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 مقدمه

تکنولوژی روز دنیا توسط استفاده از  نگاری بارزهلهای به منظور انجام پروژه SPSEISwدستگاه لرزه نگاری 

راهنما به منظور ارائه ساختار فنی و  دستورالعملطراحی و ساخته شده است. این  پیشگام تجهیز بنیانشرکت 

  تالیف شده است.  Spseis-wهای نوین و تخصصی دستگاه ژگیویبیان 

 

 Spseis-wنگاری دستگاه لرزه

 

 

 Spseis - 12نگار دستگاه لرزه – 1شکل 

نگاری با استفاده از تکنولوژی روز دنیا های لرزهبرداری در عملیاتجهت داده SPSEISwنگاری دستگاه لرزه

بسیار زیاد در های بارز این دستگاه ابعاد کوچک، وزن کم، و در عین حال قابلیت ساخته شده است. از ویژگی

باشد. در فرآیند ساخت، این دستگاه چندین مرحله کنترل کیفیت داده شامل تحلیل نگاری میهای لرزهبرداشت

فرکانسی داده، تست جبهه موج و تست کیفیت زمانی تریگرینگ و ثبت داده با موفقیت طی شده است. ترمینال 

ت و قابلیت اتصال به هر لپ تاپ و یا تبلت مجهز به اس WiFiخروجی این دستگاه برای ثبت و نمایش داده ها 
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WiFi ای استفاده کرد. علاوه بردرون گمانه سطحی و نگاریتوان برای عملیات لرزهرا دارد. از این دستگاه می 

سخت افزاری این دستگاه  هایویژگی ها نیز از دیگرچند مرحله ای دادهتقویت وجود انواع فیلترهای سخت افزاری، 

 . باشدمی

 

    Spseis-wمشخصات الکترونیکی و سخت افزاری دستگاه 

 Number of recording channels:  4   

 Frequency recording range:  5 - 4600 Hz  

 Analog anti-aliasing filter options:  250, 500, 1000 Hz 

 Sampling interval options:  32, 64, 125, 250, 500, 1000 or 2000 µs  

 Analog to Digital resolution:   24 bit                                                   

 Hardware gain options:  24,36,48,60 db 

 Maximum recording data length:  Up to 16384 samples  

 Pre-trigger delay:  Up to 4096 samples  

 Stacking:  up to 999 times, 32 bit  

 Input impedance:  20 K Ω/0.05 F   

 Interface:   Wifi 

 Power requirement:   DC12V, 2A (Max)   

 Internal power supply 

 Delay:  ±100 ms in 1ms increments   

 Memory freeze:  allow selective stacking of weak channels.  

 Operation system:  windows 8, 10  

 Operation with any laptop or tablet 

 Data format:  SEG-2, TXT 

 Warranty:  Two years  

 Line testing: Real time noise monitoring, Geophone connection test 
 Triggering:  digital contact, analog Input 

 Max input signal:  500 mv p-p Specifications                                                                       
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   Spseis-wمشخصات ظاهری و ترمینال های دستگاه 

 

 

 به همراه تجهیزات وابسته Spseis – 3نگار دستگاه لرزه – 2شکل 

 

  (Power)منبع تغذیه دستگاه   سوکت

بوده و همزمان قابلیت اتصال باتری خارجی را نیز  ولت 12مجهز به یک باتری داخلی با ولتاژ  Spseisتگاه دس

شارژر جهت شارژ نمودن  .شوداستفاده میخارجی یا باتری  شارژر برای اتصال Powerاز سوکت . باشددارا می

د، با پذیر نباشی استفاده از باتری داخلی امکانگیرد. چنانچه بنا به هر دلیلباتری داخلی مورد استفاده قرار می

  توان دستگاه را روشن نمود.اتصال کابل باتری خارجی به این سوکت، می

 (Trigger) دستگاه  سوکت تریگر

 5غذیه یک منبع ت شود. برای ایجاد فرآیند تریگریبرداری به دستگاه اعلام میاز طریق این سوکت پیغام آغاز داده

