
Telemetrikus szeizmikus műszerfejlesztés1

SZÉP FERENC2

A szeizmikus adatgyűjtők két alapvető feladata:
—figyelőrendszerekben a természetes talajmozgások érzékelése és rögzítése;
— szeizmikus méréseknél mesterséges rezgéskeltés eredményeként létrejövő rezgések érzékelése 

és rögzítése.
A két feladat hasonló felépítésű adatgyűjtő berendezést igényel, de az érzékelt jelek frekvencia- 

tartománya és dinamikája eltérő.
Szeizmikus mérések esetén ezeknek a jeleknek a frekvenciatartománya néhány Hz-től néhány 

száz Hz-ig, dinamikatartománya 120-140 dB-ig terjed\ míg a figyelőrendszereknél 0,01 Hz-től 
néhányszor 10 Hz-ig terjed, s az erősítés dinamikatartománya is kisebb.

A nagy felbontóképességű szeizmikus berendezések közül a telemetrikus berendezések a legfej
lettebbek.

A telemetrikus rendszerek a hagyományos nagyberendezések alapvető specifikációit (dinami
katartomány, frekvenciatartomány, zaj stb) megőrizve, a csatornaszám többszőrözését biztosítják

Az ELGI is kifejlesztette telemetrikus adatgyűjtő rendszerét. A STAR-960 berendezés alapvető 
specifikációi megegyeznek a legfejlettebb berendezésekével.

F. Szép: Development of a Telemetrie Seismic Equipment

The tasks of a collector of seismic data — the so called telemetric seis, Ic equipments — are 
two fold:

— sensation and registration of natural particle displacements of soil within a system of 
observation;

— sensation and registration of seismic disturbances at the case of seismic measurements.
The above mentioned two requirements can be fulfilled by instruments having nearly the same

frequency and dynamic characteristics.
At the case of seismic measurements the frequency ranges of signals are 5-200 Hz wide and the 

dynamic range is 120-140 dB while the signal of observation systems of ground movements has 
0.01 Hz to 10 Hz wide range in frequency and the dynamic range is much fewer than before.

Within the series of hightech seismic equipments the telemetric ones are the most modern 
instruments.

The telemetric systems provide several times greater quantity of channels as the traditional ones 
preserving the data of main specification ( such as characteristics of dynamic, frequency, noise 
etc.).

The ELGI has developed its own STAR-960 tele metric system. The basic data of its specification 
are the same as those of the most modern equipments.

Bevezetés

A számítógépek elterjedése a geofizika, ezen belül 
is elsősorban a szeizmika figyelmét a gépi adatfel
dolgozásban rejlő lehetőségekre irányította.

A szeizmikus adatgyűjtő berendezések fejleszté
sében a legjelentősebb eredmények a terepre vihető 
kisszámítógépekhez, ill. a digitális technika alkalma
zásához kötődnek. A digitális adatokat előállító ana- 
lóg-digitál konverter és az ezeket rögzítő digitális 
magnetofon mellett a digitális erősítésszabályozás a 
másik nagyjelentőségű lépés az új technika alkalma
zásában. Ezek a berendezések a számítóközpontok
ban közvetlenül feldolgozható felvételeket készítet
tek. A műszaki hátteret a digitális technika és a 
számítógépek fejlődéséhez az integrált áramkörök 
rohamos, a mai napig töretlen fejlődése biztosítja.

A kisszámítógépek, mikroprocesszorok alkalma
zása a felvétel szervezési, vezérlési funkciók ellátása 
mellett főleg a berendezések tesztelésében és műkö
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désük automatizálásában hozott előrelépést. Lehető
vé tették olyan adatgyűjtő berendezések kialakítását, 
amelyeknél a technikai lehetőségeket rugalmasan, 
programok segítségével lehet kihasználni.

A számítógépek alkalmazása a szeizmikus beren
dezések egyes egységeit perifériaként kezelő rend
szereket hozott létre. így elválasztotta az adatgyűjté
si funkciókat végző részeket a számítógép által átvett 
szervezési, tesztelési feladatoktól. A kisszámítógé- 
pes rendszerekben perifériává vált a digitális magne
tofon és az egyidejű megjelenítést végző regisztráló 
készülék is.

