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  رسانا زمين شناسيروش كم هزينه براي اكتشاف ساختارهاي
WalkTEMTMدستگاه 

 TEMيك سيستم  الكترو مغناطيس است كه با استفاده از روش ژئوفيزيكي  

(Transient Electromagnetic) يا TDEM (Time Domain Electromagnetic) براي اكتشاف 

 آبهاي زيرزميني ، هاز كاربردهاي اين دستگاه ميتوان به مطالع. ساختارهاي زمين شناسي كم عمق به كار ميرود

 نام نفوذ آب شور در آبهاي زيرزميني، پروژه هاي عمراني، اكتشاف كانسار، ژئوتكنيك و مطالعات محيط زيست

 . برد

 

 يك سيستم مستقل و مجهز به حلقه WalkTEMدستگاه 

 . فرستنده و سيم پيچ گيرنده مخصوص خود مي باشد

 

حي و اره براي كار در شرايط محيطي سخت طن دستگااي

 . ساخته شده است

 

يا (اجزائ اصلي اين دستگاه شامل فرستنده با جريان باال، دو 

كانال گيرنده با پهناي باند زياد ) به طور اختياري سه يا چهار

 .  مي باشدبه همراه كامپيوتر

 

. دستگاه بوسيله باطري داخلي قابل شارژ تغذيه ميشود

 . همچنين امكان استفاده از باطري خارجي نيز وجود دارد

 

تكنولوژي به كار رفته در اين دستگاه امكان تشخيص دقيق 

 با عمق نفوذ  وباالتغييرات ساختارهاي زيرسطحي را با دقت 

 . زياد فراهم ساخته است

 پردازنده قوي و ه همراهكامپيوتر داخلي اين دستگاه ب

 امكان پردازش و تفسير ديتا در محل مانيتوري با رزولوشن باال

 . پروژه را فراهم مي سازد

 

 با RC-5حلقه . دو نوع حلقه گيرنده با اين دستگاه بكار ميرود

كم  ساختارهاي زمين شناسي هپهناي باند زياد براي مطالع

 ه براي مطالعRC-200 حلقه و با رزولوشن باال عمق

اين دو حلقه .  مناسب استساختارهاي زمين شناسي عميق

گيرنده را ميتوان به دو كانال دستگاه وصل كرده و همزمان 

 .مورد استفاده قرار داد

 

 داراي نرم افزار پردازش و اينورژن به نام WalkTEMسيستم 

SiTEM/Semdi محصول شركت Aarhus HGG group 

 USFساير پردازشها بعد از تبديل ديتا به فرمت . مي باشد

 . را مي باشدقابل اج
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  WalkTEM اساس كار دستگاه

ع شدن موج ط باعث سا جريان در حلقه فرستندهعقط

الكترومغناطيس ميشود و اين موج باعث ايجاد ميدان ثانويه 

در ساختارهاي زمين شناسي زيرسطحي ) جريانهاي گردابي(

 حاصل از  پيچه گيرنده مقادير افت ولتاژ و در اين هنگامشده

 .  را به صورت ديجيتالي ثبت ميكندميدان ثانويه

 به صورت مستقل و يا با هم قابل RC-200 و RC-5آنتهاي 

نتها را ميتوان آاين .  مي باشندWalkTEMاستفاده با دستگاه 

 . هم در داخل حلقه فرستنده و هم در خارج از آن قرار داد

 


