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Kísérletek automatizálásának helyzete 
és feladatai az oceanolőgiában

1. Bevezetés

A termelés gyors növekedése az egész világon 
már ma is a nyersanyagkészletek meglehetősen 
gyors kimerüléséhez vezet. Amint azt a híres 
szovjet demográfus, Urlakisz B. írta nemrég, a 
„lakosság-környezet-nyersanyagok” háromszög
ben jelenleg minden szög hegyes. Nem meglepő 
ezért, hogy az utóbbi időben erősen megnőtt az 
érdeklődés a környezet tanulmányozására, s el
sősorban a Világóceán nyersanyagainak haszno
sítási problémái iránt. Számos vezető tengeri 
hatalom a Világóceán és különösen annak self- 
övezete tanulmányozását állampolitikai szintre 
emelte, s a hidroszféra vizsgálata legalábbis egy 
sorban áll a kozmikus térség és a nukleáris 
energia terén végzett kutatásokkal.

Valóban, a Világóceán a biológiai nyersanya
gok leggazdagabb forrása. Szakértők véleménye 
szerint a tenger felszínének egy hektárja 430 
mázsa száraz állapotú nyersanyagot képes adni 
(a búza terméshozama hektáronként 30 mázsa). 
Ezért már ma is végeznek irányítható tenger
gazdaságok létrehozására irányuló munkálato
kat, amelyek a tengergazdálkodás mai forrásait 
hivatottak felváltani.

A Világóceánban hatalmas ásványi nyers
anyagkészletet vannak, ezeken belül titán, ón, 
mangán, gyémánt, arany, kőolaj, kőszén, nikkel, 
kobalt stb. is. Már ma is 30-nál több ország nyer 
kőolajat a selfekből, 75 ország végez tengeri kő
olajkutatást; brómszükségletének az USA 80, 
Japán pedig 100%-át fedezi tengervízből.

A Világóceán bolygónk éghajlatának kialakí
tásában meghatározó szerepet játszik. Világos, 
hogy a meteorológiai előrejelzések pontosságá
nak és gyorsaságának növelése a legfontosabb 
négazdasági feladatok közé tartozik; megoldása 
sokmilliárd rubel megtakarítást eredményezhet.

Mindezekből következik, hogy a Világóceán 
nyersanyagainak hatékony — és ami igen fon
tos — hozzáértő hasznosítása az emberiség leg
sürgősebb feladatai közé tartozik, amelyet nem 
lehet sikeresen megoldani a probléma sokoldalú 
tanulmányozása nélkül, felhasználva a legkor
szerűbb műszaki eszközöket a kísérleti adatok 
automatikus összegyűjtésére, feldolgozására, tá
rolására és megjelenítésére.

A mai óceonológiára jellemző az óceán fizikai 
tereinek kölcsönhatásában és fejlődésében tör
ténő vizsgálata, a kutatások időbeli és térbeli 
kereteinek ugrásszerű bővítése; a költséges tu
dományos kutatóhajók alkalmazásának intenzí
vebbé tétele óriási tömegű információ feldolgo
zását teszi szükségessé (10—100 ezerszeresét a 
10 év előttinek). Ilyen feldolgozás viszont nem 
valósítható meg a tudományos kutatás automa

tizálása nélkül, amely elsősorban a modern di
gitális számítástechnikán alapulhat.

Az óceonológiai tudományos kutatások auto
matizálását nehezíti a mérendő értékek sokféle
sége, a nagy területekről hosszú időintervallum
ban és széles frekvenciatartományban való adat
gyűjtés; az információgyűjtési módszerek kü
lönbözősége a szondázó és vontatott műszerek, 
automata bójaállomások és más autonóm egysé
gek alkalmazása esetén. Ugyancsak nehézséget 
jelent a feldolgozási algoritmusok nagy száma a 
hidrofizikai vizsgálatokban, a fizikai-kémiai 
elemzésben és a geofizikában, valamint a mű
szerek magasszínvonalú műszaki jellemzőinek 
biztosítása.

Megjegyzendő, hogy az utóbbi években a 
Szovjetunióban sokat tettek az óceonológiai ku
tatás automatizálása terén, ami a kutatás haté
konyságát jelentősen megnövelte. Fedélzeti au
tomatizálási rendszereket dolgoztak ki és mű
ködtek a „Kurcsatov akadémikus” ,, a „Dimit- 
rij Mengyelejev” , a „Michail Lomonoszov” és a 
„Vernadszkij akadémikus” tudományos kutató
hajókon. A SZU ТА P. P. Sirsov Óceanológiai 
Intézetben kialakult expedíciós gyakorlat pl. 
arra irányul, hogy közvetlenül a hajón biztosít
sák a menetközben kapott adatok lehető legtel
jesebb tudományos feldolgozását.

Sokcélú, programmal irányítható modulrend
szert dolgoztak ki, amely el tudja végezni a ha
józási, magnetometriai, gravimetriai, mélység
mérési, hidrofizikai és meteorológiai (összesen 
16-féle) adatok automatikus gyűjtését, digitális 
kijelzésüket, továbbá analóg sokcsatornás jel
rögzítőre és számítógéphez illeszthető tárolóra 
való felvitelüket.

A kidolgozott rendszer különleges sajátossága, 
hogy sokpozíciós multiplex elvet alkalmaz és 
magas integráltsági fokú mikroáramkörökből 
épül fel, amely lehetővé tette a műszerköltségek 
csökkentését és a rendszer egyszerűsítését.

Speciális processzort hoztak létre az akuszti
kus mérések feldolgozására, a jeleknek a zajból 
történő kiemelésére, digitalizálására, regisztrá
lóra való kiadásukra. Elvégezték a berendezés 
üzemi próbáit, megbízható adatokat kaptak a 
teljes mélységintervallumban, mélységszelvényt 
szerkesztettek, amelyet automatikusan skáláz
tak.

