sorozatára lehet vissza
vezetni. Míg a Fourier-transzformáció azonban csak csapás-irányú koordinátára al
kalmazható (a 78. ábrán ez az ^-koordináta), addig az inhomogén Polozhii-transz- 
formáció az ellenállásváltozás irányában is alkalmazható (a 78. ábrán ez a z-irány), 
ily módon a háromdimenziós feladat helyett egydimenziós, direkt módon megoldható 
feladatok sorozatát kapjuk. Az IBM-AT-re kifejlesztett program futási ideje több 
százezer rácspontot tartalmazó, két szegmensből álló modell (pl. vető) esetén 15-20 
perc, három szegmensből álló modell (pl. árok) esetén 40-60 perc. A számítási idő 
a z-irányú rácspontszámtól függ a legnagyobb mértékben, viszont nem függ a réteg
ződéstől és az elektródák helyzetétől. Egyszerű modellek (kontaktus, hasadék kitöltés, 
egydimenziós modell) esetén a numerikusán kapott eredményeket analitikus számítá
sok eredményeivel hasonlítottuk össze és megfelelően választott paraméterek (rács
pontszámok és rácsközök különböző irányokban, a lezáró impedanciák paraméterei 
a vizsgált tértartomány peremein) esetén a kétféle módon számított értékek jól egyez
tek. Analitikusan nem kezelhető modellek esetében a numerikus számítások eredmé
nyeit fizikai modellezés (kádmodell) eredményeivel hasonlítottuk össze. Az eltérések 
a mérési hibák nagyságrendjébe estek.

* Varga M.
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78. ábra. Három egydimenziós szegmensből álló geoelektromos modell 
0 — ellenállás; d — rétegvastagság

Fig. 78. Geoelectric model consisting of three 1-D regions 
C~ resistivity; d—layer thickness

Puc. 78. Геоэлектрическая структура, состоящая из трех сегментов одного 
измерения (геологическая модель) 

q — сопротивление; d — мощность слоя

А következőkben az ásványi nyersanyagkutatás során gyakran használt egyen
áramú potenciáltérképezés (PM) modellezésére mutatunk be néhány példát. E mód
szernél a tápelektródákat (A, B) egymástól nagy távolságra helyezik el, és a méréseket 
az AB/2 környékén végzik. A 79. ábrán egy jól vezető és egy rosszul vezető függőleges 
hasadék kitöltés esetére tüntettük fel az analitikusan és a numerikusán számított 
látszólagos fajlagos ellenállás értékeket. Rosszul vezető test esetén jobb az egye
zés, viszont jól vezető testnél a pa értéke jobban közelíti a valódi ellenállás értékét. 
A 80. ábra egy vetősorozatra mutatja be a bal oldali 1D féltérhez tartozó értékekre 
normált Sn értékeket. Látható, hogy az Sn görbék jobb oldali aszimptotái a várakozás
nak megfelelően a jobb oldali féltér első rétegének vastagságához tartanak. A 81. ábra 
két különböző szélességű árok és sasbérc felett számított normált S-értékeket mutatja 
be. Az Sn görbékből közelítőleg meghatározható a sasbérc széles-sége, árok esetén 
azonban csak kvalitatív megállapítások tehetők az árok paramétereire vonatkozóan.

Hivatkozások

P o l o z h i i , G. N. 1965: The method of summary representation for numerical solution of problems 
of mathematical physics. Pergamon Press, 283 p.

J a m e s , B. A. 1985: Efficient microcomputer-based finite-difference resistivity modeling via Po- 
lozhii-decomposition. Geophysics, 50, 3, pp. 443-465
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79. ábra. Hasadék kitöltés modelljére numerikusán és analitikusan számított látszó
lagos fajlagos ellenállás szelvények

1 — 0 і = 0 з =  ЮПт, Q2 =  l П т, numerikus számítás; 2 — azonos paraméterek, analitikus szá
mítás; 3 — 0і= 0з =  1 П т, Q2=10Hm, numerikus számítás; 4 — azonos paraméterek, analitikus 
számítás

Fig. 79. Apparent resistivity profiles over a dike obtained analytically and by nu
merical calculations

1—Qi=Q3 =  10 П т, Q2 =  l П т, numerical calculations; 2—same parameters, analytical solution; 
3—0і=0з =  1 П т, 0 2  =  Ю П т, numerical calculation; 4—same parameters, analytical solution

Puc. 79. Профили кажущегося удельного сопротивления, рассчитанные 
в цифровом и аналитическом виде для модели выполнения тре
щины

1 — q, = q3 = 10 омм, р2 = 1 омм, цифрвой расчет; 2 — те же параметры, аналитический 
расчет; 3 — q , = д3 = 1 o m m , q ? = 10 омм, цифровой расчет; 4 — те же параметры, аналити
ческий расчет

97



80. ábra. Vető fölött számí
tott normált S-érté- 
kek, különböző pa
raméterek mellett

Fig. 80. Normalized S-values 
calculated for a fault 
with varying para
meters

Puc. 80. Нормированные 
значения S , pacc- 
читанные над ce- 
рией сбросов

9 1 = m m  Мт = 100 m Ь1 = 150т 

92 =№ 0Лт М21= 5 0 т  b2 = 250m

М22 = 200 т

АВ = 800 т

81. ábra. Árok és sas
bérc felett szá
mított normált 
S-értékek kü
lönböző mo
dell paraméte
rekkel

Fig. 81. Normalized S- 
values calcu
lated over gra- 
bensandhorsts 
of different 
model para
meters

Puc. 81. Н ормиро
ванные зна
чения S ,
рассчитан- 

ные над гра- 
беном и гор- 
стом с раз
личными па
раметрами 

моделей
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2.2.2 Tranziens elektromágneses fizikai modellezés terepi műszerrel*

Az ELGI-ben már évtizedek óta folynak geoelektromos matematikai és fizikai 
modellezéssel kapcsolatos munkák. A programfejlesztés és a fizikai modellezés fó'leg 
az egyenáramú és a frekvencia tartományú EM módszerre korlátozódott. A Geonics 
Ltd. EM-37 típusú tranziens berendezésének megvásárlását megelőző intenzív mód
szerfejlesztési tevékenység során különböző 1D modellszámító programok készültek. 
A módszerben rejlő lehetőségek vizsgálata szükségessé tette 2 és 3D modellek tran
ziens viselkedésének ismeretét is. Jelenleg a 3D matematikai modellezéshez nincsenek 
meg a számítástechnikai feltételek, ezért kísérleteket kezdtünk a fizikai modellezés 
lehetőségeinek vizsgálatára.

