
lemezes körülzárás m elletti kiem elése sem koc
kázatmentes, hiányos zárásuk m iatt a csatlakozó 
épület a la tti talaj beiszapolódhat. M élyvezetésű  
közm űvek  szem pontjából a talajvíz-helyzet ál
talában kedvezőtlen.

3. A felszínen lévő talaj anyaga szerint 
m indenütt fagyveszélyes, ami a magas tala j- 
vízállással párosulva az útépítéseknél védeke
zést igényel.

4. Sportpályák  esetében a talajvíz nem 
em elkedhet a térszín alatti 0,75 m -nél maga
sabbra. Ezt a követelm ényt kielégítő terület, a 
sportpályák létesítése szem pontjából szám ításba 
jövő perem i részeken nehezen található. Hason
lóan kedvezőtlen a helyzet az esetleges új te 
m etők  helykijelölése szempontjából.

5. Az alapozás céljára alkalm as rétegek a  
város egész terü letén  a  talajvízszint a la tt fek
szenek vagy időszakosan a talajvíztükör alá ke
rülhetnek. Ez a körülm ény jelentékenyen érez
te ti hatását a megengedhető talajigénybevétel 
vonatkozásában (az infúziós löszön, öntésagyag
rétegen a határfeszültség többnyire 1,8—2,5 
kp/cm2).

6. A téglagyárak nyersanyagukat részben a 
talajvízszint alól fejtik.
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Indukciós vezetőképességszelvényező eljárás
és berendezés

írta: Márföidi Gábor

Az ELGI háromösszetevős, frekvenciaszét- 
választásos (elvi felépítésben m ár ism ertetett) 
rendszere, elvileg kifogástalan megoldást nyújt 
to tt a kielégítő bemenő jelszinttel és a felső ha
tárfrekvencia betartásával kapcsolatban felm e
rü lt problém ák tekintetében. A gyakorlati meg
valósítást azonban nehezítik a rendszer frek
venciastabilitásával és am plitudóstabilitásával 
szemben tám asztott szigorú követelm ények. A 
hőm érséklet hatására a  lyukm űszer gerjesztő 
egységeinek frekvenciastabilitása és a gerjesz

tő áram  ingadozása feltétlenül túllépi a meg
engedhető értéket. Több összetevős rendszernél 
ui. a frekvenciák és a gerjesztő áram ok relatív 
változásai közvetlenül befolyásolják az érzéke
lési karakterisztikát.

Ezért több összetevős rendszereket — az 
ism ert technikai megoldásokkal — gyakorlati
lag kielégítően nem valósíthatók meg. Nyilván
való ui., hogy két vagy több független jelforrás 
frekvenciastabilitása és kimenő szinusz jelének 
szintingadozása a lyukműszerek, általános fcons-
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trükciós feltételei m ellett a kívánt korlátokon 
belül általában nem  tartható.

Az elm életileg optimális eredm ényt kínáló 
háromösszetevős. rendszer érdekében ezért 
olyan rendszertechnikai megoldás szükséges, 
amelynél az üzemi frekvenciák viszonylagos 
helyzetét kényszerkapcsolat biztosítja és a ki
menő jelszintek szigorúan determ ináltak.

A  háromösszetevős szelektív rendszer technikai 
megoldása

A frekvenciák kényszerkapcsolatának biz
tosítására legegyszerűbben egy négyszögjel 
frekvenciasprektum ának, vagyis az ismétlődési 
frekvencia felharm onikusainak kötött függ
vénykapcsolata alkalmazható. így a három  üze
mi frekvencia f  négyszögjel-frekvenciáról szár

legkisebb üzemi frekvencia valam ely párosszá
mú alharm onikusa.

A gerjesztő jelszint stabilitása érdekében 
a gerjesztő jel a lak ja  — az eddig ism ert meg
oldásoktól eltérően — nem szinuszos, hanem 
négyszögű. így ui. — a  végfokot biztonsággal 
túlvezérelve — az előerősítő lánc mindenkori 
erősítésváltozása hatástalan  m arad. A végfok 
karakterisztikájának szélessége viszonylag igen 
stabil jellemző, tehá t a  kimenő gerjesztő áram 
jól stabilizált (mind időben, mind pedig hőm ér
séklettől függően).

Ennél a  négyszögjellel gerjesztett rendszer
nél a mérőkörök, m int szelektív erősítők, szű
rik  és erősítik a  három  gerjesztő négyszögjel 
alapharm onikusait. Így a mérési indikáció az 
egyes gerjesztő négyszögjelek alapharm onikus 
sz 'n tjének  am plitúdójával, vagyis a környezet 
vezetőképess égével arányos. A három jelcsator-

1. sz. ábra

2. sz.

m aztatva szükségképpen f ,  3 f  és 5 f  lesz. A s ta 
bil f  r referencia-frekvenciát felszíni jelgene
rátor szolgáltatja; a lyukm űszerben csak jel
formálás és felharm onikus-képzés történik. Leg
kedvezőbb, ha a fr referencia-frekvencia a. fi

ábra

na ilymódon egymástól tökéletesen _ szelektál
ható.

-A- fázisdiszkriminálást a lyukműszerben 
elvégezve és kivonóáramkörben szuperponálva 
a három  jelcsatorna jeleit, az eredő egyenpo-



tenciálú jel egy éren (visszavezetéssel) a fel
színi regisztrálóm űhöz továbbítható. Ugyanezen 
kábeléren ju tta tha tó  a lyukm űszerhez a  táp 

energia (50 Hz-es hálózati feszültség), valam int 
az f r referencia jel is.