Külön eredmény a kontaktusmentes kapcsolat 
biztosítása a kábelkötéllel. Ilyen kapcsolatot a 
világon elsőként alkalmaztak, s az R. Woods- 
féle ismert variánshoz képest (induktív kapcso
lat a szigetelt drótkötéllel) hússzor—ötvenszer 
több információ továbbítását tették lehetővé je
lentős mélységekből. Eme eredmények tovább
fejlesztése lehetővé teszi, hogy gyors pulzációk
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mérésére szolgáló szabadon úszó szondák, von
tatott sorok és bója-rendszerek létrehozásán 
gondolkodjunk. Azonban a fedélzeti hornyolá- 
sokkal, automatizálási rendszerekkel szemben 
támasztott követelmények állandóan nőnek, 
ezért a második generációs digitális számító
gépekre (amilyen pl. a Minszk-22) alapozott je
lenlegi rendszerek már nem tudják kielégíteni a 
kutatók igényeit. A létező rendszerek száma 
kicsi, s azok nem biztosítják a közvetlen adat
beadást és a real-time feldolgozást. Teljességgel 
elégtelenek a ma alkalmazott számítógépek pa
raméterei a számítási gyorsaságot, az operatív 
memória-egységek kapacitását, a grafikus in
formáció megjelenítését tekintve. Nagy munká
ra van szükség ahhoz, hogy meghatározzuk a 
fedélzeti automatizálási rendszer struktúráját, 
kiválasszuk a megfelelő műszaki eszközöket, és 
kidolgozzuk a megfelelő matematikai appará
tust. Nem kevésbé fontos az sem, hogy tökéle* 
tesitsük a meglevő mérő-egységeket, tárolókat 
és adatgyűjtő egységeket, valamint újakat hoz
zunk létre.

Az oceanológiai kutatások automatizálási fel
adatának aktualitását figyelembe véve, a SzU 
Minisztertanácsának Tudományos és Műszaki 
Állami Bizottsága és az MNK Országos Mű
szaki Fejlesztési Bizottsága 1976. június 4-i 
„Megállapodás” -ában előirányzott szovjet—ma
gyar tudományos-műszaki együttműködés ezt 
fő irányként jelölte meg, amelynek konkrét tar
talma :

„Kis számítógépekre és programvezéreit pe
rifériákra alapozott automatizált fedélzeti rend
szer kidolgozása oceanológiai információgyűj
tésre és feldolgozásra” c. téma (a Megállapodás 
programjának 2. pontja). A SzU részéről a SzU 
ТА P. P. Sirsov Oceanológiai Intézet, az MNK 
részéről — az Eötvös L. Geofizikai Intézet a 
Videoton Rt-vel közösen dolgozzák ki.

Ezt a tanulmányunkat azzal a céllal írtuk, 
hogy megismertessük a magyar szakértőket az 
oceanológiai kutatások specifikus jellemzőivel 
és automatizálásuk fő feladataival.

2. A Világóceán kísérleti tanulmányozásának 
fő módszerei és műszaki eszközei.

Nem is olyan régen még a tengervíz sótartal
mát a kivett mintából a hajó fedélzetén hatá
rozták meg. A műszeres ellátottság fejlődésével 
az információ egyre nagyobb részét nyerjük in 
situ, azonban mind ma, mind ezután is a minta
vétel a kísérleti kutatások fontos része marad. 
Ez különösen a hidrológiai és a tengeri geoló
gia vonatkozásában igaz. A mintavétel szüksé
gessége sok esetben meghatározza a kísérlet me
todikáját.

A tudományos kutatóhajók (TKH) mindmáig 
a kísérleti óceánkutatás univerzális eszközei; 
ezek biztosítják az adatgyűjtést nagy vízterille
tékről, és képesek arra, hogy a komplex vizs
gálatokhoz és a kapott információ feldolgozá
sához szükséges berendezéseket magukkal vi
gyék. A kísérleti munkálatok elvégzésének aláb

bi típusait különböztethetjük meg: kísérő méré
sek, poligonmérések, sodródás közbeni mérések 
és megadott földrajzi ponton végzendő méré
sek. A kísérő méréseket menet közben hajtjuk 
végre; ennek során főleg geofizikai adatokat 
kapunk a Föld gravitációs és mágneses terére 
és a domborzatra vonatkozóan, továbbá szeizmi
kus szelvényezést végzünk, meteorógiai adato
kat, bizonyos hidrológiai paramétereket, pl. a 
felszínközeli vízréteg hőmérésékletét, áramlatok 
paramétereit stb. Poligonon való munka eseté
ben a menet közbeni méréseket többnyire auto
mata egységek (bójaállomások) általi adatgyűj
téssel kombináljuk. Sodródás közben és meg
adott földrajzi ponton a tengervíz vastagságá
nak vagy aktív (100—200 m-es) rétegének szon
dázását végezzük, mintákat veszünk fenékcsö
vekkel, batiméterekkel és irányított víz alatti 
készülékekkel. A modern szondázó berendezé
sek meglehetősen bonyolult, sokcsatornás mérő- 
rendszerek telemetrikus adattovábbító csatorná
val a TKH fedélzetére, vagy beépített autonom 
adatrögzítővel.

