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  ملخص الوصف الفنى

An improved seismic array is provided which has the capability 

to supply to adjacent recording stations simultaneously , the 

seismic array has a plurality of seismic deterctor connection 

points, and a seismic detector is located at each seismic detector, 

connection point, dual weighting of the output of each seismic 

deterctor in the array is achieved by connecting dual resistors to 

the output of each seismic detector, two pairs of wires are also 

provided in the array, and one pair of wires interconnects one 

weighted output of each seismic detector to the first end of the 

array, the second pair of wires interconnects the second 

weighted output to the second end of the array. An amplifier is 

provided for use at either or both ends of the array, and a 

feedback network, including a resistor , is associated with the 

amplifier, the ratio of the value of the resistance in the feedback 

network to the weighting resistor at the seismic detector 

determines the magnitude of the signal appearing at the output 

of the amplifier from the response of that seismic detector, a 

chebychev weighted array is achieved by a proper selection of 

resistor values   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

 لقد جرى تامين نظام زالزالي محسن بامكانة تزويد البيانات الى محطات التسجيل

المجاورة في ان واحد، للنظام الزلزالي عدد وافر من نقاط االتصال الكاشفة 

في كل نقطة اتصال كاشفة زلزالية يتحقق وزن ويقع كاشف زلزالي  الزلزالية،

في النظام عن طريق وصل اجهزة مقاومة مضاعفة  مضاعف لكل كاشف زلزالي

من االسالك في النظام ويصل بالتبادل  بسعه كل كاشف زلزالي، يؤمن ايضا زوجان

زلزالي بالطرف االول من  زوج واحد من االسالك سعه موزونة واحدة لكل كاشف

الموزنة الثانية بالطرف  صل بالتبادل الزوج الثاني من االسالك السعهالنظام ، ي

النظام او في  الثاني من النظام، يجري تامين مكبر لالستعمال في أي من طرفي

نسبة قيمة  كليهما، وشبكة تغذية عكسية، بما فيه اجهزة مقاومة، ترتبط بالمكبر، ان

الزلزالي  لمقاوم الوازن في الكاشفالمقاومة في شبكة التغذية العكسية الى جهاز ا

الزلزالي، تم  تحدد حجم االشارة التي تظهر في سعه المكبر من استجابة ذلك الكاشف

   المقاوم عن طريق االختيار المالئم لقيم...... انجاز نظام موزون من نوع 
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