
 توليد کنند تجهيزات آشکـارسـازی و مـدسـازی         ISS Internationalشرکت  
ارتعاشات در سازه های طبيعی و مصنوعی مانند ارتعاشات در  مـعـادن و                 

 2000محصوالت این شرکت از سـال        .  انواع سازه های مهندسی ميباشد 
نگـاری  سنسورهای لرزه:   شامل  بوده و ISO 9001دارای گواهينامه کيفيت  

(Seismic Sensors) و دیجيتایز)Data Acquisition Unit (می باشد . 
 

 GSدیجيتایزر 
GS   ای نسل پنجم دیجيتایزهای لـرزه

در .   می بـاشـد   ISSIساخت شرکت  
یـک سـيـسـتـم لـرزه              GSحقيقت   

ــاشــد              ــارچــه مــی ب ــپ ــک ــاری ی ــگ ن
 )Integrated Seismic System 

(ISS))             این دستگـاه هـم قـابـلـيـت
استفاده در شبکه های لرزه نـگـاری       
را دارد وهم به صورت یک ایسـتـگـاه          
لرزه نگاری منفرد به کار ميرود که در       
این صورت موقعـيـت و زمـان آن از               

کنترل ميشود و دیـتـای        GPSطریق  
 . ذخيره ميشود  USBزمين لرزه بر روی حافظه قابل اتصال به 

 ) w/channel 0.6کمتر از (کوچک، کم وزن، مقاوم و کم مصرف •

  کانال برای اتصال به سنسورهای مختلف  6دارای •

و   ژئـوفـون، شـتـابـنـگـار         :   قابل اتصال به سنسـورهـای مـخـتـلـف مـانـنـد              •
 سنسورهای پيزوالکتریک 

 سازگار با سنسورهای هوشمند لرزه نگاری •

،امکان نمونه برداری بسيار زیاد از رخدادهای   bit-24: دامنه دیناميک پهن•
 لرزه ای

 از طریق نرم افـزار    48000Hz تا 50Hzامکان تنظيم آهنگ نمونه برداری از  •
 مربوطه 

  اختياری triggeringامکان برداشت دیتا به صورت پيوسته و یا با •

 و یا شبکه ایـنـتـرنـت بـرای          RS232 ،RS485 ،PSK: امکان ارتباط از طرق  •
 . و یا نصب و راه اندازی) telemetry(اندازه گيری از دور 

  USB2.0 بر روی حافظه از طریق  on-lineامکان ذخيره دیتا به صورت •

 امکان کنترل صحت مانيتورینگ از طریق اینترنت  •

 دارای امکانات کاليبراسيون ژئوفون •

  GPSدارای دستگاه •
 

Seismic Sensors 
  

 از ISSIسيستم لرزه نگاری شرکت 
انواع سنسورها اعم از ژئـوفـون و           

یک محوه و سه محوره      شتاب نگار   
هـر یـک از ایـن          .   استفاده ميـکـنـد    

سنسورهـا دارای مـزیـتـهـایـی در             
زمينه رنج دامنه، رنـج فـرکـانـس و            

 . قيمت می باشند
 به دليل قـيـمـت پـایـيـن،          ژئوفونها

پهنای باند بزرگ و کاربرد آسـان در         
اکثر معادن ، تونلها و سـدهـا مـورد        

این شرکت به . استفاده قرار ميگيرد
 .  توليد ميکند14Hz و 4.5Hzطور معمول دو نوع ژئوفون با فرکانس طبيعی 

 
.  برای  ضبط ارتعاشات فرکانس باال با دقت زیاد به کار ميـرونـد         شتابنگارها

 .  می باشد2300Hz تا 0.2Hzپهنای باند آن از 
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 تهران ، یوسف آباد
  496 ، پالک 64 و 62بين خيابان 