A TKH nagy hiányossága a magas építési és 
üzemeltetési kötlség és a legénység nagy lét
száma. Ennek eredményeképpen a TKH-k 
mennyisége az egész világon erősen korlátozott, 
és a vezető országok jelentős erőfeszítései elle
nére az új TKH-k építése nem biztosíthatja 
megfelelő sűrűségű megfigyelési hálózat létesí
tését az óceánon. Ügy vélik, hogy a jövőben 
eme hálózat létesítésében egyre nagyobb szere
pet fognak játszani a bójaállomások és a szput- 
nyikok. A mélytengeri oceanográfiai megfigye
lések és a légkör legalsó rétegének megfigyelé
sét bójaállomások, az óceán felszíni paraméte
reinek megfigyelését pedig szputnyikokról vé
gezzük.

Az automata és a lakott bójaállomások lehető
vé teszik, hogy egyszerre kapjunk adatokat az 
óceán mélységére, az óceán és légkör határára 
és a légkör alsó részére vonatkozóan. Az ilyen, 
speciális mérőberendezéssel ellátott állomásokat 
az óceánok különböző vidékein helyezhetjük el, 
és hosszú időn át végezhetnek méréseket tetsző
leges időjárási viszonyok között. Az automata 
bójaállomások (ABÄ) meteorológiai érzékelő 
egységei lehetővé teszik, hogy mérjük a légkör 
vízszint menti rétegének fizikai paramétereit, 
amely réteg jelentős szerepet játszik az óceán 
és légkör kölcsönhatási folyamataiban. E para
méterek közé tartozik a hőmérséklet és a levegő 
függőleges hőmérséklet-gradiense, a légköri 
nyomás és a légnedvesség változása, a szél se
bessége és iránya, a csapadékmennyiség, a tel
jes, szórt és visszavert napsugárzás intenzitása.

Az ABÄ-к hidrológiai érzékelő egységei a fi
zikai terek időbeli változásait mérik a vízben. 
A különböző mélységekben elhelyezett elsődle
ges érzékelők a tengervíz hőmérsékletét és 
elektromos vezetőképességét, az áramlás sebes
ségét és irányát, valamint a hidrosztatikus nyo
mást mérik. Közvetlenül a bóján helyezzük el 
azokat a műszereket, amelyek a szél keltette 
hullámok paramétereit, továbbá az áramlás se
bességét és irányát, valamint a hőmérsékletet 
mérik a felszínközeli vízrétegben. Ezenkívül az
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ABÁ-kon hidrooptikai érzékelők helyezhetők el 
a tengervíz víz alatti megvilágítottságának és 
átlátszóságának mérésére, továbbá az oldott oxi
gén koncentrációjának, a rádióáktivitásnak mé
résére szolgáló jeladók, valamint különféle hid- 
roakusztikai érzékelők. Az érzékelőkről kapott 
információt a bóján tároljuk, és ezenkívül rá
diócsatornán adatjuk le. Annak lehetősége, hogy 
az adatokat parti központokba továbbítsuk 
szputnyik által, nagy perspektívát biztosít ah
hoz, hogy operatív hidrometeorológiai informá
ciót kapjunk gyakorlatilag az óceán bármely 
vidékéről, ahol ilyen állomásokat létesítettünk.

1967-ben a Kormányközi Oceanográfiai Bi
zottság határozatot hozott Egyesített Globális 
Óceáni Állomás-Rendszer (EGOÁR) létrehozá
sára, amelynek az a feladata, hogy egyidejűleg 
óceánográfiai és meteorológiai megfigyeléseket 
végezzen a Világóceán egész területén. Az 
EGOÁR tervének értelmében az automata bója
állomások a jövőben a globális megfigyelési 
hálózat alapegységei lesznek. Van egy olyan vé
lemény, hogy a nagy mérési volumenű ABÁ-k 
hatékonyságukat tekintve egyenértékűek egy 
130 fős tudományos kutatóhajóval.

Az ABÁ olyan bonyolult rendszer, amelybe 
az alábbi egységek tartoznak: a hordozó bója a 
horgony-rendszerrel és navigációs felszereléssel, 
hidrológiai és meteorológiai mérő érzékelők, 
adatgyűjtő és -tároló rendszer, felvevő és adó- 
berendezés és tápegység.

A hordozó bója helyzetétől függően a hor
ganykötéllel rögzített ABÁ-k alábbi típusait kü
lönböztetjük meg: ABÄ felszíni bójával. ABÁ 
süllyesztett bójával, ABÁ süllyesztett és felszíni 
bójákkal.

Ezenkívül sodródó ABÁ-kat is alkalmazunk, 
amelyek főleg az áramlások vizsgálatára szol
gálnak.

Legelterjedtebbek a lehorgonyzott ABÄ-к fel
színi bójával. Azonban ezeknek az állomások
nak van egy sor hiányossága. így pl. vihar ese
tén a bójákra erős hatást gyakorolnak a felszíni 
hullámok, miközben a bója függőleges irányú 
helyzetváltozásai nagy dinamikus terhelést hoz
nak létre a horgonykötélben és torzítják a ka
pott adatokat.

A süllyesztett bójás ABÁ-k alkalmazásával 
elkerülhetjük ezeket a nehézségeket. Ezen állo
mások hordozó bójáját néhányszor tíz méter 
mélységbe süllyesztjük, ahol a felszíni hullám
zás hatása nem érzékelhető. Azonban a süllyesz
tett bójájú ABÁ-kat nem használhatjuk fel me
teorológiai paraméterek mérésére, továbbá a ka
pott adatok rádiócsatornán való továbbítására. 
Az állomáson kapott teljes információ az ABÁ 
tárolóira kerül, és csak az állomás felszínre ho
zása után válik hozzáférhetővé. A süllyesztett 
bójájú ABÁ-kat széleskörűen alkalmazzuk tu
dományos kutatómunkák során, továbbá azokon 
a területeken, ahol télen a tenger befagy; itt a 
téli időszakban működnek, és a jégtakaró elol
vadása után hozzuk ezeket felszínre.