A kísérletekhez az EM-37 terepi mérőberendezést változatlan formában hasz
náltuk fel, de a modelltörvénynek megfelelően kis méretű adó és vevő kereteket kel
lett készíteni. A keretek paraméterei a következők:

terület magasság
TÚRÁM adó 30x60 mm 5 mm

vevő 10 x 10 mm 5 mm
CILadó 11x11 mm 5 mm

vevő r= 3  mm 5 mm

Komoly problémát okozott a megfelelő anyagok kiválasztása. Az EM-37 minta- 
vételezési ideje és a még megvalósítható legkisebb méretek erősen leszűkítik a fel
használható anyagok körét. A legtöbb olcsó és elterjedt fém ellenállása túl kicsi a 
hazai földtani modelleknek megfelelő ellenállásviszonyok modellezéséhez. A vas 
ellenállása megfelelő volna, de az nem használható túlságosan nagy mágneses permea- 
bilitása miatt. Végül a Nehézipari Műszaki Egyetem Öntészeti Tanszékével együtt
működve sikerült két ötvözetet találni. Az NBZ-4 típusú bronz és a niresist nevű 
nikkel-acél ötvözet, amely hőkezelés után elveszti mágnesezhetőségét, megfelelőnek 
bizonyult. A bronz ellenállása kb. 0,7-10-7 fím, a niresisté 8*10“7 Dm. l:10  000-es 
méretarányú modelleket használva ez 7 Dm-nek és 80 Qm-nek felel meg. A modellek 
megmunkálása síkköszörűvel és marással történt, 10 mikronos pontossággal. Az egy
máshoz illeszkedő felületek kontaktusát mechanikusan, szorító bilincsekkel biztosí
tottuk.

A központi hurkos (CIL) elrendezéssel végzett szondázásoknak döntő szerepe 
van a magyarországi tranziens kutatásban. A legfontosabb gyakorlati kérdések, mint 
például a horizontális felbontóképesség, a kis méretű 3D szerkezetek detektálható- 
sága, fizikai modellezéssel közvetlenül vizsgálható. A 82. és 83. ábra egy függőleges 
vető és egy jól vezető anyaggal kitöltött árok modelljén végzett mérések eredményét 
mutatja. A méretarány 1:10 000 volt. A fedőréteg bronzból, az aljzat niresistből ké
szült. A tónusképek alapján mind a vető, mind az árok helye egyértelműen kijelöl
hető. Az aljzat mélységét mind TRH** technikával, mind interaktív elméleti görbe 
illesztéssel meghatároztuk. A vető modell esetében a levetett szárny mélysége a vető 
alsó élének mélységével egyező távolságban 10%-os hibával meghatározható. Az árok 
mélységére az értelmezés a valóságosnál kisebb értéket ad.

* Balog Gy., Csathó B., Prácser E., Sőrés L.
* * Az ellenállás-idő függvény transzformálása ellenállás-mélység függvénnyé
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Megállapítható, hogy az elrendezés „látótere” kb. egy 45°-os nyílásszögű kúppal 
határolt térfogatrész. A horizontális felbontóképesség az adó méretének csökkentésé
vel növekszik, amíg a kutatott szerkezet méretei a mérőrendszer méreteihez képest 
nagyokká nem válnak. Ezután jelentős javulás már nem várható.

Gyakori és nehéz feladat vezetőbe ágyazott, kis méretű, egy nagyságrenddel jobb 
vezetőképességű tömegek kimutatása. A szigetelőbe ágyazott vezető testek kutatása 
viszonylag egyszerű és elméleti szempontból is tisztázott probléma. A vezető beágyazó 
közeg hatását — a szakirodalom tanúsága szerint — több, e témával foglalkozó 
kutatóhelyen is tanulmányozzák. Ezt a problémakört célozták meg a TÚRÁM elren
dezéssel végzett kísérletek is.

Három különböző modellen végeztünk méréseket: 1. homogén vezető féltér 
(4 cm vastag niresist lemez); 2. vezető hasáb levegőben (bronz téglatest, fa); 3. vezető 
hasáb vezető féltérben (bronz téglatest és niresist). A 84. ábra a bejelölt vonalak men
tén mért Hz értékeket mutatja 20 csatornán. Az első görbesereg a homogén modell 
terének jól ismert időbeli változását mutatja, míg a második a szigetelőben lévő bronz 
hasáb felett kialakuló erőteljes szélsőértéket. A harmadik és negyedik görbeseregen 
(3a, ill. 3b) a kombinált modell viselkedése látható egymásra merőleges vonalak men
tén. A hatót kijelölő anomália szinte teljesen belevész a környezet regionális zajába. 
Az anomália vizsgálatához a homogén modell terét kivontuk a kombinált modell 
teréből (85. ábra). A kivonás révén a bronz hasáb hatása tisztán láthatóvá vált 
(satírozott terület). Az anomália többszöri előjelváltása a féltér és a hasáb kölcsön
hatásának tulajdonítható. A kirajzolt lecsengési görbéken megfigyelhető a látszólag 
furcsa viselkedés oka. A hasáb jól vezető tömege úgy torzítja el a környezet terét, 
mintha az az adottnál kisebb fajlagos ellenállású homogén közeg lenne.

82. ábra. Függőleges vető tranziens EM fizikai modellezése központi hurkus elren
dezéssel
a) A modell (1) és a mért adatok kiértékelése TRH eljárással (2), ill. inter

aktív görbeillesztéssel (3)
b) Elméleti görbék illesztése a mért értékekhez
c) Látszólagos ellenállás adatok kétféle megjelenítésben

Fig. 82. Transient EM scale modelling of a vertical fault with a central induction 
loop (CIL) array
a) The model (1), interpretation of measured data by the TRH method (2), 

and by interactive curve fitting (3)
b) Fitting theoretical curves to the measured values
c) Two different representations of apparent resistivity data

Puc. 82. Физическое моделирование вертикального сброса по методу ста- 
новления электромагнитного поля при установке с центральной 
петлей:
a) Интерпретация модели (1) и измеренных значений способом 

TRH (2) и интерактивной стыковкой кривых (3)
b) Стыковка теоретических кривых к измеренным значениям
c) Кажущиеся сопротивления в двух вариантах визуализации
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A kísérletek következtetéseiként megállapíthatjuk, hogy olcsón előállítható anya
gokkal, terepi műszerrel, különleges laboratóriumi körülmények nélkül lehetőség van 
időtartománybeli EM mérések modellezésére. Horizontálisan rétegzett modellekre 
a mért és elméleti úton számított adatok jó egyezést mutatnak. Feltéve, hogy ez 
háromdimenziós modellekre is igaz, a kísérletek gyakorlati jelentősége nyilvánvalóvá 
válik. A felbontóképesség kérdése, a dőlt rétegek, topografikus hatások problémája 
direkt módon megvizsgálható.

Egy fontos problémára nem kaptunk kielégítő választ; ez az „áram kanalizáció” 
kérdéskörébe esik. Ha a különböző vezetőképességű közegek határfelületén áram
vonalak mennek át, a felületi töltésfelhalmozódás áramot és mágneses teret hoz létre, 
ami tovább bonyolítja az egyszerű, induktív kölcsönhatásra épülő képet. Nem mind
egy, hogy egy vezető tömeg környezete szigetelő, vagy ha kevésbé is, de vezeti az 
áramot. Az áram kanalizáció nagymértékben megváltoztathatja a kialakuló EM 
teret. Méréseink során, pl. a vezető modell esetében, akár szigetelővel helyettesítettük 
a rosszul vezető niresistet, akár megszakítottuk az érintkezést a bronz és a niresist 
között a vető síkjában, az így mért szelvény nem mutatott lényeges eltérést az eredeti 
adatokhoz képest. így tehát vagy arról van szó, hogy a kérdéses hatás nagysága a 
mérési hiba tartományába esik az adott modell esetében, vagy minden igyekezetünk 
ellenére a kontaktusok nem voltak megfelelőek, így áramkanalizáció nem alakul
hatott ki.

