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دستگاه انحرافسنج چند منظوره

Multi Purpose Digital Survey System
 تلفیك  4اتشار در یه هجوَػِ
 شیةسٌجی تواهی سطَح

 MPDSSسیستن کاهل چٌد هٌظوظَ ُ

 اهىاى استفادُ تِ صَرت تزاس الىتزًٍیىی

اًحرافسٌجی گواًِ است کِ توام ًیاز

 تٌظین ساٍیِ دستگاُ حفاری در ووتز اس
چٌذ دلیمِ

ّای اًحرافسٌجی شوا ا د توظاهظی

 ػول در توام هحیطّای هغٌاطیسی ٍ غیز
هغٌاطیسی داخل جذارُ فلشی ٍ راد حفاری

هحیط ّا ٍ جْات با کوتریي ّسیٌِ فع
هیکٌد .ایي اًحراف سٌج چٌد هٌوظَ ُ

 لاتل استفادُ در تواهی هؼادى ٍ پزدُ آب
تٌذ سذ

اهکاى تٌوین زاٍیِ اًَاع دستگاُ ّظای

 وَچىتزیي اًحزا سٌج تا لطز  23هیلی
هتز (هجوَػِ سٌسَر ٍ هحافظ)

حفا ی ،اًدازُ گیری ٍ تٌوین زاٍیِ کلیِ
سطَح ٍ شیبسٌجی بسیا دقیظ

 اًحزافسٌجی گواًِّای واهال افمی ٍ
واهال ػوَد

ا

برای شوا د کوتریي زهاى هظوظکظي

 استخزاج اطالػات هغٌاطیسی اس گواًِ

فراّن هیکٌد.

 دلت تاال ٍ وارتزی آساى
 2GB حافظِ داخلی
 ارتثاط تیسین پزسزػت

دستگاُ اًحزافسٌج چٌذ هٌظَرُ طزاحی شذُ تَسط شزوت ثویي شاهل چْار دستگاُ اًحزاف سٌجهغٌاطیسی ،اًحزافسٌج

ً وایش آًالیي اطالػات

جایزٍسىَپیه ،دستگاُ تٌظین ساٍیِ دستگاُّای حفاری ٍ شیةسٌج سِ جْتِ است.

 ػذم ٍاتستگی دلت تِ ػوك ،دها ٍ شزایط
هحیطی

تا استفادُ اس اًحزافسٌج چٌذ هٌظَرُ اهىاى اًحزافسٌجی در تواهی هحیطّا اس جولِ هؼادى ،پزدُ آبتٌذ سذ ،گواًِّاای
اتشاردلیك ٍ ٍ ...جَد دارد .استفادُ اس MPDSSایي اهىاى را تِ شوا هیدّذ تا خطزات ًاشی اس گیز افتادى اًحازافساٌاج

ً وایش سِتؼذی هسیز حزوت

داخل گواًِ را اس تیي تزدُ ٍ اطالػات هَرد ًیاس را تا تاالتزیي دلت در اختیار داشتِ تاشذ .لیوت تسیار ون در هماتل اهىاًات

 دارای تاطزی یذن

گستزدُ ،ایي اًحزافسٌج را تِ یه گشیٌِ ایذُآل تزای اًحزافسٌجی در همایسِ تا دیگز هذل ّا ٍ دستگاُّای اًحزافسٌج

 32 ساػت وار هذاٍم

تثذیل وزدُ است.

 تذٍى ًیاس تِ راد هخصَص تزای ارسال
پزاب سٌسَر تِ داخل گواًِ

دیگز ٍیژگی ایي اًحزاف سٌج ٍسى تسیار سثه ٍ لطز وَچه آى است وِ تِ شوا ایي اهىاى را هیدّذ تا ون لطازتازیاي

 تذًِ ضذسًگ ٍ خَردگی
ً وایش ّوشهاى شیة ٍ هَلفِّای سِ
گاًِ

گواًِّا اس  23هیلی هتز را تا حذالل اهىاًات اًحزافسٌجی وٌیذ.
استخزاج آسیوَت هغٌاطیسی در گواًِّای ػوَد ٍ داخل جذارُ فلشی ٍیژگی تزجستِ ایي دستگاُ اًحزافسٌاج اسات .تاا
استفادُ اس ایي دستگاُ شوا هی تَاًیذ ساٍیِ دستگاُ حفاری خَد را تِ راحتی تٌظین وزدُ ٍ تا تْتزیي دلت تِ حفاری گواًاِ
الذام وٌیذ.
 MPDSSتوام ًیاس ّای شوا را در سهیٌِ اًحزافسٌجی  ،تٌظین ساٍیِ اًَاع دستگاُّای حفاری ،اًذاسُگیزی ٍ تٌاظایان
ساٍیِ ّز سطح دیگزی را تِ طَر واهل رفغ وزدُ ٍ دیگز ًیاس تِ ّیچ دستگاُ دیگزی تزای تٌظین ساٍیِ ٍ اًذاسُگیزی شیة
ًخَاّیذ داشت.
تا داشتي ایي دستگاُ شوا در ٍالغ چْار دستگاُ اًحزافسٌج هغٌاطیسی ،اًحزافسٌج جایزٍسىَپیه ،تٌظین ساٍیِ دستاگااُ
ّای حفاری ،شیةسٌج ٍ تزاس سِ جْتِ را در اختیار خَاّیذ داشت.
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Specification
Accuracy

