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1 Introduct

مقدمة

 1.1تمهيد
عزيزي العميل ،
كل من المهندسين  ،وأقسام المبيعات والتدريب وموظفي الدعم في  OKM GmbHيرحبون بكم و يشكرونكم على شراء

3D Ground

. Navigator
 3D Groundعلى أساس التكنولوجيا المسماة بطريقة ال  ) EMSRقراءة اإلشارات الكهرومغناطيسية) .ويستطيع
يعمل كاشف المعادن Navigator
الجهاز إلى جانب تعيين األجسام المعدنية الكشف عن الهياكل الطبيعية كطبقات التربة والتجاويف ومستوى المياه الجوفية وأجسام
غير
معدنية أخرى  .ويناسب هذا الجهاز البحث عن القبور والكنوز وتجهيزات التزود )األنابيب وقنوات مياه الصرف الصحي )
بالمياه مثل
والخزائن وإلخ....
إن الجهاز  D Ground Navigator3قابل لتعيين األجسام المخفية ذات الهياكل المختلفة و يقوم بتسجيل و تحليل النتائج دون
ضرورة القيام بالحفر  .إن طريقة الـ  EMSRتفيد خاصة في المناطق التي ال يمكن الحفر أو الثقب فيها  .يتميز الجهاز 3D
Ground Navigatorباستخدامه السهل و المرن  ،و بالنتائج السريعة و القابلة للنسخ .
نضمن لك المراقبة المستمرة لمنتجاتنا من قبل فريقنا المؤلف من مجموعة من أهم الخبراء .إضافة إل ذلك يحاول خبراؤنا تطبيق
المعارف و األساليب الجديدة على منتجاتنا و تحسين نوعيتها .
وبطبيعة الحال ال يمكننا من خالل بيعك منتجاتنا أن نضمن لك االكتشافات أثناء بحثك  .فكما تعرف يتعلق تعيين األجسام والهياكل
المخبئة بعوامل مختلفة  .من هذه العوامل أنواع التربة المختلفة و درجة تمعدن التربة وأيضا حجم الجسم بالنسبة لعمق الجسم .
ويمكن انحراف نتائج القياس بشكل شديد في الترب ذات الرطوبة العالية والترب المحتوية على الرمال والطين وذات الناقلية
الكهربائية العالية  ،و ذلك بغض النظر عن طراز أو ماركة الجهاز .
بشرائك منتجنا هذا تحصل على جهاز أثبت كفاءته بالالستخدام المستمر كما هو الحال مع كل منتجاتنا  .إذا كنت تريد أن تعرف
كيف وأين تم استخدام أجهزتنا تفضل بمشاهدة موقعنا على اإلنترنت  .ويجري باستمرار اختبار أجهزتنا وعندما تكون التحسينات
والترقيات متاحة ،سوف نقوم بإدراجها أيضا على موقعنا على شبكة االنترنت .
إنه من المهم بالنسبة لنا أن نقوم بتسجيل منتجاتنا التطورة كعالمات تجارية أو كاختراعات محمية .نحاول اإلستفادة من كل
اإلمكانيات القانونية من أجل أن نضمن لك أكبر ضمان ممكن في استخدام منتجاتنا .
خذ وقتك لقراءة دليل المستخدم هذا  ،و تعرف على كيفية استخدام الجهاز الكاشف  .3D Ground Navigatorنقدم لك تدريبا
خاصا ً في معملنا أو في أي مكان تريده  .للمزيد من المعلومات قم بزيارة موقعنا على اإلنترنت .

 1.2مالحظات هامة
قبل تشغيل جهاز  3D Ground Navigatorو ملحقاته  ،اقرأ هذه اإلرشادات بعناية و دقة  .سنشرح فيها استخدام الجهاز
ونشي إلى األخطار الممكنة .
إن الجهاز  3D Ground Navigatorمخصص لتعين األجسام والهياكل المخبئة و لتسجيلها وتحليلها  .يتم نقل النتائج الى
جهاز تابلت البصري و عرض نتائج القياس المسجلة  ،باستخدام المكونات المقدمة مع الجهاز عن طريق برنامج خاص  .يجب
اإللتزام باإلرشادات
اإلضافية الخاصة بهذا البرنامج ـ و لذلك الرجاء قراءة دليل الستخدم الخاص بالبرنامج بكل عناية أيضا .
 1.2.1مالحظات عامة :
إن جهاز  ، 3D Ground Navigatorهو جهاز كهربائي ويجب استخدامه بحذر و عناية بشكل اعتيادي لمثل هذا النوع من
األجهزة  .عدم اإللتزام بإرشادات األمان أو اإلستخدام ألغراض غير الغرض الخاص لهذا الجهاز  ،يمكن أن يسفر عنه إلحاق
الضرر أو تدمير الجهاز والملحقات المتصلة به .
تم بناء الوجدة النمطية للجهاز لمكافحة العبث  ،و الذي سوف يدمر الوحدة إذا تم فتحها بشكل غير صحيح  .لذلك ال توجد
للمستخدم حقوق ألجراء أي شيء في داخل الوحدة .
 1.2.2أخطار صحية محتملة
ال ينجم أي خطر على الصحة من الجهاز عند استخدامه الصحيح  .إن اإلشارات العالية التذبذبة حسب البحوث العلمية المعاصرة
غير ضارة لجسم اإلنسان بسبب طاقتها الخفيفة .
 1.2.3الظروف المحيطة
عندما تنتقل بالوحدة من مكان بارد إلى مكان أكثر دفئا  ،احترس من التكاثف ( قطرات الماء التي تتشكل عندها )  .ال تقم بتشغيل
الجهاز على الفور  ،حتى تتأكد أن التكاثف قد تبخرت  .الوحدة الرئيسية ليست مضادة لظروف الطقس والمياه أو التكاثف  ،لذلك
يمكن أن تتدمر الوحدة .
تجنب المجاالت المغناطيسية القوية  ،والتي قد تحدث في األماكن التي توجد فيها المحركات الكهربائية الكبيرة أو مكبرات الصوت
المفتوحة  .في محاولة لتجنب استخدام الجهاز حول هذه المعدات  ،قم باالبتعاد  50مترا ( 150قدم) منها على االقل .
يجب إبعاد األجسام المعدنية كالعلب و أغطية الزجاجات والسامير والبراغي أو غيرها من األجسام المشابهة الموجودة على سطح
األرض ألنها يمكن أن تسبب انحراف نتائج القياس  .يجب كذلك أن تبعد مفاتيحك و هاتفك الجوال ومجوهراتك واألجسام المغناطيسية
أو المعدنية األخرى التي تحملها معك عادة  ( .ال تلبس األحذية التي تحوي معادن ) .
 1.2.4تردد التيار الكهربائي
ال ينبغي أن يكون التيار الكهربائي خارج قيم النطاق المشار إليها  .استخدم أجهزة الشحن المعتمدة فقط  ،والبطاريات القابلة
للشحن  ،والتي يتم تضمينها في نطاق التسليم .
ال تستخدم أبدا مزود  230/115فولت من التيار الكهربائي