83. ábra. Árok tranziens EM fizikai modellezése központi hurkos elrendezéssel
a) A modell (1) és a mért adatok kiértékelése TRH eljárással (2), ill. inter

aktív görbeillesztéssel (3)
b) Elméleti görbék illesztése a mért értékekhez
c) Látszólagos ellenállás adatok kétféle megjelenítésben

Fig. 83. Transient EM scale modelling of a graben with a central induction loop 
(CIL) array
a) The model (1), interpretation of measured data by the TRH method (2), 

and by interactive curve fitting (3)
b) Fitting theoretical curves to the measured values
c) Two different representations of apparent resistivity data

Puc. 83. Физическое моделирование грабена по методу становления элект- 
ромагнитного поля при установке с центральной петлей:

a) Интерпретация модели (1) и измеренных значений способом 
TRH (2) и интерактивной стыковкой кривых (3)

b) Стыковка теоретических кривых к измеренным значениям
c) Кажущиеся сопротивления в двух вариантах визуализации
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Modellek: 1 — homogén féltér; 2 — vezető téglatest szabad térben; 3 — vezető téglatest vezető 
közegben

Fig. 84. Scale modelling of TÚRÁM measurements
Models: 1—uniform half-space; 2—conductive parallelepiped in free space; 3—conductive 
parallelepiped in conductive half-space

Puc. 84. Физическое моделирование измерений установкой ТУРАМ
модели: 1 — однородное полупространство; 2 — проводящая призма в свободном простран- 
стве; 3 — проводящая призма в проводящей среде
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85. ábra. A 84. ábra За és 3b jelű mérési adatai normálás után (a ill. b), valamint 
mindhárom modell lecsengési görbéje (c) és az 1-es ill. 3-as görbe különb
sége (d) a 0/0 pontban

Fig. 85. Measurements over models За and 3b of Fig. 84 after normalization (a and b), 
the transient curves of all three models (c), and the difference between 
curves of models 1 and 3 at point 0/0 (<d)

Puc. 85. Измерительные данные по рис. 84 после нормирования За и ЗЬ («а 
и b), а также кривые затухания (с) и разности между модельными 
кривыми 1 и 3 (d) в пункте 0/0

2.2.3 Rádióhullám átvilágító mérések а bauxitkutatásban *

А rádióhullámú átvilágító mérések során egy fúrásba, vagy bánya vágatba telepí
tett adóantenna (vertikális elektromos dipól) rádióhullámokat bocsát ki, amelyek a 
térben minden irányban tovaterjednek [Petrovskij 1971, Petrovskij- P opov 1977]. 
Terjedés közben a közeg elektromos paramétereitől és a hullám frekvenciájától füg
gően az energia elnyelődik, a hullámok amplitúdója az adóközeli „kezdeti” értékhez 
képest csökken. A hullámelnyelés nagyságát a p elnyelési együtthatóval jellemezzük. 
A fúrásba vagy vágatba helyezett vevőantenna az elektromos térerősségnek az an
tenna irányú (Ez) komponensét érzékeli. Homogén, izotróp közegben, Descartes- 
koordinátarendszerben (amelynek középpontja az adóantenna dipól) az elektromos 
térerősséget leíró összefüggések a hullámzónába eső P(x, y, z) pontban az alábbiak:

* Yi Y-s. és Zhou H-m. (Geofiz. és Geokémiai Int., Geol. Min. Lanfang, Kína), Király E. és 
Simon A. (ELGI)
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(1)

(2)

(3)

A formulákban E0 az antennaközeli „kezdeti” térerősség, /  az áramerősség az anten
nában, L  az antenna hatáshossza, ц a közeg mágneses permeabilitása, со a hullámok 
körfrekvenciája, R a koordinátaközéppont és P pont közötti távolság, r annak vetü- 
lete az x, у  síkra, e a közeg dielektromos állandója, p a közeg fajlagos ellenállása, 
P a már említett elnyelési együttható.

A JWQ-3A műszer adóegysége 0,5; 1; 2; 4; 8; 16; 32 MHz frekvenciák bármelyi
kén 1 W körüli teljesítményt sugároz ki. Vevőegysége a beérkező hullám vevőantenna 
irányú elektromos komponensének amplitúdóját (Ez) méri, annak a kezdeti elektro
mos térerősséghez (E0) való viszonyát (továbbiakban csillapodás) decibelben jelzi k i:

C =  2 0 1 g |J iJ  [dB] (4)

A mérési adatok közvetlenül egy kisszámítógép memóriájába jutnak. Az adó- és 
vevőantenna lineáris dipól. Hosszukat közel félhullámhossznyira szokás választani. 
Az adás és a vétel egyaránt induktív úton, vagyis a közeggel (fúrólyuk falával) való 
közvetlen kontaktus (földelés) létesítése nélkül történik. Az adó- és vevőegység fúró
lyukban mozgó részei 35 mm átmérőjűek. A berendezés kézi erővel könnyen mozgat
ható.

Bauxitok elnyelési együtthatója rendszerint többszörösen nagyobb, mint a dolo
mitoké. Ez ad alapot a bauxitokban előforduló dolomittestek kimutatására. Kísérleti 
méréseink során a dunántúli Vörösföld-I felszínközeli bauxitlencse körzetében para
méterméréseket végeztünk az optimális frekvencia kiválasztására, valamint annak 
megállapítására, hogy az adott területen a bauxitban és a meddő kőzetben (dolomit) 
a hullámok csillapodása elegendően különbözik-e egymástól. E célból a bauxittest- 
ben, illetve a meddő kőzetben mélyült fúrásokban rádióhullámú lyukszelvényezést 
végeztünk. A 86. ábrán az optimálisnak bizonyult 16 MHz frekvencián öt fúrásban 
mért lyukszelvényezési görbe látható. A bauxitban a csillapodás átlagban 90 dB, 
a dolomitban 77 dB. A hullámelnyelési tulajdonság e különbsége a kitűzött földtani 
feladat megoldására elegendőnek bizonyult.

Bauxitban lévő dolomitgerinc kimutatására а P3 és az F144B jelű fúrás között 
végeztünk átvilágító méréssorozatot. Az adót és a vevőt egy-egy fúrásban egyidejűleg 
mozgattuk, illetve az adót az egyik fúrásban állandó mélységben tartottuk, míg a 
vevőt a másikban mozgattuk (87. ábra).

