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Oppfinnelsen angår et apparat for radioaktiv under-

søkelse av borehull, omfattende en sonde som senkes ned i bore-

hullet og som inneholder en detektor for radioaktiv stråling 

og en pulstelleinnretning som mates av detektoren og hvis pulser 

gjennom en kabel tilføres måleutstyr på jordoverflaten. 

Ved grunnundersøkelse i forbindelse med oljeleting, 

basert på pulstelling er det behov for å opprettholde tellehastig-

heten innenfor et forholdsvis smalt område for overføring til jord 

overflaten. Behovet for å minske tellehastigheten fremgår av U.S. 

patentskrift nr. 2,666.146. Telleinnretningene som er anvendt i 
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det tilfellet har forhåndsbestemt tellehastighet og som ikke 

kan -endres utenfra. 

Hensikten med oppfinnelsen er derfor å tilveiebringe en 

elektronisk styreinnretning som kan innstille telleinnretningene. 

på en bestemt tellehastighet og endre denne hvis ønskelig ved hjelp 

av enkle signalpulser fra'jordoverflaten. På denne måte kan telle-

innretningene innstilles nede i borehullet fra overflaten samtidig 

som styreinnretningen er kompakt og pålitelig. 

Dette oppnås ifølge oppfinnelsen ved at pulstellerinn-

retningen for å muliggjøre endring av telleskala består av et an-

tall pulsteTlere og en skalavelger med et antall' portkretser som 

er fo.rbundet med utgangen fra hver sin teller, og organer som ved 

hjelp av styrepulser som tilføres gjennom kabelen og styrer port-

kretsene på sådan måte at de blir ledende bare én av gangen, 

hvilke organer omfatter e.t antall serieforbundne binære kretser • 

som tilføres styrepulsene og som hver har to utganger som er for-

bundet med portkretsene i forutbestemte kombinasjoner. 

I det tilfellet hvor styreinnretningen er anordnet i en 

sonde for radioaktiv grunnundersøkelse som er forbundet med 

jordoverflaten ved en lang kabel, omfatter portkretsene for-

trinnsvis et antall OG-portkretser med flere innganger, av hvilke 

en er forbundet med en av de seriekoplede telleinnretninger, at 

de binære flip-flop-kretser er seriekoplet og har to utganger som 

er forbundet med ytterligere innganger i OG-portkretsene for å 

tilveiebringe den forhåndsbestemte kombinasjon av signaler til 

disse, og at den første av de seriekoplede flip-flop-kretser er 

forbundet med kabelen for tilførsel av styresignaler til flip-

flop-kretsene. 

Med fordel kan det i forbindelsen mellom kabelen og den. 

første flip-flop-krets være anordnet et selektivt filter og en 

styresignalformer. 

Telleinnretningene kan også omfatte en ekstra rekke bi-

nære flip-flop-kretser for suksessivt å minske tellehastigheten 

med en faktor 2. 

Et utførelseseksempel på oppfinnelsen skal forklares 

nærmere under henvisnlng til tegningen, som viser et blokkskjema 

for en elektronisk styreinnretning ifølge oppfinnelsen i forbind-, 

eise med en sonde for radioaktiv grunnundersøkelse som er for-

bundet med jordoverflaten ved en lang kabel. Sonden leverer sig-
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nåler i form av pulser som tilkijennegir karakteristiske' data ved 

jordformasjonene som måler. 

Tegningen viser en slik sonde 10 hvis utgangssignaler 

skal telle og har forskjellige pulsrepetisjonsfrekvenser» Pulsene 

fra sonden 10 tilfores gjennom en ledning 11 til en forste telle-

innretning 12 i form av en binær flip-flop-krets. I-utforelses-

eksemplet er seks slike telleinnretninger 12-17 seriekoplet. 

Fra hvert trinn av de seriekoplede telleinnretninger 

12-17 forer-en utgangsledning 21-26. Dette muliggjor forskjellige 

telleinnretninger. for tellehastigheten. Antallet utgangssignaler 

pr. tidsenhet kan derfor minskes selektivt etter 6nske. Hver telle-

innretning minsker tellehastigheten med en faktor 2. Det skal be-

merkes at seiv om det-i utforelseseksemplet bare er vist seks for-

skjellige telleinnretninger kan det være mange flere hvis finskelig 

ved tilkopling av ytterligere.binære flip-flop-kretser i seriefor-

bindelsen. 