  9طبقه پنجم ، واحد 

  021-88614592-93: تلفن 
  021-88614594: فکس

www.jarfkav.com 
info@jarfkav.com 

 در کشور آلمان واقع بوده و زمينه فـعـالـيـت       TEEC and TEECwareشرکت  
های لـرزه نـگـاری        این شرکت ارائه خدمات در زمينه پردازش پيشرفته داده        

این شـرکـت بـا اسـتـفـاده از               .   باشد می(3D) و سه بعدی (2D)دوبعدی  
 قادر بـه اعـمـال        neuroTEEC و crsTEEC ،cohTEECافزارهای مجموعه نرم 

 . باشدای میهای لرزهپردازشهای پيشرفته بر روی داده

crsTEEC 

 HUBRAL در دهه اخير توسط     CRSروش  
et al.ابداع شده است . 

افـزار کـه بـر اسـاس           این مجمـوعـه نـرم      
 Common Reflection Surfaceالگوریتم  

(CRS)          طــراحــی شــده اســت، جــهــت 
 ZO stack   ،residual staticپردازشهای  
correction ،velocity inversion      و AVO 
 .  بکار ميرود

cohTEEC 

 ميـتـوان   cohTEECبا استفاده از نرم افزار    
ساختارهای خطی ظریف مانند گسلـهـا،       

-شکستگيها یا محل تماس و تالقی نفت      
را در مقاطع لرزه نـگـاری آشـکـار             آب-گاز

مزیت این نرم افزار توانایی آن . سازی کرد
ساختارهایی است کـه       در آشکار سازی  

با نرم افزارهای دیگر به سختی و با صرف 
. زمان بسيار زیاد قابل تفسير نـيـسـتـنـد           

قابليت برجسته این نرم افزار توانایـی آن         
در آشکار سازی نقشه گسلها در عـمـق         

 . های مختلف می باشد

neuroTEEC  

افزار امکان ترسيم و دسته بندی سطوح بازتابنده ها را با استـفـاده              این نرم 
از الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی فراهم     

تغييرات در ليتولوژی ، خـواص      .  می سازد 
سنگها و مایعات موجود در شکاف سنگها       
بر روی دامنه بازتاب در تـریسـهـا، شـکـل            
آنها و پيوستگی جانبی تـریسـهـا تـاثـيـر              
ميگذارد و این تغييرات با استفاده از ایـن           

ایـن  .   نرم افزار قابل تشخيص مـی بـاشـد      
نرم افزار با استـفـاده از تـوزیـع فضـایـی                 
بازتابندها و دسته بنـدی آنـهـا بـوسـيلـه              
الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی، شـکـل        

 . بازسازی ميکندواقعی مخزن را 

 کاو نگاری ژرفشرکت لرزه
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 TERRAMETER LS/IMAGINGدستگاه ژئوالکتریک 
  سوئدABEMمحصول شرکت 

 

نسل جدید دستگاههای ژئوالکتریـک بـه        
 اینچ، با قابليـت  8× 4همراه مانيتور رنگی    

ــرداشــت          و   Time-Domain IP   ،SPب
Resistivity         دارای .    بـه صـورت هـمـزمـان

GPS           داخلی و نيز سيـسـتـم تشـخـيـص 
خطا برای تضمين کيفيت دیتای برداشـت       

امکان انتقال دیتا از طـریـق پـورت           .   شده
USB و نيز شبکه TCP/IPوجود دارد  . 

-4 و گـيـرنـده      250Wکيفيت برتر در برداشت دیتا، فرستنده پرقدرت با توان         
 الکـتـرود   64کاناله با محدوده دیناميکی باال که به همراه سویچ درونی تا 12

 و چهـار بـعـدی      (3D)را پشتيبانی کرده و امکان برداشت دیتای سه بعدی          
(4D)رکورد را دارد1500000حافظه آن امکان ذخيره .  را فراهم ميسازد . 