Inclination

± 0.05°

X , Y Tilt

± 0.005°

Gyro Azimuth

± 0.5°

Gravity Roll

± 0.05°

Magnetic Azimuth

± 0.5°

Temperature

± 1°
Operating Range

Inclination

- 90° to + 90°

X , Y Tilt

- 90° to + 90°

Gyro Azimuth

°0 to 360°

Magnetic Azimuth

°0 to 360°

Roll

- 180° to + 180°

Temperature

-5 °C to +85 °C

Resolution
Inclination

0.01°

X , Y Tilt

0.0035°

Gyro Azimuth

0.05°

Magnetic Azimuth

0.05°

Roll

0.05°

Temperature

0.1°
Temperature

Storage Temp

-30 °C to +110 °C

Physical Characteristics
Length

80 cm

Diameter

32 mm

Weight

2.5 kg

Max Depth
Online - Wireline

5000 m

Offline - Memory

7000m

Other
Comunication

RS232/Wireless

Battery

Rechargeable 4400 mah Li-ion

Continuous Operating Time

20 Hour

Run-Up Time

35sec >

Max Sample Rate

256 Hz

Memory Capacity

2 GB
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Borehole Probe
Centralizer

Drill Machine Plate

ٍ BPSسط ًگِ دار پزاب اًحزافسٌجی در گواًِّایای اسات واِ

 DMPشاسی ًصة سٌسَر رٍی اًَاع دستگاُّای حفاری است وِ

دارای لطز سیاد هیتاشٌذ .درایي ًَع اسگواًِّا ًیاس است تا پزاب ٍسط

تِ ووه آى هیتَاى دستگاُ اًحزاف سٌج چٌذ هٌظاَرُ را تاز رٍی

گواًِ ًگِ داشتِشذُ ٍ اس تاسی وزدى پزاب داخل گواًِ اجتٌاب شاَد.

دستگاُ ًصة وزدُ ٍ الذام تِ تٌظین ساٍیِ آى وزد .تا استفادُ اس ایاي

ایي ٍسیلِ ایي ٍظیفِ را تِ خَتی اًجام دادُ ٍ تاػث افشایش ویفایات

شاسی ًصة شوا یه سیستن ًظین ساٍیِ تا دلت تسیار تاال در اختیاار

دادُّای اًذاسُگیزی شذُ هیشَد.

خَاّیذ داشت.

Wireline Depth Encoder
 WDEسیستن اًذاسُگیزی توام دیجیتالی طَل سین حاهل در چاُ ٍ
گواًِ است .ایي سیستن تِ صَرت رفت ٍ تزگشتی وار وزدُ ٍ اًاذاسُ
سین حاهل ػثَر دادُ شذُ را اًذاسُگیزی هیوٌذً .صة آساى تز رٍی
سین حاهل ،ػذم ًیاس تِ تىیِ گاُ ٍ استفادُ اس اًىَدر دٍ جاْاتاِ اس

Borehole Portable Winch
 BPWیه ٍیٌچ اوتشافی است وِ تِ هٌظَر حول ٍسایال اًاذاسُ
گیزی تِ داخل گواًِ استفادُ هیشَد .ایي ٍیٌچ سثه تَدُ ٍ تِ گًَِ
ای طزاحی شذُاست ،وِ تَسط ًفز حول شَد .ایي دستگاُ هجْش تاِ
اًىَدر دٍ جْتِ ،سین جوغ وي اتَهاتیه ٍ لزلزُ سز چاُ است.

ٍیژگیّای ایي دستگاُ است.

Field PC

تا استفادُ اس ایي ًوایشگز شوا هیتَاًیذ دستگاُ اًحزافسٌج خَد را تِ
یه شیةسٌج تا دلت تاال تثذیل وٌیذ .ایي ًوایشگز هَلفِّاای ساِ
گاًِ شیة را تِ صَرت هجشا ٍ همذار ٍالؼی شیة ٍ اطالػات وااهال
اًحزافسٌجی را تا دلت تسیار تاال تزای شوا تِ صَرت آًالیي ًوایش
خَاّذ داد.
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Tilt Plate
ایي صفحِ تزای ًصة دلیك ٍ صحیح سٌسَر تز رٍی ساطاَح تاِ
هٌظَر اًذاسُگیزی شیة استفادُ هی شَد .تا در اختیار داشاتاي ایاي
شاسی ًصة سٌسَر اهىاى شیةسٌجی تواهی سطَح اس افك تا لائن تا
دلت تسیار فَقالؼادُ ٍ پایذاری تاال اهىاى پذیز خَاّذ تَد .تا استفادُ
اس ایي صفحِ هیتَاًیذ ولیِ سٍایای هَرد ًیاس خَد را ایجاد وزدُ تزای
تٌظین ولیِ سطَح استفادُ ًواییذ.
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