 1.2.5امن البيانات
يمكن أن تقع االخطاء في نقل البيانات عندما
• تتجاوز مدى وحدة البث
• يكون تزويد الجهد الكهربائي للجهاز غير كافي
• تكون الكابالت أطول من اللزوم
• تكون الوحدة الرئيسية قريبة جدا من أجهزة كهربائية أخرى تبث إشارات تشويش
• ظروف جوية ( عواصف رعدية  -البرق ..الخ)
 1.3الصيانة والعناية بالجهاز
في هذا الجزء سوف تتعلم كيفية صيانة جهاز القياس مع كل الملحقات المتضمنة لتحفظها بحالة جيدة لوقت أطول ولتحصل على
نتائج قياس صحيحة .
تبين القائمة التالية ماذا يجب عليك أن تتجنبه:
• تسرب الماء الى الجهاز
• الترسبات الكثيفة من االوساخ والغبار
• الصدمات الشديدة
• الحقول المغناطيسية القوية
• تعرض الجهاز للحرارة الشديدة لمدة طويلة
عندما تريد تنظيف الجهاز استخدم ممسحة جافة مصنوعة من مادة ناعمة.ومن من أجل تجنب اي ضرر يجب عليك دائما أن
تستخدم حقائب حمل مناسبة لنقل الجهاز وملحقاته.
قبل استخدام جهاز  3D Ground Navigatorمن فضلك تأكد من أن كل البطاريات و المراكمات مشحونة بشكل كامل وايضا
يجب ان تسمح للبطارية ان تتفرغ قبل اعادة شحنها بغض النظر فيما اذا كنت تعمل على بطارية خارجية أو بطارية مدمجة و
بهذه الطريقة سوف تضمن عمرا مديدا للبطاريات.

لشحن البطارية الداخلية و الخارجية  ،يرجى استخدام مكونات الشحن التي تكون مع مكونات الجهاز
 1.4خطر االنفجار خالل الحفر
لسوء الحظ تركت الحربين العالميتين األخيرتين االراضي في اماكن كثيرة في العالم ككومة خردة قابلة لالنفجار (االلغام) حيث ماتزال مجموعة
كبيرة من هذه االلغام المميتة مدفونة في االرض  .ال تبدأ عملية الحفر والتنقيب عن الهدف بشكل عشوائي ومتهور  -في حالة تلقيت إشارة من
قطعة معدنية دفينة , -النه أوال من الممكن ان تسبب ضررا ال يعوض لقطعة دفينة نادرة وثانيا ممكن ان ينفجر الجسم ويسبب لك الضرر.
انتبه إل لون التربة على سطح األرض .إن التربة الحمراء أو المائلة للحمرة تدل على آثار الصدأ .بالنسبة لألجسام المكتشفة يجب أن تنتبه إلى
شكلها .عندما تكشف عن أجسام مقوسة ومدورة يجب أن تكون حذرا وذلك خاصة عندما ترى أو تشعر بوجود ازرار او حلقات او أوتاد .
ونفس الشيئ ينطبق عندما تكشف عن الذخائر ،الرصاصات ،االلغام أو القذائف .أترك هذه االشياء في مكانها ال تلمسها  ,واهم شيء ال تأخذ
اي واحد منها معك الى البيت.

آالت الحرب القاتلة تستخدم اختراعات شيطانية مثل الصمامات الهزازة او الحمضية او الكروية ومع مرور الزمن ربما تصدأ هذه المكونات
وربما تكون مجرد اي حركة خفيفة كافية لتفعيل او كسر أجزاء من هذه االلغام حتى األشياء التي تبدو غير ضارة مثل الخراطيش أوالذخائر
الكبيرة.

إن المواد المتفجرة مع الزمن يمكن ان تتبلور بشكل حبيبات تشبه حبيبات السكر وان تحريك مثل هذه االجسام يمكن ان يسبب
احتكاكا بين هذه الحبيبات مما يسبب االنفجار  ,اذا وجدت مثل هذه االجسام علم المكان وال تتردد باالتصال بالشرطة واخبارهم
عنه  .إن مثل هذه االجسام تحمل خطرا مميتا على حياة المتنزهين و المشاة و المزارعين واألطفال والحيوانات.

2 Technical specifications

المواصفات التقنية

إن المواصفات التقن ية التالية تعتبر قيما متوسطة .يمكن أن تظهر انحرافات خفيفة أثناء التشغيل .يمكن أن نقوم بتعديالت فنية وفق
احدث التطورات على الجهاز .
 2.1وحدة التحكم
ابعاد الجهاز ( ارتفاع  xعرض  xطول ) 180 x 230 x 120.........................................................مم
الوزن  1.2 ...........................................................................................كيلوغرام تقريبا
المعالج Atmel , 15MHz .................................................................................................
الشاشة  ...........................................................................................شاشة لمس  3.5انش
ذاكرة البيانات  .....................................................داخلية  64كيلوبابت (  32700قيمة مقاسة )
صنف الحماية ......................................................................؟IP40.................................
زمن التشغيل (البطارية الداخلية )  24 ...................................................................ساعة تقريبا
زمن الشحن (البطارية الداخلية )  3 ....................................................................ساعات تقريبا
الدخل ( منفذ الشاحن) 19 VDC/0.6 A (max.24 VDC/0.5 A).........................................................
زمن التشغيل (وحدة الطاقة االختيارية )  48 ...........................................................ساعة تقريبا
الدخل (وحدة الطاقة االختيارية) 12.5 VDC/0.9 A (max.24 VDC/0.5 A)...........................................
درجة حرارة التشغيل ....................................................................من  5-الى  50درجة مئوية
درجة حرارة التخزين .................................................................من  20-الى  60درجة مئوية
رطوبة الهواء % 75 - % 5............................................................................................
مقاوم للماء ................................................................................... .........................ال
 2.2نقل البيانات السلكيا
التقنية  .............................................................................................................بلوتوث
مجال التردد  2.4835 – 2.4 .................................................................................غيغا هرتز
نسبة نقل البيانات االعظمية  .................................................................................ميغا بت بالثانية
حساسية االستجابةdBm 85- ...........................................................................................
المجال االعظمي 10 ..................................................................................................متر

 2.3المجس الفائق
الطول  850................................................................................................................مم
القطر /القطر مع الكرة المضيئة  50...............................................................................مم  65 /مم
الوزن  0.85 ..........................................................................................................كيلوغرام
تقنية المجس SCMI -15 – D ....................................................................................................

 2.4المواصفات الدنيا للكمبيوتر
القيم التالية تساعدك في االختيار الصحيح لجهاز الكمبيوتر المناسب لتحليل قيم القياس التي جمعتها
قارىء االقراص المضغوطة ...................................................... CD-ROMبسرعة قراءة  4على االقل
واجهة نقل البيانات USB ..................................................................................................
المساحة الفارغة على القرص الصلب  50 ........................................................ميغا بايت على االقل
ذاكرة التشغيل  256 ....................................................................... RAMميغا بايت على االقل
بطاقة العرض للرسوميات 128 .... .......................................ميغا بايت على االقل متوافق مع OpenGL
نظام التشغيلWindows Vista, Windows 7 - 10 .............. . ........................................................

3 Scope of delivery

مكونات حقيبة الجهاز

في القسم التالي سوف تجد جميع المكونات والتجهيزات القياسية و االختيارية لجهاز  3D Ground Navigator 2مع العلم ان مكونات
التسليم ممكن ان تختلف في بعض الحاالت بسبب توفر ملحقات واكسسوارات اختيارية ال توضع ضمن المكونات االساسية.
الوصف

العدد

وحدة التحكم مع حزام الحمل للجهاز

1

سماعات بلوتوث السلكية

1

املجس الفائق مع الكرة املضيئة LED ORBIT

1

برنامج Visualizer 3D

1

شاحن وحدة التحكم

1

دونجل بلوتوث

1

دليل التشغيل للمستخدم

1

حقيبة الحمل

1

وحدة الطاقة الخارجية

اختيارية

طقم التركيب لوحدة الطاقة الخارجية

اختيارية

4 Data transfer via bluetooth

نقل البيانات عبر بلوتوث

في هذا القسم  ،ستتعلم كيفية تثبيت برنامج البلوتوث على جهاز الكمبيوتر الخاص بك .يعد هذا البرنامج ضروريًا لنقل جميع
البيانات المقاسة من الجهاز إلى الكمبيوتر.