A csillapodás értékeit a vevőantenna mélységének függvényében ábrázolva kap
tuk a „csillapodási görbéket” . Mivel a fúrások mélységükhöz képest közel vannak 
egymáshoz, mozdulatlan adóval és mozgó vevővel végzett méréseknél az adó-vevő 
távolság nagyon változó. Ezért a mért csillapodási adatokat az adó-vevő távolsággal 
normálni kell. A normálás az (1) és (2) formula felhasználásával végezhető el. Az áb
rán a normált görbéket mutatjuk be.
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86. ábra. Rádióhullámú fúrólyukszelvényezési görbék 
1 — bauxitot harántolt fúrásban; 2 — dolomitot harántolt fúrásban

Fig. 86. Radio-wave absorption well-logging curves
1—in a borehole which penetrated bauxite; 2—in a borehole which penetrated dolomite

Puc. 86. Кривые радиоволнового каротажа
1 — по скважные, вскрывшей бокситы; 2 — по скважные, вскрывшей доломиты

А csillapodási görbék azon szakaszai, amelyeket a bauxitban terjedő hullámok 
hoznak létre — bizonyos szórással ugyan — a mélységtengellyel párhuzamosak. 
Azokon a szakaszokon, amelyekhez a dolomitgerincen is áthaladó sugárutak tar
toznak, a görbék a dolomitban megtett sugárúttal arányosan a kisebb csillapodási 
értékek felé hajolnak el. A görbék elhajlása határozott, a dolomit gerinc jelenlétét 
jól jelzi, egyértelmű kiértékelést tesz lehetővé. A görbéken meghatározzuk az elhaj
lások kezdőpontjait. Az adóból e pontokba mutató sugárutak a két fúrás közötti 
térrészben közel egy pontban metszik egymást. E pont megadja a dolomitgerinc 
csúcsát, illetve magásságát — az adott modellen néhány m-es pontossággal. A 15 m 
mélységbe helyezett adókkal mért görbék gyakorlatilag nem hajlanak el, vagyis 
minden vevőhelyzethez tartozó sugárút bauxitban haladt.
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87. ábra. Bauxitban levő dolomitgerinc jelzése a rádióhullámú átvilágítás módszerével
a) Csillapodási görbék, adó az F144B fúrásban, vevő a P3 fúrásban
b) Földtani-geofizikai szelvény (értelmezés)
c) Csillapodási görbék, adó a P3 fúrásban, vevő az F144B fúrásban

1 — adó; 2 — sugárút; 3 — mélyfúrás; 4 — a fúrásokban az adót és a vevőt szinkronban moz
gatva mért görbék; 5 — az adót az egyik fúrásban 15 m mélyrégbe helyezve, a vevőt a másik 
fúrásban mozgatva mért görbék; 6 — az adót az egyik fúrásban 30 m mélységbe helyezve, a 
másik fúrásban mozgatva mért görbék; 7 — dolomit; 8 — bauxit

Fig. 87. Detection of a dolomite ridge by cross-hole radio-wave absorption
a) Attenuation curves, transmitter in F144B, receiver in P3 borehole
b) Geological-geophysical section (interpretation)
c) Attenuation curves, transmitter in P3, receiver in F144B borehole 

1—transmitter; 2—raypath; 3—drillhole; 4—curves measured with synchronized movement of 
transmitter and receiver in the boreholes; 5—curves measured with a transmitter positioned at a 
depth of 15 m in one of the boreholes and moving the receiver in the other; 6—curves measured 
with a transmitter positioned at a depth of 30 m in one of the boreholes and moving the receiver 
in the other; 7 dolomite; 8—bauxite

Puc. 87. Выявление доломитовой гряды в бокситах способом радиоволно- 
вого просвечивания:
a) Кривые затухания, датчик — в скважине F144B, приемник — 

в скважине РЗ
b) Геолого-геофизический разрез (интерпретация)
c) Кривые затухания, передатчик — в скважине РЗ, приемник -  

в скважине F144B
1 — датчик; 2 — лучевой путь; 3 — буровая скважина; 4 — кривые, измеренные по скважинам 
при одновременном перемещении датчика и приемника; 5 — кривые, измеренные по скважи
нам с датчиком на глубине 15 м в одной из них и с приемником, перемещаемым в другой; 
6 — кривые, измеренные по скважинам с датчиком на глубине 30 м в одной из них и с прием
ником, перемещаемым в другой; 7 — доломиты; 8 — бокситы
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A módszerrel bauxitban 20-30 m távolságon belül levő fúrások között a dolomit
test biztonsággal kimutatható. Ez indokolja a rutinszerű alkalmazást bauxitlencsék 
részletes fúrásos kutatásánál, külszíni fejtések tervezésénél.
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2.2.4 Kismélységű geoelektromos kutatás elektromágneses vezetőképesség méréssel *

Napjainkban a hagyományosnak tekinthető nagyobb mélységű geofizikai kutatás 
mellett egyre fontosabbá válik a kis (^3 0  m) mélységek kutatása is. Ezt többek kö
zött a környezetvédelem növekvő fontossága és a külszíni bányászattal kitermelhető, 
nyersanyagtelepek (pl. kavics, agyag, bauxit, lignit stb.) megkutatására irányuló 
igény erősödése indokolja. A gyors és hatékony geofizikai kutatás nagy segítséget 
jelent a különböző mérnökgeofizikai feladatok megoldásában is. Cikkünkben a fel
sorolt feladatokhoz alkalmazható elektromágneses térképezéssel foglalkozunk. A geo
elektromos kutatás első fázisát jelentő térképezési, szelvényezési eljárásnak több kö
vetelménynek kell megfelelnie. Lényeges a mérések könnyű és gyors kivitelezhetősége, 
a pontosság, az egyszerű értelmezési eljárás, a terepi megjelenítés és értelmezés lehe
tősége.

Az ELGI 1986-ban egy EM-31 típusú vezetőképesség-mérő műszert vásárolt a 
kanadai Geonics cégtől. A mágneses dipól gerjesztéssel működő, SLINGRAM elren
dezésű berendezés leglényegesebb előnye, hogy a talaj és a mérőrendszer között nincs 
szükség kontaktus létesítésére, a nagy ellenállású rétegek nem jelentenek árnyékolást, 
így olyan területeken is mérhetünk, ahol az egyenáramú mérések nem kivitelezhetők 
(pl. utak, sziklás területek, árnyékoló kavicsrétegek). Az EM-térképezés előnyei közé 
tartozik a gyorsaság, a pontosság, a jó horizontális felbontóképesség és a kis ellen
állásváltozásokra való érzékenység.

Az EM-31 vezetőképesség-mérő műszer két közös síkú tekercset tartalmaz, 
amelyek távolsága 3,66 m. Az adó tekercs 9,8 kHz frekvenciájú szinuszos változású 
teret gerjeszt, melynek valós és képzetes komponensét méri a vevő. Ismeretes, hogy 
kis indukciószámok tartományában a mért mágneses térkomponensek egyszerű ösz- 
szefüggésben vannak a talaj geoelektromos paramétereivel [M cN eill 1980, K a u f- 
man- K eller 1983]. így a mért mágneses tér képzetes komponense — homogén féltér 
esetén — arányos a féltér fajlagos vezetőképességével (ill. fajlagos ellenállásával). 
Ezt felhasználva a műszert úgy kalibrálták, hogy horizontális tekercsek és egy méteres 
műszermagasság esetén közvetlenül látszólagos vezetőképességet lehessen leolvasni. 
A szuszceptibilitásra érzékeny valós komponens mérése pedig fémtárgyak kimutatá
sára alkalmas.

Az 1986 óta folyó fejlesztés két fő célra irányult. Az egyik olyan alkalmas transz- 
formációknak, illetve mérési eljárásoknak a bevezetése, illetve vizsgálata volt, ame
lyek lehetővé teszik a mérések információtartalmának növelését és meggyorsítják az

* Balog Gy., Csathó B.t Prácser E., Vincze L.
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értelmezést, míg a másik a digitális adatrögzítés és a terepi kiértékelés lehetőségének 
megteremtése volt.

