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Számítógéppel ellenőrzött szeizmikus adatfelvevő 
rendszerek újabb fejlesztése

F. W . H  E F  E

Egy minilcomputer orientációjú geofizikai adatfelvevő berendezést fejlesztettek ki, amely egyszerű 
operációs rendszert tesz lehetővé azonnali lebegőpontos lehetőséggel és gondoskodik realtime minőségi 
ellenőrzésről. A  számítógép végrehajtja az összes rutinfeladatot, az operátor csak nagyobb funkciók 
elkezdésénél vagy módosításánál lép közbe. A  rendszert úgy tervezték, hogy teljesen kihasználja a lebegő
pontos formátum nyújtotta pontossági lehetőségeket, mind a felvevő, mind a feldolgozó kapacitásban. 
Speciális megoldások lehetővé teszik minőségi ellenőrzés alkalmazását az adatfelvétel közben.

Была разработана система по сбору геофизических данных, которая управляется 
малой вычислительной машиной, позволяющая упростить работу системы, прямо про
вести операции с плавающей запятой и осуществить проверку качества в действительное 
время. ЭВМ производит все обыкновенные задачи и требует вмешательства оператора 
только при начале или изменении главнейших функций. Система запланирована с целью 
полностью использовать точность формата с плавающей занятой как при записи, так и 
обработке данных. Специальные свойства позволяют провести проверку качества при ре
гистрации.

A  minicomputer-oriented geophysical data acquisition system has been developed which offers 
simplified system operation, instantaneous floating point capability, and provision for real-time quali
ty control. The computer performs all routine tasks with the operator interacting only to begin or modify 
major functions. The system is designed to fully utilize the precision capability of the floating point 
format in both its acquisition and processing capacity. Special features allow quality control to be 
applied to the data during acquisition.

Bevezetés
Kifejlesztettek egy geofizikai szeizmikus adatfelvevő rendszert, amely 

egyszerűsíti az adatgyűjtést, jelzi az adatok megbízhatóságát és teljes precizi- 
tású adatfeldolgozást tesz lehetővé a mérési ponton. Ez a fejlett berendezés 
digitális regisztrálást alkalmaz azonnali lebegőpontos erősítéssel, továbbá egy 
minikomputert és így adatkezelés és rugalmasság tekintetében jobb, mint a kon
vencionális rendszerek. Röviden: a rendszer legérdekesebb vonásai 1. egyszerű
sített operáció rendszer és kontroll, 2. teljes precizitású azonnali lebegőpontos 
lehetőség, 3. a minőség ellenőrzése.

Egy minikomputernek az adatfelvevő rendszerbe történt integrálása egy
szerűbb felépítést és működést tesz lehetővé az egész rendszer számára. A rend
szerrel operátor útján történő kommunikációt kizárólag egy CRT terminal 
billentyűzete és kijelző-berendezése valósítja meg. A display-terminált két mó
don használhatja az operátor: monitor- vagy interaktív-működésmódban. 
Monitorként a rendszer az operációs paraméterek vagy rendszer viszonyok azon
nali kijelzését tudja biztosítani. Beavatkozó készülékként a rendszer vezérleni 
tudja az operátort a működési paraméterek kívánt változásai közepette a rend
szer adottságai által adott korlátok között.

A teljes lebegőpontos erősítés és a rendszernek az a képessége, hogy ebben 
a formában teljes precizitással kezeli az adatokat, természetesen fontos. Az 
azonnali lebegőpontos adatok különböző jelentős előnyöket nyújtanak. Az ilyen 
adatokat használó rendszer nem fog hamar elavaulni. A technika széles dinami
kai tartományt ad (174 db ebben az esetben). Az amplitúdóban nagy változá
sok léphetnek fel erősítési torzítás nélkül. A kis jelek felbontása is megjavult.
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A mérési pontosság a korlátozott feszültségtartományban működő А /D kon
verter következtében állandó. A lebegőpontos technika nem igényel manuális 
ellenőrzést vagy állítást sem.

Minőségi kontrollt könnyen lehet alkalmazni ilyen rendszerrel. Különféle 
módja van annak, hogy az adatminőséget biztosítsuk. Az egyik mód az, hogy 
a műszertesztek eredményét gyorsan és kemény kópia formájában tegyük hoz
záférhetővé. Az adatok felvétel utáni kontrollja szintén folyamatos, még mi
előtt azokat regisztrálnák. Az adat mi nőség további javítását a széles tartomá
nyú adatfeldolgozás teszi lehetővé, ez korábban csak távoli adatfeldolgozó köz
pontban volt lehetséges.