A kisszámítógépes műszerek felépítése, a kiépült 
perifériarendszer már magában foglalta azt a lehető
séget, hogy az adatgyűjtő egységet, vagy annak 
egyes részeit a központi egységtől elválasztva, a 
műszerkocsiból kiemelve, közvetlenül a terepen el
helyezett érzékelőkhöz kapcsolják. Ez a lépés, az 
adatgyűjtő egység kihelyezése, egy újabb, az ún. 
telemetrikus adatgyűjtő rendszer létrehozását jelen
tette. A változást elsősorban a háromdimenziós 
(3-D) terepi felvételezés igénye szabta meg, amely a 
bonyolult kábelrendszer megváltoztatását követelte.

A csatomaszám növelésének a legfőbb akadályá
vá ugyanis a kábel vált. A maximálisan elérhető
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100-200 érpár nem elégítette ki a csatomaszám 
nagymértékű növelése iránt jelentkező igényt.

A telemetrikus rendszerek a hagyományos nagy- 
berendezések alapvető specifikációit (dinamikatar
tomány, frekvenciatartomány, zaj stb.) megőrizve, 
azok csatomaszámának többszörösét biztosítják.

A telemetrikus műszerfejlesztésben tevékenyen 
részt vettek a TEXAS INSTRUMENTS, a GEO- 
SOURCE, az INPUT OUTPUT és a SERCEL mű
szergyártó világcégek.

Az ELGI is kifejlesztette telemetrikus adatgyűjtő 
rendszerét. A Szeizmikus Terepi Adatgyűjtő Rend
szer (STAR-960) alapvető specifikációi megegyez
nek a világcégek által gyártott műszerekével. 4 tere
pi vonal egyidejű kezelésével 960 csatorna jelének 
rögzítésére képes berendezés készült el.

A telemetrikus rendszerek két élesen elhatárolha
tó részből épülnek fel:

1. KÖZPONTI EGYSÉG: ezt rendszerint egy mű
szerkabinban helyezik el, ahol a légkondicionálás 
szinte laboratóriumi körülményeket biztosít;

2. ADATGYŰJTŐ EGYSÉG: terítésben kihelye
zett dobozok (boxok), amelyeknél a működési körül
mények, és maga az adatgyűjtési rendszer is új kö
vetelmények kielégítését igénylik így:

a) széles működési hőmérséklet tartományt tűrő, 
légmentesen zárt műszerdoboz (box);

b) az energiaellátás ;
c) a digitális adatátvitel;
d) súly, méret, mechanikai szilárdság.

A központi egység

A telemetrikus rendszerek központi egysége 
(CPU) általában egy professzionális kisszámítógép. 
Énnek a megoldásnak az az előnye, hogy a progra
mozási, bővítési igények részben eleve megoldottak, 
a piacról beszerezhetők. A Szeizmikus Terepi Adat
gyűjtő Rendszerben (STAR-960) is ebből a meggon
dolásból épül a Központi Egység az IBM AT rend
szerű számítógépre (1. ábra).

Az adatrögzítés eddig általánosan használt eszkö
ze a speciális digitális magnetofon volt. Ezekkel a 
felírási sűrűség, valamint a szalagsebesség kombiná
lásával, az adatgyűjtő által a különböző csatomaszá- 
mokhoz és mintavételi időkhöz tartozó adatsebes
séghez alkalmazkodva egyidejű felvételeket készí
tettek.