شوند. با سیم خروجی از این پورت به پتک و صفحه فلزی متصل می 2ولتی درون دستگاه تعبیه شده است. 
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 LEDشود. با ایجاد تریگرینگ برداری صادر میشود و فرمان آغاز دادهبرخورد پتک به صفحه فلزی مدار بسته می

چنین قسمت تریگر دستگاه قابلیت اتصال سنسور ژئوفون و هم شود.تعبیه شده متناظر بر روی دستگاه روشن می

 یا هامر سوییچ را نیز دارا می باشد. این نوع سنسورها در دسته آنالوگ قرار دارند.

 های دستگاه ایزولهولت از سایر قسمت 1511باشد و از نظر الکتریکی تا ولت می 5تذکر: ولتاژ خروجی تریگر 

ال پیدا باشد اتصای تریگر بصورت ناخواسته با یک کابل خارجی که دارای ولتاژ میهچه کابلباشد، یعنی چنانمی

 باشد.ولت می 1511شود. مقدار حداکثر این ولتاژ خارجی تا کنند، آسیبی به دستگاه وارد نمی

 

 (Geophone) یا کابل لرزه نگاری پورت داده برداری جهت اتصال به سوند

 رد.گیدرون گمانه از طریق کابل مورد استفاده قرار می ژئوفون سطحی یا هایاین پورت برای اتصال به گیرنده
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 دستورالعمل اپراتوری
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 SPWAREافزار کامپیوتری  نرم

گیرد. بدین منظور دستورالعمل اپراتوری به صورت صورت می SPWAREبرداری بوسیله نرم افزار عملیات داده

برداری و نمایش های دادهیمات پارامترظن نرم افزار جهت تنشود. ایمنوهای نرم افزار انجام میهمزمان با آموزش 

 شود.نگاری استفاده میهای برداشت شده در یک عملیات لرزهسازی دادهخیرهذو 

 

 

 صفحه اصلی نرم افزار -3شکل 

 نصب نرم افزار

باشد. در صورتی که فایل نرم را دارا می windows 8قابلیت نصب بر روی سیستم عامل  SPWAREنرم افزار 

تغییر داد. به منظور نصب  exe.باشد در ابتدا بایستی پسوند فایل را بصورت  dat.افزار بصورت متنی و با پسوند 

( کپی نموده سپس فایل C)ترجیحا مستقیم در درایو را در مسیر دلخواه  SPWAREنرم افزار پوشه 

SETUP.exe کند.کنیم. پس از نصب، برنامه قابلیت اجرایی پیدا مییرا اجرا م 
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 صفحه اصلی 

که  تهای مختلفی تشکیل شده اسشود. این صفحه از بخشپس از اجرای نرم افزار صفحه اصلی نمایش داده می

 عبارتند از:

 گردد.: به منظور تعریف پروژه جدید از این منو استفاده میprojectمنوی 

 باشد.: کلیه عملیات برداشت و تنظیمات مربوطه به آن از طریق این منو امکان پذیر میAcquisitionمنوی 

: این منو از دو بخش تشکیل شده است. یک بخش مربوط به تنظیمات محیط نرم افزار بوده و settingمنوی 

 باشد.بخش دیگر مربوط به تنظیمات نمودار سیگنال می

Aboutشود و توضیحاتی در مورد موارد حقوقی نرم افزار، شرکت ای باز میحه: با کلیک بر روی این گزینه صف

 دهد.سازنده و ... ارائه می

 گیرد.: این آیکن به منظور خروج از نرم افزار و بستن آن مورد استفاده قرار میpowerآیکن 

 گردد.در ادامه، منوهای ذکر شده در بالا معرفی می

 :settingمنوی 

 باشد:ش میاین منو شامل دو بخ

Start +theme: گردد. با توجه به شرایط محیطی از این بخش به منظور تنظیمات محیط نرم افزار استفاده می