A kombinált ABÁ két bójából áll. A süllyesz
tett bóján kívül, amely a munkálatok oroszlán- 
részét végzi, az állomáson van egy második, fel
színi bója is. Ezen vannak a meteorológiai mű

szerek, a navigációs berendezés és az antenna- 
rendszer. A felszíni bója kis vízkiszorítású, és 
kábelkötéllel kapcsoljuk a süllyesztett bójához. 
A hullámoknak a felszíni bójára gyakorolt ha
tása csak jelentéktelen mértékben adódik át a 
süllyesztett bójára és a hidrológiai műszerekre. 
A süllyesztett és felszíni bójából álló ABÁ váz
latát az 1. ábrán láthatjuk.

A hordozó bója az ABÄ alapja. Ezen vannak 
a műszerek és a tápegységek. A bójatesten van 
az adó-vevő antenna-rendszer a meteorológiai 
érzékelőkkel és a navigációs berendezéssel. 
Ezenkívül a bója tartja a horgonykötelet a rá
függesztett hidrológiai műszerekkel.

A bója fedélrészén árboc van az adó-vevő an
tenna-rendszerrel, navigációs berendezéssel és a 
meteorológiai érzékelőkkel.

Az ABÁ egyik fontos eleme a több szekcióból 
álló horgonykötél. Felső részén, kb. 0,5—1 km 
mélységig kábelkötél van, ez köti össze a hidro
lógiai érzékelőket a bójatesten belüli műszerek
kel. A horgonykötél alsó része változó, lefelé 
csökkenő keresztmetszetű acél- vagy műanyag 
kötél szekciókból áll.

A horgonykötelet a fenékhorgonyhoz köztes 
lánccal rögzítjük, mivel ez a szakasz van kitéve 
a legnagyobb dinamikus terhelésnek a felszíni 
áramlás és hullámzás okozta bója mozgása miatt. 
A fenékhorgony több, egymással lánccal össze
kötött súlyból áll. A tenger hullámzása során, 
amikor a bója függőleges irányban mozog és 
erősen megnő a hogonykötél terhelése, egy vagy 
több horgonyszekció elválik a fenéktől. Ez csök
kenti a kötél dinamikus terhelését és csökkenti 
a szakadás lehetőségét. A horgonytól nem nagy 
távolságra a horgonykötélbe vezérelhető akusz
tikus kötélmegszakítókat építünk be. Az állomás 
felszínre hozása előtt a hajóról a hidrosztatikus 
csatornán leadott utasításra a megszakító levá
lasztja a kötelet a horgonyról.

A hordozó bóján levő adatgyűjtő tároló rend
szer lehetővé teszi, hogy a mérőcsatornákat meg
adott fix vagy változtatható program szerint le
hívjuk, fogadjuk az egyes szintekről származó 
információt és átalakítsuk, majd a kapott ada
tokat tároljuk és rádión továbbítsuk. Az adat
gyűjtő rendszer szerkezetét sok tekintetben a 
mérőegységek által szolgáltatott kimenő jelek 
modulációjának fajtája, a csatornaszétválasztási 
rendszer és a tárolásra kerülő adatok beadási 
módja határozza meg. Ma a legelterjedtebbek az 
olyan gyűjtőrendszerek, amelyek az irányító és 
mérőjeleket frekvenciával adják meg. Minden 
egyes szint egymásutáni lehívása megfelelő frek
venciájú hangjel adásával történik. Az egyedi 
egységekre fordítandó időt úgy választjuk meg, 
hogy az elegendő legyen arra, hogy az informá
ciót a megadottnál kisebb hibával rögzítsük.

A frekvencia-modulált (FM) jelek szétválasz
tását. az információk digitalizálását és a további 
feldolgozást a rádiócsatorna vevő oldalán, vagyis 
a hajón vagy a parton levő számítóközpontban 
végezzük el.

Egy tökéletesített változatban az egyes szin
tekről származó FM-jelek összességét szűrőkkel 
bontjuk csatornákra, amelyek az egyes paramé
tereknek felelnek meg, s az egyes FM-j eleket

7



I

8



egymás után kódoljuk digitális frekvenciamérő 
segítségével. Ez lehetővé teszi, hogy tárolóként 
digitális magnetofont alkalmazzunk, növeljük a 
felírási sűrűséget és jelentősen csökkentsük a 
követelményeket mind az áteresztési sávval, 
mind a tároló és a közvetítő csatorna meteoroló
giai jellemzőivel szemben.

Az utóbbi időben egyre inkább előtérbe ke
rül az a tendencia, hogy a bójákon mini számí
tógépet helyezzünk el, amely ellenőrzi a bóján 
levő műszereket és irányítja az adatgyűjtést és 
továbbítást. Ezzel kapcsolatban már egyre gyak
rabban választják az információ digitalizálását 
az egyes szinteken levő műszerek kimenetén, s 
nemcsak annak tárolóra juttatásánál. Egyre erő
sebb az a tendencia is, hogy az ABÁ-kon belül 
programmal irányítható modulszerkezetet hoz
zanak létre, hogy bármely szinthez cím szerint 
lehessen fordulni. Az ABÄ-к jellegzetessége (a 
szintek távolsága, az egyes szintek műszerei el
vesztésének vagy meghibásodásának nagy való
színűsége, egyeres kábelkötél alkalmazásának 
szükségessége) arra késztet, hogy ne alkalmaz
zunk olyan közvetítő vonalakat, amelyekben a 
párhuzamos csatornákat térben választjuk el. 
A különböző szintenként mért paraméterek di
gitalizálása, s az így kapott jelek továbbítása a 
bója műszereire jelentősen bonyolítják az egyes 
szinteken levő műszereket. Ugyanakkor már a 
legközelebbi években a megfelelő nagy integ
ráltsági fokú áramkörök kialakításával ez a meg
oldás optimálissá válhat. Nagy módszertani elő
nye lenne ennek a megoldásnak az, hogy az 
ABÁ valamennyi szintjéről egyidejűleg lehetne 
információt szerezni.

