
3. 3 LA COSTE-ROMBERG (LCR) GRAVIMÉTEREK 
VISSZACSATOLÓ RENDSZERE

Csapó Géza, Sárhidai Attila

Az elmúlt évektől kezdve egyre nagyobb szerepet kapnak a geodinamikai 
vizsgálatoknál a nagypontosságú (néhányszor 1 0  2 pms'2 megbízhatóságú) relatív 
graviméteres mérések. Szerepük egyrészt az abszolút g meghatározásokból nyert

74. ábra. Az LCR graviméterekhez épített vezérlő és FB rendszer 
(GRAFS) tömbvázlata

LCR— a LaCoste-Romberg graviméter; RESET—nullázó; FB—visszacsatolás; Fj, F2 ,
F3—aktív szűrők; T—töltő és telepfigyelő egység; A Sb AS2—analóg kapcsolók; IFj,
IF2 —illesztők; DIMARS—adatgyűjtő; RECORDER—analóg regisztráló; D/A—digitál- 
analóg átalakító; D /A l—ennek illesztője; SW—átlagoló és aritmetikai egység; 
DMM(CPI), DMM(FB)—digitális voltmérők a kapacitív helyzetjelzőkhöz és a visszacsa
toláshoz

Fig. 74. Block scheme of the control and FB system for the LCR 
gravimeters

LCR—the LaCoste-Romberg gravity meter; RESET—nulling; FB—feedback; Fj, F2,
F3—active filters; T—charger and battery controller; ASj, AS2 —analog switches; IFj, 
IF2 —interfaces; DIMARS—digital data acquisiton unit; RECORDER—analog recorder; 
D/A—digital/analog converter and D /A l — its interface; SW—averaging and arithme
tics; DMM(CPI), DMM(FB)—digital multimeters for capacitance position indicator and 
feedback

puc. 74. Блок-схема системы управления (GRAFS) и обратной 
связи (FB) для гравиметров LCR.

LCR — гравиметр Ла Коста-Ромберга; RESET — нулирование; FB— обратная 
связь; F i, F2 , F 3 — активные фильтры; Т—блок зарядки и наблюдения за заря- 
женностью; A S i, A S 2 — аналоговые переключатели; F i, F2 —устройства сопря
женности; D IM A R S — накопитель данных; REK O RDER— аналоговый регистра- 
тор; D /А — цифрово-аналоговый преобразователь; D /A 1 —устройство сопряжен
ности для ЦАП, SW — арифметический и усредняющий блок; DM M (CPI), 
DM M (FB) — цифровые вольтметры для обратной связи и для емкостных 
сигнализаторов
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3. 3 FEED BACK SYSTEM FOR LA COSTE-ROMBERG (LCR)
GRAVIMETERS

Géza Csapó, Attila Sárhidai

In recent years, high-precision (some 10~ 2 pms“2) relative gravimetric mea
surements have been playing a more and more important role in geodynamic 
investigations. They serve, on the one hand, for transferring the results of absolute 
‘ g’ measurements to points (stable marks) which can be used in practical measu
rements; on the other hand they serve to determine vertical gradients by Ag 
measurements and, finally, for measurements of networks for studying move
ments. It is important in all these jobs that no scale changes should occur in the
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eredmények levezetése gyakorlati mérések végrehajtására alkalmas földfelszíni 
pontra (az állandósított pontjelre), másrészt vertikális gradiensek meghatározása 
Ag mérésekkel, végül mozgásvizsgálati hálózatok mérése. Ezeknél a feladatoknál 
lényeges, hogy a mérések közötti hosszabb-rövidebb időszakban ne lépjenek fel 
méretarány-változások a graviméter mérőrendszerében. Ezek a változások alap
vetően a mérőrugó és az áttételek apró mechanikus változásai miatt keletkeznek. 
A mérőrugó helyzetének változásaiból származó hatások kiküszöbölése érdeké
ben egy olyan negatív feszültség-visszacsatolású (feedback, FB) kapcsolást szer
kesztettek a kapacitív kimenettel is rendelkező LCR graviméterek elektronikájá
hoz, amely feszültség a mérőtömeget a mérőrugó feszítettségi állapotától függet
lenül az elektronikus nulla helyzetbe (a két kapacitív lemez közötti távolság 
felezőpontjába) állítja vissza — a visszacsatolás mintegy ± 3*10"5 ms' 2 tartomá
nyában [HARRISON és SATO 1984]. Ezzel a módosítással nagymértékben javul az 
árapályregisztráló graviméterek stabilitása is. Később a visszacsatolási tartományt 
az elektronika módosításával kibővítették [RÖDER et al. 1987], ami lehetőséget 
ad visszacsatolási rendszerrel végzendő terepi mérésekhez is, miután a kibővített 
mérési tartomány egyes műszereknél elérte a ±100 jams"2 -t. Ez növeli az LCR 
graviméterek felbontóképességét. Például a Rajna-völgyi mozgásvizsgálati teszt
hálózaton az ismertetett elven működő 6  db LCR graviméterrel 1989-ben végzett 
méréseink eredményeként a hálózat kiegyenlítés utáni középhibája ±0,005 érté
kűre adódott (összehasonlításul: a jónak számító MGH-80 hasonló adata ±0,016).