 4.1تثبيت برنامج البلوتوث
في القسم األول من هذا الفصل  ،سيتم شرح كيفية تثبيت برنامج البلوتوث .يرجى مالحظة أن األرقام الممثلة ال تتوافق بالضرورة
مع اإلصدار الحالي من نظام التشغيل الخاص بك أو إصدار تثبيت .USB

شكل  4.1شاشة البدء عند ادخال قرص البرنامج

 4.1.1تثبيت البرنامج والتعاريف
يوجد برنامج البلوتوث على قرص البرنامج المضغوط المدمج ضمن مكونات التسليم للجهاز .ضع القرص المضغوط داخل محرك
األقراص المضغوطة بالكمبيوتر واالنتظار حتى تظهر نافذة كما هو موضح بالشكل .4.1
انقر فوق اإلدخال  ، Bluetoothلبدء تثبيت برنامج البلوتوث واتبع اإلرشادات التي تظهر على شاشة جهاز الكمبيوتر الخاص بك
 ،كما هو موضح في الخطوات التالية.

شكل  4.2تثبيت برنامج البلوتوث  ,الخطوة رقم 1

شكل  4.3تثبيت برنامج البلوتوث  ,الخطوة رقم 2

شكل  4.4تثبيت برنامج البلوتوث  ,الخطوة رقم 3

شكل  4.5تثبيت برنامج البلوتوث  ,الخطوة رقم 4

شكل  4.6تثبيت برنامج البلوتوث  ,الخطوة رقم 5

شكل  4.7تثبيت برنامج البلوتوث  ,الخطوة رقم 6
اعد تشغيل كمبيوترك بعد التثبيت من اجل تطبيق التغييرات

 4.1.2اعداد دونجل البلوتوث
بعد إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك  ،يجب فتح برنامج البلوتوث تلقائيًا .تحقق مما إذا كان يمكنك العثور على أيقونة
البلوتوث (الرمادي  /األبيض) على الجانب األيمن السفلي من شريط المهام.

إذا لم تجد هذا الرمز هناك  ،فعليك بدء تشغيل برنامج البلوتوث يدويًا .في هذه الحالة  ،انقر فوق رمز البلوتوث  ،الذي تم إنشاؤه
على سطح المكتب أثناء

التثبيت.

شكل  4.8تثبيت برنامج البلوتوث  ,الخطوة رقم 7

شكل  4.9تثبيت برنامج البلوتوث  ,الخطوة رقم 8

شكل  4.10تثبيت برنامج البلوتوث  ,الخطوة رقم 9

شكل  4.11تثبيت برنامج البلوتوث  ,الخطوة رقم 10
اآلن سيتم تثبيت برنامج تشغيل البلوتوث على جهاز الكمبيوتر الخاص بك .قد يستغرق ذلك عدة دقائق  ،اعتمادًا على جهاز
الكمبيوتر الخاص بك .يرجى االنتظار حتى يتم تثبيت جميع برامج التشغيل بنجاح  ،ثم تابع مع الخطوة .9

 4.1.3اعداد االتصال
عند توصيل الجهاز عبر البلوتوث ألول مرة  ،لنقل بيانات الكمبيوتر  ،يجب عليك إدخال مفتاح مرور البلوتوث .مفتاح المرور هو
( OKMاحرص على الكتابة بحروف كبيرة!).
فقط بعد إنشاء اتصال  Bluetoothبنجاح  ،يمكنك نقل البيانات من أداة القياس إلى الكمبيوتر.
يجب أن عمل اتصال  Bluetoothدائ ًما من قبل الجهاز .ال يمكن البحث عن الجهاز عبر برنامج البلوتوث .يمكنك فقط استخدام
دونجل البلوتوث المزود مع الجهاز!

 4.2الغاء تثبيت برنامج البلوتوث
في هذا القسم  ،يتم شرح كيفية حذف برنامج البلوتوث من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
انقر فوق اإلدخال ابدأ  >-كافة البرامج  >- IVT BlueSoleil >-قم بإلغاء تثبيت  BlueSoleilواتبع التعليمات على شاشة
جهاز الكمبيوتر الخاص بك .بعد إلغاء تثبيت برامج تشغيل البلوتوث  ،يجب عليك إعادة تشغيل الكمبيوتر.

5 Control elements

عناصر التحكم

في هذا القسم  ،ستتعلم المزيد عن االستخدام األساسي لجميع عناصر التحكم لجهاز جراوند نافيجيتور  .2مع توضيح جميع
االتصاالت والمدخالت والمخرجات بالتفصيل.

 5.1توضيح مكونات الجهاز
المكونات االساسية لجهاز جراوند نافيجيتور  2موضحة باالسفل

شكل  5.1جهاز جراوند نافيجيتور  2مع وحدة التحكم والمجس
وحدة التحكم هي مركز التشغيل ووحدة المعالجة لنظام كشف المعادن بالكامل .سوف تختار وضع التشغيل المناسب وضبط جميع
اإلعدادات لمسح منطقتك.
يقوم المجس الفائق بقياس البيئة ونقل جميع البيانات إلى وحدة التحكم لمزيد من المعالجة .يأتي مجس  Super Sensorمع
كرة مضيئة لعرض الجسم المكتشف بشكل بصري حسب اضاءة االزرار الضوئية (الليدات).
إذا كانت وحدة التحكم متصلة بسماعات رأس السلكية  ،فسوف تقوم بإيقاف تشغيل السماعة الداخلية.
وألوقات تشغيل أطول بكثير  ،يمكن استخدام حزمة الطاقة الخارجية االختيارية مع جهازك.

 5.2وحدة التحكم
تشرح األقسام الفرعية التالية جميع عناصر التحكم في وحدة التحكم .وبالتالي ،يصبح لديك فكرة كاملة عن ازرار التحكم والمقابس
وما شابه ذلك.

 5.2.1منظر من االعلى واالمام
الشكل  5.2يوضح جميع عناصر التحكم في الجهة العليا واالمامية من وحدة التحكم

شكل  5.2عناصر التحكم في اللوحة االمامية ومن االعلى
الشاشة التي تعمل باللمس :تعرض شاشة الجهاز جميع أوضاع التشغيل والرسائل وحاالت القياس .يوجد بالقرب من الشاشة
(على اللوحة األمامية) ثالثة أزرار قائمة لتشغيل الجهاز .يستخدم زر  OKفي الغالب لتنشيط وضع التشغيل المحدد .في بعض
الحاالت  ،يتم تخصيص هذا الزر مع وظيفة أخرى والتي سيتم شرحها في القسم المناسب في هذا الدليل .باستخدام أزرار األسهم
يمكنك التبديل بين أوضاع التشغيل في القائمة الرئيسية وتحديد الخيارات في القوائم الفرعية .كما يمكن باستخدام أزرار األسهم
هذه إنهاء قياس وضع التشغيل والرجوع إلى القائمة الرئيسية.
زر التشغيل  /اإليقاف :مع زر التشغيل  /اإليقاف  ،يمكنك تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله .عند إيقاف تشغيل الجهاز والضغط
على زر التشغيل  /اإليقاف  ،سيتم تشغيل الجهاز وسيضيء مؤشر  LEDالخاص بالطاقة  /األخضر .إليقاف تشغيل الجهاز ،
يجب عليك االستمرار في الضغط على زر التشغيل  /اإليقاف حتى يتم اطفاء الجهاز وإطفاء مصباح  LEDالمدمج.