A mért látszólagos vezetőképesség értéke — mivel az tulajdonképpen a mért 
mágneses térkomponens képzetes részének konstansszorosa — természetesen függ a 
műszer felszín feletti magasságától és a tekercsek orientációjától. Ezért célszerű egy, 
a hagyományoknak megfelelő, fajlagos ellenállás fogalom bevezetése. Legyen a lát
szólagos fajlagos ellenállás annak a féltérnek a fajlagos ellenállása, mely felett az 
adott geometria esetén a mért értékkel megegyezőt nyernénk. Ez a látszólagos fajlagos 
ellenállás az alacsony indukciószámok tartományában érvényes összefüggések alapján 
a következőképpen könnyen számítható:

és

függőleges mágneses dipólusok 

vízszintes mágneses dipólusok

esetén, ahol <ja a mért látszólagos vezetőképesség, h a műszer felszín feletti magas
sága, z és z’ pedig egyszerű függvénye /ипак.

A transzformáció pontosságát ellenőriztük, a látszólagos fajlagos ellenállás 
magasságfüggése csupán néhány százalék. A műszer felszín feletti magasságát és a 
tekercsek orientációját változtatva a talajban gerjesztett örvényáramok eloszlása 
megváltozik. Ennek alapján — kedvező esetben — a különböző fajlagos ellenállású 
rétegek kijelölhetők. Tekintetbe véve ily módon a magasság változtatásával végzett 
szondázás viszonylagos csekély vertikális felbontóképességét, a görbesereges kiérté
kelés helyett egy, az egyenáramú dipól-dipól szelvényezéshez hasonló látszólagos 
fajlagos ellenállás -  látszólagos mélységszelvény szerkesztésen alapuló kvalitatív ki
értékelést vezettünk be.

A látszólagos mélységet a homogén féltér esetén meghatározható árameloszlás 
függvény alapján definiáljuk. Látszólagos mélységnek azt a mélységet tekintjük, amely 
alatti térrész hozzájárulása a vett jelhez a teljes hatás e-ad részét teszi ki. Az így defi
niált látszólagos mélység — függőleges tekercsek esetén — közel egyenesen arányos 
a műszer felszín feletti magasságával, míg vízszintes tekercsek esetén ez az összefüg
gés sokkal bonyolultabb, és a műszermagasság változtatásával a látszólagos mélység 
kevéssé változik.

Természetesen a szondázási görbéket is célszerű látszólagos mélység-látszólagos 
fajlagos ellenállás görbékké transzformálni, amelyek — a gyártó cég által megadott, 
a görbe illesztéses kiértékelésre javasolt műszermagasság-mért „látszólagos vezető- 
képesség” görbékkel ellentétben — a modellek ellenállás- és mélységviszonyait jól 
tükrözik (88. ábra).

A kis mélységben lévő 2D illetve 3D jellegű inhomogenitások hatásának kieme
lésére alkalmas a gradiens módszer [ F r o h l i c h - L a n c a s t e r  1986]. A módszer hatá
sosságát matematikai modellezéssel vizsgálva (89. ábra) megállapítható hogy a kü
lönböző magasságú adódipólusok által gerjesztett mágneses terek eltérése az adótól 
— vízszintes és függőleges irányban távolodva — gyorsan csökken. így a talaj regio
nális jellegű ellenállás változásának hatását a különböző magasságokban végzett 
mérésekből nyert ellenállás értékek különbségének képzésével kiküszöbölhetjük.

A terepi mérések hatékonyságát nagy mértékben megnövelte az, hogy a műszer
hez adattárolóként egy PTA-4000 típusú számítógépet csatlakoztattunk (90. ábra).
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88. ábra. Matematikai modellezés eredménye: a műszer magasságának változtatásá
val nyert szondázási görbék kétréteges modellek felett (függőleges adó és 
vevő tekercsek)
a és b) Műszermagasság (h) -  első rétegre normált látszólagos vezetőképes

ség (<tJ gx) görbék a modell változó paraméterei mellett 
c és d) Látszólagos mélység (/zj-látszólagos fajlagos ellenállás (qJ  görbék 

változó modell paraméterek esetében

Fig. 88. Result of mathematical modelling: sounding curves obtained by changing 
the height of the instrument over two-layer models (vertical transmitter 
and receiver coils)
a and b) Instrument height (h) versus apparent conductivity normalized to 

the conductivity of the first layer (gJ gi) curves for models of 
different parameters

c and d) Apparent depth (ha) versus apparent resistivity (gfl) curves for 
models of different parameters

Puc. 88. Результаты математического моделирования: кривые зондирова- 
ния, полученные при изменении высоты прибора над двуслойны
ми моделями (вертикальные передающая и приемная катушки): 
а и Ь) Кривые высота прибора (h) —  кажущаяся проводимость 

(о^/о,), отнесенная к первому слою, при меняющихся пара- 
метрах модели

с и d) Кривые кажущаяся глубина (ha) — кажущееся удельное 
сопротивление (qJ  при различных параметрах модели
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89. ábra. Különböző magasságban elhelyezett függőleges mágneses dipólus terének 
képzetes komponense
a) Homogén féltér, az adó a (0;0) pontban
b) Kétréteges modell, az adó a (0;0) pontban
c) Homogén féltér, az adó a (0;1) pontban
d) Kétréteges modell, az adó a (0;1) pontban

Fig. 89. Quadrature component of a vertical magnetic dipole located at different 
heights
a) Uniform half-space, transmitter in point (0,0)
b) Two-layer model, transmitter in point (0,0)
c) Uniform half-space, transmitter in point (0,1)
d) Two-layer model, transmitter in point (0,1)

Puc. 89. Мнимая компонента поля вертикального магнитного диполя, 
расположенного на различных высотах:
a) Однородное полупространство, датчик в пункте (0;0)
b) Двуслойная модель, датчик в пункте (0;0)
c) Однородное полупространство, датчик в пункте (0;1)
d) Двуслойная модель, датчик в пункте (0;1)

90. ábra. Az ЕМ-31 műszerhez kapcsolt adatgyűjtő és előfeldolgozó rendszer 
A — analóg bemenetek; D — digitális bemenetek; DL — adatgyűjtő; PC — PTA-4000 szá
mítógép előfeldolgozásra; КА-160, CE-158 — illesztők

Fig. 90. Data logger and preprocessing unit interfaced to the EM-31 instrument 
A—analog inputs; D—digital inputs; DL—data logger; PC—PTA-4000 pocket computer for 
preprocessing; KA-160, CE-158—interfaces

Puc. 90. Блок накопления данных и их предварительной обработки, под
соединенный к прибору E M -31

А — аналоговые входы; D — цифровые входы; DL — накопитель данных; PC — компъютер 
РТА̂ ЮОО для предварительной обработки; КА-160, СЕ-158 — стыкователи

113



A digitális adatgyűjtés és tárolás megszünteti az észlelés szubjektív hibáit, lehetővé 
teszi a két csatorna egyidejű mérését és a méréssel egyidejű ellenállásszámítást.

