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 2 از 1 صفحه

 

    -- نشانی وبگاه:                                       سگال پژوهان زمیننام شرکت:  

 دستگاه پیمایش صحرایی دیجیتال نام کاال/ خدمت

 

 پیشرفته تجهیزات و تالآ ماشین خدمت حوزه کاال/

  شماره یا نام نسخه

 ۳۰/۶/۱۳۹۸ بازارتاریخ انتشار/ ورود به 

 کاال/خدمت شیوه دستیابی به

                             تحقیق و توسعه/نوآوری باز -

 طراحی و ساختمهندسی معکوس/  -

 و خرید فناوری از غیر انتقال فناوری/ همکاری -

 کاریکپی -

 بازرگانی )واردات و خرید و فروش( فعالیت -

 1مشتریان اصلی

 کننده عمده()پنج مصرف 

 معادن کشور ▪

 سازمان زمین شناسی کشور ▪

  مهندسین مشاور و پیمانکاران حوزه آب ▪

 مهندسین مشاور و پیمانکاران حوزه نفت ▪

 دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی ▪

  معرفی کاال/خدمت

 
گسل ها و درزه  ،یهمچون طبقات رسوب یساختمان یو امتداد عوارض بیش یریاندازه گ یبرا یشناس نیزم ییدر حال حاضر در مطالعات صحرا

 یدر خطا جادیباعث ا ریاست و معموال هم خود دستگاه و هم فرد اندازه گ یکیدستگاه مکان نیا شود.  یبه نام کمپاس استفاده م یا لهیها از وس
 ییو عمق ساختارها یتوان ضخامت واقع یدستگاه و محاسبات معمول م نیبا استفاده از ا گرید یشوند. از سو یم هیو امتداد ال بیمقدار ش

و عدم  یمترکش یخطا لیخسته کننده و بعضا به دل یو دستگاه فوق به دست آورد که کار یرا با مترکش یمعدن یهمچون طبقات و رگه ها
 ییصحرا شیمایو ساخت دستگاه پ یشرکت طراح نیمنحصر به فرد ا دهیدهد. ا یمکاربر قرار ن اریدر اخت یقیمطلوب و دق جیمتر، نتا ونیبراسیکال
 عیداده، با تجم شیدستگاه، سرعت و دقت  محاسبات را افزا یو کاهش خطا ریاندازه گ یریاندازه گ یبوده که عالوه بر رفع خطا یتالیجید

و پردازش داده ها را  با  رهیها و ذخ هیال بیعمق و ش شرفتهیجهت محاسبات پ یامکانات نرم افزار ب،یش وفاصله  ت،یامکانات سنجش موقع
 .دینما یفراهم م نازل تر یمتیق

عمق و  شیمایمحاسبات پ یمرحله ا کیارزان و  ق،یاست که امکان انجام دق یتالیجیمحصول مجتمع د کی هیطرح ارا نیا یاصل ینوآور
 آورد. یو معدن بوجود م یشناس نیدر زم یریاندازه گ اتیدرعمل یفراهم کرده، تحول اساس یساز ویها را به همراه امکان ارش هیضخامت ال

 مزیتهای رقابتی این مجموعه ترکیب دانش فنی معدن/زمین شناسی با مهارت الکترونیک و کامپیوتر بر مبنای شناخت دینامیک از بازار میباشد
 که مهمترین مزیت های آن به شرح زیر است:

 مجتمع بودن دستگاههای سنجش فاصله، اندازی کیری شیب  اندازه گیری مو قعیت در یک دستگاه-۱

 محاسبه خودکار معادالت مثلثاتی مربوطه-2

 امکان ذخیره سازی کامپیوتری نتایج محاسبات-۳
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، مهدسین مشاور و پیمانکاران حوزه وزارت مشتریان اصلی این دستگاه شامل کلیه معادن کشور، 

 نفت و نیرو و تمامی دانشگاه ها و مراکز علمی تحقیقاتی کشور می باشند.

 

                                                           
 توانيد مشتريان اصلي خود را عام قيد نماييد.گيرد، ميميعام مورد مصرف قرار  صورتبهفاقد مشتري خاص بوده و  در صورتيكه کاال/خدمت، .1
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 Specification   مشخصات فنی کاال/خدمت

 سیستم تغذیه  •

  max1555ای سی  •

  24۰*  ۳2۰اینچی با رزولوشن  2.۸نمایشگر ال سی دی  •

 کلید و دکمه  •

  GPSماژول  •

 سیستم هشدار صوتی  •

 میلی امپر  22۰۰باتری  •

 میکرو یو اس بی  •

 توابع محاسباتی •

 قاب سه تکه آینه دار •
 
 
 

  )در صورت وجود( اخذ شدهاستانداردهای جوایز، تاییدیه و  گواهینامه،
 توضیحات مدت اعتبار مرجع صادرکننده تاریخ صدور عنوان

 ۹47۱۰شماره ثبت:  سال 2۰ مرکز مالکیت فکری کشور 2۳/۱۰/۱۳۹۶ ثبت اختراع

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی  2۹/۰4/۱۳۹۹ تاییدیه علمی
 کشور

 ۱۳۹۹۰4۱شماره ثبت:  --

 ۱۳۹۸استان در سال فناور برتر  -- استانداری استان مرکزی 2۶/۰۹/۱۳۹۸ جایزه فناور برتر
 

 

 

 