این امکان وجود دارد تا تغییراتی را متناسب با شرایط  گیرد با استفاده از این منوبرداری در آن صورت میکه داده

 موجود انجام داده و برداشت در شرایطی مناسب انجام شود. این منو از شش بخش تشکیل شده که عبارتند از:

Background: ظیم ینه قابل تنزگیرد. این گاین گزینه جهت تغییر رنگ محیط نرم افزار مورد استفاده قرار می

جام می شود از حالت انی که برداشت در شرایط آفتابی انباشد. معمولا زممی darkو  lightحالت  بر روی دو

dark گردد.فاده میاست 

High contrastی گردد. معمولا در شرایط: به منظور افزایش کنتراست محیط نرم افزار از این گزینه استفاده می

 توان به منظور وضوح بالاتر از این گزینه استفاده کرد.شود میها زیر آفتاب شدید انجام میکه برداشت
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Accent color: 

Run virtual keybord automatic : در زمان تعریف پروژه ، همچنین ایجاد فایل برداشت، یادداشت برخی

توان از صفحه کلید به صورت سخت افزاری باشد. در این صورت هم میتوضیحات و... احتیاج به صفحه کلید می

استفاده نمود و یا بوسیله این گزینه از صفحه کلید مجازی استفاده نمود. به منظور استفاده از صفحه کلید مجازی 

 قرار گیرد. onبایستی این گزینه در حالت 

Clock styleت. به همین منظور در های ژئوفیزیکی از اهمیت بالایی برخوردار اس: مدیریت زمان در برداشت

 توان ساعت نرم افزار را به صورته اصلی نرم افزار یک ساعت در نظر گرفته شده است. از طریق این گزینه میحصف

digital  وanalog باشدتنظیم کرد. تنظیم زمان ساعت نرم افزار بر اساس تنظیمات تبلت می. 

Reset To Factory Setting ردد.گبه تنظیمات پیش فرض نرم افزار استفاده می: از این گزینه جهت بازگشت 

 

 

 پنجره تنظیمات محیط نرم افزار -4شکل 
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Chart style: 

 .گیرد و از پنج قسمت تشکیل شده استاز این بخش به منظور تنظیمات نمودار سیگنال مورد استفاده قرار می 

 Clip signal: 

 Screen cursor: 

Colors: 

Wiggle signal: 

Polarization: 

 

 

 پنجره تنظیمات سیگنال -5شکل 
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 :Wi-Fiنوار نمایشگر 

قرار دارد. در این نوار، در گوشه سمت چپ وضعیت   Wi-Fiحیط نرم افزار نوار نمایشگر وضعیتدر قسمت پایین م

باط افزار ارتدهد. در صورتی که دستگاه به درستی با نرم برقراری ارتباط بین دستگاه و نرم افزار را نمایش می

شود. در گوشه سمت راست این نوار آنتن نمایش داده می "The Wi-Fi Not Found"برقرار نکرده باشد پیغام 

Wi-Fi شود.باتری تبلت و ساعت )تنظیم شده بر اساس ساعت تبلت( نمایش داده می 

 ود.شوار نمایش داده میهمچنین به هنگام اتصال دستگاه به نرم افزار وضعیت باتری دستگاه نیز در همین ن

 

 Wi-Fiنوار نمایشگر -6شکل 

 (:New Projectتعریف یک پروژه جدید )

برداشت  توان فایل)البته از طریق این منو می برداری ابتدا بایستی یک پروژه جدید تعریف گرددقبل از شروع داده

 است که عبارتند از: های مختلفیاین منو دارای بخش ا در پروژه دیگر نیز ذخیره کرد(.داده ر

 pathگردد.: بوسیله این بخش مسیری که فایل پروژه قرار است در آن ذخیره شود تعیین می 

 Select project نام فایلی که از گزینه :path شودانتخاب شده در این محل نمایش داده می. 