  TERRALOC MK8نگار دستگاه لرزه
 

سبک، مقاوم و قابل اطميـنـان در پـروژه            
 با A/D converterدارای . نگاریهای لرزه 
  و محدوده داینامـيـک     bits 21رزولوشن  

114 dB . افزار بـرداشـت دیـتـا         دارای نرم
Seis TW             ــنــدوز کــه امــکــان ــحــت وی  ت

 و    Velocity Analysisپـــردازشـــهـــای     
Spectrum Analysis         ــراهــم کــرده  را ف

 . است

 کـانـال     48 کانال و دستگاه بزرگ آن دارای       24 دارای MK8دستگاه کوچک  
با اتصال چندین دستگاه به یکدیگر امکان افزایـش کـانـال وجـود                .   باشدمی
 ,AMD LX800 اینچ و پـردازنـده       8× 4دارای کامپيوتر درونی با مانيتور  .   دارد

500 MHz با سيستم عامل Windows XP حافظه RAM  1GB و هارددیسک 
 .  وجود داردUSBامکان تبادل دیتا از طریق شبکه و  سه پوت . 60GBحداقل 

  VIBRALOCدستگاه ارتعاش نگار 
این دستگـاه بـرای ثـبـت ارتـعـاشـات                

هـا  سـازه )   جابجایی، سرعت و شتـاب ( 
در سه راستای عمود بـرهـم بـه کـار               

این دستگاه دارای سـه کـانـال          .   ميرود
برای ژئوفون سه مولفه ای و یک کانـال     
ميکروفون بـرای ثـبـت امـواج صـوتـی               

دامـنـه   .   حاصـل از انـفـجـار مـيـبـاشـد              
 250Hz - 2فرکانسی سنسورهای آن     

 250mm/s تا 0.02mm/sگيری سرعت ارتعاشات از دامنه اندازه.   می باشد 
 و   1s رخداد لرزه ای بـا طـول رکـورد          800حافظه آن امکان ذخيره .  ميباشد

 .  را دارد1000Hzفرکانس 

 سال سابقه گستره وسيعی از تجهيزات مورد 30 با بيش از     ARAMشرکت  
اي را توليد مي نمايد از جمله سيـسـتـم           نياز جهت برداشت داده هاي لرزه     

انتـقـال داده      و   ذخيره سازي ،  ديجيتايزرهاي  
سيستم هاي بي سيم انتـقـال           ،انواع آابل   ،

آــابــيــن و تــجــهــيــزات مــربــوط يــه          هــا   داده
 . رآوردينگ 

استفاده از سيستم عـامـل ويـنـدوز بـاعـث              
 .   شده استARAMآساني آار با سيستم 

سيستم ديجيتـايـزر آـه اصـطـالحـا            
RAM               ناميـده مـي شـود قـابـلـيـت

باشد  آانال را دارا مي8پشتيباني تا 
هـا در     RAMآه باعث آاهش تعداد    

با قـرار    .   عمليات لرزه نگاري ميگردد     
 Marin در داخل محفظه   RAMدادن  
Case   ميتوان تجهيزات خشکی را در 

 . متری آب نيز استفاده نمود75 در عمق TZمناطق 

به منظور حفظ داده ها ي بـرداشـت           
 اطالعات ابتدا روي    شده در عمليات ،   

دو ديسك سخت ضبط شده بعد روي       
Tape  منتقل مي شوند . 

 ARAMيكي از مزاياي  تـجـهـيـزات            
مي باشـد  TZاستفاده آن در مناطق     

مناطقي آه در آن هزینه اسـتـفـاده         ،
   بســيــار بــاال مــيــبــاشــد ،           OBCاز

سيستم هاي ديجيتايزر ويژه اي بـه        
 ارائه شده آـه مـي        UNI-RAMنام  

 .  متري آب استفاده نمود 100توان آنها را تا اعماق 

 

شرکت لرزه نگاری ژرف کاو با سالها تجربه در زمينـه فـروش تـجـهـيـزات و              
این شرکـت   .     باشدخدمات ژئوفيزیکی یکی از شرکتهای مطرح در ایران می  

