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Wi-fi مجهز به فناورى

کاربرد: 
مطالعات لرزه نگارى درون چاهى 

رفتارنگارى امواج حاصل از انفجار 

تعیین تیپ خاك 

دستگاه لرزه نگار مدل SPSEISw با استفاده از 
آخرین تکنولوژى روز دنیا طراحى و ساخته شده است. 

در طراحى و ساخت این دستگاه همواره صحت و دقت داده ها، 
کاهش نوفه و سهولت استفاده مورد توجه بوده است. در این راستا طراحى 

پیش تقویت کننده، فیلترهاى سخت افزارى و دیجیتایزر دستگاه، با استفاده از جدیدترین و 
بروزترین قطعات انجام شده است. کلیه عملیات داده بردارى و کنترل دستگاه به وسیله یک تبلت 

  SPware با دستگاه در ارتباط است، انجام مى گیرد. روى تبلت، نرم افزار قدرتمند Wifi که از طریق فناورى
تعبیه شده که قابلیت هاى بسیار زیادى را در اختیار کاربر قرار مى دهد. نمایش طیف فرکانسى، ذخیره تا 256 
استک و حذف یا اضافه نمودن هر یک به صورت مجزا، ذخیره سازى داده ها با دو فرمت خروجى SEG2 و اکسل، 
فیلترینگ هاى مختلف و ... برخى از قابلیت هاى این نرم افزار مى باشند. عالوه بر این، سهولت عملکرد و کاربر 
به  نیز  است. دستگاه  اجتناب شده  غیرضرورى  پیچیدگى هاى  از  و  بوده  توجه  مورد  نیز  نرم افزار  بودن  پسند 

صورت سبک و قابل حمل ساخته شده و به همراه باترى داخلى در جعبه اى مقاوم و ضد آب جانمایى شده است.  
           در مجموع لرزه نگار SPSEISw جهت استفاده در گستره وسیعى از عملیات لرزه نگارى مى تواند  

گزینه مناسبى محسوب گردد.   گزینه مناسبى محسوب گردد.                           

   SEG2 خروجى فایل اکسل و

مجهز به فیلتر سخت افزارى 

کنترل و داده بردارى از طریق تبلت 

محاسبه و نمایش طیف فرکانسى  

SPSEISw دستگاه لرزه نگار مدل
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تجهيزات همراه: 
شارژر، كابل اكسترنال باترى  

 كابل تريگر، كيف حمل 
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SPSEISw

ساير تجهيزات: 
سوند درون چاهى، كابل هاى لرزه نگارى  

ژئوفون نوع P و S با فركانس هاى 10 و 28 هرتز 

نرم افزار 

اجرا بر روى ويندوز 8 يا 10
نمايش پيوسته نويز 

قابليت استك تا 256 موج 
قابليت نمايش طيف فركانس هر موج 

txt و SEG2 فرمت فايل خروجى به صورت
قابليت حذف و اضافه كردن هر يك از استك ها  

به صورت مجزا به صورت مجزا 
داراى مد كنتراست باال مناسب براى كار در نور 

آفتاب شديد 

          كانال   
تعداد: 4 عدد 

  6-48dB :گين
ديجيتايزر: 24 بيت سيگما دلتا 

 ±1000mS :زمان تاخير
2-2000Hz :باند فركانسى

حساسيت تريگر: 0-100%  
    50Hz :فيلتر حذف برق شهر

250-2000Hz فيلتر پايين گذر: قابل تنظيم از
10-250Hz فيلتر باال گذر: قابل تنظيم از

2000mS :حداكثر زمان نمونه بردارى
ورودى تريگر: ديجيتال و آنالوگ 

مجهز به Wi-fi براى ارتباط با تبلت يا لپ تاپ 
جعبه ضد گرد و غبار و مقاوم در حمل و نقل 

داراى باترى داخلى قابل شارژ  
قابليت اتصال باترى خارجى 
وزن دستگاه: 7/9 كيلوگرم 

ابعاد: 16*27*35 سانتيمتر 
دوام باترى داخلى: 7 روز عملياتى  روز عملياتى 
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