 Receiver Locationورت می گیرد : مختصات مکانی )طول و عرض جغرافیایی( مکانی که برداشت ص

 .گردددر این مکان وارد می

 Operator Name.محل نام اپراتور : 

 Location Nameشود.نجام میبرداری در آن ا: نام محلی که عملیات داده 

 Note of project :داده اضافه نمود. این توضیحات توان به فایل اتی را میاین قسمت توضیح در

شرایط گل حفاری، مشکلات احتمالی و..... باشد.  گمانه،ضعیت تواند شامل شرایط داده برداری، ومی

 دست آمده کمک نماید.ههای بتواند به تفسیر دادهاستفاده از این اطلاعات می
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 پنجره ایجاد یک پروژه جدید -7شکل 

 Run virtualهایی که نیاز به وارد کردن اطلاعات باشد در صورتی که گزینهدر این منو هم در موقعیتنکته: 

keybord automatic  در منوی تنظیمات در حالتon  قرار داشته باشد، صفحه کلید مجازی بطور خودکار

 شود.نمایش داده می

 :Acquisitionمنوی 

باشد. در ابتدا بایستی از طریق با استفاده از این منو امکان پذیر می SPWAREبرداری در نرم افزار عملیات داده

شویم. این منو شامل  Acquisitionل برداشت مورد نظر انتخاب شود و پس از آن وارد منوی فای Projectمنوی 

ها باشد که در ادامه به تشریح آنمی وsignal channel و Hardwar Setting ، Trigger سه زیر منوی

 پردازیم.می

 :Hardwar Setting منوی

از این منو به منظور تنظیمات برداشت داده مورد استفاده قرار گرفته و از چهار بخش تشکیل شده است که عبارتند 

که در ادامه به تشریح عملکرد هر یک از  Channels Gainو  Filters ،Trigger Sensitivity ،Timingاز: 

 پردازیم.ها میاین بخش
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 و تنظیمات مربوط به آن. Hardware settingمنوی  -8شکل 

Filters 
رد. برای های نویز را فیلتر کتوان سیگنالگیرد. در این بخش میاین بخش به منظور تنظیم فیلتر مورد استفاده می

فیلتر کرد. این ابزار  High Cutهرتز را از طریق گزینه  251های با فرکانس بالای توان سیگنالاین منظور می

اشد. همچنین به منظور حذف بهرتز را دارا می 2111هایی با حداکثر فزکانس سیگنالقابلیت فیلتر کردن 

توان استفاده کرد. با استفاده از این گزینه می Low Cutتوان از گزینه هایی با فرکانس کم میسیگنال

 هرتز را فیلتر کرد. 251تا 11هایی با فرکانس بین سیگنال

توان از گزینه زدیک کابل فشار قوی برق باشد، به منظور حذف اثرات آن میها در نگیریدر صورتی که اندازه

Notch کند.هرتز را فیلتر می 51هایی با فرکانس استفاده گرد. این گزینه سیگنال 

توان با انتخاب فیلتر کمتر باعث کاهش نویز در سیگنال شد و بالعکس. هایی که نویز زیادی وجود دارد میدر مکان

ف چه سیگنال با انتخاب فیلتر تضعیگردد، چنانیگر انتخاب فیلتر تا حدی باعث تضعیف سیگنال میاز طرف د

 توان با افزایش گین شدت سیگنال را افزایش داد.گردد می
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 تنظیمات فیلتر-9شکل 

 

Trigger Sensitivity 

باشد قابل تنظیم می 111تا  1بین تریگر  گردد. حساسیتاز این گزینه به منظور تغییر حساسیت تریگر استفاده می

 توان با جا به جا کردن نشانگر آن را تغییر داد.که می
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 تنظیم حساسیت تریگر. -11شکل 

 

Timing 

 که عبارتند از: تگردد و شامل سه بخش اسبرداری استفاده میاز این گزینه به منظور تنظیمات زمانی داده

Sample گردد. بازه زمانی، زمانی است که بازه زمانی ثبت سیگنال استفاده می: از این گزینه به منظور تنظیم