A mai rendszerekben a variációs lehetőségek nagy 
száma miatt a fenti megoldás nem alkalmazható, 
ezért az adatok közbenső tárolása vált általánossá. 
Erre nagy kapacitású tömegmemóriát használnak, s 
ebből a megfelelő sebességgel kiolvasva kerül a fel
vétel a mágnesszalagra. A memória a számítógépen 
belül és kívül is lehet. A legtöbb géptípushoz, így az 
STAR-960 rendszerben használt AT géphez is, kap
hatók nagykapacitású memóriakártyák. Ennek a 
megoldásnak az előnye, hogy a számítógép program- 
rendszere tartalmazza a memóriatesztet, és a gép 
dinamikus memória esetén elvégzi az adatfrissítést 
is. A gépen kívül elhelyezett memória esetén meg

T E L E M E T R IK U S  A D A T G Y Ű J T É S  V Á Z L A T A

1. ábra. Az ELGI STAR-960 telemetrikus adatgyűjtő rendszerének felépítése 
Fig 1. The sketch of structure of ELGI’s STAR-960 telemetric seismic system
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kell oldani a memória tesztelését és az adatfrissítést, 
viszont az adatforgalom nem ütközik a gép korlátai
ba, megoldható a felvételek egyidejű rögzítése is, 
lerövidíthető a felvételek közötti idő.

A STAR-960 rendszerében mindkét megoldás al
kalmazható, jelenleg a külső memóriás változatot 
használjuk.

Ma, a gyakorlatban, az előzőek értelmében az 
egyszerűbb 9 sávos magnetofonokat használják. A 
STAR-960 rendszerében is ilyen, 6250 bpi felírási 
sűrűségre képes eszköz szolgál a jelrögzítésre, amely 
a tömegmemóriából hívja le az adatokat.

A szeizmogramok közvetlen megjelenítésére a 
modem műszerekben szinte kizárólag elektrosztati
kus regisztrálókat használnak. Ezek 100, esetleg 200 
csatornás szeizmogramokat készítenek. A korsze
rűbbek számítógépes buszokhoz csatlakoztathatók, 
szűrési és egyéb variációs lehetőségeket is kínálnak. 
A felvételek teljes dinamikájának megjelenítésére a 
központi egységekben a terepi visszajátszók erősítés 
szabályozási lehetőségeket tartalmaznak, ezek kü
lönböző kezdeti, ill. szabályozási feltételek variálá
sával lehetővé teszik a szeizmogramok sokoldalú 
vizsgálatát, megjelenítését. A berendezések egyaránt 
képesek a mágnesszalagos egységről vagy a tömeg
memóriából visszajátszani a felvételeket. Jelenleg a 
100 csatornássá átalakított ERG 21 készüléket hasz
náljuk a szeizmogramok egyidejű megjelenítésére, 
de bármely más, a piacon beszerezhető készülék is 
illeszthető.

A rezgéskeltéssel kapcsolatos feladatok egy részét 
is a központi egység látja el.

A robbantási parancsot a központi egység rend
szerint rádiókapcsolaton keresztül adja ki a robban- 
tómestemek (készüléknek), aki, ill. ami végrehajtja 
a robbantást és visszajelzést ad, amelyet a központi 
egység észlel és a felvétel megfelelő helyén rögzít. 
A STAR-960-ban az I/O általánosan elterjedt lövési 
rendszerét használjuk, természetesen egyéb megol
dások is alkalmazhatók.

Meghatározott frekvenciamenetű (vibrátor) jellel 
történő rezgéskeltés esetén az indítójelet szintén a 
központi egység adja ki, és azt a felvételen rögzíti az 
azonos idejű (in-line) korreláció, vagy a későbbi 
feldolgozás céljára.

A terítéssel való kapcsolattartást a vonalellenőrző 
(LINE CONTROLLER, továbbiakban LC) egység 
teszi lehetővé. Ennek az egységnek két alapvető 
funkciója van, úgymint:

— vezérli és paraméterekkel látja el a terítésben 
lévő dobozokat (boxokat);

— fogadja és egy mintavételnyi ideig tárolja a 
terepi vonalak adatait, majd továbbítja ezeket 
a tömegmemóriába.

Az LC az előzőeken kívül egyéb funkciókat is 
ellát, így pl. mintavételi parancsokat ad ki a terítésre, 
az átmeneti tárban az összegzési és hiányos (gap) 
szakaszokat figyelembe véve rendezi az adatokat. Az 
LC egy vagy több processzort is tartalmazhat, ezek 
segítségével önálló tesztelésre, a terítések ellenőr
zésére is képes lehet.