Az adattároló felépítését már 1985. évi jelentésünkben ismertettük [Simon et al. 
1985]. Az adatgyűjtő program az adatok gyűjtésén, tárolásán és megjelenítésén kívül 
megkönnyíti a műszer hitelesítését és lehetővé teszi a paraméterek folyamatos, táro
lás nélküli mérését is. Folyamatosan ellenőrzi a műszer és az adattároló telepfeszült
ségét is. Az adattárolásos üzemmódban a fejléc megadása után a koordináták lépte
tése automatikusan történik mind szelvények és térképek, mind szondázások mérése 
esetén. A program egyszerre kétezer észlelés tárolására alkalmas, öt független adat
mezőben, és sokféle ellenőrzési és javítási lehetőséget nyújt a mérések során. A terepi 
jegyzőkönyvet számítógépes adatlista helyettesíti. A zsebszámítógép nyomtatóján 
készíthető szelvények felhasználásával az előzetes értelmezés már terepen elvégez
hető. A mért adatokat átmenetileg kazettás magnetofonon tároljuk. A HP-9845 
számítógépbe való adatátvitel lehetőséget nyújt az adatok mágneslemezen való tá
rolására és számítógépes térképrajzolásra is.

A kis behatolási mélységű vezetőképesség szelvényezést sikeresen alkalmaztuk 
a következő feladatok megoldására:

— általános földtani térképezés (felszínközeli kőzettípusok meghatározása, ve
tők, zúzott zónák kijelölése)

— nagyellenállású medencealjzat topográfiájának meghatározása
— külszíni és mélyművelésű bányabeli mérések (pl. felszíni lignit és bauxit bá

nyaművelés stb.)
— régészeti mérések
— eltemetett csövek és egyéb fémes vezetőképességű tárgyak helyének kijelölése
— építőanyag-ipari nyersanyagok kutatása
— mérnökgeológiai kutatás
— talajszennyeződés vizsgálat stb.
A továbbiakban néhány terepi példával szemléltetjük a módszer és az eddig is

mertetett feldolgozási, értelmezési eljárások hatékonyságát.
A 91. ábrán bemutatott mérés célja a triász aljzatban levő szinklinális kutatása 

volt. A földtani térképezést elektromágneses mérésekkel (EM-31 műszerrel) kiegé
szítve a kibúvások pontosan lehatárolhatok, lehetőség nyílik lösz ill. a vékony talaj
takaró alatt a különböző korú és kifejlődésű képződmények elkülönítésére. Az ábra 
a mencshelyi Met-1 fúrás környékén végzett térképezés eredményét mutatja be, a 
mért látszólagos fajlagos ellenállást axonometrikusan megjelenítve. Nemcsak a föld
tani térképezés és a látszólagos-fajlagos ellenállás jó korrelációja figyelhető meg, 
hanem az is, hogy miként lehet korrigálni az észlelési térképet a látszólagos fajlagos 
ellenállás adatok felhasználásával.

A különböző csővezetékek másodlagos terének hatása a nagy felbontóképességű 
elektromágneses módszerekkel (pl. tranziens, MFS) végzett mérések eredményét az 
értelmezhetetlenségig eltorzíthatja. Korábbi modellkádbeli kísérleteink alapján rend
szerint valószínűsíteni tudjuk azt, hogy a terepi mérések torzulásai valóban vezeték
hatásra utalnak-e, de ennek a ténynek a megbízható vizsgálata, sőt a csővezetékek 
előrejelzése, s így felesleges mérések megelőzése is lehetséges az indukciós szelvé
nyezési módszer (EM-31 műszer) alkalmazásával. Mivel a csővezeték felett kialakuló 
anomáliaképet modellezésből ismerjük, a vezeték pontos helye kijelölhető. Erre lá
tunk egy példát Farkasgyepű környékéről a 92. ábrán. Megfigyelhető a terepi MFS 
és a modellkádbeli görbék torzulásának hasonlósága. Jól szemlélteti a látszóla
gos vezetőképesség-valós mágneses komponens szelvénypár (92/c és d ábra) a szusz-
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91. ábra. Különböző fajlagos ellenállású képződmények határának kijelölése EM 
térképezéssel (Mencshely)
a) Látszólagos fajlagos ellenállástérkép, axonometrikus megjelenítés
b) Észlelési térkép

1 — biogén eredetű márga; 2 — austriacumos dolomit; 3 — austriacumos mészkő; 4 — EM 
térképezés határa (EM-31 műszer, 1 méteres műszermagasság, horizontális tekercsek); 5 — 
térképező fúrás; 6 — a geológiai térkép módosítása a geofizikai mérések alapján

Fig. 91. Delineation of formations of different resistivity by EM mapping (Mencs
hely)
a) Apparent resistivity map, axonometric view
b) Map of geologic observations

1—biogenic marl; 2—dolomite with A u stria cu m ; 3—limestone with A u stria cu m ; 4—boundary of 
EM profiling (EM-31 instrument, instrument height: 1 m, horizontal coils); 5—borehole drilled 
for mapping purposes; 6—correction of geologic map by geophysical data

Puc. 91. Выявление и прослеживание границы между образованиями 
с различным удельным сопротивлением при электромагнитной 
съемке (с. Менчхей):
a) Карта кажущихся удельных сопротивлений, аксонометриче

ское изображение
b) К арта фактического материала

1 — биогенные мергели; 2 — австрияковые доломиты; 3 — австрияковые известняки; 4 
контур площади электромагнитной съемки (прибором EM-31, при высоте прибора в 1 м, при 
горизонтальном положении катушек); 5 — картировочная скважина; 6 — уточнение геологи
ческой карты по данным геофищических измерений
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92. ábra. Csővezeték helyének meghatározása EM szelvényezéssel (Farkasgyepű)
a) MFS (Maxi-Probe) szelvény
b) Fizikai modellezés eredménye (Soproni EM Modellező LaboratÓTium)
c) A mért mágneses tér valós komponense (EM-31)
d) Látszólagos vezetőképesség szelvény (EM-31, műszermagasság 1 m, horizontális 

tekercsek
1 — triász aljzat; 2 — oligocén fedő üledékek; 3 — műanyag; 4 — sós víz; 5 — szondázást görbék, a csővezeték okozta 
jellegzetes torzulással (folytonos vonal); 6 — EM-31 szelvény helye; 7 — csővezeték helye a modellben; 8 — csővezeték 
feltételezett helye a mérések alapján

Fig. 92. Location of a pipeline by EM profiling (Farkasgyepű)
a) FDEM (Maxi-Probe) profile
b) Result of scale modelling (EM Modelling Laboratory of the GGRI, Sopron)
c) In-phase component of the geomagnetic field (EM-31)
d) Apparent conductivity profile (EM-31, instrument height: 1 m, horizontal coils)

1 —Triassic bedrock; 2 —Oligocene overburden: 3 —plastics; 4 —salt water; 5 —soundig curves with characteristic pipeline 
distortion (continuous line); 6 —location of EM profile (EM-31); 7 —location o f pipeline in the model; 8 —location of 
pipeline from EM data

Puc. 92. Выявление и прослеживание трубопровода электромагнитным профилированием (с. 
Фаркашдьепю):
a) Профиль 43 (Макси-Проб)
b) Результаты физического моделирования (в Шопронской Лаборатории по элект

ромагнитному моделированию)
c) Дѣйствительная компонента измеренного магнитного поля (ЕМ-31)
d) Разрез кажущейся проводимости (EM-31 при высоте прибора в 1 м и при горизон- 