یابد. حداقل این گردد و تا زمان تعیین شده توسط این گزینه ادامه میآغاز می delayپس از سپری شدن زمان 

 باشد.میلی ثانیه می 11زمان 

 یکسان باشند، Sampleشوند باید دارای زمان می  stack هایی که با یکدیگر traceکه تمامی ییتوجه: از آنجا

 اجتناب گردد. Sample لذا تا پایان یک داده برداری، از تغییر دادن زمان 

Delay 

قابل تنظیم  ms111تا  1کند. مقدار این عدد از ی زمانی شروع تریگر تا زمان دریافت سیگنال را مشخص میبازه 

تواند دارای مقادیر مثبت و منفی باشد. مقادیر منفی بدین معنی است  لازم به ذکر است که این عدد می باشد.می

 که قبل از شروع داده برداری، ذخیره سازی اطلاعات شروع خواهد شد.

تواند با استفاده از این گزینه زمانی را تعیین نموده تا داده زیاد باشد کاربر میفواصل چشمه تا ژئوفون که زمانی

 شروع شود.برداری پس از این زمان 
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یکسان باشند، لذا تا   delayشوند باید دارایمی stack هایی که با یکدیگر traceتمامی : از آنجائی که توجه

  newباید قبل از فشردن کلیدdelay  اجتناب گردد. همچنین delayبرداری از تغییردادن پایان یک داده

 )پیکربندی حافظه جهت برداشت جدید( تنظیم گردد.

Sample Interval فواصل زمانی ثبت هر پالس از طریق این گزینه امکان پذیر است. این زمان بصورت پیش :

 میکرو ثانیه تنظیم شده است. 267فرض بر روی 

 

 تنظیمات زمانی داده برداری.-11شکل 

 

Channels Gain 
شدت سیگنال دریافتی گیرد. چنانچه مورد استفاده قرار می geophoneبرای تغییر شدت سیگنال دریافتی از 

دت ش توان شدت آن را افزایش داد. باید دقت شود که با افزایش گین،با استفاده از این گزینه می ضعیف باشد،

قیاس تنها مscale  ولی در حالت تغییر شود،شدن و ورود به کامپیوتر افزایش داده می digitizeسیگنال قبل از 

کند به شود و شدت سیگنال تغییری نمیبه کامپیوتر تغییر داده میل اطلاعات نمایش پس از برداشت و انتقا

افزاری ، یک عمل نرمscaleعبارت دیگر تغییر گین، شدت سیگنال را به صورت سخت افزاری تغییر داده ولی تغییر 

 بوده که تنها بر روی نمایش سیگنال تاثیرگذار خواهد بود.
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 تنظیم شدت گین کانال های مختلف-12شکل 

Trigger: 

گردد. برداری از طریق این منو شروع می، دادهHardware Settingپس از انجام تنظیمات لازم از طریق منوی 

را ایجاد کنیم و پس از  هفایل پروژ Projectبرداری باید از طریق منوی بایستی توجه داشت که قبل از شروع داده

 م.پردازیها میهای مختلفی تشکیل شده است که به تشریح آنآن وارد منوی تریگر شویم. این منو از گزینه

  گین بر حسب دسی بل شدت تقویت

1558 24 1 

6351 36 2 

25152 48 3 

1111 61 4 
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 نمایی از منوی تریگر و بخش های مختلف آن -13شکل 

  Add newآیکن

باز  New fileآیکن این گزینه پنجره گردد. با فشردن از طریق این گزینه یک فایل برداشت جدید ایجاد می 

های مختلفی تشکیل از گزینه  Fileتشکیل شده است. بخش  Noteو  Fileگردد. این پنجره از دو بخش می

 پردازیم.ها میشده است که به تشریح آن
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 پنجره تنظیمات مربوط به یک برداشت جدید و انتخاب جهت ضربه. -14شکل 

 

Name باشد.شود و قابل تغییر مینام فایل داده نمایش داده می: در این قسمت 

Sample Depthمختص گردد: از طریق این گزینه عمق نمونه برداری بر حسب متر به نرم افزار معرفی می( .