زر البدء :في المقام األول  ،يتم استخدام زر البدء لبدء القياس وإجراء القياس عنك كل نبضة في وضع النبض اليدوي .كما يوجد
زر بدء بديل مدمج في .Super Sensor

 5.2.2منظر سفلي
الشكل  5.3يوضح جميع عناصر التحكم والمنافذ في الجهة السفلية من لوحة التحكم

شكل  5.3عناصر التحكم في الجهة السفلية من لوحة التحكم

مقبس الشاحن :يستخدم مقبس الشاحن إلعادة شحن البطارية الداخلية .أثناء شحن البطارية  ،يضيء مصباح الشحن "البرتقالي".
انظر القسم " 5.2.4شحن البطارية الداخلية" في الصفحة  32للحصول على مزيد من التفاصيل حول شحن وحدة التحكم!
مقبس وحدة الطاقة الخارجية :إضافة إلى البطارية الداخلية  ،من الممكن توصيل وحدة الطاقة الخارجية االختيارية من OKM
باستخدام هذه الوحدة  ،يمكنك تمديد وقت التشغيل الخاص بك لمدة  48ساعة أخرى.
مقبس المجس  :في هذا المقبس يجب عليك توصيل المجس ودون وصله ال تستطيع اجراء اي قياس او مسح.

 5.2.3شاشة اللمس
بعد تشغيل الجهاز تظهر شاشة البداية أثناء اقالع النظام .وعند االنتهاء  ،تظهر القائمة الرئيسية حيث يتعين عليك اختيار
وضع التشغيل المطلوب باستخدام ازرار االسهم في لوحة التحكم أو ببساطة عن طريق النقر فوق األسهم على الشاشة التي تعمل
باللمس  .إذا كان الخيار المطلوب مرئيًا  ،فيجب عليك تأكيده عن طريق الضغط على "موافق او  "OKأو عن طريق لمس زر
العرض مباشرةً .في الشكل  ، 5.4يمكنك رؤية تركيبة الشاشة والقائمة ومناطق اللمس في الشاشة

شكل  5.4مناطق اللمس في الشاشة
السابق :عند لمس هذه المنطقة بإصبعك  ،يظهر الخيار السابق .إذا وصلت إلى أول الخيارات المتاحة  ،فستنتقل تلقائيًا إلى الخيار
األخير .يمكن تحقيق نفس التأثير باستخدام زر السهم اليساري في لوحة التحكم
التالي :عند لمس هذه المنطقة بإصبعك  ،يظهر الخيار التالي الممكن .إذا وصلت إلى آخر الخيارات المتاحة  ،فستعود تلقائيًا إلى
الخيار األول .يمكن تحقيق نفس التأثير باستخدام زر السهم اليميني في لوحة التحكم
التأكيد  /الموافقة :عند لمس هذه المنطقة بإصبعك  ،سيتم تأكيد الخيار الحالي .يمكن تحقيق نفس التأثير باستخدام الزر "موافق او
"OK
للخلف  /اإللغاء :تستخدم أيقونة الرجوع (للخلف)

أو أيقونة إلغاء

لترك وضع التشغيل النشط مثل مقياس المغناطيسية

أو التحديد الدقيق أو المسح األرضي أو للعودة إلى الشاشة السابقة  ،على سبيل المثال لترك قائمة فرعية.
سماعات الرأس :يتم استخدام السماعات الداخلية

افتراضيًا ألي إخراج صوتي .تشير أيقونة سماعات الرأس

إلى أن

سماعة رأس  Bluetoothتم توصيلها بنجاح .يتوفر مزيد من المعلومات حول كيفية توصيل سماعات رأس  Bluetoothفي
القسم "سماعات الرأس" في الصفحة !53

البطارية :يشير رمز البطارية إلى حالة شحن البطارية الداخلية الحالية .إذا كان مؤشر شحن البطارية منخفض جدًا

،

فيجب عليك إعادة شحنها باستخدام الشاحن المناسب.

 5.2.4شحن البطارية الداخلية
قم بإيقاف تشغيل الجهاز ثم قم بتوصيل الشاحن األصلي بمأخذ الشحن الموجود في وحدة التحكم وقم بتوصيل الشاحن بمقبس الطاقة.
اآلن سوف يضيء مصباح الشحن الصغير باللون البرتقالي حتى يتم شحن البطارية بالكامل .بعد شحن البطارية بالكامل  ،يتم إيقاف
تشغيل او خفوت مصباح الشحن.
استخدم فقط شواحن  OKMاألصلية إلعادة شحن البطارية الداخلية!
وإال قد تتلف البطارية أو تنفجر.

 5.3المجس الفائق مع الكرة المضيئة
تم تزويد المجس بكرة ضوئية مكونة من مجموعة ليدات ملونة تضيء بالوان مختلفة لتعطي للمستخدم مؤشرا بصريا عن القيم
المقاسة خالل عملية المسح.

شكل  5.5المجس الفائق مع الكرة الضوئية
زر البدء :هذا الزر لديه نفس الوظيفة تما ًما مثل زر البدء لوحدة التحكم .يمكنك استخدامه لبدء القياس والمسح وتسجيل كل نبضة
او نقطة قياس في وضع المسح اليدوي.

كبل الوصل :يتم استخدام الموصل لتوصيل المجس الفائق في منفذه بمقبس المجس الموجود في وحدة التحكم.

 5.4سماعات البلوتوث

شكل  5.6سماعات البلوتوث مع االكسسوارات
يمكن تشغيل الجهاز مع أي سماعة رأس  Bluetoothمتوفرة في السوق .يحتوي الجهاز بالفعل على سماعات رأس
 Bluetoothتشبه الشكل .5.6
الستخدام سماعات الرأس مع جهاز الكشف عن المعادن  ،يرجى اتباع الخطوات البسيطة التالية:
 .1حدد "اإلعدادات" من القائمة الرئيسية
 .2اآلن حدد الخيار "سماعات"
 .3قم بتشغيل سماعات البلوتوث واضغط على زر اإلقتران
عندها يحاول الجهاز االتصال لمدة  60ثانية .إذا كان من الممكن تأسيس اتصال  Bluetoothبين سماعات الرأس والجهاز بنجاح
فستتحول أيقونة مكبر الصوت

إلى أيقونة سماعات الرأس

 .واذا لم يتم االتصال يجب عليك المحاولة مرة أخرى.

انظر أيضًا القسم " 53سماعات الرأس" في الصفحة  53للحصول على معلومات أكثر تفصيالً فيما يتعلق بتوصيل سماعات الرأس

6 Assembly

التجميع
في هذا القسم يتم شرح كيفية تجميع الجهاز وكيفية التجهيز الجراء عملية القياس والمسح

قبل أن تتمكن من استخدام الجهاز الجراء قياس في حقل البحث  ،يجب عليك القيام ببعض االستعدادات .يرجى االنتباه إلى الخطوات
التالية!

 6.1شحن وحدة التحكم
قم بإيقاف تشغيل الجهاز  ،وقم بتوصيل الشاحن األصلي بمأخذ شحن الجهاز وقم بتوصيله بمقبس الطاقة كما هو موضح في الشكل
.6.1

شكل  6.1شحن البطارية الداخلية في لوحة التحكم
اآلن سوف يضيء مصباح  LEDباللون البرتقالي حتى يتم شحن البطارية بالكامل .بعد شحن البطارية بالكامل  ،يتم إيقاف تشغيل
مصباح الشحن ( ينطفىء)
استخدم فقط شواحن  OKMاألصلية إلعادة شحن البطارية الداخلية!
وإال قد تتلف البطارية أو تنفجر.

