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A  cikk ismerteti az E L G I által üzembehelyezett C FS — 1 — SD  —10/21 jelzésű terepi vibroszeiz 
műszert, amely Texas Instruments és E LG I gyártmányú részegységekből épül fe l, és jellemzi a korszerű 
számítógép-vezér élt terepi adatgyűjtő rendszereket.

В работе описывается введенная в эксплуатацию Геофизическим институтом им. 
Этвета полевая вибросейсмическая аппаратура типа С FS -  I — SD -  10/20, постреонная с 
использованием болков производства Texas Instruments и Геофизического института, соответ
ственно. Дается характеристика собременных полевых систем сбора данных, управляе
мых ЭВМ.

The article acquaints with the C FS — 1 —S D —10/21 type field vibroseis equipment put into ope
ration by ELG I. The equipment built up  o f Texas Instruments and E L G I made parts characterizes 
the data acquisition systems controlled by computer.

A Magyar Geofizika XIV. évf. 5 — 6. számában közölt szeizmikus digitális 
berendezés gondolatmenetét követve kerül ismertetésre egy számítógép-vezérelt 
terepi adatgyűjtő rendszer.

A Texas Instruments által forgalomba hozott CFS — 1 (Computerised Field 
System) jelzésű vibroszeiz műszer adatfeldolgozó és vezérlő egységeinek megvá- 
sárolhatóságával, valamint az ELGI-ben folytatott digitális műszer fejlesztési 
gyakorlat felhasználásával lehetőség nyílt egy komplett vibroszeiz műszer épí
tésére, ill. terepi üzembe helyezésére (1976).

Kövessük végig a geofoncsoportok által érzékelt sweep-alakú jelsorozatok 
útját a berendezés egységeinek tükrében. így képet nyerhetünk a berendezés 
részegységeiről, azok funkciójáról, valamint a teljes berendezés szervezéséről. 
E kép választ ad a software jellegű irányítás szükségességére terepi viszonyok 
között is.

A műszer bemeneti egységét egy lassan hagyományosnak nevezhető szeiz
mikus digitális berendezés (analóg előerősítő, kisjelű multiplexer, gyors bináris 
erősítésszabályozó és A/D konverter) alegységeiből álló vezérelt adatgyűjtő és 
formálóként jellemezhetjük, melynek specifikációja megegyezik az SD —10/21 
jelű műszerével.

A digitalizált jelek tömege különböző konverziókon keresztül (control
ler), kívülről szabályozható normalizációkkal (ATP) kerül átmenetileg (disc) 
rögzítésre. E digitalizált információtömeg szinte tetszőleges mennyiségben 
használható fel, mely lehetővé teszi a vibroszeiz eljárásnál beérkező gyenge 
jel/zaj-viszonyú adatok minőségének nagyfokú javítását. Vagyis a precízen 
ismételhető csekély energiaszintű gerjesztésből adódó, de mindig azonos időben 
és fázisban beérkező hasznos jel az összegzéssel szinte kibújik a zajból. így kü
lönböző súlyozásokkal, normalizációs közelítésekkel (diversity stacking) még
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extrém körülmények között is viszonylag kis számú ismétléssel előállítható a jól 
korrelálható hasznos információ.

A felvételek halmozással összegződnek két lépésben. Az első felvétel az ismer
tetett úton az első diszken tárolódik addig, amíg el nem indítjuk a második fel
vételt. Ekkor az első felvétel automatikusan átíródik a második diszkre. Innen 
kerül a hardware-összegzőbe (ATP) a második felvétellel egyidőben (on-line 
üzem). Az első összegfelvétel az első diszken rögzítődik. A harmadik felvétel 
indításakor az összeg átíródik a második diszkre, majd az összegzőbe kerül, ahon
nan a harmadik felvétellel összeadódva ismét az első diszken jelenik meg a már 
halmozott összegfelvétel. Tehát n számú összegzés esetén az első diszken n számú 
összeg van, míg a második diszken n — 1 számú került rögzítésre.

Fentiek szerint lehetőség van arra, tekintve az összegzés két lépését, hogy 
bármelyik összetevő felvételt menet közben töröljük, ill. megismételhetjük.

Az elfogadott eredő összegfelvétellel a következő lépésben elvégezhetjük a 
korrelációt, melynek időigényes részét egy speciális hardware-egység (array 
transform processor) végzi nagy sebességgel (off-line üzem).

A korrelációhoz szükséges referencia előállítására két lehetőség van, egy
részt software-úton, másrészt a vibrátorelektronikában használt digitális sweep- 
generátor alkalmazása útján. Jelen gyakorlatban az utóbbit használjuk. A be
meneti egység segédcsatornáját geofoncsatornává átalakítva a veszélyes fázis
tolások kiküszöbölésével jóminőségű referencia vihető be a rendszerbe.