Ma egy közbenső megoldás tűnik ésszerűnek, 
amelynek lényege, hogy az egyes szinteket a 
program kódjai jelölik ki, a mért paramétereket 
egymás után továbbítjuk a szintekről frekven
cia- vagy szélességmodulált jelként, és az át
meneti tárolóra való felírás előtt digitalizáljuk 
azokat.

A szputnyikokat az oceanológiában ma navi
gációra, továbbá adatgyűjtés és adattovábbítás 
céljából használják az oceanográfiai bójákról és 
hajókról a földi információs központokba, vala
mint a légkör és az óceáni felszín egy sor para
métere térbeli és időbeli változékonyságának ta
nulmányozására.

Fontos motívuma a kozmoszból végzett óceán
kutatásnak az a körülmény, hogy a poláris pá
lyán mozgó szputnyik naponta kétszer áttekinti 
az egész Földet. A Világóceán bármely vidéke 
egyformán hozzáférhető a vizsgálatok számára, 
függetlenül a parttól való távolságtól, az időjá
rási visznyoktól és a navigációs nehézségektől. 
Fontos az is, hogy a szputnyikról végzett meg
figyelések eredményei végeredményben olcsób
bak a szokásos óceánkutatásnál.

Az óceanológiai kísérleti adatok gyűjtésének 
egyéb műszaki eszközei az alábbiak: autonom 
vagy távirányításos víz alatti berendezések, te
levíziós képtovábbítás, talajmintavétel és más 
víz alatti munkák esetében: lakott víz alatti há
zak és berendezések víz alatti megfigyelések és 
mérések végrehajtására, valamint az emberi

életműködés különleges jelenségeinek tanulmá
nyozására magas nyomáson; kísérleti laborató
riumi berendezések különféle fizikai-kémiai 
elemzésére, a turbulencia-viszonyok tanulmá
nyozására stb.

Nem tárgyaljuk részletesen a felsorolt műsza
ki eszközöket, s csak annyit jegyzünk meg, hogy 
gyakorlatilag közülük mindegyik igényli az au
tomatizálás eszközeit adatgyűjtés, tárolás, az 
előzetes feldolgozás és az eredménytovábbítás 
céljára; a kísérletek irányításához, s ezen belül 
(autonom víz alatti berendezések esetében) a 
műszer vagy az objektum térbeli helyzetének 
stabilizálásához, a haladási irány, a mélység és 
más paraméterek megadott program szerinti 
változtatásához.

Legbonyolutabb és leguniverzálisabb á tudo
mányos kutatás hajón működő automatizálási 
rendszere. Ugyanakkor eme rendszer egyik-má
sik része alkalmazható más hordozókon (ABÄ, 
víz alatti berendezések stb.) is, valamint labo
ratóriumi vizsgálatok során. Ezért a továbbiak
ban csak a hajón működő automatizálási rend
szerek tárgyalására szorítkozunk.

3. Hajón működő automatizálási rendszerek.

A hajón működő automatizálási rendszer fel
adatköre mind a hajó vízkiszorításától, és így a 
berendezés elhelyezési lehetőségétől, mind a ku
tatások tematikájától függ.

A Tudományos Akadémia tudományos kuta
tóhaj óinak feladata többnyire komplex hidro
lógiai, geofizikai, biológiai és más hasonló ku
tatások elvégzése. Ezért az említett TKH-kon az 
automatizálási rendszer meglehetősen univerzá
lis kell hogy legyen.

A TKH-k vízkiszorításától függően a hajón 
működő rendszereket több osztályba sorolhat
juk. A legegyszerűbb rendszerek mérőeszközök
ből, továbbá automatizált adatgyűjtő és adatrög
zítő berendezésekből állnak. Az ilyen rendsze
rekben ma nincs számítógép, s ezeket kis víz- 
kiszorítású hajókon alkalmazzák, az információt 
tárolón (lyukszalag, mágnesszalag) rögzítik. Kü
lön eszközök (billentyűs beadó) is szükségesek 
ahhoz, hogy a nem automatizált eszközökkkel 
kapott eredményeket is a tárolóra vigyük. A 
berendezés ellenőrzésére és a mérési eredmé
nyek operatív értékelésére a rendszerben egy- 
vagy kétkordinátás kirajzoló szükséges, A kis 
vízkiszorítású hajók számára optimálisnak te
kinthetjük a programmal irányítható modul- 
rendszereket (PIMR), amelyek kontrollerrel ki
egészítve könnyen elvégzik a kísérleti program 
átalakítását. Ugyanakkor az elkövetkező évek
ben reálisnak tűnik a PIMR együttes alkalma
zása mikroprocesszorral, ami jelentősen kiszé
lesítheti funkcionális lehetőségeit.

A bonylultabb rendszerekben számítógép is 
van (főleg mini kivitelű), amely lehetővé teszi 
nemcsak az információgyűjtési rendszer-rész 
irányítását, hanem az elsődleges feldolgozást is 
(szűrés, zajelnyomás, szerkesztőprogram, formá
tumváltoztatás stb.), sőt néha a tematikus feldol
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gozás elemeit is a kísérleti eredmény operatív 
ellenőrzése céljából.