 6.2تجهيز وحدة التحكم
يُستخدم المجس الفائق لقياس القيم الجوفية (تحت االرض) ويجب توصيله بالمقبس الموجود في الجزء السفلي من الوحدة .تجنب
الصدمات القاسية أو غيرها من األضرار لوحدة التحكم  .قم بتوصيل موصل المجس حتى يتم قفله في مكانه (اضغط على قفل
التحرير الصغير لفصل نهاية كبل المجس عن المقبس).

شكل  6.2توصيل المجس الفائق

لتزويد الجهاز بطاقة إضافية  ،يمكنك أيضًا توصيل وحدة الطاقة الخارجية االختيارية .قم بتوصيل موصل هذه الوحدة في المقبس
الخاص وتدويره إلى اليسار أو اليمين حتى يتم قفله في مكانه (عند سحب كبل التوصيل  ،سيتم فصله عن المقبس).

شكل  6.3وصل وحدة الطاقة الخارجية (اختياري)

اآلن قم بتشغيل وحدة الطاقة الخارجية .مؤشر  LEDسوف يلمع باللون األخضر .يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بـ
 Power Packللحصول على مزيد من المعلومات حول استخدامها.
بعد االتصال بـوحدة الطاقة الخارجية وتشغيلها  ،يمكنك ببساطة وضعها في أي جيب من جيوبك.

شكل  6.4وضع وحدة الطاقة الخارجية في الجيب (اختياري)

ً
جاهزا إلجراء القياسات الخاصة بك.
اآلن يجب تشغيل الجهاز باستخدام زر التشغيل  /اإليقاف وستكون

شكل  6.5شغل وحدة التحكم واستعد للمسح

7 Operating mode

اوضاع التشغيل
في هذا القسم سوف تتعلم المزيد عن تشغيل الجهاز .سيتم شرح كل وضع من اوضاع التشغيل في القسم الفرعي المناسب.

بعد تشغيل جهاز كشف المعادن الخاص بك  ،تظهر شاشة البداية كما هو موضح في الشكل  7.1على الشاشة أثناء قيام النظام
باالقالع.

شكل  7.1شاشة البدء خالل االقالع
عند االنتهاء  ،تظهر القائمة الرئيسية حيث يتعين عليك اختيار وضع التشغيل المطلوب.
تقدم القائمة الرئيسية أوضاع التشغيل التالية وهنا شرح لوظائفها:
• مسح األرض – Ground Scan
إجراء قياس او مسح فراغي ثالثي االبعاد من اجل تحليل مفصل على الكمبيوتر اللوحي
• التحديد الدقيق – Pin Pointer
نقل البيانات مباشرة إلى برنامج  Visualizer 3Dلتحديد األهداف المحتملة.
• قياس المغناطيسية Magnetometer -
اجراء قياس الحقل المغناطيسي مع مؤشر صوتي للكشف عن المعادن الحديدية.
• نقل إلى جهاز الكمبيوتر اللوحي
نقل القياسات المخزنة إلى برنامج .Visualizer 3D
• اإلعدادات
اضبط اإلعدادات العامة مثل عنوان  Bluetoothواتصال سماعات الرأس وما إلى ذلك
يعتمد اختيار وضع التشغيل على المهمة المخططة .عادة يجب عليك استخدام عدة أوضاع تشغيل واحدة تلو األخرى الستكشاف
منطقة ما  .بهذه الطريقة  ،يمكنك الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات عن المنطقة تحت األرض في المنطقة الممسوحة
بواسطة المجس.

 7.1وضع مسح االرض
يسمح وضع التشغيل "المسح األرضي" بإجراء قياس بياني ألي منطقة لتحليلها على جهاز كمبيوتر.
يمكن قراءة المعلومات العامة حول إجراء القياس الجيوفيزيائي في الفصل " 8اإلجراء الميداني" في الصفحة .57

 7.1.1تجهيز عملية مسح االرض
قبل البدء في القياس الفعلي  ،يجب عليك ضبط ثالثة بارامترات او خيارات أساسية .هذه اإلعدادات ضرورية لتحديد حجم الحقل
وكيفية الخروج من المنطقة لتسجيل قيم القياس .سيوضح هذا القسم واألقسام الفرعية التالية هذه الخيارات بمزيد من التفاصيل.

الخطوة 1
قم بتشغيل الجهاز وحدد وضع التشغيل "المسح األرضي" من القائمة الرئيسية.
إذا لم يكن المجس متصل  ،فسيتم تعطيل الزر.

الخطوة 2
إذا كان المجس متصالً  ،فيرجى تأكيد وضع التشغيل "المسح األرضي" عن
طريق الضغط على زر موافق OK -

الخطوة  3وضع النبضات (طريقة القياس)
يحدد وضع النبضات طريقة الكيفية التي سيتم بها تسجيل النبضات الفردية
(قيم القياس) بواسطة جهاز الكشف عن المعادن .هناك طريقتان الجراء
القياس:

•

اوتوماتيكيا
سيتم تسجيل كل قيمة للقياس تلقائيًا وبشكل مستمر دون أي انقطاع.

•

يدويا
لن يتم تسجيل اي قيمة قياس واحدة إال بعد الضغط على زر البدء في
وحدة التحكم أو في المجس الفائق.

الخطوة  4النبضات
اآلن يمكنك تعيين عدد النبضات (نقاط القياس)  ،والتي سيتم تسجيلها لكل
مسار مسح واحد .يمكن إجراء الخيارات
•

التالية:

اوتوماتيكي
سيتم تحديد عدد نقاط القياس اإلجمالية لمسار مسح واحد أثناء القياس.
إذا وصلت إلى نهاية مسار المسح األول أثناء وجودك في وضع القياس
االوتوماتيكي  ،فيجب عليك الضغط على الزر "موافق" (أو بدالً من
ذلك زر البدء) لحفظ العدد المطلوب من نقاط القياس .في وضع القياس
اليدوي  ،يجب أن تضغط على الزر "موافق"  ،ألن زر البدء يُستخدم
الجراء قياس النبضات .سيتم استخدام هذا العدد من نقاط القياس تلقائيًا
لجميع مسارات المسح التالية .بد ًءا من مسار المسح الثاني  ،سيتوقف
الجهاز من تلقاء نفسه  ،عند إرسال عدد محدد من نقاط القياس.

إذا قمت بتحديد "تلقائي"  ،فلن تتمكن من إجراء عملية نقل مباشرة إلى
جهاز كمبيوتر .يمكنك فقط تخزين القيم المقاسة في الذاكرة الداخلية
للجهاز  ،ألن طول الحقل المحدد لم يتم تحديده بعد.
•

10, 20, ..., 200

يتكون كل مسار مسح من العدد المحدد لنقاط القياس .في نهاية كل
مسار مسح  ،يتوقف الجهاز بمفرده  ،بمجرد تسجيل عدد نقاط القياس
الخطوة  5وضع نقل البيانات
في الخطوة األخيرة  ،عليك تحديد نوع نقل البيانات .يقوم وضع النقل
بتكوين مكان إرسال بياناتك وتخزينها .يمكنك اختيار أحد أوضاع النقل
التالية:
•

الذاكرة
سيتم تخزين البيانات المقاسة في الذاكرة الداخلية للجهاز .بعد االنتهاء
من القياس  ،يجب عليك نقل البيانات إلى جهاز كمبيوتر باستخدام
وضع التشغيل " ."Transfer to PCيمكن للذاكرة الداخلية لـ
تخزين قياس واحد فقط في كل مرة.