A korreláció elvégzése után rendelkezésre áll a korrelált felvétel, az optimali
zált összeg-felvétel, valamint a korreláló referencia-sweep. így hiba esetén a 
korreláció megismételhető addig, amíg a diszkeket nem töröljük. Lehetőség van az 
összegfelvétel szalagra történő kiíratására, ül. visszavitelére a rendszerbe. A 
diszkek törlése automatikusan történik, ha a következő felvételsorozat megindítá
sával egyidőben a megelőző felvételt rögzítjük a mágnesszalagos egységen. A 
mágnesszalagra történő felírással egyidőben lehetőség van a fotoregisztrálóval 
hagyományos szeizmogramot készíteni. Mód van különböző visszajátszási 
üzemmódokkal a terepen közvetlenül vizsgálni egy-egy adott felvételt.

Természetesen a leírt folyamat lineáris szervezésben is elképzelhető a rész
egységek egyszerű egymásba kapcsolásával, azonban nem ilyen egyszerű a hely
zet. Nem csupán a vezérlést kell megoldani, hanem az üzemközbeni helyes mű
ködést is ellenőrizni kell folyamatosan, valamint a gazdaságos üzemeltetést, az 
idővel történő takarékosságot is biztosítani kell egy többszintű, de egyidejű szer
vezéssel. Figyelembe kell venni a nagyszámú változtatható üzemi paraméterek
kel történő operációt, mely közvetlen úton rendszerint nehézkes. E meggondo
lások alapján egyértelműen szükségessé vált a programozható számítógéppel 
történő vezérlés alkalmazása. így kapott helyet a berendezésben a Texas 
Instruments által gyártott R 980 A típusú terepálló, gyors és kisfogyasztású 
computer (Central Processing Unit).

Az 1. ábra mutatja az elmondottak szerinti adatáramlás folyamatát. A 
2. ábrán a jelenleg működő kibővített adatgyűjtő és megjelenítő teljes rendszer 
látható a számítógépes szervezettség szemszögéből.

Megfigyelhető, hogy a számítógép (CPU) gyors memóriahozzáférési lehető
sége (direct memory acces chanel) ki van bővítve egy hétállású kapcsolóval 
(direct memory acces port expander), mely biztosítja a kapcsolódó perifériák 
szinte egyidejű vezérlését, ellenőrzését, valamint az igen gyors adatátvitelt. Van 
a számítógépnek két lassabban működő, közvetett memória-hozzáférésű esator-
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1 . á bra . A z  a d a tg yű jté s  és rö g z íté s  ú tv o n a la i
2. 2 4 - f i  csatornás analóg jelbem enet, 3. A d a tg y ű jtő  és form áló, 4. D ig ita lizált és m u ltip lex á lt 
jelsorozat, 5. A dat konvertá ló , 6. 32 bites lebegőpontos adatso rok , 7. Szám ítógép, 8. K o rre lá lt 
felvétel, 9. Töm bprocesszor, 1 0 . Mágneslemezes táro ló , 1 1 . M ágneslem ezes táro ló , 1 2 . R eferencia 
sweep, 1 3 . Az összegzett felvétel, 1 4 . Szelvényíró, 15 . F otoreg isztráló , 1 6 . A nalóg jel, 1 7 . A dat 

k onverte r, 18 . M ágnesszalagos egység

Рас. 1 Пути сбора и записи данных 2 -  2 4 + 1-калнальный вход аналоговых сигналов; 
3 -  Устройство сбора и формирования данных; 4  -  Серия кодированных и мультиплекси
рованных сиглналов; 5 -  Преобразователь данных; 6 -  Серии 32-разрядных данных с 
плавающей запятой; 7 -  ЭВМ; 8 -  Коррелированная запись; 9 -  Блочный процессор; 
10 -  Накопитель на магнитный диск; 7/ -  Накопитель на магнитный диск; 12 -  Эталонный 
свип; -  13 -  Суммозапись; 14 -  Графопостроитель; 15 -  Фоторегистратор; 16 -  Анало

говый сигнал; 17 -  Преобразователь данных; 18 -  Накопитель на магнитную ленту

F ig . 1 . T h e  schem e o f  the d a ta  a c q u is it io n  a n d  reco rd in g  
2. Analog signal inpu t: 2 4 + 1  channels, 3. D a ta  acquisition  an d  form ation , 4. D igital an d  m ultip lexed 
signal a rray , 5. D a ta  converter, 6. 32 b its floating  p o in t d a ta , 7. C om puter, 8. C orrelated record, 

9. A rray  tran sfo rm  processor, 1 0 . Disc, 11 . Disc, 1 2 . R eference sweep, 1 3 . Sum m arised  record ,

2. ábra. Az adatgyűjtő rendszer szám ítógépes szervezése 

Puc. 2. Управление системой сбора данных ЭВМ 
F ig . 2. Computerized organization o f the data acquisition system .
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nája is (input/output). Ezeken keresztül egyrészt a kezelőlapon (control pa
nel) levő kapcsolókkal, másrészt az írógép (Silent 700 Electronic Data Ter
minal) segítségével avatkozhatunk be a vezérlési folyamatba, ill. állíthatjuk be 
a szükséges üzemmódot.