Az ELGI két LCR-G graviméteréhez kiterjesztett mérési tartományú visz- 
szacsatoló (FB) rendszert építettünk. A lineáris mérési tartomány a 963 jelű 
gravimétemél ±105 jams'2, az 1919 jelűnél ±120 jums'2. A rendszer elektronikáját 
külön egységben, a GRAFS-nak (GRAvimetic Feedback System) elnevezett vezér
lőegységben helyeztük el, amely a 14. ábrán látható tömbvázlaton feltüntetett 
egységekből áll. Az LCR graviméterek kimeneti jelét (a lengő nulla pozícióba 
állításához szükséges rugóerőnek megfelelő egyenfeszültséget) vagy egy gyárilag 
beépített galvanométeren figyelik, vagy kívülről csatakoztatható digitális voltmé
rővel (DMM) olvassák le. Ez utóbbi megoldás nagyobb indexbeállítási és műszer
leolvasási pontosságot eredményez. Az FB egyenfeszültséget minden esetben — 
legalább 4 helyiértékű — külső DMM-mel mérjük. Az általunk alkalmazott 
vezérlőberendezéssel a gravimétert egyrészt többféle mérési üzemmódban hasz
nálhatjuk, másrészt a kimeneti jel/jelek egyszerre akár többféle megjelenítésére 
és adatgyűjtőben történő rögzítésére van lehetőség.

A GRAFS segítségével beállítható üzemmódok:
1. szüretien CPI (Capacitance beam Position Indicator) jel folyamatos 

mérése;
2. adott frekvenciaátvitelű szűrővel vágott CPI jel folyamatos mérése; 

jelenlegi megoldásunknál 0,1 Hz ff, illetve 0,12 Hz ff szűrők közül 
választhatunk;

3. FB feszültség folyamatos mérése a kiválasztott szűrővel és a CPI 
feszültség egyidejű mérésével;
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measurement system of the gravimeter in shorter or longer time spans between 
the measurements. The changes mostly occur because of small mechanical defor
mations of the measuring spring and transmissions. To eliminate any effects from 
the changes in the position of the measuring spring, a negative potential feed back 
(FB) was installed to the LCR gravimeters with a capacity output which — 
independent of the strain state of the measuring spring — puts back the measuring 
mass into the electronic zero position (into the centre between the two condenser 
plates) within a ± 310"5 ms"2 feed-back interval [HARRISON and SATO 1984]. 
Due to this modification the stability of the earth-tide-registering gravimeters is 
improved as well. Subsequently the feed-back interval was extended by modifying 
the electronic structure [RÖDER et al. 1987] that makes field observations with the 
feed-back system possible since the extended measurement interval has reached 
±100 jams"2 in the case of some devices. The resolution of the LCR gravimeters 
is increased this way. For instance, the mean error of the results of our measure
ments on the geodynamic test network in the Rhein valley by 6  LCR gravimeters 
with the modifications described above — after the network adjustment — was 
±0.005 (as a comparison: the equivalent value for the ‘good’ MGH-80 is ±0.016).

ELGI’s two LCR-G gravimeters have been completed by feed-back systems 
with extended measurement intervals. The linear measurement interval is 
±105 pms' 2 for gravimeter No. 963 and ±120 pms for No. 1919. The electronic 
strucrure of the system is placed into a separate device GRAFS (GRAvimetic 
Feedback System) which consists of the blocks indicated in Fig. 74. The output 
signal of the LCR gravimeters (the D. C. output voltage which corresponds to the 
spring force needed to put the swing into the zero position) can be registered either 
on built-in galvanometer or on an additionally connected digital voltmeter 
(DMM). In the second case the accuracy of the index setting and device reading 
is higher. The feed-back potential direct current is measured by an additional 
DMM of at least four digits. Our control system provides, on the one hand, more 
than one measurement mode, on the other hand, the possibility to display and to 
record in the memory a signal or signals in more than one style.

The modes that can be set by GRAFS are as follows:
1. Continuous recording of non-filtered CPI (Capacitance beam Position 

Indicator) signal.
2. Continuous recording of a CPI signal cut by a frequency response filter. 

A choice can be made from filters 0 . 1  Hz ff and 0.12 Hz ff.
3. Continuous recording of a FB potential using the chosen filter and 

synchronously recording the CPI potential.
4. Recording in modes 1.-3. by calculating mean values for time windows 

which can be set between 1 and 999 s (recording speed = 300 ms).
The modes fo r  displaying and saving the output signals are as follows:
— The 256x64 dot LCD of the GRAFS (in mode 3, two DMM’s of 5.5 digits 

can be synchronously displayed together with additional information).
— The analog recorder (built-in clock of the device supplies time signals, 

e.g. each hour for the record).
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4. az 1.-3. pontban felsorolt üzemmódok 1-999 s közötti változtatható 
időintervallumü átlagolásos mintavétel alapján végzett mérése (minta
vételi sebesség: 300 ms)