•

الى الكمبيوتر
سيتم نقل البيانات المقاسة على الفور إلى جهاز كمبيوتر متصل .لذلك
سيتم إنشاء اتصال  Bluetoothقبل بدء القياس .ال يتوفر خيار
"الكمبيوتر" إذا تم تعيين عدد النبضات على "اوتوماتيكي".

الخطوة 6
اعتمادًا على وضع النقل المحدد  ،يختلف اإلجراء الجاري .يشرح القسمان
التاليان الطريقتين بمزيد من التفصيل:
•

الذاكرة

استمر في قراءة القسم " 43الحفظ الى الذاكرة" في الصفحة !43
•

الحاسوب
تابع قراءة القسم " 43النقل إلى الكمبيوتر" في الصفحة !43

7.1.1.1الحفظ الى الذاكرة
إذا اخترت "الذاكرة" كوضع نقل  ،يمكنك البدء في القياس على الفور.
الخطوة 7
انتقل إلى موضع بدء مسار المسح األول  ،واستعد وابدأ تشغيل خط المسح
األول عن طريق الضغط على زر البدء.
اقرأ القسم " 44إجراء القياس" في الصفحة  44لمعرفة المزيد حول إجراء
مسح أرضي كامل.
إذا كنت بصدد االنتهاء من وضع التشغيل هذا  ،فما عليك سوى الضغط على
أحد أزرار األسهم

 7.1.1.2نقل البيانات الى الكمبيوتر
إذا قمت بتحديد "الكمبيوتر" كوضع نقل البيانات ،فستحتاج إلى تأسيس اتصال بيانات السلكي باستخدام برنامج Visualizer
3Dالخاص بـ  OKMعلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك .لذا  ،قم بتوصيل دونجل  Bluetoothبمنفذ  USBوابدأ تشغيل
برنامج  Visualizer 3Dتأكد من تثبيت برامج تشغيل  Bluetoothوفقًا للفصل " 4نقل البيانات عبر البلوتوث" في الصفحة
!19
الخطوة 7
أدخل جميع اإلعدادات وفقًا للقياس الجاري .قم أيضًا بضبط رقم Com-Port
وفقًا لتثبيت  Bluetoothالمحلي الخاص بك وانقر فوق الزر "موافق" في مربع
الحوار في .Visualizer 3D

الخطوة 8
يحاول الجهاز االتصال بدونجل  Bluetoothالخاص بك والذي يجب أن يكون
موجودًا في منفذ  USBعلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

الخطوة 9
بعد إنشاء اتصال  ، Bluetoothانتقل إلى موضع بدء مسار المسح األول وابدأ
تشغيل خط المسح األول عن طريق الضغط على زر البدء.
اقرأ القسم " 44إجراء القياس" في الصفحة  44لمعرفة المزيد حول إجراء مسح
أرضي كامل.
إذا كنت بصدد االنتهاء من وضع التشغيل هذا  ،فما عليك سوى الضغط على
أحد أزرار األسهم
الخطوة 10
بعد إلغاء شاشة المسح األرضي  ،يخرج الجهاز أيضًا من اتصال البيانات
الالسلكي قبل العودة إلى القائمة الرئيسية.

 7.1.2اجراء القياس
ً
جاهزا لبدء مسار المسح األول .بد ًءا من هذه اللحظة  ،ستشير الشاشة إلى العدد الحالي
بعد ضبط جميع الخيارات  ،يكون الجهاز
لمسارات المسح والعدد الحالي للنبضات المقاسة لكل مسار مسح.

شكل  7.2التمثيل على الشاشة خالل وضع تشغيل المسح االرضي
يوضح الشكل  7.2الشاشة التي تشير إلى أن مسار المسح األول قد بدأ وقد تم قياس  5نبضات حتى اآلن .في المجموع  ،سيكون
هناك  20نقطة قياس لكل مسار مسح .الجهاز ينتظر أن يقوم المستخدم بالضغط على زر البدء لبدء تسجيل القياس.

بعد ضبط جميع الخيارات ،يمكنك البدء في تسجيل قيم القياس .لذا انتقل إلى موضع البدء الخاص بمسار المسح األول واضغط على
زر البدء.
أ) إذا قمت بتحديد وضع القياس"تلقائي او اوتوماتيكي"  ،فاستمر في التقدم ببطء حتى تصل إلى نهاية مسار المسح األول .عندما
تحدد بالفعل عدد النبضات  ،سيتوقف الجهاز تلقائيًا في نهاية خط المسح  ،وإال  -إذا تم تحديد "تلقائي"  -يجب أن تضغط على الزر
موافق اآلن .ثم تذهب إلى موضع البدء في مسار المسح التالي واضغط على زر البدء مرة أخرى .سيتوقف الجهاز تلقائيًا بنفسه في
نهاية مسار المسح.

شكل  7.3المسح بشكل متعرج (يسار) والمسح بشكل متوازي (يمين)
ب) إذا قمت بتحديد وضع القياس "يدوي"  ،فيجب عليك الضغط على زر البدء لبدء القياس .يجب عليك تسجيل كل نبضة او قياس
واحدة تلو األخرى باستخدام زر البدء .لن يتم تسجيل النبضات تلقائيًا .اآلن يجب عليك القيام بخطوة صغيرة لألمام والضغط على
زر البدء مرة أخرى  ،لقياس نقطة القياس الثانية .يتوقف الجهاز ويجب أن تمشي خطوة صغيرة لألمام مرة أخرى واضغط على
زر البدء مرة أخرى .استمر اآلن بهذه الطريقة حتى تصل إلى نهاية مسار المسح األول .إذا كنت قد حددت بالفعل عدد النبضات
في كل مسار مسح  ،فسيشير الجهاز تلقائيًا إلى نهاية مسار المسح  ،وإال يجب أن تضغط على الزر "موافق" عندما ترغب في إنهاء
السطر األول .انتقل اآلن إلى موضع بدء مسار المسح التالي واضغط على زر البدء مرة أخرى .تابع خطوة أخرى لألمام وكرر
القياس بنفس الطريقة التي سجلت بها مسار المسح األول .سيشير الجهاز اآلن تلقائيًا إلى نهاية مسار المسح التالي
استمر في قياس جميع مسارات المسح حتى يتم تسجيل منطقة القياس الكاملة .إلنهاء وضع التشغيل "مسح األرض" والعودة مرة
أخرى إلى القائمة الرئيسية  ،ما عليك سوى الضغط على أحد أزرار األسهم

معلومات حول إجراء المسح بشكل عام  ،ستقرأ في الفصل " 8اإلجراء الميداني" في الصفحة  57من دليل المستخدم.

 7.2وضع التحديد الدقيق
كما يشير اسم " "Pin Pointerبالفعل  ،فإنه يسمح لك بتحديد األهداف المحتملة بدقة أكبر .عالوة على ذلك  ،لديك إمكانية التمييز
بين المعادن المغناطيسية وغيرالمغناطيسية.
عادة ً ما يتم استخدام وضع التشغيل هذا بعد تنفيذ قياس كامل في وضع التشغيل "المسح األرضي" .وهي تستخدم أساسا لتحليل
نظرا لتحليل نتائج القياس في "المسح األرضي"  ،يمكنك تحديد موضع جسم موجود
االجسام المعدنية المكتشفة بمزيد من التفصيلً .
لمعرفة أي مكان في منطقة القياس يجب أن تبحث فيه بالتفصيل بواسطة المجس.