  نگاری درون چاهی(عملیات لرزه

Sample Directionنگاری عمومی ات لرزهچنانچه عملی گردد.: بوسیله این گزینه جهت داده برداری انتخاب می

انتخاب گردد. این بدین معنا است که جهت خاصی در عملیات لرزه نگاری مد  Noneمد نظر باشد باید گزینه 

شود. بدین منظور در آزمایش دان هول در یک عمق مشخص در سه جهت برداشت انجام می نظر نبوده است. ولی

گردد. برای هر ( توسط چکش ایجاد میLeftچپ )( و Right(، راست )Verticalموج در سه جهت عمودی )

  ها بایستی یک فایل جدید ایجاد گردد و از طریق این گزینه جهت برداشت انتخاب گردد.یک از این برداشت

Auto Direction Changeر فایل جدید جهت برداشت تغییر : در صورت روشن بودن این گزینه با ایجاد ه

برداری بصورت منظم انجام شده و از بروز خطا شود که در هر عمق دادهباعث می کند. استفاده از این گزینهمی

 نگاری درون چاهی()مختص عملیات لرزه کند.جلوگیری می

Shut Distanceتوان در این محل یادداشت کرد.: فاصله چشمه موج تا محل چاه را می 
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Solution Nameپروفیل یا این نام شامل نام  شود.یش داده میگردد نما: در این محل نام فایلی که ذخیره می

. قابل ذکر BH9-32V.SG2عنوان مثال:  هباشد. بو جهت برداشت می یا فاصله چشمه ، عمق برداشتگمانه

 است که این گزینه به صورت خودکار ایجاد شده و مستقیما قابل ویرایش نمی باشد.

Note 

توضیحاتی در مورد داده مورد محل چشمه موج و همچنین  توان مختصاتمی new fileدر این بخش از پنجره 

 و ... را ثبت کرد.نظر 

 

 

 منوی ثبت توضیحات مربوط به هر برداشت -15شکل 

 

  Open file:آیکن 

ل شود. فرمت قابهای ذخیره شده بر روی هارد دیسک استفاده میاز این گزینه برای نمایش و بازکردن مجدد فایل

 باشد.می seg2نمایش برای این گزینه فرمت 
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 :Saveآیکن  

گیرد. بعد از هر برداشت تا قبل ها داخل فایل بر روی هارد دیسک مورد استفاده قرار میجهت ذخیره کردن داده

شدن در فایل را  های آن برداشت، قابلیت ذخیرهفشرده شود داده saveهر زمانی که کلید  newاز فشردن کلید 

 دارا خواهند بود.

 شوند.ذخیره می seg2ها با فرمت استاندارد توجه: داده

 

 Undoابزار   

برای استفاده از این گزینه باید  گیرد.های برداشت شده مورد استفاده قرار میبرای حذف آخرین داده از روی داده

 حداقل یک برداشت انجام شده باشد.

کبار کلیک با ی شده مورد استفاده قرار گیرد. stackهای تواند برای حذف یک داده نامطلوب از دادهاین گزینه می

 stackو تا اضافه شدن یک برداشت به  گردداین دکمه به صورت اتوماتیک غیر فعال می ،کردن بر روی این گزینه

 ماند. غیر فعال باقی می redo و یا استفاده از کلید 

 شود. شود، از تعداد تریگر نشان داده شده، یکی کم میفشرده می  undo ه کلیدهمچنین زمانی ک

 

 

 Redoابزار 

برای استفاده از این  .استفاده کرد redoتوان برای برگرداندن به حالت قبلی از شود، میانجام می undoزمانی که 

 فشرده شده باشد. undoگزینه باید حداقل یک بار کلید 
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Noise monitor: 

برداری به صورت پیوسته انجام شده و بر روی مانیتور نمایش هنگامی که نرم افزار در این حالت قرار دارد، داده