A STAR-960 berendezés a programrendszert egy 
monitoron, menübe rendezve jeleníti meg. Ebben a 
menüben áttekinthetően mozoghat a kezelő a mű
ködtető, vagy beállító programok között, a lépések, 
változások szemléletesen nyomon követhetők.

A menü felépítését, kezelését a mellékelt képeken 
szemléltetjük (2 a-b-c. ábrák).

A STAR-960 programrendszerének főbb lépéseit 
csak vázlatosan foglaljuk össze.

A paraméterek és üzemmódok beállítása: ezzel 
beállíthatók a terepi vonalak dobozainak (boxainak) 
és az LC-nek a paraméterei, a rendszer üzemmódja 
és a magnetofon illesztése (2a. és 3. ábrák).

Ellenőrző (teszt) rendszer:
— ellenőrzi a tömegmemóriát, a magnetofont és 

az LC-t; felméri a terepi vonalakra telepített 
dobozokat(boxokat), ezek helyezetét, felcím- 
zi a terítést és ellenőrző felvételeket készít;

— ellenőrzi a boxok tápfeszültségeit, hőmérsék
letét, az esetleges páralecsapódást;

— méri az egyes mérőpontokra kapcsolt érzéke
lők szigetelését és ellenállását;

— elemzi és megméri a boxok belső zajfeszült
ségét, és a terepi vonal zajszintjét;

— ellenőrzi és szükség estén korrigálja a csator
nák távolságát (2b. ábra);

Felvételi program: szabványos szeizmikus felvé
teleket készít menüben meghatározható beállítások
kal. A szükséges változtatásokat a program a beállí
tott paraméterek szerint hajtja végre (2a. ábra).

Visszajátszási program: lehetővé teszi a felvéte
lek regisztrálón való megjelenítését közvetlenül a 
memóriából vagy a mágnesszalagról. A visszajátszás 
paraméterei is a menüből állíthatók be (2c. ábra).

Adatforgalom

Az adatforgalom a terítés és a központi egység 
között is új feladat a hagyományos felvevő rend
szerekhez képest, amelyekben a mérőpontok számá
nak megfelelő érpáron kisfrekvenciás analóg (fe
szültség) jel érkezik a műszerkabinhoz. A telemetri- 
kus rendszerekben ez a jel mintavételezett (digitális) 
információ. A kapcsolat kétirányú. Egyik irányban a 
vezérlőjelek eljuttatják a boxokhoz a beállításra szol
gáló paramétereket és a működést vezérlő parancsokat.

A másik irányban a boxok adatait kell továbbítani 
a központi egységbe, közelebbről az LC-be.

A STAR-960 rendszerben 8 darab 16 bites szóval 
az összes paraméter és parancs közölhető a boxokkal.

Ez azonban szoros követelményeket támaszt az 
adatforgalom rendszerével szemben. Rendszerünkben 
egy csatorna egy adata 18 bit, vagyis 240 csatorna 
esetén: 4,32 Kbit információ.

Ha ezt az információ mennyiséget soros adatként 
egy kábelen akarjuk átvinni, akkor 2 ms mintavétel 
esetén egy bit átvitelére jutó idő: 0,46 ps.

Vagyis az ennek megfelelőnél nagyobb átviteli 
frekvenciára van szükség. Ezért a STAR-960 rend
szerben 4 MHz frekvenciát használtunk az adatátvi
telre.

Az átvitel eszköze, hasonlóan a legtöbb rend
szerhez, kábeles összeköttetés. A kábelrendszer a 
boxok távolságának megfelelő 100,200 vagy 400 m 
szakaszokból áll. A kábel köteg az adatátvitelre szol
gáló koaxiális kábel mellett a mérőpontok jelét a 
boxokhoz továbbító érpárokat is tartalmaz.