Az adatfelvevő rendszer konceptusának leírása céljából először leírjuk az 
alapvető részeket és szerkezetet, azután tipikus műveleteket tárgyalunk. Ezt 
követ i az operátornak a rendszerre való hatásának tárgyalása. Utolsó témaként 
a minőségi kontroll rendszerbeli megvalósításával foglalkozunk.
A rendszer összetevői

Az alapvető rendszert, amely ennek az előadásnak a tárgya, az 1. ábra 
blokkdiagramján mutatjuk be. A következő pontokban ennek a rendszernek 
alapegységeit írjuk le.

1 . ábra. A  rendszer 
blokk-diagram j a

Puc. 1. Схема системы 
Fig. 7. System block diagram

A számítógép (CPU) egy Digital Equipment Corp. (DEC) PDF 11/15 
priority megszakítással és közvetlen memória-hozzáféréssel. A komputer és 
az összes periféria az „Unibus” -al van összekötve és kommunikál egymással. 
Ez a gyüjtősín képes minden 400 nanosec-ben egy 16 bites szó átvitelére. Egy 
Standard Memories mágnes-mag memória-egység a memória méretét 28K 16- 
bites szóra terjeszti ki 0,8 mikrosec hozzáférési idő mellett.

A lemeztároló egység a Digital Development Со. gyártmánya, egy fej 
csatorna (128 csatornás) egység. Tárolni képes 524К 16 bites szót 8,7 ms átlagos 
hozzáférési iciő mellett. A lemez lezárt egység. A légmentes lezárás növeli a 
megbízhatóságot, mert megakadályozza, hogy por vagy más részecskék beszeny- 
nyezzék a fejeket és a lemezt. A mágneses szalagtárolást 120 hüv/sec-el 1600 
karakter/hüvelyk transzporttal valósították meg.

A katódsugárcső (CRT) terminál egy ernyő, mérete 9 x 6  hüv., megjelení
tési kapacitása 20 jelsor. Egy standard alfanumerikus billentyűzet kisebb 
változtatások folytán lehetővé teszi a kontroli-utasítások operátoros bevitelét. 
Egy Gould elektrosztatikus nyomtató/plotter gondoskodik a nyomtatott ki
menetről és a szeizmikus adatok kirajzolásáról 11 hüvelykes papírra.
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Az adatfelvevő modul, ahogy a 2. ábrán a blokk-diagramon látható, 
gondoskodik az adatok lebegőpontos mintavételéről mind a 48 adatcsatornáról 
és a 6 segédcsatornáról 2 16-bites szó alakjában. Ugyanaz a lebegőpontos erő
sítő szolgálja ki mind az 54 adatcsatornát. Ezeket a csatornákat jDárosával 
transzformálják, előerősítik és szűrik (3. ábra), mielőtt multiplexelnék azokat 
a lebegőpontos erősítőbe.

2. ábra. A z  adatgyűjtő egység 
bio kk - d iagr am j a

Pur. 2. Схема получения данных

Fig. 2. Data acquisition module 
block diagram

Az 1. ábra két lényeges, speciális célú egységet tartalmaz: a lebegőpontos 
feldolgozót és a DEC — IB M  fordítót. A lebegőpontos feldolgozó egy komplikált 
aritmetikai egység, amely végrehajtja a lebegőpontos valós és komplex össze
adást és szorzást, továbbá speciális, a Fourier transzformációhoz szükséges 
függvények-képzéseket. Ezen felül végre tud hajtani olyan műveleteket, ame
lyek hasznosak az adatminőség ellenőrzése szempontjából. A DEC — IB M  for
dító arra szolgál, hogy az adatszavak lebegőpontos formátumát DEC-ről 
IB M -re (decimálisból IBM rendszerűre) változtassa. Mindkét egység végre 
tudja hajtani műveleteit a magmemóriában levő adatrendszereken minimális 
programvezérléssel.
A rendszer működése

Az alapvető adatfelvevő rendszer működését olyan szempontból tárgyal
juk, hogy tőle megköveteljük, hogy 7 sec regisztrálási hosszra ellássa a 48 2 msec 
mintavételi sebességű csatorna adatait. Ebben a helyzetben a rendszer két fajta 
működés elvégzésére alkalmas. Az egyik esetben az adatok felvehetők és ko
rábban felvettekkel összegezhetők. A rendszer ellenőrzi az adatminőséget és 
végső regisztrálás előtt visszadobja az elfogadhatatlan adatokat. A másik eset
ben az adatokat stacking nélkül lehet felvenni és a minőség ellenőrzése még a 
regisztrálás előtt alkalmazható. Mi a második esetet tárgyaljuk.

