
کاربرد:

مطالعات ژئوتکنیک بر بستر جاده ها 
شناسایى تاسیسات زیرسطحى 
مطالعات باستان شناسى 
شناسایى اشیاء مدفون 

خدمات GPR و مطالعات زیرسطحى 

رادار نفوذي زمین (GPR) یک روش ژئوفیزیکى و با 

قدرت تفکیک باال مى باشد. این روش با ارسال امواج  با 

فرکانس هاى مختلف بـه درون زمین و دریافت امواج بازتابى حاصل، 

به آشکارسازي و شناسایى ویژگى هاى ساختارهاي مدفون در درون زمین مى پردازد. 

در راستاى انجام مطالعات زیرسطحى، شرکت پیشگام تجهیز با فراهم نمودن تیمى از کارشناسان خبره و تجهیز در راستاى انجام مطالعات زیرسطحى، شرکت پیشگام تجهیز با فراهم نمودن تیمى از کارشناسان خبره و تجهیز 

گروه به دستگاه هاى مدرن از کمپانى هاى معتبر، در این مسیر گام نهاده است. با تکیه بر نیروى انسانى مجرب و 

تجهیزات مدرن با امکانات متنوع، عالوه بر انجام پروژه هاى معمول، طراحى و پیاده سازى پروژه هاى خاص نیز 

امکان پذیر گردیده است. شناسایى تاسیسات زیرسطحى، شناسایى و تفکیک الیه هاى زمین و ارزیابى کیفى 

زیرسازى معابر از جمله خدمات معمول قابل ارائه مى باشند. از کاربردهاى اختصاصى مى توان به مطالعه تنه و ریشه 

درختان، مطالعات باستان شناسى و سفارشى سازى تجهیزات جهت نصب بر روى اتومبیل به منظور اسکن جاده ها،  

    راه آهن و فرودگاه اشاره نمود. عالوه بر این امکان تلفیق روش GPR با سایر روش هاى ژئوفیزیکى از جمله روش    با سایر روش هاى ژئوفیزیکى از جمله روش   

            ژئوالکتریک و لرزه نگارى فراهم بوده که دسترسى به نتایج دقیق تر با ضریب اطمینان باالتر را  

              ممکن مى سازد. با توجه به تجهیزات متنوع و پشتوانه پرسنل متخصص، مطالعات     

                                  زیرسطحى خود را با اطمینان به ما بسپارید... 

تجهیزات سبک و قابل حمل 

گستره وسیعى از تجهیزات 

طراحى و استفاده در زمینه هاى مختلف 

سفارشى سازى تجهیزات جهت کاربردهاى ویژه 

Line trac با GPR تلفیق اطالعات
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 تجهیزات و امکانات: 
• دستگاه GPR مدل Ulity Scan ساخت شرکت GSSI آمریکا 
• دستگاه GPR مدل Ulity Scan DF ساخت شرکت GSSI آمریکا 

2- ارزیابى کیفى تنه درختان 

معدن 

1- مطالعات آلودگى خاك و هندسه انشار آلودگى 

3- اسکن ریشه درختان 

1- شناسایى تاسیسات شهرى مدفون 

2- شناسایى کانال ها و فضاهاى خالى 

3- مطالعات زمین لغزش 

1- ارزیابى کمى و کیفى بتن 

2- ارزیابى زیرسازى جاده ها 

محیط زیست 

ژئوتکنیک 

مهندسى 
 عمران 

1- ارزیابى کیفیت توده سنگ در سنگ هاى ساختمانى جهت بهینه سازى استخراج 

09121025229
021-88634954
021-88638435

www.ptbi.ir
info@ptbi.ir
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