тальном положении катушек)
1 — триасовый фундамент; 2 — олигоценовый осадочный чехол; 3 — пластмасса; 4 — соленая вода; 5 — кривые зондирова- 
ния с характерными искажениями от трубопроводов (сплошные линии); 6 — линия профиля электромагнитных измерений 
(ЕМ -31); 7 — положение трубопровода в модели; 8 — предполагаемое положение трубопровода, по данным измерений.
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93. ábra. Árvízvédelmi gát vizsgálata EM térképezéssel és szondázással (Csepel 
sziget, Makád-III. számú belvízcsatorna gátja)
a) A mérési terület tömbszelvénye
b) A geofizikai mérések alapján szerkesztett földtani szelvény
c-d) Látszólagos fajlagos ellenállás térképek száraz állapotban ill. víztrrhe- 

lés alatt (EM-31 műszer, műszermagasság: 1 m, horizontális teken ,ek) 
e-f) Látszólagos fajlagos ellenállás-látszólagos mélység szelvények ví'ter

helés alatt ill. száraz állapotban (EM-31 műszer, műszermagaí ság: 
0; 0,5; 1,0; 1,5 méter, függőleges tekercsek)

1 — kavics, homok; 2 — aleurit; 3 — agyag; 4 — EM-térképezés határa; 5 — EM-szondázások 
nyomvonala; 6-7 — vízszint a csatornában; 8 — EM-szondázások helye; 9 — mérnökgeo
fizikai szondázás szelvényben; 10 — mérnökgeofizikai szondázás helye térképen; A — mérések 
száraz állapotban; B — mérések vízterhelés alatt

Fig. 93. Investigation of a flood-control dam using EM mapping and sounding 
(Csepel Island, dam of drainage canal Makád III)
a) Block diagram of the area
b) Geological cross section based on geophysical data
c-d) Apparent resistivity maps with dam in dry state and under water load 

(EM-31 instrument, instrument height: 1 m, horizontal coils) 
e-f) Apparent resistivity versus apparent depth sections with dam under 

water load and in dry state (EM-31 instrument, instrument heights: 
0,0.5, 1.0 and 1.5 m, vertical coils)

1—gravel, sand; 2—silt; 3—clay; 4—boundary of EM mapping; 5—line of EM soundings; 
6-7—water level in the canal; 8—location of EM sounding; 9—penetration sounding in cross 
section; 10—location of penetration sounding in maps; A—measurements with dam in dry state; 
B—measurements under water load

Piic. 93. Исследование дамбы, предохраняющей от наводнений, путем 
электромагнитных съемки и зондирования (о-в Чепель, с. М акад, 
дамба канала № 3):
a) Блок-диаграмма участка измерений
b) Геологический разрез, составленный по результатам геофизи- 

ческих измерений
c-d) Карты кажущихся удельных сопротивлений в сухом и обвод- 

ненном состояниях (прибор ЕМ -31, высота прибора — 1 м, 
положение катушек — горизонтальное) 

e-f) Профили кажущееся удельное сопротивление — кажущаяся 
глубина в сухом состоянии и под водной нагрузкой (прибор 
ЕМ -31, высоты положения прибора — 0,0, 0,5, 1,0 и 1,5 м; 
положение катушек — вертикальное)

1 — галечники, пески; 2 — алевриты; 3 глины; 4 контур электромагнитной съемки; 5 
— линия профиля электромагнитных зондирований; 6-7 — уровень воды в канале; 8 — пункт 
электромагнитного зондирования; 9 — пункт инженерно-геофизического зондирования; 10 

- положение установки инженерно-геофизического зондирования А — измерения в сухом 
состоянии; В — измерения под водной нагрузкой



ceptibilitás változásra érzékeny valós komponens mérésének jelentőségét. Ahol a 
vezetőképesség változást geológiai hatás okozza, ott a valós komponens közel kons
tans, míg a csővezeték helyén éles anomália alakul ki.

A Csepel szigeten, Makád térségében a Középdunavölgyi Vízügyi Igazgatóság
gal (BUVIZIG) közösen végzett kísérleti méréssorozat célja olyan geofizikai mód
szeregyüttes összeállítása volt, amellyel a töltések anyagának minél gyorsabb és minél 
teljesebb vizsgálata lehetséges, a töltésekben vízterhelés hatására létrejött változá
sok minimális számú mintavétellel kimutathatóak legyenek.

A terheletlen, száraz állapotban végzett EM térképezés és szelvényezés ered
ményét a 93. ábrán hasonlítjuk össze vízterhelés alatt végzett mérésekkel. A gát fel- 
épí ését mérnökgeofizikai szondázások felhasználásával határoztuk meg (93/b ábra). 
Az EM szelvényezés eredményét a korábban ismertetett módon szerkesztett látszó
lagos fajlagos ellenállás-látszólagos mélység szelvény formájában adtuk meg (93/e 
és f ábra). Látható, hogy alacsony vízszintnél a töltést felépítő agyagos aleurit fajla
gos ellenállása környezetéhez képest nagy, amely a vízelöntés hatására csökken. 
A töltés vízterhelés alatt geoelektromos szempontból közel homogénné válik. Eddigi 
kísérleti méréseink alapján valószínűsíthetjük, hogy EM mérésekkel az átázás folya
mata követhető és a kritikus helyek — ahol a gáttest oly mértékben károsodhat, 
hogy az rézsűcsúszást, súvadást, esetleg gátszakadást okozhat — kijelölhetők.

Hivatkozások

F r o h l i c h  A. and L a n c a s t e r  W. J. 1986: Electromagnetic surveying in current Middle Eastern 
archeology. Application and evaluation, Geophysics 51, 7, pp. 1414-1425 

K a u f m a n  A. A. and K e l l e r  G. V. 1983: Frequency and transient sounding. Elsevier, Amster
dam-Oxford-New York, 685 p.

M c N e i l l  J. D. 1980: Electromagnetic terrain conductivity measurements at low induction 
number. Technical Notes TN-6, Geonics Ltd.

S i m o n  P., V e r ő  L., V i n c z e  L. 1986: Terepi adattároló és előfeldolgozó egységek geofizikai mű
szerekhez. ELGI 1985. évi jelentése, pp. 100-107

117



2.2.5 Az ISODEM  terepi mérésvezérlő és adatgyűjtő egység fejlesztése*

A 80-as évek elején az INTERGEOTECHNIKA KGST program keretében ter
veztük a PURO terepi geoelektromos adatgyűjtő és előfeldolgozó egység fejlesztését. 
Több évi munka és jó néhány szakértői tanácskozás után be kellett látnunk, hogy a 
feltételek még nem értek meg egy ilyen terepi számítógép létrehozásához, de haszná
latához sem. Egyrészt a beszerezhető alkatrészek és perifériák nem tették lehetővé 
a feltétlenül szükséges kis fogyasztás elérését, másrészt nem léteztek azok a geofizi
kai mérőműszerek sem, amelyeket hozzá lehetett volna kapcsolni a tervezett PURO- 
hoz. Az pedig bebizonyosodott, hogy a műszerről leolvasott adatok billentyűzet 
útján való bevitele körülményes, vagyis a gyakorlatban nem vált be. A 80-as évek 
második felére a helyzet kedvezően változott. A szovjet gyártmányú K-588 procesz- 
szor és a CMOS statikus RAM-ok a célnak már megfelelnek, képesek ellátni a geo
fizikai adatok előfeldolgozását és a mérések vezérlését is. Ugyanakkor saját fejlesz
tésünk eredményeként, de a Szovjetunióban is megjelentek olyan geoelektromos 
műszerek, amelyekhez csatlakoztatható — szabányos csatoló elemek segítségével — 
adatgyűjtő, előfeldolgozó egység. Ezért 1985-ben, kissé megváltoztatott célkitűzéssel, 
de alapjában véve a PURO fejlesztés újraindítását javasoltuk. Szovjet részről a novo- 
szibirszki SzNIIGGIMSz lett a partnerünk ebben a munkában.