A beérkező és a feldolgozott információt re
gisztráló és megjelenítő szerkezetek a számító
gép perifériájához közvetlenül vagy pedig a 
PIMR buszrendszerén és kontrollerén keresztül 
kapcsolódnak. Feltétlenül szükséges, hogy le
gyen kirajzoló és display, amelyekre a grafikus 
információ pontként felrajzolódik. Az ilyen 
rendszerek egyik fontos funkciója az expedíciós 
munkálatok navigációs feladatainak ellátása.

Végül a legbonyolultabb rendszerekben a mi
niszámítógép mellett (vagy helyett) középtelje
sítményű számítógépet alkalmaznak, amely biz
tosítja a tudományos adatfeldolgozást a lefoly
tatandó kísérlet (hajóút) teljes programja során.

Az ilyen hajón működő rendszerrel megold
ható feladatok igen sokfélék: nemcsak közvetle
nül a TKH fedélzetéről folytatott kísérletek au
tomatizálását kell biztosítani, hanem az ABÄ- 
król, az irányítható víz alatti berendezésekről, a 
süllyesztett autonóm műszerekről (pl. az áramlás 
lás és hőmérséklet mérésére szolgáló, a fenékre 
helyezett szeizmikus állomások stb.) kapott ada
tok regisztrálását és feldolgozását is. Ezenkívül 
a fizikai-kémiai elemzés (spektrofotometria, 
atomabszorpciós analízis, béta- és gammaradio-

metria stb.) eredményeit is rögzítenünk kell és 
feldolgoznunk. Egészében sokoldalú hierarchi
kus felépítésű rendszerről van szó, amely a ha
jón működő számítóközpont számos alegységé
ből, egy vagy több miniszámítógépes, közvetle
nül a számítóközponttal kapcsolatban álló alegy
ségből és olyan adatgyűjtő alrendszerből áll, 
amelyet előzetes feldolgozóegységeken illetve 
adathordozókon keresztül csatolnak a számító- 
központhoz.

Feltétlenül szükséges, hogy a hajón működő 
rendszerek valamennyi típusa és a nagyteljesít
ményű parti számítóközpont kompatíbilisak le
gyenek tárolóikat illetően. Ez biztosítja annak 
lehetőségét, hogy a bármely rendszerben kapott 
adatokat a magasabb osztályba tartozó rendsze
rek feldolgozhassák.

Ügy tűnik, nyugodtan állíthatjuk, hogy ma 
nincs olyan hajón működő automatizált rend
szer, amely magasabbszintű és befejezett rend
szernek volna tekinthető.

Tekintsük át röviden a ma létező, hajókon 
működő automatizálási rendszereket.

A woodshalli Oceanografiai Intézet (USA) 
..Chaine” TKH-ján 1963-ban állították üzembe 
a 2. ábrán látható tömbvázlatú rendszert. Amint 
ez az ábrán látható, a hajó koordinátáira, az
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3. ábra

óceán mélységére, a megfigyelések időpontjára 
és a feldolgozási profil változásaira vonatkozó 
adatokat kézzel adják be. Automatikusan jön az 
információ a sebesség- és útmérőről, a girokom- 
paszról, a graviméterről, a magneíométerről, az 
akusztikus mélységmérőről és a hidrológiai ér
zékelőkről.

A „Silas Bent” TKH-n 1966-ban 15 csomónyi 
sebességig menetközbeni, ezenkívül sodródó ál
lomásokról kapott adatok gyűjtésére és isegiszt- 
rálására szolgáló rendszert állítottak üzembe. A 
sodródó állomásokon szondák segítségével mé
rik a vízhőmérsékletet, sótartalmat, nyomást 
(mélységet), hangsebességet és az optikai jellem
zőket. Menet közben a hajóról mérik a Föld 
mágneses terét, gravitációs megfigyeléseket vé
geznek, folyamatosan szeizmikus szelvényeket 
készítenek, továbbá az óceáni felszín hőmérsék
letét mérik.

A DATAC hajón működő adatgyűjtő és fel
dolgozó rendszert (USA) egy PDP8 számítógép 
irányítja, s ehhez 176 érzékelő kapcsolható (eb
ből 64 analóg-digital konverteren keresztül),

amelyekről másodpercenként százszor hívhat
nak le adatokat. Az információrögzítést két 
koordinátájú kirajzolón, mágneses tárolón, lyu
kasztón és telexen végzik.

Az „Oceanographer” TKH-n (USA) UNIVAC- 
1218 számítógéppel működő PRODAC—510 
rendszer van, amelynek feladata az adatgyűjtés, 
a regisztrálás és az elsődleges feldolgozás (3. 
ábra). A mélységadatokat precíziós jelíró és 
mágneses tároló rögzíti, de tárolószalagra kerül 
a hajó sebessége és menetiránya is. A felvevő 
készülékek — a sebesség- és útmérő, a menet
vonal-rajzoló és az akusztikus mélységmérő — 
ötpercenként automatikusan vagy az operátor 
utasítására közlik adataikat. A köztes tárolókról 
az információ a számítógépre kerül, s a feldol
gozott adatokat a gép háttértáraira rögzítik. A 
PRODAC—510 rendszerben a hajó mérési ada
tait három rádiónavigációs rendszer, a „Dekka” , 
a „Loran—A” és a „Loran—C” érzékeli és a 
globális, hosszúhullámú „Omega” rendszer és a 
szputnyikos navigációs rendszer segítségével 
kapcsolják földrajzi koordinátákhoz.
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A szputnyikrendszerben speciális számítógép 
működik, ahonnan az adatok papírszalagra és 
magnetofonra kerülnek. A hajó helyzetének 
megállapításával kapcsolatos valamennyi szá
mítást a másik négy rendszerben az UNIVAC— 
1218 számítógép végzi.