Az áram körök csökkentése érdekében a
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3. sz. ábra
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rendszer úgy is m egvalósítható, hogy a  lyukm ű
szer m érőköreiben csak frekvenciaszelektív 
erősítés tö rtén ik  és a  három  erősített je l közös 
teljesítm ényerősítő illesztő fokozaton át csatla
kozik a kábelre. A fázisszelekció (szükség ese
tén egy további kábelér, m in t referenciacsator
na felhasználásával) és a jelek detektálása, szu
perpozíciója a felszíni egységben történik.

A szelektív indukciós szelvényező beren
dezést az ábrák kapcsán ism ertetjük.

Az üzemi frekvenciát a  hangfrekvenciás 
tartom ányban választhatjuk meg. Az 1. ábra 
szerinti felépítés m ellett például:

(G /  ) felszíni jelgenerátor által előállított 
négyszögjel fo frekvenciájú, ahol fo =  1 KHz. A 
lyukm űszer (1 ábra) jelkétszerező egysége az fo 
frekvenciát kétszerezi, f r =  2 KHz referencia 
négyszögjelet állít elő. Az í r jelről a 6,10 és 
14 KHz-es felharm onikusokat a (2), (3), (4) sze
lektív erősítők erősítik, k im enetűket (5), (6), (7) 
diódalim iterek vágják és differenciált kim e
netükön a  tűim pulzusok a (8), (9), (10) gerjesztő 
teljesítm ény m ultivibrátorokat szinkronizálják. 
Kim enetei ezzel 6, 10 és 14 KHz-es négyszög
jeleket adnak az egyes (11), (12), (13) gerjesztő 
tekercsekre.

E megoldás igen fontos tulajdonsága, hogy 
tranzLsztorizált kialakítása is lehetséges (a tra n 
zisztorparam éterek hőm érsékletfüggése az ér
zékelési karakterisztikára és az indikációra szá
mottevő hatást nem gyakorolhat).

A háromösszetevős indukciós m űszer mé
rőegységének föm bvázlatát a  2. ábra szem lélte
ti.

A (14) és (15) m érőtekercsekről a jel a (16), 
(17), (18) frekvenciaszelektív erősítőkhöz jut, 
amelyek a  jeleket szétválasztják, illetve erősí
tik. K im enetűk (19), (20), (21) íázisszelektív 
diszkrim inátorokat vezérel, am elyek a (22), (23),

(24) vezetékeken át az egyes gerjesztő egysé
gekről kapnak referencia jelet. Kimenő jelük 
a (25) kivonóáram körben kapott szuperpozíció
val egyenfeszültséget hoz létre, am ely a kívánt 
érzékelési karakterisztikának megfelelően a 
környezet vezetőképességével arányos. Az így 
képzett jélfeszültség kábeléren át a (26) felszíni 
erősítő illesztő egységéhez, m ajd a (27) regisz
trálóm űhöz jut.

A 3. ábra a szelvényező rendszer teljes 
kapcsolását m utatja, kiegészítve a  (TV ) felszíni 
és a (T j) lyukm űszerbeli tápegységekkel.

Az eljárás számos m ódozatban és különbö
ző módosításokkal m egvalósítható. Az üzemi 
frekvenciák kényszerkapcsolata például fűrész
jellel és tűim pulzusokkal is megvalósítható. A 
tápfeszültség a  közös éren egyenfeszültség for
m ájában is leju tta tható  a lyukműszerhez, ek
kor a lyukm űszer kim enő jele a detektált 
egyenfeszültséggel m odulált váltakozóáramú 
jelként vezethető a felszínre. A kábelerek szá
m ának növelésével a lyukm űszer egy része — 
mégpedig az erősítőt követő része — felszíni 
egységgé tehető.

Az eljárás és készülék valam ennyi válto
zata azonban rendelkezik jelentős műszaki elő
nyöket nyújtó  jellemzőkkel.

A több összetevős rendszer bem enetel szét
választottak, teh á t optimális jel/zaj viszonnyal 
működnek.

Az üzemi frekvencia a kritikus ha tá r a la tt 
választható meg, tehá t az s elektromos perm ea- 
bilitás és a mágneses perm eabilitás változásai 
nem okoznak zavart a vezetőképességszelvé
nyen.

A rendszer maximális stab ilitást biztosít, 
m inthogy a jelfrekvenciákra és jelszintekre 
kényszerfeltételeket rögzít.

Mélyfúró berendezéseink távlati fejlesztési helyzete
Irta: Nagy Aurél

Ism ertetésünk a  hazánkban eddig is gyár
to tt rendeltetésű és teljesítm ényű m élyfúró 
berendezésekre terjed  ki. Ezekkel és ezek ta r 
tozékaival kapcsolatban pedig nem az általános 
műszaki fejlesztési kérdéseket tárgyaljuk  táv
lati vonatkozásban, hanem  ezek figyelembe vé
telével a hazai táv la ti fejlesztést, m elynek 
irányvonalait a  műszaki vonatkozások m ellett a

hazai adottságok és a  KGST döntésék is befo
lyásolják. M élyfúró berendezéseink táv lati fej
lesztési irányvonalainak megszabásához tehát 
fel kell m érnünk a hazai- és exportigényeket, 
szükségleteket, a  külföldi fejlesztési irányokat, 
szem előtt kell tartanunk  a KGST szakosítási 
irányelveket és a  hazai gyártási lehetőségeket.

35