Rendszerünkben ugyanazon a kábelen történik a 
boxok vezérlése, és a boxoktól a központi egységhez 
az adattovábbítás.
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2. ábra. A STAR-960 menüképei a monitoron
a) felvételi paraméterek

b) tesztrendszer
c) play-back beállítás

Fig 2.. STAR-960 menus on the monitor
a) registration parameters

b) system of tests parameters
c) play-back

Alaphelyzetben mindig a vezérlési irány az aktív, 
csak az adatkiadás, vagy a jeltovábbítás idejére fordul 
meg a kábelen az átvitel iránya. Ez a módszer valame
lyest csökkenti az egy mintavétel alatt átvihető csator
nák számát, viszont egyszerűbb kábelt igényel.

A digitális jelek átvitelére a különböző rendszerek 
többféle kábelt használnak. Legkedvezőbb műszaki 
tulajdonságokkal az optikai kábel rendelkezik, maga 
a kábel azonban meglehetősen drága, nehezen javít
ható, illesztése speciális áramköröket igényel. A pár
huzamos érpárból felépített kábelhez szimmetrikus 
meghajtás kell, itt speciális szigetelőanyag és pontos 
mechanikai méret biztosítja a homogén vonálpara- 
métereket. Több érpár is alkalmazható egy kábelben, 
s ezzel az egy vonalra felfűzhető boxok száma nö
velhető.

Az ELGI rendszere a jelátvitelre koaxiális kábelt 
használ. Ez egyszerűen illeszthető, zavarmentes 
összeköttetést biztosít ugyan, de a jelátviteli kábelek 
számának növelése nehezebben oldható meg.

Az LC egység a terítés bármelyik pontján az ún. 
terepi vonalakat egyesítő (TVE) egység segítségével 
becsatlakozhat, s „alsó (low) ” ill. „felső (high)n 
oldalként kezelve a terítést, bárhonnan kiválaszthatja 
a kívánt csatornákat, s a kiválasztott csatornák közé 
egy helyre szünetet — gapet — is beiktathat.

A rendszer 2 ms mintavételnél 240 csatornát vá
laszthat ki egyszerre felvételre egy vonalról, míg a 
telepített csatornák száma 480 lehet. A csatornák 
kiválasztása egy kezdő, un. összegzési (stacking) cím 
és egy tetszőleges helyen kijelölt, tetszőleges méretű 
szünet (gap) helyének és értékének megadásával tör
ténhet. A stacking cím megadja azt a mérőpontot, 
amely a felvétel első csatornája lesz. A gap cím az 
első kihagyandó mérőpontot jelöli ki, a gap értéke a 
sorban kihagyandó mérőpontok számát adja meg.

Több terepi vonal esetén a megoldás a felveendő 
összes csatorna számától függ. Ha ez nem haladja 
meg az egy vonalon átvihető, egy LC által fogadható 
csatornák számát, egy különleges terepi egységgel, a 
fent már említett TVE-vei felfűzhetjük a terítési sza
kaszokat, s ezek jelei megfelelően időzítve érkeznek 
az LC-hez. Amennyiben a csatomaszám meghaladja 
az egy LC által fogadható csatornák számát, a köz
ponti egységben több LC szükséges. A maximálisan 
felvehető csatomaszám 2 ms mintavételnél, 4 LC 
esetén 960.

Terepi adatgyűjtőegység (TAE)

Az adatgyűjtéssel szembeni igények és követel
mények alapvetően megváltoztak a telemetrikus 
rendszerekben. A fejlesztésben döntő kérdéssé vált 
a kis méret, súly, kis fogyasztás, a szélsőséges kör
nyezeti feltételeihez való alkalmazkodás, s egyúttal 
a hagyományos nagyberendezéseknél elért műszaki 
színvonal megőrzése.

A terepi adatgyűjtő eszközök csatomaszáma töre
déke a hagyományos berendezésekének, így sok 
áramkört sokszorozni kell a régi megoldásokhoz ké-

Kst, ez és a környezeti követelmények nagymérték- 
n megnövelik az egy csatornára eső árat. Emiatt is 

lényeges kérdés, hogy egy box hány csatorna áram
köreit tartalmazza. A gyakorlatban ez a különböző

164 Magyar Geofizika 33. évf., 4. szám



berendezésekben széles skálán, 1 és 12 között mo
zog. Ezért további meggondolások is szükségesek.