A tudományos információk feldolgozását és a 
fedélzeti berendezések irányítását a vezérlő szá
mítógéprendszer ciklikus üzemben hajtja végre, 
miközben a gépidő automatikus beosztását is el
végzi (irányításra a gépidő kb. 25%-a esik). A 
Standard információbeadási és -feldolgozási 
programok mágnes- és lyukszalagon vannak. A 
program szerkesztése a hajó és a tudományos 
berendezések munkamenetével összhangban tör
ténik. A rendszer működőképességét mind fo
lyamatos üzemközben, mind a standard prog
ramcsomagban őrzött diagnosztikai programok 
szerint ellenőrzik. Az elsődleges információt a 
hajón csak részlegesen dolgozzák fel (kamerális 
feldolgozás). Standard programok csak az infor
mációk kölcsönös egyeztetését és a korrekciókat 
biztosítják, az információ feldolgozása zömében 
a parti számítóközpontban történik.

A tudományos kutatások hajón működő auto
matizálási rendszereit a SZU-ban is kidolgozták 
és bevezették pl. a „Kurcsatov akadémikus1’, a 
„Dmitrij Mendelejev” , a „Michail Lomonoszov” 
és a „Vernadszkij akadémikus” TKH-n.

Az Ukrán SZSZK ТА Tengeri Hidrofizikai 
Intézetének hajón működő automatizált rend
szere információgyűjtő és -továbbító alegység
ből (pontosabban elsődleges mérőegyüttesekből) 
és a hajón levő elsődleges információfeldolgozó 
és kísérletet irányító alegységből áll. A végleges 
feldolgozás a parti számítóközpontban történik. 
Az információfeldolgozó és kísérletirányító 
alrendszer alapja a Minszk—22 számítógéppel a 
hajón működő számítóközpont, amelyben infor
mációfelvevő készülék (IFK) van az elsődleges 
tárolókról érkező adatok átvételére és azok 
standard tárolóra való átírásra. Operatív adat- 
beviteli berendezések, továbbá az ellenőrzést 
szolgáló, a feldolgozás eredményeit grafikonok 
ill. táblázatok formájában rögzítő regisztráló 
eszközök, végül a parti számítóköpont részére 
dolgozó szalaglyukasztó, kártyalyukasztó gépek 
is helyet kaptak a hajón. Az IFK 8 szavas, 37 
bites standard operatív memóriából és moder
nizált mágnesszalagos tárolóból (MSZT) áll és 
lehetővé teszi, hogy minimumra szorítsuk az 
adatbeadásra fordítandó gépidőt.

A SZU ТА P. P. Sirsov Oceanológiai Intézet 
hajóin ma működő automatizálási rendszerek a 
„Minszk—2” („Kurcsatov akadémikus” TKH) és 
a „Minszk—22” („Dimitrij Mendelejev” TKH) 
számítógépekre épülnek. A mérőegyüttesek kö
zül az alábbiakat említjük meg: hidrológiai (au
tonóm mérőeszközök, szondák, vontatott készü
lékek), turbulenciás, radioaktív, geofizikai és na
vigációs mérőkészülékek, amelyeket nemrég HP 
2100 mini számítógépet tartalmazó szputnyik- 
navigációs rendszerrel egészítettünk ki. A mé
rőműszerek és -együttesek kimenetén a? infor
máció különféleképpen jelenik meg: digitális je
lek (szputnyiknavigációs rendszer, „Gólya” digi
tális hidrofizikai szonda, digitális áramlás- és

hőmérsékletmérő, proton-magnetométer stb.); 
és analóg elektromos jelek frekvenciaszonda 
mélység- és hőmérsékletmérésre, akusztikus 
mélységmérő, graviméter, folyamatos szeiz
mikus szelvényező berendezés, turbolencia- 
mérő együttes stb.), papírra írás grafikus vagy 
számjegyes formája. Az információ a számító
gépbe beadható A/D-konverteren vagy „Sziluet” 
rajzbeadón keresztül. Azonban még kódolt 
elektromos jelek esetében is a legtöbbször köz
tes tárolókat (lyukszalag, mágnesszalag) alkal
maznak. Ennek okai egyrészt a számítógépek vi
szonylag korlátozott lehetőségei, továbbá az 
oceanológiai kísérletek többségének nagy idő
tartama. A köztes tároló gyakran elvi okokból 
szükséges (autonóm mérőeszközök). Ha az infor
máció a mérőegyüttes kimenetén frekvenciaidő 
vagy analóg jelként jelenik meg, a számítógépre 
A/D konverteren keresztül adható be, azonban 
jelenleg előnyösebbnek vélik köztes tároló (sok- 
csatornás analóg magnetofon) alkalmazását. 
Egyes esetekben, mint pl. az akusztikus mély
ségmérővel, vagy a folyamatos szeizmikus szel- 
vényezővel való munkánál, amikor a kimenő je
lek erősen zajosak lehetnek, az adatokat inkább 
grafikus formában, papíron rögzítik és csak 
a kutató értelmezése után adják be kézzel vagy 
félautomatikus módon az adatokat számító
gépbe.

Kimeneti regisztrátorként keskeny és széles, 
nyomtatott, lyukasztott és kétkoordinátás kiraj
zolót használnak.

Szükséges megjegyeznünk, hogy az Oceanoló
giai intézet kialakult expedíciós gyakorlata arra 
irányul, hogy közvetlenül a TKH-n biztosítsák 
a hajóúton kapott adatok teljes tudományos fel
dolgozását.

Magától értetődő, hogy a modern, nagy mű
veleti sebességű, nagy operatív és külső memó- 
riájú, sokféle perifériával kidolgozott sofware- 
rel rendelkező számítógépek fejlődése során a 
hajón működő automatizálási rendszerek lehe
tőségei a jövőben mérhetetlenül megnőnek. A 
lehetőségek teljes kihasználásához nagy munka 
szükséges a hajón működő rendszer elfogadható 
felépítésének megállapítása, a mérőegyüttesek 
továbbfejlesztése és sok esetben a kutatási me
todika modernizálása terén.