Alle -de bestanddeler somer vist på tegningen befinner 

seg i selve sonden. Sonden senkes i borehullet og er anordnet i 

enden av kabelen som har en jordet skjerm 29 og en koaksialt an-

ordnet leder 30 som er forbundet med en tilkoplingsenhet 31. Til-

koplingsenheten 31 inneholder elektriske kretser /som forbinder ut-

gangen av sonden med kabelen 29 for overforing til overflaten. 

Parallelt med tilkoplingsenheten 31 er forbundet et lavpassfilter 

34 for krafttilførsel til sonden» Det skal bemerkes at kabelen 

kan være meget lang f.eks. opp til 6,'5 km. 

Fra 1-avpassfilteret' 34 forer en ledning 35 til et filter 

36 som er avstemt ved en .bestemt.frekvens. 'Filteret 36 er for-

trinnsvis en '.LC-.seri.eresonanskrets med -en resonansfrekvens på 

f.eks. 1600 ell-er 3-200-H-z. Dette-er for å sikre .passering bare 

;av styresignaler. for innstilling av telleinnretningene. 

fitter .filteret 36 er-.anordnet en emitt.erfSlger 39 som 

mater -en diff.erensi.alforsterker 40 somigjen mater en differensial-

trigger 41. 'Et v.ekselstromstyresignal som passerer filteret 36 

omformes til en likespenning hvis nivå har et lineært forhold til 

amplituden av styresignålen-e. Stigetiden for .likestromnivået 

ved oniformingen -er ca. 50 millisekunder. 

"Differensiåltriggeren 41 har en forsterkning på ca. 

100.000 slik at utgangssignalet har en stigetid på 0,5 mikrosekunder. 

Av hensyn til de binære flip-flop-kretser som folger etterpå, går 
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signalet i negativ retning. Det foreligger således en endring 

fra 20 volt til 13 volt som antydet med 42 på tegningen. Et 

slikt steilt negativt signal leveres fra differensialtriggeren 

41 hver gang den får et inngangssignal som overskrider et bestemt 

nivå, i dette tilfellet 3 volt. 

For valg av en spesiell telleinnretning, dvs. en led-

ning 21-26, er det anordnet et antall OG-portkretser 44-49 hvis 

forste inngang er forbundet med hver sin av ledningene 21-26. 

Alle OG-portkretsene 44-49 har en utgang som er fort til en inn-

gang i en ELLER-portkrets 52« Utgangen fra ILLER-portkretsen 52 

er fort til sonden 10 via en ledning 53- Det skal bemerkes at 

denne ledning kan inneholde en pulsformede multivibrator (ikke vist) 

for regenerering av signaler som skal overfores via kab&.' 

Valget av .en spesiell telleinnretning bestemmes av en av 

OG-portkretsene 44~49 som er ledende på et bestemt tidspunkt. 

Eller med andre ord, valget skjer ved å bestemme hvilken OG-port-

krets som tilfores signalet på alle innganger i tillegg til inn-

gangssignal på de binære flip-flop-kretser 55-57. 

Foruten.den forste inngang som er forbundet med hver 

sin av ledningene 21-26 har OG-portkretsene 44-49 tre innganger 

som er forbundet i forhåndsbestemt kombinasjon med utgangssignal-

ene fra de tre binære flip-flop-kretser 55~57» Det skal bemerkes 

at disse tre binære flip-flop-kretser er forbundet i serie i form 

av en binær teller. Den forste flip-flop-krets 55 er med sin 

inngang gjennom en ledning 60 forbundet med differensialtriggeren 

41. En puls vil derfor påvirke denne binære teller (flip-flop-

kretsene 55—57) hver gang et styresignal av den. ovenfor nevnte 

frekvens opptrer i kabelen. 

For hver puls på ledningen 60 vil flip-flop-kretsene 

bringes fra en bistabil tilstand til den andre og ved neste puls 

tilbake igjen til den forste bistabile tilstand. Samtidig og med 

tilbakevendingen, vil hver flip-flop-krets samtidig frembringe et 

utgangssignal. Det forste inngangssignal vil bringe flip-flop-

krets en 55 til den andre bistabile tilstand. Når den neste puls 

mottas av flip-flop-kretsen 55 > denne vende tilbake til den . 

forste bistabile tilstand, og samtidig frembringe et utgangssig-

nal på ledningen 63 til inngangen i den neste flip-flop-krets 56. 