 7.2.1تجهيز وضع التحديد الدقيق
في وضع التشغيل هذا  ،سيتم إرسال جميع البيانات المقاسة مباشرة ً إلى جهاز الكمبيوتر .لذلك  ،يجب تأسيس اتصال بيانات السلكي
لبرنامج  Visualizer 3Dأوالً.
الخطوة 1
قم بتشغيل الجهاز وحدد وضع التشغيل " "Pin Pointerمن القائمة الرئيسية.
إذا لم يكن هناك مجس متصل  ،فسيتم تعطيل الزر.

الخطوة 2
إذا كان المجس متصالً  ،فيرجى تأكيد وضع التشغيل " "Pin Pointerباستخدام
الزر "موافق".

الخطوة 3
أدخل جميع اإلعدادات وفقًا للقياس الجاري .قم أيضًا بضبط رقم Com-Port
وفقًا لتثبيت  Bluetoothالمحلي الخاص بك وانقر فوق الزر "موافق" في مربع
الحوار في .Visualizer 3D

الخطوة 4
يحاول الجهاز االتصال بدونجل البلوتوث الخاص بك الذي يجب أن يكون
موجودًا في منفذ  USBمجاني على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

الخطوة 5
ً
جاهزا للقياس .اآلن اضغط على
بعد إنشاء اتصال  ، Bluetoothيكون الجهاز
زر البداية للجهاز لبدء

التسجيل.

الخطوة 6
تعرض الشاشة اآلن شاشة  Pin Pointerالنشطة .يمكنك تكرار التوازن
األرضي في أي وقت عن طريق الضغط على زر البداية.
إذا كنت ستقوم بإلغاء تفعيل وضع التشغيل هذا  ،فما عليك سوى الضغط على
أحد أزرار األسهم
الخطوة 7
بعد إلغاء شاشة  ، Pin Pointerيخرج الجهاز أيضًا من اتصال البيانات
الالسلكي قبل العودة إلى القائمة الرئيسية.

 7.2.2اجراء المسح في وضع التحديد الدقيق
ً
جاهزا لبدء القياس .يوضح الشكل  7.4كيفية مسك وتوجيه المجس
بعد إنشاء نقل البيانات إلى الكمبيوتر وفقًا للخطوة  ، 5تكون
أثناء القياس بشكل صحيح.

شكل  7.4موضع المجس خالل اجراء المسح
اضغط على زر البداية لبدء المسح تحت األرض .يجب عليك تحريك المجس ببطء من جانب إلى آخر أعلى الجسم المحتمل.
يرجى محاولة التقاط الجسم الكامل  ،مما يعني أنه يجب عليك القياس خارج حواف الجسم  .كرر هذا القياس عدة مرات للحصول
على صورة ادق واوضح للهدف المدفون.
وخالل هذا اإلجراء  ،يجب أن يبقى المجس عموديا على مستوى االرض وال يجب حرفه او امالته الى أي جهة.

شكل  7.5اجراء التحديد الدقيق بواسطة المجس
يمكنك الضغط على زر البداية من وقت آلخر لتكرار عملية الموازنة مع االرض .إلنهاء وضع التشغيل ""Pin Pointer
والعودة مرة أخرى إلى القائمة الرئيسية  ،عليك فقط الضغط على أحد أزرار األسهم.

 7.2.3تحليل النتائج في وضع التحديد الدقيق
أثناء المسح في وضع  ، Pin Pointerقد ترى اشارات او مؤشرا مختلفًا أو أكثر  ،يمكنك من خالله التعرف على خاصية
محددة لطبيعة الهدف المعدني المدفون

شكل  7.6شكل اشارة هدف معدني حديدي
يوضح الشكل  7.6شكل اشارة لمعدن مغناطيسي حديدي على سبيل المثال حديد .يمكن مالحظة ان المنحني البياني يحتوي على
السعة الموجبة (الحمراء) والسلبية (الزرقاء) .عندما تدقق في الشكل يمكنك مالحظة اشارتين مغناطيسيتين تبدأ االشارة األولى
بسعة موجبة ويبدأ المنحني الثاني بسعة سالبة .الترتيب ليس مه ًما  ،فهو يعتمد على اتجاه حركة المجس .إذا واصلت نقل المجس
من جانب إلى آخر  ،فستتغير هاتان االشارتان بشكل مستمر.
احرص على تحريك المجس ببطء وعلى قدم المساواة فوق األرض وفوق جسم تم اكتشافه للحصول على اشارة واضحة.

شكل  7.7شكل اشارة هدف معدني ثمين
يمثل الشكل  7.7اشارة هدف معدني غير حديدي (ثمين) .يمكنك أن تدرك أنه ال يوجد في المنحني سوى السعة اإليجابية (أحمر).
باإلضافة إلى السعة الرئيسية هناك قمة صغيرة أخرى  ،والتي عادة ما تكون للمعادن الثمينة .هنا أيضا ترتيب السعة ووجود قمة
صغيرة ليس مهما ويعتمد على اتجاه المسح.

شكل  7.8شكل اشارة هدف غير معدني
يمثل آخر االشكال النموذجية لالشارات في الشكل  .7.8هذا هو شكل اشارة جميع األهداف واالجسام غير المعدنية .يمكن أن تكون
هذه الفراغات أو األنفاق أو األنابيب أو الصناديق البالستيكية المدفونة .يمكنك أن تدرك أنه ال يوجد سوى السعة السلبية (األزرق).

 7.3وضع القياس المغناطيسي
في وضع التشغيل "القياس المغناطيسي يمكنك البحث في المنطقة فيما يتعلق المعادن المغناطيسية وهذا الوضع هو في المقام األول
ً
تمثيال بيانيًا تقريبيًا غير دقيق على الشاشة لتغير االرتفاعات واالنخفاضات.
وضع صوتي أي يعطي تنبيها صوتيا ويولد فقط
يرجى مالحظة أنه يمكن أن يتفاعل المجس مع الخردة المعدنية أو القطع المعدنية الصدئة على السطح أو بالقرب من السطح.

 7.3.1تجهيز وضع القياس المغناطيسي
ال يوجد الكثير للتحضير إلجراء المسح في وضع القياس المغناطيسي .ببساطة اتبع هذه الخطوات:
الخطوة 1
قم بتشغيل الجهاز وحدد وضع التشغيل " "Magnetometerمن القائمة
الرئيسية .إذا لم يكن هناك مجس متصل  ،فسيتم تعطيل الزر.

الخطوة 2
إذا كان هناك مجس مناسب متصل  ،يرجى تأكيد وضع التشغيل "
 " Magnetometerمع زر موافق.

الخطوة 3
اآلن اضغط على زر البدء للجهاز لبدء القياس.

الخطوة 4
تعرض الشاشة اآلن شاشة الماغناتوميتر النشطة .يمكنك تكرار عملية التوازن
األرضي في أي وقت عن طريق الضغط على زر البدء
إذا كنت ستقوم بإلغاء وضع التشغيل هذا  ،فما عليك سوى الضغط على أحد
أزرار األسهم

 7.3.2اجراء المسح في وضع القياس المغناطيسي
مباشرة بعد تفعيل وضع "القياس المغناطيسي"  ،يجب أال يصدر أي صوت من الجهاز .إذا كنت تستطيع سماع أي إخراج صوتي
 ،فيجب عليك تكرار عملية التوازن مع األرض .تأكد من أنك تمسك المجس او المسبار مع توجيهه نحو االسفل بشكل متعامد
باتجاه األرض .
وتأكد من بقاءه كذلك أثناء عملية المسح  ،وقم بتشغيل عملية موازنة األرض عن طريق الضغط على زر البداية حتى يصبح
صوت الجهاز خافتا او صامتا.