4. A hajókon működő mai automatizálási rend
szerek műszaki követelményei

A  tizedik ötéves terv elejére jellemző az ^cea- 
nológiával foglalkozó akadémiai intézetek erő
feszítéseinek koncentrálása. 1976-ban műszaki 
feladatterv készült hajón működő automatizálási 
rendszer kidolgozására, amely egyesíti a SZU 
ТА Oceanológiai Intézetnek, az Ukrán SZSZK 
ТА Tengeri Hidrofizikai Intézetének, az 
USZSZR Т А  Déltengeri Biológiai Intézetének, a 
SZU ТА Távolkeleti Tudományos Központja 
Távolkeleti Oceanológiai Intézetének igényeit.

A feladattervnek megfelelően a rendszer mű
szaki eszközei közt komplex számítógépparknak, 
témaorientált mérőrendszereknek, előfizetői ál
lomásoknak is szerepelniük kell. Ezenkívül a
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mindenoldalú adatforgalmat lebonyolító beren
dezéseknek, valamint a technológiai és szerviz- 
ellátást biztosító eszközöknek is helyet kell kap
niuk.

A számítógéppark feladata a kísérleti adatok 
gyűjtése, feldolgozása, tárolása és megjelenítése 
(beleértve a dokumentálást is), a programbeját
szás, a tematikus feldolgozás háttér-feladatainak 
megoldása és a mérőeszközök munkájának irá
nyítása.

A tematikus mérőegyüttesek feládata infor
mációnyerés a vizsgálat alatt álló fizikai terek
ről és folyamatokról az oceanológiai résztudo
mányok (hidrofizika, geofizika, hidrooptika, 
hidrokémia, meteorológia, navigációs vízrajz) 
számára. A mérőegységek elhelyezhetők a THK 
fedélzetén vagy más hordozókon (vontatott kon
téner, mély vízi szonda, bójaállomás, meteoroló
giai szonda stb.).

Az előfizetői állomások feladata az informá
ciócsere megvalósítása a rendszer és felhasználói 
közt, a komplex adatforgalmat lebonyolító esz
közök pedig a számító- és mérőegyüttesek, va
lamint az előfizetői állomások közt biztosítják a 
kapcsolatot. Célszerű biztosítanunk annak lehe
tőségét, hogy az adatcsereegyütteshez radiotele- 
metrikus csatornát kapcsoljunk az automata 
bójaállomások és meteorológiai szondák kiszol
gálására, valamint hidroakusztikus telemetrikus 
csatornát a vízalatti kutatóberendezések rend
szerbe való kapcsolására.

A hajón működő rendszernek biztosítania kell 
a hosszú időtartamú tudományos kutatást a 
TKH fedélzetén, az automatizált adatgyűjtési és 
a reál-time feldolgozást. Meg kell valósítani az 
előfizetői állomások operatív kapcsolatát a rend
szerrel, amely lehetővé teszi a munkafolyamatok 
irányítását, expresszinformáció szolgáltatását a 
vizsgált fizikai terekről és folyamatokról (pl. 
összesített geofizikai szelvény formájában); a 
teljes feldolgozást azzal a céllal .hogy végleges 
eredményeket kapjunk a tanulmányozott objek

tum fizikai paramétereiről vázlatok, szintvonalas 
térképek, javított geofizikai szelvények formá
jában. Emellett a számítóegység biztosítja az in
formáció beadását a mérőegységről abban az 
ütemben, ahogy az érkezik, a kísérleti adatok 
feldolgozását és tárolását, az adatcserét az elő
fizetői eszközegyüttessel, a programok bejátszá
sát és a tematikus feldolgozás háttérfeladatainak 
megoldását, az adatcserét a külső memóriaegy
ségekkel; az adatok kiadását a dokumentálást 
végző készülékekre és valamennyi műszaki esz
köz helyes működésének automatikus ellenőrzé
sét a programmal együtt.

A rendszerprogram modulelvre épül azzal a 
céllal, hogy adaptálható legyen a műszaki és in
formációellátottság következményeihez. Ezen 
kívül az általános programrendszer a számító
gépek standard programegységein alapul és ma
gában kell foglalnia a mérőkészülékek irányítá
sát, az előfizetői terminálokkal való adatcserét, 
a háttérfeladatok megoldását és az archiválást, 
továbbá a programfuttatás és bejátszás automa
tizálását, beleértve a FORTRAIN, BASIC és 
ASSEMBLER nyelvekről való fordítást is, a 
szerkesztést és a programmodulok betöltését.

A hajón működő rendszert egészében véve 
szabályos és egységesített műszaki és software 
elemekből kell felépíteni úgy, hogy a későbbiek
ben bővíthetők és egyes részei cserélhetők le
gyenek, s ami a legfontosabb, hogy ipari repro
dukálhatóságát biztosítsuk.

Végezetül megjegyezzük, hogy bár az automa- 
tizációs feladatok az oceanológiában nem kor
látozódnak a hajón működő rendszerek létreho
zására (vegyük például az automata bójaállomá
sokat, a víz alatti munkálatokat, a szputnyik- 
oceanológiát, a különlegesen nagy mélységben 
működő berendezéseket), jelenleg ezek a legkor
szerűbbek, létrehozásuk és üzemeltetésük lehe
tővé teszi, hogy egész sor műszaki megoldást 
próbáljunk ki, amelyek aztán sikerrel alkalmaz
hatók az oceanológia más területein is.
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