Folgelig vil flip-flop-kretsen 56 bli bragt til den andre bistabile 

tilstand. Dette vil så fortsette slik at den tredje puls bringer 
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flip-flop-kretsen 55 n°k e n gang "til den andre bi stabile til-

stand og den fjerde puls vil bringe flip-flop-kretsen 55 til-

bake igjen til den forste bistabile tilstand og samtidig bringe, 

flip-flop-kretsen 56 tilbake til den forste bistabile tilstand. 

Flip-flop-kretsen 56 vil gjennom ledningen 64 bringe flip-flop-

kretsen 57 til den andre bistabile tilstand. 

De tre flip-flop-kretser 55>5^,57 kan derfor innta en 

.av åtte forskjellige kombinasjoner av utgangssignaler som tilfores 

de tre ytterligere innganger i OG-portkretsene 44-49• 

Hver av flip-flop-kretsene 55-57 har to utganger som 

avvekslende har et bestemt signalnivå. Folgelig kan et slikt 

signalnivå representere forberedelsessignal eller sperresignal for 

OG-portkretsene 44-49- Som det fremgår av tegningen anvendes seks 

av de åtte forskjellige kombinasjoner i en og bare en av OG-port-

kretsene 44-49 somforberedelsessignal samtidig på alle de tre ytter-

ligere innganger. Folgelig vil en forhåndsbestemt OG-portkrets 

være ledende ved tilforsel av et bestemt antall styresignaler fra 

jordoverflaten. I to kombinasjoner av utgangssignaler som.leke 

er anvendt, ligger ved siden av hverandre i rekken av åtte styre-

signaler for å oppnå et referansepunkt for å bestemme hvilken av 

de seks kombinasjoner som hersker nede i borehullet til enhver 

tid. 

Det er klart-at mange forskjellige kretselementer kan 

anvendes i det viste utforelseseksempel. Det er f.eks. flere . 

kjente kretser som kan representere flip-flop-kretsene 55-57 og 

telleinnretningene 12-17. samme måte kan emitterfolgeren 39, 

differensialforsterkeren 40 og differensialtriggeren 41 av vilkår-

lig utforelsesform. Yidere kan OG-portkretsene 44-49 og ELLER,.-

portkretsen 52 ba vilkårlig utformning og likesom flip-flop-

kretsene være integrerte kretser. 
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1. Apparat for radioaktiv undersøkelse av borehull, 

omfattende en sonde som senkes ned i borehullet og som inne-

holder en detektor for radioaktiv stråling og en pulstelle-

innretning som mates av detektoren og hvis pulser gjennom 

en kabel (29) tilføres måleutstyr på jordoverflaten, 

k a r a k t e r i s e r t v e d at pulstellerinnretningen 

for å muliggjøre endring av telleskala består av et antall 

pulstellere (12-17) og en skalavelger med et antall portkretser 

(44-49) som er forbundet med utgangen fra hver sin teller, 

og organer som ved hjelp av styrepulser som tilføres 

gjennom kabelen (29) og styrer portkretsene på sådan måte 

at .de blir ledende bare én av gangen, hvilke organer omfatter 

et antall serieforbundne binære kretser (55-57) som tilføres 

styrepulsene og som hver har to utganger som er forbundet med 

portkretsene i forutbestemte kombinasjoner. 

2. Apparat ifølge krav 1, k a r a k t e r i s e r t 

v e d at portkretsene er OG-portkretser (44-49) som hver har 

flere innganger, at hver teller (12-17) er forbundet med en 

inngang i den tilhørende OG-portkrets, at de binære kretsers 

(55-57) utganger er forbundet med de øvrige inngarger i OG-

portkretsene, og at den første (55) av de binære kretser er 

forbundet med kabelen (29) ved hjelp av forbindelsesorganer 

(33-36, 39-^1, 60). 

3. Apparat ifølge krav 2, k a r a k t e r i s e r t 

v e d at forbindelsesorganene omfatter et selektivt filter 

(36) og organer (39-^1) for forming av styrepulsene før de 

tilføres de binære kretser. 

4. Apparat ifølge krav 2 eller 3, k a r a k t e r -

i s e r t v e d at pulstellerne (12-17) omfatter et antall 

binære kretser for suksessiv minsking av tellefrekvensene 

med en faktor to. 
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