A műveletfolyamat a következő. Megtörténik a mintavétel és az adatokat 
az adatfelvevő modul és a kontroller segítségével elhelyezik a magmemóriában.
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Az adatok DEC lebegőpontos formában vannak, ami két 16 bites komputer 
szót vesz igénybe. Mindegyik lebegőpontos szó áll egy előjel-bitből, 2-nek 8 
bites kitevőjéből és egy 23-bites törtből, amelyben a vezérlő bit is el van rejtve. 
Ha a magmemória-puffer megtelt lebegőpontos adatokkal, a vektor lebegő
pontos processzor elkezdi összehasonlítani az adatokat egy referencia csatorna 
adataival. Ha a bejövő adatpont exponense nagyobb, mint a referencia csatorna 
adatáé, a referencia csatorna kitevője visszateszi a bejövő adat kitevőjét a 
magmemóriába. Egy számláló regisztrálja azon referencia csatorna értékeknek 
a számát, amelyek visszatettek adatpontokat.

A felvételi folyamat ezután azzal folytatódik, hogy azokat az adatokat, 
amelyeket már alávetettek az ellenőrzésnek és a magban vannak, ráírja a le
mezre. A lemez formátum-elrendezése olyan, hogy az adatok a lemezre részben 
demultiplexer formában helyeződnek el.

A felvételi folyamat végeztével az adatokat visszaolvassák a lemezről és 
a magmemóriában helyezik el. A fordító arra szolgál, hogy átalakítja a lebegő
pontos formátumot DEC-bői IB M -be, míg a mágnesszalagra teljesen demul
tiplexelt formában kerülnek, minden csatorna között egy-egy hézaggal. Az az 
eredmény, hogy a mágnesszalagon mindegyik teljes csatorna sorban regiszt
rálódig ennek a működésnek kiemelkedő vonása, mivel későbbi feldolgozások
nál e regisztrátum kezelésénél időt takarítunk meg. Azonban a felvétel befeje
zése után 3 — 4 sec idő szükséges a szalagregisztrálás befejezéséhez annak kö
vetkeztében, hogy felvétel és regisztrálás nem történt szimultán. A lebegőpontos 
formátum nagyobb adatpontossága kompromisszumot igényelhet az adat- 
kezelési sebességet illetően, mivel egy lebegőpontos szó két 16 bites komputer 
szó.

4. ábra. Kétszámítógépes 
rendszer blokk-diagramja

Puc. 4 . Схема системы 
с двум я  ЭВМ

Fig. 4. Two-computer 
system block diagram

A 4. ábrán bemutatjuk egy olyan rendszer blokk-diagramját, amely lehető
vé teszi az adatfelvételt minőségi ellenőrzéssel és vele egyidőben a mágnes- 
szalagra való rögzítést. Ebben a rendszerben egy másik PDP 11 komputer 
további lemez-memóriával és egy 16 К  magmemóriával együtt is foglaltatik. 
Ez a rendszer két unibusszal (gyűjtő) van ellátva, ebben az esetben ez az egyide - 
jű műveletek kulcsa. Mindkét lemeznek van lehetősége arra, hogy bármelyik 
busszal összekössék. Tipikus működésnél mindegyik buszon lenne egy-egy 
lemeztároló. Pl. az A lemez az 7. buszon venné fel a bejövő adatokat, míg a
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В lemezt а 2. buszon olvasnák le az adatokkal a mágneses szalagra váló írás 
ellátására. Miután a regisztrátum felvétele befejeződött, a lemezeket úgy kap
csolják, hogy most а В lemez legyen az 1. buszon és A a 2. buszon. Most az 
A lemezen vannak azok az adatok, amelyeket a mágnesszalagra kell rávinni és 
а В lemezre kerülnek az új adatok. Ezzel a rendszerrel nincs időveszteség a fel
vételnek szalagra történő átmásolása következtében. A szalagra ismét teljesen 
demultiplexed; mormában lehet írni. A rendszer nagyobb sebességét azáltal ér
tük el, hogy a hardware-t a szükséges mértékben növeltük.

Az operátor beavatkozása a rendszerbe
Az operátor a rendszerbe a CRT terminál és a billentyűzet útján avatkoz

hat be. A rendszer komputerének sebessége és memóriája a rutin regisztrálá
soknál és a vezérlési funkcióknál hasznos. A felvételi rendszer tipikus működé
sét egy műszerellenőrző művelet alkalmával a következőkben ismertetjük.

A rendszer minden egyes művelete azzal kezdődik, hogy az operátor meg
nyomja a billentyűzeten a ,,system load”  billentyűt. Ezáltal a dátum és az idő 
felkerül a CRT kijelzőre, ezt az operátor vagy megváltoztatja, vagy helyben 
hagyja és ezután megnyom egy másik billentyűt „verify page” jelzéssel. Az ese
mények és kijelzések folyamatát az 5. ábrán közölt folyamat-ábra mutatja.