A kezelőlapon a hagyományos működtetéstv égezhetjük el (indítás, fel
vétel-visszajátszás, keresés stb.), valamint a programkiválasztást is. Folyamato
san megfigyelhetjük a működést hibalámpák és számkijelzők segítségével 
(display).

A kazettás magnetofonnal kiegészített írógépnek több funkciója is van. 
Az üzem közben fellépő hibaüzeneteket írásban megjeleníti, a hibás üzemelte
tésre vonatkozó felszólításokkal együtt. Rögzíti az elvégzett adatgyűjtés módját 
és paramétereit (terepi mérési jegyzőkönyvet ír automatikusan). Kiírathatok a 
berendezés software-jének jellemző listái és változtatható paraméterei, melyek 
átírhatók. A berendezés ellenőrző programjainak futtatásakor az „ember — 
gép —ember” kapcsolat angol nyelven megvalósul. A kazettás magnetofon segít
ségével rögzíthető minden, ami az írógépen megjelenik, valamint adatok és prog
ramcsomagok be- és kivihetők direkt úton a számítógép memóriájából.

A rendszer software-jét a Texas Instruments szállítja, mely 86 program
ból áll. A terepi mágnesszalagos egység segítségével vihető be az ún. „master 
tape”-ről, mely az egyik diszken rögzítődik, ahonnan ismételten kijátszható 
(software kópia készítése). A programcsomag alkalmazásához egy ún. „monitor 
program” is tartozik, mely hosszú időn keresztül megőrizhető a számítógép saját 
memóriájában is a berendezés időszakos üzemeltetésétől függetlenül.

A berendezés terepi üzemeltetésével párhuzamosan különböző továbbfej
lesztési feladatok is végrehajtást nyertek. így került sor az ELGI által fejlesztett 
és gyártott szelvényíró (plotter) és egy második számú mágnesszalagos egy
ség illesztésére; egy rádiós úton történő vibrátor vizsgáló és egy geofon-fázistolá- 
sát kompenzáló egység is kiegészíti a terepi szeizmikus műszerkomplexumot.

Az üzemeltetéshez szükséges valamennyi egység légkondicionált (Cole
man Mach III. tip. hűtő-fűtő készülék) kabinban helyezkedik el, mely nagy
teljesítményű terepjáró gépkocsira (ZIL 131) van szerelve. A berendezés vala
mennyi egységét egy stabü ПО V 60 Hz-es diesel-meghajtású (ONAN tip.) gene
rátor táplálja, mely a hordozó járműre van szerelve. így biztosítva van tetsző
legesen hosszú folyamatos üzemeltetés lehetősége. A berendezés speciális szer
kezeti felépítése és szerelése megengedi az üzemközbeni terepi mozgást. A be
rendezés viszonylag bonyolult felépítése ellenére kevés karbantartást igényel, 
valamint kezelése rendkívül kényelmes.
A berendezés fő jellemző paraméterei:

24 szeizmikus csatorna,
1 referencia sweep csatorna, 
analóg erősítő és szűrő készlet,
2 msec-os mintavétel,
lebegőpontos bináris erősítésszabályozás, 
maximálisan 999 számú halmozott összeg készíthető, 
maximális sweep-f geofizikai felvételhossz 16 sec., 
összegzés módja: vertikális stacking, 

diversity stacking,
korrelációs sebesség átlagban 25 sec.,
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multiplexált adat ki- és bevitel mágnesszalagról,
szalagformátum: IFP — 21 TRACK — TI АС,
egy átlagos korrelált felvétel időigénye kb. 5 — 8 perc.

Az R 980 A számítógép jellemzői:
szervezése: 16 bites szóhossz,

kettes komplemens aritmetika,
8 címezhető regiszter, 
egyszintű indirekt címzés; 

üzemi adatok: 4 MHz-es órajel,
750 nsec memória-kiolvasási ciklus,
750 nsec memória beírási ciklus:
500 nsec memória hozzáférés, 
összeadás: 1,75 ^sec, 
szorzás: 6,25 âsec,
osztás: 7,75 fxsec,

memória: 4X8 К kapacitású dinamikus MOS/LSI félvezetős memória, 
adatáramlás: DMA ill. DMAC-n az átviteli sebesség,

1,33 millió szó/sec,
I/O átviteli sebessége 130 ezer szó/sec.

Az ATP tömbprocesszor jellemzői:
32 bites lebegőpontos formátumban működő hardware egység, mely
összead,
kivon,
szoroz,
oszt,
Fourier transzformációt végez a vertikális és diversity stacking, valamint a 

korreláció végrehajtása során, felhasználva a CPU memória készletét.

A mágneslemezes tároló — diszk —jellemzői;j
egy egységben négy forgó mágnesezhető lemez,
percenkénti fordulata 3600,
felpörgési ideje kb. 6 perc,
tároló kapacitása 1024 К  szó,
adatrögzítés: 32 bites lebegőpontos formátumban.

5  Geofizika 7 3