Az egycsatornás doboz fogyasztása a legkisebb, 
akkumulátoros táplálás esetén így lehet a leghosz- 
szabb működési időt biztosítani, vezetékes táplálás 
esetén pedig a legkisebb a szállítandó energia, vi
szont az összcsatomaszámra számított energiaigény 
ekkor a legnagyobb.

Nagy csatomaszám esetén egy box nagy áramforrást 
igényel, ez súly- és méretproblémákat is okoz. A terepi 
működési körülményeket figyelembe véve olyan meg
oldás célszerű, amely legalább egy napi, vagyis 10-12 
órás folyamatos üzemet biztosít (Pl. 12 V táplálás 
esetén 450 mA áramfelvételnél egy 6,5 Ah kapacitású 
akkumlátor 12 órás üzemet biztosít).

A szükséges áramköri sebességek és a boxok csa- 
tomaszáma között is szoros összefüggés van. Ha a 
legkisebb szükséges mintavételi idő 0,5 ms, akkor 
egycsatornás box esetén az erősítésszabályozásra és 
az A/D konverzióra csaknem 500 ps idő jut. Ez lassú, 
de kisfogyasztású áramkörök alkalmazását teszi le
hetővé. Négycsatomás box esetén az egy csatornára 
jutó szabályozási és átalakítási idő kb. 100-120 ps, 
ez még nem igényel nagy működési sebességet, tehát 
fogyasztás szempontjából kedvező megoldás.

A kábelrendszer szempontjából a legelőnyösebb 
az egycsatornás box. Az érzékelők külön kábel nél
kül csatlakozhatnak a boxok analóg bemenetére. A 8 
és 12 csatornás boxok esetén már kissé bonyolult a 
két box közötti kábel, nagyobb mérőpont távolság 
esetén jelfrissítésre is szükség lehet. A mérőpontokat 
a boxokhoz vezető kábel hossza is viszonylag nagy, 
így zavarérzékenyebb a rendszer. A 4 csatornás box 
ebből a szempontból is kedvező kompromisszum. A 
jelátvitel megoldható közbenső erősítés nélkül, 50 
méteres mérőpont távolság esetén a maximális ká
belhossz 75 méter a box és a mérőpont között. A két 
boxot összekötő kábel súlya és mérete még könnyen 
kezelhető.

E meggondolások alapján a STAR-960 rend
szerben terepi adatgyűjtő egység 4 csatornás kivite
lű, természetesen a hozzá készített kábelrendszer 
tartalmazza az 50 méteres mérőpont távolságnak 
megfelelő csatlakozási lehetőségeket is.

Nagyon fontos jellemzője a boxoknak a működési 
hőmérséklettartomány. A hagyományos nagyberen
dezéseknél a környezeti feltételeket szinte korlátla
nul enyhítette a fűthető, ill. hűthető műszerkabin. 
Ezért a működési követelményeket a kommersz, 0 °C 
és 50 °C között működő elemek is kielégítették. A 
terepi körülmények közé kihelyezett dobozokkal 
szemben elsősorban negatív hőmérsékleti irányban 
nőttek a követelmények. A mérsékelt égövi követel
ményeket kielégíti a -25 °C és +65 °C között működő 
egység. Ezt a követelményt még viszonylag olcsó, 
könnyen beszerezhető elemekkel ki lehet elégíteni. 
A -40 °C esetleg -50 °C foktól működő boxok már 
különleges áramkörök beépítését igénylik, s ez csak 
jelentős költségtöbblet árán elégíthető ki.

A széles működési hőmérséklettartomány nem
csak az áramkörökkel szemben támaszt követelmé
nyeket, de a kábelrendszerrel, a box dobozának anya
gával, az akkumulátorral, a csatlakozókkal, a külön
böző tömítésekkel is.

A boxoknál figyelmet kell fordítani a páralecsapó
dás veszélyére is. Ez különösen veszélyeztetheti a

csatlakozókat és a nagyimpedanciájú áramköri pon
tokat. A legjobb védekezés a száraz meleg levegőn 
történő légmentes lezárás, a boxban kis szabad lég
tér, az áramköri lapok védőlakkal való ellátása.

