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 های حفاری تونل برای ماشین
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ای از جهت و مووقوتویوت حوفواری  داشتن اطالعات دقیق و لحظه ،در فرآیند حفاری تونل
سریع و دقیق از مووقوتویوت  ،رو به یک سیستمی که بازخورد مداوم بسیار مهم است. از این

سواخوتوه شودس تووسو  سیوسوتوم نواوبوری لویو ری ، نیاز است. زنی داشته باشد و جهت تونل
، با عومولو ورد بنیان فتح نور میهن این قابلیت را دارد که در طول انجام حفاری شرکت دانش

 سریع و دقیق به کار حفاری سرعت و دقت ببخشد. 

دستگاس مذکور دارای دو قسمت مج ا است: فرستندس لی ری و گیورنودس لویو ری. قسوموت 
نوردهی دستگاس قابلیت تنظیم دستی در چند جهت را دارد و توس  کاربر بر روی دستوگواس 

شود. سامانه گیرنودس، کوه بوخوش ااولوی ایون دسوتوگواس  تنظیم می TBMگیرندس نور لی ر در 
را  Yawو  x  ،yشوود کوه بوتووانود سوه درجوه آزادی  ای طراحی و ساختوه موی گونه است به
گویوری زاویوه  از سواموانوه مواتوریسوی و بورای انودازس yو  xگویوری  گیری کند. برای اندازس اندازس

ای که در شرکوت فوتوح نوور مویوهون تووسوتوه  اپتی ی پیشرفتهچرخش افقی دستگاس از روش 
 شود. ، استفادس میاست یافته

در داخل کشور نمونه مشابه با این سیستم وجود ندارد و با توجه به سطح باالی 
آوری مورد استفادس در سیستم، این دستگاس تنها در کشورهای متدودی تولید و در  فن

 برند.  های مختلفی از آن  بهرس می زمینه

ترین و بنیان فتح نور میهن، کامل شدس در شرکت دانش سیستم ناوبری لی ری ساخته
ترین دستگاس از نوع خود است و از کیفیت و قیمت بسیار رقابتی در مقایسه با دقیق
 های مشابه خارجی برخوردار است. نمونه
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 بنیان فتح نور میهن  مشخصات فنی سیستم ناوبری لیزری ساخت شرکت دانش
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 مشخصه شرح

TBMN-01 مدل 

 برد موثر دستگاس متر ۰۳۳

x،  y وYaw گیری پارامترهای قابل اندازس 

 yو  xگیری  بازس اندازس متر سانتی ۵± 

 Yawگیری  بازس اندازس درجه ±۵

 yو  xگیری  دقت اندازس متر سانتی ±۳/۰

 Yawگیری  دقت اندازس درجه ±۳/۰

 بازس دما گراد + سانتی۵۳گراد تا  درجه سانتی -۰۳

 منبع تغذیه آمپر ۰ولت/  ۰۳تا  ۰۰  

 استاندارد IP68دارای استاندارد 

 وزن کیلوگرم ۷

بنیان فتح  سیستم ناوبری لی ری ساخت شرکت دانش طور خالاه، م ایای قابل رقابت به
اورت زیر  توان به های با کاربری مشابه ساخت خارج را می دستگاس  نور میهن نسبت به

 عنوان کرد:

 قابلیت تراز کردن خودکار 
 عمل رد قابل اطمینان باال 
 قیمت رقابتی 
 ت نولوژی بومی 
 استفادس از قطتات با کیفیت باال و در دسترس 
 کیفیت باری ه لی ر 
 کاربری آسان 
  دارای افحه نمایش برخ 
 محفظه فل ی مقاوم 
 کارگاهی مقاوم در برابر شرای  محیطی 
 استاندارد  دارایIP68  