ضمن همکاری با معتبرترین توليدکنندگان تجهيزات ژئوفيـزیـکـی در اروپـا و                 
آمریکا همگام با پيشرفت روزافزون فن آوریـهـا در زمـيـنـه عـلـوم زمـيـن و                     

این شرکت با انجام موفقيت آميز پروژهای مختلف در         .   ژئوفيزیک پيش ميرود  
زمينه لرزه نگاری ، پردازش و تفسير طرف قرارداد با شرکـتـهـای فـعـال در                    

 . باشدزمينه اکتشاف نفت و گاز در ایران می

در زمينه فروش دستگاههای ژئوفيزیکی و ارائه راه حلهای جدید در زمـيـنـه               
دانش ژئوفيزیک، این شرکت نمایندگی رسمی و انحصاری شرکتهای معتبر        

 : زیر را دارا می باشد

•  ABEM   سوئد توليد کننده دستگاههای لرزه نگار، ژئوالکتریک و ارتعاش

 .نگار

• ARAM       کانادا توليد کننده تجهيزات رکوردینگ در لرزه نگاری دو بعدی و

 . سه بعدی 

• MALA سوئد توليد کننده دستگاه پيشرفته ژئورادار . 

• DTCC  چين توليد کننده انواع ژئوفون، کابل و کانکتورهای لرزه نگاری 

• ISSI  آفریقای جنوبی توليد کننده تجهيزات زلزله نگار 

• TEEC and TEECwar             آلمان فعال در زمينه پردازش و تـفـسـيـر داده

 های لرزه نگاری 

• Geotomographie آلمان توليد کننده تجهيزات Down-Hole   ،Cross-

Hole و Tomography  

 سال تجربه از توليدکننـدگـان بـنـام       70 با بيش از MALAGeosienceشرکت  
 . باشد می(GPR)دستگاههای ژئورادار 

برای کـاوشـهـای عـمـيـق             RTAآنتنهای  
/ تعيين سطح ایستایی آب زیـرزمـيـنـی         ( 

عـمـق و     /   هـا ضخامت و مـوقـعـيـت الیـه         
در مـنـاطـقـی بـا          )   موقعيت سنگ بستر  

این آنتنها  .   توپوگرافی شدید به کار ميرود    
 25 و     50،   100دارای فــرکــانســهــای       

 . باشدمگاهرتز می

 بــا   Shieldedآنـتــنــهــای ژئــورادار      
 و   500،   250،   100فرکانسهـای    

 مگاهرتز برای کاوشهای زیـر       800
سطحی با عمق متوسط و بـرای        
تعيين موقعيـت تـاسـيـسـات زیـر            
زمينی شهری از هر جنس، اندازه     

های آسفالت و گيری ضخامت الیه 
در رادارگرام زیر که در تهران .  زیرسازی راهها و خطوط راه آهن به کار ميروند 

برداشت شده است موقعيت تاسيسات زیرزمينی، سطح آب زیرزميـنـی و             
 . موقعيت قنات مشاهده ميگردد

 و   100 با فرکانس GPR/Boreholeآنتهای  
 مگاهرتز برای برداشت دیتا از اعماق       250

با این آنتنهـا تـا       .   بسيار زیاد به کار ميروند    
.  متر دیتا برداشت شده است2500عمق 

این انتن برای تعيين موقـعـيـت گسـل در            
سنگ، اکتشاف غـارهـای کـارسـتـی،          پی

 . تعيين محل نشت در سدها به کار ميرود

 امکان تصویربرداری CXدستگاه ژئورادار 
از درون سازه های بـتـنـی را فـراهـم              

بـا ایـن دسـتـگـاه مـيـتـوان               .   ميسـازد 
ضخامت الیه بتن، موقعيت ميلـگـردهـا        

 . در داخل بتن را مشخص کرد

 درباره ما 

ABEM MALA 