Egy másik kijelzési oldal automatikusan meg
jelenik, felirata „mode select”  (2 az 5. ábrán). Ez a 
kijelzés felsorolja a rendszer összes alapfunkcióit; 
pl. paraméter belépés/kijelzés, adatrendszer-elle
nőrzés, adatfelvétel stb. Az operátor most kivá
lasztja ezen alapfunkciók közül azt, amelyiket 
meg akar valósítani. A kiválasztás egyszerűen úgy 
történik, hogy egy számot bead a billentyűzeten és 
megnyomja a „verify page” billentyűt.

Ahogy a folyamatábrán látható, a rendszer 
automatikusan válaszol az operátor választására 
azáltal, hogy vagy kijelez újabb „oldalakat” , vagy 
végrehajtja a jelzett funkciót. Pl. az 5. ábra szerint 
az'operátor kiválasztotta a ,,daily operations test” -et, 
ami lehetővé teszi számára, hogy kiválassza vala
mennyi adatfelvevő műszer tesztjét; pl. AjD  kon
verter, lebegőpontos erősítő stb. Ezeket a teszte
ket az operátor úgy hajtja végre, hogy a billen
tyűkön beviszi a teszt számát. Az operátor bár
mikor visszatérhet a „mode select” kijelzéslaphoz, 
ha megnyomja a „mode select” jelű billentyűt.

Minőségellenőrzés
Korábban tárgyaltuk a minőségellenőrzés összehasonlítás-kicserélés típu

sát, amely ezzel a rendszerrel végrehajtható. A bemenő adatok minőségi ellen
őrzésének egy másik típusát a lebegőpontos processzor végzi el, mint „Add  
Absolute” funkciót. Ebben az esetben a lebegőpontos jmocesszor a lebegőpontos 
adatok egy során végez műveletet és kiszámítja az adatok abszolút értékének 
összegét. Másszóval

s n =  K I +  K I + K I + • • • +  K I

5. ábra. A  rendszer 
vezérlésének folyamatábrája

Рас . 5. Схема контроля 
системы

Fig. 5. System control flow  
diagram
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Az Sn összeg most az an sor által reprezentált adatok jóságának fokmérője. 
Sn alapján elfogadhatjuk vagy elvethetjük az an által reprezentált adatsort.

A műszer- és rendszer-tesztek automatikus lefuttatásának lehetősége a 
minőségellenőrzésnek egy újabb fontos formája, amelyet könnyebben valósít
hatunk meg ennél a rendszernél, mint bármelyik másiknál. Egy komplikált 
teszt folyamatot és a megfelelő teszt jeleket előzetesen beprogramozhatjuk, 
hogy bármikor lefuttathassuk. A tesztek és számítások többórás munkát kép
viselnek, ha kézzel végezzük, viszont programvezérlés mellett a teszt kinyom
tatott eredményeit perceken belül megkaphatjuk. Ilyen típusú tesztek példája, 
amelyet ily módon lefuttathatunk, az analóg-digitális konverter linearitásának 
vizsgálata a konverter teljes bemeneti tartományában. Az А /D konvertert 
többezer mérésre automatikusan el lehet látni bemeneti feszültséggel. A kom
putert az olyan mennyiségek kiszámítására használjuk, mint átlagkimenet, 
százalékos hiba és offset. A teszteredményeket ezután könnyen kinyomathatjuk 
az állandósított felvételre.

Végezetül a minőségi ellenőrzés a rendszer feldolgozási kapacitásánál is 
megvalósítható. Olyen műveletek, mint NMO számítás, CDP összegzés a rend
szer kapacitásán belül vannak, ha a megfelelő soft-waret hozzáadjuk.

Meg kell említeni a minőség ellenőrzésére vonatkozó más technikákat is. 
A rendszer regisztrálás-megtartási képessége felhasználható tengeri környezet
ben olyan adatok rögzítésére, mint kábel mélység, fathometer, sebesség, me
netirány és kábel helyzet.
К övetkeztetések

Az itt tárgyalt geofizikai adatfelvevő rendszernek más meglevő terepi 
rendszerekhez viszonyítva számos előnye van. Ezen előnyöket nagyobb adat- 
kezelési követelmények és komplexebb rendszer alkalmazása árán értük el. 
Gondos műszertervezéssel az ilyen rendszerek a felvett és rögzített adatok minő
ségét tovább javíthatják.

A jelen tanulmányban leírt rendszer minden művelet számára lehetővé 
teszi az egyszerű operátor-vezérlést. Műszertesztek és más információk nyomta
tott formában gyorsan megkaphatok, csakúgy, mint a szeizmikus adatok ki
jelzése. Az adatok minőségét két módszer biztosítja, melyek közvetlenül a be
jövő adatokra alkalmazhatók. Az adatok további feldolgozását is elvégeztet
hetjük a rendszerrel. A rendszer számító kapacitása lehetővé teszi, hogy a fel
vétel alatt a demultiplexer csatornákat szalagra regisztráljuk.
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