تواند برای بررسی نویز منطقه و انجام تنظیمات دستگاه اعم از فیلتر، گین و ... قبل این قسمت می شود.داده می

 گیرد. از تریگر کردن دستگاه مورد استفاده قرار 

 (.…,CH01-CH02های مورد نظر در حالت انتخاب قرار گیرند )برای مشاهده نویز بایستی کانال

 

 

Trigger: 

برداری تریگر سخت افزاری دستگاه به صورت پیش فرض غیر فعال بوده و با ارسال پالس تریگر به دستگاه، داده

ن گردد. با کلیک بر روی آیکاز این گزینه استفاده میگردد. برای فعال کردن تریگر بر روی دستگاه، شروع نمی

 باشد.سخت افزاری دستگاه می triggerتریگر چکش به حالت رو به پایین قرار خواهد گرفت که بیانگر فعال بودن 

 شود.با وارد شدن هر پالس تریگر به دستگاه یک عدد به شمارنده تریگر افزوده می
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:Scroll 
Scroll لیت در واقع قابzoom کند. تر بخش از سیگنال را فراهم میو بررسی دقیقScroll  از دو بخش تشکیل

 مربوط به دامنه سیگنال. scrollمربوط به بازه زمانی و  scrollشده است: 

زمانی استفاده  scrollتوانیم از چنانچه بخواهیم بازه زمانی خاصی را بطور دقیق تر مورد بررسی قرار دهیم می

مربوط به دامنه  scrollتوانیم از ز سوی دیگر اگر بخواهیم بخشی از سیگنال را دقیق تر مطالعه نماییم میکنیم. ا

 سیگنال استفاده کرد.

 ( استفاده کرد.pتوان در تعیین دقیق تر اولین سیگنال دریافتی )موج مربوط به دامنه سیگانال می scrollاز 

ترین مقدار خود قرار داشته باشد، سیگنال با مقیاس یک نمایش داده دامنه سیگنال در پایین scrollچنانچه 

گونه کوچک نمایی بر روی صفحه نمایش ظاهر این بدان معنی است که در این حالت سیگنال بدون هیچ شود.می

نمایش داده  1111/1در بالاترین مقدار خود قرار داشته باشد، سیگنال با مقیاس  scrollچه گردد و چنانمی

شود. این بدان معنی است که در این حالت سیگنال با بیشترین کوچک نمایی بر روی صفحه نمایش ظاهر می

 ود.شنمایش داده می سیگنال با مقیاسی که نشان داده شده است، بین دو مقدار بالا باشد، scrollگردد و اگر می

 

 



 

23 

 

Spseis-w Instruction Manual 

Fit to screen: 

نمایی مناسب در صفحه نمایش تمام کانال بطور کامل و بزرگ توان به منظور نمایش سیگنالاز این گزینه می

 ها را بصورت اولیه با یکدیگر مقایسه کرد.توان سیگنالاستفاده کرد. با استفاده از این گزینه می

 

Signal channel 

 

 

 

 :زمان دریافت سیگنال

واند تاین گزینه می شود.داده می، نمایش لیک شود، زمان آن قسمت از سیگنالچنانچه داخل پنجره سیگنال ک

 جهت بررسی اولین زمان رسید سیگنال مورد استفاده قرار گیرد.
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 نمایش زمان در  پنجره تریگر -16شکل 

 

 هابازخوانی داده

 TXTشود. فرمت ذخیره می SEG2و  TXTهای برداشت شده به وسیله دستگاه، با دو فرمت استاندارد داده

فرمت باز شود.  EXELیک فرمت استاندارد می باشد که می تواند به وسیله بسیاری از نرم افزارهای عمومی مانند 

SEG2 نگاری شناخته افزارهای اختصاصی لرزهنگاری بوده که توسط اکثر نرمهای لرزهفرمت اختصاصی فایل

 شود.و در اختیار کاربر قرار داده می به صورت همزمان با دو پسوند فوق ذخیره ی خروجیهاشود. دادهمی