A kimeneti jelek megjelenítésének illetve tárolásának módjai:
— a GRAFS saját 256x64 pontos LCD kijelzője (a 3. üzemmódban egyide

jűleg két 5,5 helyiértékű DMM-et jelenít meg a kiegészítő információk- 
kai);

— analóg regisztráló (a készülék belső órája időjelet — pl. órajelet — ad a 
regisztrátum részére);

— digitális adatgyűjtő (pl. az Intézetben kifejlesztett DIMARS obszervató
riumi adatgyűjtő);

— számítógép.
A graviméter (LCR-G) analóg kimenő CPI feszültségjelét egy olyan szabá

lyozó egységbe vezetjük ("0" visszaállító), amely FB üzemmódban megközelítően 
max. ±12 V előfeszültséget ad a kondenzátor lemezekre és gondoskodik arról, 
hogy a visszacsatoló feszültség mindig nulla pozícióban tartsa a lengőt. A rendszer 
addig tud szimmetrikusan szabályozni, amíg a visszacsatoló feszültség nem éri el 
valamelyik kondenzátorlemez előfeszültségét. Mind az FB, mind a CPI üzemmód
ban lehetőség van az analóg jel szűrésére a tömbvázlaton feltüntetett 1 . vagy 2 . 
aktív szűrő bekapcsolásával. A 3. szűrő az érzékeny FB jel szűrésére, illetve a FB 
rezgőkör időállandójának pontos beállítására szolgál. A kis offset feszültségű 
elemekből épített szűrőket úgy méreteztük, hogy különböző külső zajforrásoknál 
a legkedvezőbb jel/zaj viszonyt érhessük el. A szűrőket, valamint a különböző 
üzemmódokat a 16 gombos tasztatura segítségével programozhatjuk a készülék 
kikapcsolásáig tartó időre. A tasztaturát különböző periféria illesztőkön keresztül 
a CMOS változatú Z80-as CPU vezérli éppúgy, mint az INTERSIL-ICL 7135-ös 
A/D konvertert, a külön időalapról járó óragenerátort, valamint a szabályozható 
fényerősségű intelligens LCD kijelzőt. Az átlagolós üzemmód megfelelő adatait 
a GRAFS aritmetikai egysége (SW átlagoló) állítja elő, az átlagolás mérés közben 
megszakítható (az átlagolási ciklus időpozíciója a kijelzőn látható). A megfelelő 
üzemmód és jelrögzítési mód kiválasztása a kijelzőn megjelenő "menük" kezelé
sével történik, a készülék kikapcsolásakor az alapértelmezett üzemmód áll visz- 
sza (0,12 Hz-es szűrő, 8  s átlagolási idő, a CPI jel a kijelzőn és az analóg regiszt
ráló csatornán). Az egyes csatornák egymástól függetlenül programozhatok.

A GRAFS belső tápegysége túláramvédelemmel és feszültségfigyelő áram
körrel ellátott akkumulátortöltőből és különböző feszültségeket szolgáltató Ni-Cd 
akkumulátor blokkokból áll. Terepi használatnál egy feltöltéssel a készülék mini
mum öt napig üzemel, a telepek állapotát a kijelző mutatja. A GRAFS és a 
graviméter összekapcsolása bontható, a két egység szétválasztása után a gravimé
ter gyári szériaműszerként használható.
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— Digital data acquisition system (e.g. the observatory data acquisition 
system DIMARS constructed in ELGI).

— Computer.
The analog output CPI potential signal of the gravimeter (LCR-G) is directed 

to a controlling block (for putting back the zero) which in FB mode supplies 
approximately ± 12 V bias to the condenser plates and keeps the swing in the zero 
position by regulating the feed-back potential. The control is symmetric until the 
feed-back potential reaches the potential of one of the condenser plates. Both in 
FB and CPI modes the filtering of the analog signal is possible by putting on active 
filter 1 or 2 indicated in the scheme. Filter 3 can filter the sensitive FB signal and 
precisely regulate the temporal constant of the oscillating circuit. The parameters 
of the filters constructed from low offset potential elements are set to provide the 
best signal-to-noise ratio for various external noise sources. The filters and the 
modes can be loaded for the time span until the switching off the device from a 
16-key keyboard. The keyboard and the A/D converter INTERSIL-ICL 7135 are 
controlled by a CPU CMOS Z80, such as the hour generator with an independent 
time base and the intelligent LCD with regulatable light intensity. The correspond
ing data of the averaging mode are produced by the arithmetic block (SW averager) 
of the GRAFS; the averaging can be interrupted during the measurement (time 
position of the averaging cycle being displayed). The running and recording mode 
can be chosen from displayed menus; after switching off the device the default 
mode is set again (filter 0.12 Hz, averaging time 8  s, CPI signal on the display and 
on the channel of analog recorder). The individual channels can be programmed 
separately.

The internal power block of the GRAFS consists of an accumulator charger 
equipped with surge protection and voltage controller circuit as well as with Ni-Cd 
battery blocks which supply various potentials. One charge provides at least five 
days of field work, the state of the batteries being continously displayed. The link 
between the GRAFS and gravimeter can be interrupted and, after the separation 
of the devices, the gravimeter can be used as an industrial serial device.
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