1985-ben Novoszibirszkben kétoldalú tanácskozáson határoztuk meg a műszaki 
követelményeket. 1986-ban ez a műszerfejlesztés bekerült a KGST által kidolgozott 
Műszaki-Tudományos Haladás Komplex Programjába (1.4.6. feladat, Új műszaki 
eszközök fejlesztése és gyártása a földtani munkálatok elvégzéséhez). 1986 októbe
rében írtuk alá a kutatás-fejlesztési munkára vonatkozó szerződést. Az abban meg
adott ütemtervnek megfelelően 1987-ben elkészült a teljes berendezés laboratóriumi 
változata. A bemérés után, 1987 végén a szovjet szakértőkkel közösen ellenőriztük 
a hardware egységeket, a rendszerprogramot és a berendezés kompatibilitását az 
Elektronika 60 számítógéppel. A kedvező eredmények után átdolgoztuk egy számító- 
gépes szűrési elejárás FORTRAN nyelven írt programját és ezt sikerült lefuttatni 
berendezésünkön. Ez a futtatás is megmutatta, milyen szolgáltatásokat tud ez a be
rendezés nyújtani — adatok beolvasása kazettáról, az adatok megjelenítése képer
nyőn, adatmódosítás, majd a program lefutása után az eredmények megjelenítése, 
tárolása kazettán — és milyen terjedelműek azok a programok, amelyeket minden 
nehézség nélkül, hatékonyan lehet futtatni.

A megváltozott célkitűzésekre azzal is kívántunk utalni, hogy megváltoztattuk 
a berendezés nevét (ISODEM). A 94. ábrán látható az ISODEM blokkvázlata, az 
1988-ra tervezett továbbfejlesztéssel együtt.

A valós idejű óra (1) feladata a mérési folyamathoz szükséges időzítéshez az 
időalap biztosítása, az időzítő jelek előállítása. A pontos időt kikapcsolt állapotban is 
méri. A billentyűzet (2) révén, amely a teljes latin és cirill alfanumerikus karakter- 
készletet tartalmazza, tartja a kezelő a kapcsolatot a központi egységgel. A központi 
egység (3, 4) a K-588, DEC kompatibilis, 16 bites CMOS mikroprocesszorból épül 
fel, amelyhez — a geofizikai algoritmusoknak a méréssel egyidejű végrehajtásánál 
előnyös — gyorsszorzó áramkör kapcsolódik. A továbbfejlesztés során a jelenlegi 
160 Kbyte memóriát (5) 0,5 Mbyte-га fogjuk bővíteni. A kijelző (6) 512x256 kép
pont felbontású, alkalmas alfanumerikus és grafikus információ egyidőben való meg
jelenítésére.

* Gyenge L., Verő L.

118



94. ábra. Az ISODEM terepi mérésvezérlő és adatgyűjtő egység blokkvázlata az
1988-ra tervezett további fejlesztéssel

1 — valós idejű óra; 2 — billentyűzet; 3 — gyorsszorzó áramkör; 4 — K588-ból felépített CPU; 
5 — 0,5 Mbyte memóriabővítés; 6 — grafikus display; A — előfeldolgozó blokk: 7 — lebegő
pontos aritmetikai processzor; 8 — memóriabővítés; 9 — multiplexer; 10 — időzítő; 11 — 
illesztő a K588 buszhoz; 12 — Z80 processzor; 13 — RS-232-C illesztő; 14 — IEC-625 (IEEE- 
488) illesztő; 15 — kazettás magnetofon; 16 — grafikus nyomtató; 17 — párhuzamos illesztő; 
18 — K588 busz; 19 — Z80 busz

Fig. 94. Block diagram of the field data acquisition and measurement control unit 
ISODEM (with further developments planned for 1988)

1—real-time clock; 2—keyboard; 3—high-speed multiplier unit; 4—CPU built of K588; 5—0.5 
Mbyte memory extension; 6—graphic display; A—preprocessing unit: 7—floating point arith
metic processor, 8—memory extension, 9—multiplexer, 10—timer; 11—interface to K588 bus; 
12—Z80 processor; 13—RS-232-C interface; 14—IEC-625 (IEEE-488) interface;15—cassette 
recorder; 16—graphic plotter; 17—parallel interface; 18—K588 bus; 19—Z80 bus

Puc. 94. Блок-схема установки ИШОДЕМ по управлению полевыми изме- 
рениями и сбору данных с указанием разработок, предусматрива
емъ^ на 1988 г.

1 — часы истинного времени; 2 — клавиатура; 3 — узел быстрого умножения; 4 — ЦП на 
К588; 5 — расширитель памяти на 0,5 мбайт; 6 — графический дисплей; А — блок предвари
тельной обработки: 7 — арифметический процессор с плавающей запятой, 8 — расширитель 
памяти, 9 мультиплексер, 10 — синхронизатор; 11 — интерфейс к бусу К558; 12 
процессор Z80; 13 — интерфейс RS-232-C; 14— интерфейс ІЕС-625 (ІЕЕЕ-488); 15 — кассет
ный магнитофон; 16 — печатающее/вычерчивающее устройство; 17 — параллеьный интер
фейс; 18 — бус К588; 19 бус Z80
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Az A jelű előfeldolgozó blokkot az egyes mérési eljárásokhoz kapcsolódó fel
adatoknak megfelelően lehet kialakítani; alapegységei a lebegőpontos aritmetikai 
processzor (7), a memória bővítés (8), a multiplexer (9) és az időzítő (10).

A különböző geofizikai műszerekkel, perifériákkal és számítógépekkel a kap
csolatot szabványos (soros, párhuzamos, RS-232-C, IEC-625) csatoló elemek bizto
sítják (11, 13, 14, 17). A Z80 processzor (12) és buszrendszere (19) a sokoldalú fel
használhatóságot teszi lehetővé a K588 saját busza (18) mellett.

Az ISO-3407 nemzetközi szabványnak megfelelő kazettás magnetofon (15) 
háttértárolóként szolgál, egyben biztosítja a kapcsolatot más számítógépekkel. A gra
fikus nyomtató (16) segítségével képernyő másolat készíthető.

Az ábrán nincs külön feltüntetve a tápegység, amely előállítja az elektronika szá
mára szükséges tápfeszültségeket. A fogyasztás csökkentése érdekében a tápegység 
azonnal kikapcsolja az éppen nem használt részegységeket.

A kutatás-fejlesztési szerződés lezárását 1988-ban terepi próbák fogják jelenteni, 
egyrészt meg kell bizonyosodni az ISODEM terepálló kivitelének megbízható mű
ködéséről, másrészt össze kell kapcsolni a berendezést a szovjet fél által fejlesztett 
geofizikai mérőműszerekkel. Ezen feladatok sikeres megoldása után kerülhet sor a 
végleges változat három példányának elkészítésére.
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