A tele metrikus rendszerekben érdekes újszerű 
probléma a terepi vonal szervezése, ami tulajdonkép
pen a terepi vonalakra kihelyezett boxok vezérlését, 
működtetését, azonosítását jelenti.

Az ELGI rendszerében az összes box azonos fel
építésű, azonosító kódjukat, címüket a vonalban el
foglalt helyüknek megfelelően kapják meg, mint pa
ramétert. Ebben a rendszerben a címzési kód meg
oldja az adatkiadás időzítését is. Ez a kód egy 8 bites 
szó, amely egy számlánc presetelésével beállítja a 
box adatkiadási folyamatának kezdő időpontját. Ter
mészetesen minden box esetén azonos időponthoz, a 
mintavételi parancs vételéhez képest.

Az elmondottaknak megfelelően a boxokban adat
gyűjtéskor a következő folyamat zajlik le:

A box érzékeli a mintavételi parancsot, ekkor a 
kábelvezérlő áramkörök irányt váltanak, a jelek a 
központi egység irányába haladnak, a boxok a távo
labb eső boxok jelét frissítik és továbbítják. A cím
kóddal beállított időben a box kiadja saját adatait a 
központi egységnek, ill. az LC-nek. Az adatkiadás 
végén a box újra irányt vált, s várja az újabb minta
vételi parancsot, vagy egyéb vezérlést. Ezekből kö
vetkezik, hogy a legtávolabbi box adja ki először az 
adatokat.

A címkódot kihasználja a rendszer az adatátvitel 
ellenőrzésére is. A boxok egy paraméter hatására 
adatként a címkódot továbbítják a központi egység
hez, a gép ezeket az adatokat kielemezve ellenőrzi a 
terítés adatátviteli rendszerét.

A telemetrikus rendszerből adódó speciális fel
adatok elemzése után részletesen ismertetjük az 
STAR-960 rendszerében használt boxot.

A box a mellékelt fényképen (3. ábra) látható. Az 
egy ég fontosabb mechanikai méretei:

Súly: 7,8 kg akkumulátorral együtt
Méretek: 212x230x258 mm
Az egyes boxok fontosabb egységeit a követke

zőkben írjuk le:
— kikapcsolható nagyfrekvenciás szűrő az átvi

teli sáv feletti határfrekvenciával, az impul
zuszavarok csökkentésére;

— szimmetrikus, kis zajú, változtatható erősítésű 
előerősítő; pl. 18, 24, 30 vagy 36 dB erősítés
sel. Az erősítések értéke más sorozatot is al
kothat. A zajfeszültség kisebb 0,3 jiV-nál;

— kiiktatható kisfrekvenciás szűrő 24 dB/О me
redekséggel, változtatható (12, 15, 17, 24, 38 
vagy 56 Hz) határfrekvenciával;

— kiiktatható hálózati szűrő 40 dB csillapítással;
— mintavételi (tükörfrekvencia) szűrő 72 dB/O 

meredekséggel. Az egyes mintavételek és ha
tárfrekvenciák:
0,5 ms esetén 500 Hz
1 ms esetén 250 Hz
2 ms esetén 125 Hz 
4 ms esetén 62,5 Hz 
8 ms esetén 31,25 Hz;

— alacsonyszintű multiplexer;
— digitális erősítő: 84 dB dinamikával, 12 dB 

lépésekben szabályoz. Úgy is vezérelhető,
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3. ábra. Az ELGI 4 csatornás telemetrikus adatgyűjtő egysége 
(box)

Fig 3. The remote unit of ELGI for four channels

hogy a jel nagyságától függetlenül a beállított 
0 ,12,24,36,48,60,72 vagy 84 dB erősítéssel 
működjön. Az egység minden mintavételnél 3 
biten, 12, 24 és 48 dB helyértékeken adja ki a 
pillanatnyi erősítést;

— analóg-digitál konverter: az analóg jelből vett 
mintát 15 bites /14 + előjel/ digitális adattá 
alakítja. A 3 erősítés bittel együtt egy csatorna 
egy mintáját 18 bit, egy box egy mintáját 72 
bit adja.

A mintavételezett (digitális) jel útja az adatátviteli 
rendszerig:

— adattárolás. Az egy mintához tartozó adatok 
tárolására két 72 bites tároló szolgál, ezekbe 
mintavételenként felváltva íródik be az infor
máció;

— adatkiadás. Az átmeneti tárolóba beírt adato
kat a következő mintavételi időben, a címkód
nak megfelelő időpontban a két 72 bites tárból 
felváltva, a beírással ellenütemben, soros infor
mációként továbbítja az egység a vonalmeghaj
tó áramkörökhöz. Ebben az egységben az ada
tok elé két „1” értékű bit kerül, ez az információ 
biztonságos felismerését szolgálja;

— adattovábbítás. A digitális jelek a kábelen tor
zulnak, a kábelek csillapítása szakaszonként 
6 dB, így a jeleket frissíteni kell. Ezt a felada
tot a boxokban lévő frissítő áramkörök végzik, 
a beérkező jeleket eredeti szintre erősítve, a 
jelalakot regenerálva adják tovább;

— a boxok vezérlése. A központi egység felől 
érkező soros információt a box párhuzamossá 
alakítja át. Az egység a vezérlést az első 3 bit 
által megvalósított 10  1 kódból ismeri fel. A

kód felismerése esetén a paramétereket a box 
egy memóriában tárolja, a parancsok pedig 
vezérlik a megfelelő áramköröket.

— időjelrendszer. A box időielrendszere egy 
kristály oszcillátoron alapul. Ennek a frek
venciája 8,192 MHz. Az egész adatátviteli 
rendszer aszinkron, a magas alapfrekvencia 
teszi lehetővé a jelek felismerését, frissítését.

Tesztáramkörök

— bemeneti kapcsoló egység. Az előerősítők be
menetelre vagy a kábel mérőpontjait, vagy 
egy belső tesztgenerátort kapcsol. Ez külön- 
kulön a páros ill. a páratlan csatornákra is 
lehetséges;

— tesztgenerátor. A box analóg áramköreinek a 
vizsgálatára szolgál. Beállítható:
- impulzusüzem
- szinuszgenerátor
- frekvencia: 25, 50 vagy 100 Hz
- amplitúdó: 0; 1 pV vagy 65 mV;

— kábel- és feszültségteszt. Ebben az üzemmód
ban a box egy felvételsorozatot készít, mely 
az alábbi feszültséggé alakított jellemzőket 
kapcsolja a box analóg-digitál átalakító beme
netére:
-  a mérőpontokra kapcsolt érzékelők /sorban 

az 1., 2. és 3. majd 4. csatorna/ szigetelése 
és ellenállása;

- a box tápfeszültségei;
- a box belső hőmérséklete;
- páralecsapódás a boxban.

Az ismertetett ellenőrzési lehetőségekkel készített 
felvételek alapján működő programokkal értékelheti az 
észlelő a terítés és az adatgyűjtő egységek állapotát

A telemetrikus adatgyűjtőrendszer egyéb 
felhasználási lehetőségei

Az adatgyűjtő egységek felépítése, kis fogyasztá
sa, könnyen telepíthető eszközt jelent egyéb felada
tok megoldására is. Az egyik kézenfekvő alkalmazá
si lehetőség a már említett figyelőrendszerekben való 
felhasználás. Ezekben gyakran 3 komponenses érzé
kelőket használnak. Ehhez az alkalmazáshoz a rend
szer 4 csatornás doboza nagyon kedvező. A figyelő- 
rendszerekben komoly probléma a tápellátás megol
dása, ennek követelményei az adatgyűjtés folyama
tos vagy kvantált jellegétől függenek. A rendszer 
felhasználásakor nem kell a boxok soros felfűzésé
hez ragaszkodni, tetszőleges párhuzamos és soros 
elrendezési variációk is megvalósíthatók.

Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretném megköszönni ÁDÁM Oszkár 
közreműködését, aki szakértelmével és tapasz
talatával sokat segített a cikk végleges formába ön
tésében.
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