شكل  7.9المجس يجب توجيهه دائما نحو االسفل وال يجب امالته
يمكنك اآلن التحرك ببطء لألمام وللخلف وللحركة الجانبية  ،ولكن يجب تجنب تحويل المسبار .يجب أن يشير المسبار دائ ًما عموديًا
إلى األرض وال يجب قلبه حول محوره.

شكل  7.10توجيه المجس بشكل خاطىء يعطي نتائج خاطئة خالل القياس

بمجرد أن تصدر إشارة صوتية  ،هذا معناه اكتشاف الجهاز هدفًا معدنيًا محتمالً أسفل موضع المجس .بهذه الطريقة  ،يمكن العثور
على معادن صغيرة بالقرب من السطح مثل المسامير والبراغي واألسالك والصواميل و الرنديالت وأهداف مماثلة.

يجب عليك استخدام وضع التشغيل "القياس المغناطيسي " إلزالة هذه القطع المعدنية المزعجة من المنطقة التي ترغب في مسحها.
كلما قل عدد المعادن الموجودة بالقرب من السطح  ،كلما كانت النتيجة أفضل لك في وضع التشغيل "مسح األرض" .يمكنك أيضًا
العثور على أهداف معدنية أكبر تقع تحت األرض .القاعدة العامة هي :كلما كان الهدف أكبر  ،كلما كان من الممكن اكتشافه تحت
األرض بشكل ادق واحتمال اكبر.
أيضا  ،يمكنك استخدام وضع التشغيل هذا كجهاز كشف دقيق  Pin Pointerمفيد خالل الحفريات .إذا كنت قد قمت بالفعل بحفر حفرة
كبيرة وال تتذكر موقع الجسم او الهدف المعدني الذي تم اكتشافه بالضبط  ،يمكنك ببساطة استخدام وضع القياس المغناطيسي العادة
تحديد الموضع المستهدف بسرعة وكفاءة.
بعد استخدام وضع التشغيل هذا لفترة من الوقت  ،يجب عليك عمل عملية موازنة ارضية جديدة عن طريق الضغط على زر البداية.
إلنهاء وضع التشغيل " "Magnetometerوالعودة مرة أخرى إلى القائمة الرئيسية  ،يمكنك ببساطة الضغط على أحد أزرار األسهم

 7.4نقل البيانات الى الكمبيوتر
باستخدام وضع التشغيل " ، "Transfer to PCيمكنك نقل البيانات المقاسة من الذاكرة الداخلية لجهاز جراوند نافيجيتور  2إلى
برنامج .Visualizer 3D
قم بتوصيل دونجل  Bluetoothبالكمبيوتر وابدأ تشغيل برنامج  .Visualizer 3Dثم اتبع هذه الخطوات لنقل بيانات المسح من
إلى برنامج الكمبيوتر.
الخطوة 1
قم بتشغيل الجهاز وحدد وضع التشغيل " "Transfer to PCمن القائمة
الرئيسية .اضغط على زر موافق لفتح شاشة االستعداد.

الخطوة 2
تُعلمك هذه الشاشة باإلعدادات التي يجب عليك اعتمادها في مربع الحوار
 .Visualizer 3Dيخبرك بعدد النبضات لكل مسار مسح تم تسجيلها.

الخطوة 3
أدخل جميع اإلعدادات وفقا لبيانات القياس المحفوظة .قم أيضًا بضبط رقم منفذ
 COMوفقًا لتثبيت  Bluetoothالمحلي وانقر فوق الزر "( "OKموافق).

الخطوة 4
الجهاز متصل بالكمبيوتر ويحاول إنشاء اتصال  Bluetoothصالح.

الخطوة 5
اآلن يقوم الجهاز بنقل جميع البيانات من الذاكرة الداخلية إلى جهاز الكمبيوتر
الخاص بك .في نفس الوقت  ،يمكنك رؤية قيم القياس الواردة في Visualizer
.3D

الخطوة 6
بعد نقل جميع البيانات  ،يتم قطع اتصال  Bluetoothوستعود إلى القائمة
الرئيسية.

 7.5االعدادات
ستتعلم في هذا القسم كيفية ضبط اإلعدادات المختلفة للجهاز .يرجى توخي الحذر أثناء تغيير هذه اإلعدادات.

 7.5.1السماعات
يتيح لك هذا الخيار توصيل سماعات الرأس  Bluetoothمع جهاز جراوند نافيجيتور  .2بعد تنشيط هذا الخيار باستخدام الزر
"موافق"  ،تحتاج إلى تشغيل سماعات الرأس والضغط على زر إقتران سماعات الرأس .يمكن أن تختلف عملية االقتران الفعلية من
سماعة رأس إلى سماعة رأس اخرى.

شكل  7.11ربط سماعات البلوتوث
سينتظر البرنامج  60ثانية لتوصيل سماعات الرأس .إذا تم الوصل بنجاح  ،فسوف تتغير أيقونة مكبر الصوت
سماعات الرأس

 7.5.2المعلومات
يعرض هذا الخيار معلومات تتعلق بالرقم التسلسلي للجهاز وإصدار البرنامج الثابت للجهاز

Firmware

.

شكل  7.12شاشة معلومات الجهاز

قد تكون هذه المعلومات مفيدة في حالة كنت تريد ان تتصل بالموزع للحصول على طلبات دعم إضافية.

إلى أيقونة

 7.5.3البلوتوث
بشكل افتراضي  ،تم بالفعل تعيين هذه القيمة بشكل صحيح في المصنع ويجب عدم تغييرها .هذا هو المكان الذي يمكنك فيه تغيير
عنوان  Bluetoothفي حالة قيامك بشراء دونجل  Bluetoothجديد.

شكل  7.13تغيير عنوان البلوتوث
مالحظة  :اجراء اي تغييرات غير دقيقة لهذه القيمة قد ينتج عنها فشل في نقل البيانات او نقل بيانات خاطئة
استخدم أزرار األسهم لتحديد رقم معين ثم قم بتغيير قيمته باستخدام الزر "موافق" .إذا تم ضبط جميع األرقام بشكل صحيح  ،فحدد
خيار "رجوع" واضغط على زر موافق لتأكيد التغيير .سوف تعود إلى قائمة اإلعدادات.

 7.5.4استعادة ضبط المصنع
سيعيد هذا الخيار إعادة تعيين كل االعدادات إلى إعدادات المصنع االفتراضية .من اجل تجنب اعادة ضبط القيم الى قيم المصنع
بالخطأ مثال تظهر رسالة تحذير و سؤال إضافي للتاكيد كما في الشكل

شكل  7.14ارجاع االعدادات الى ضبط المصنع
استخدم أزرار األسهم لتحديد خيار "نعم  "Yes -واضغط على الزر "موافق" لبدء إعادة ضبط المصنع .إذا كنت ال تريد إعادة
ضبط جهازك  ،فحدد الخيار "ال  "No -بدالً من ذلك.
سيؤدي تشغيل إعادة ضبط المصنع إلى مسح جميع االعدادات التي قمت بتغييرها مسبقا .إذا قمت بتغيير عنوان  Bluetoothبشكل
فردي  ،فسيتم مسح هذا اإلعداد أيضًا.

 7.5.5زر العودة
يستخدم هذا الخيار للعودة إلى القائمة الرئيسية  ،خاصة عند استخدام أزرار وحدة التحكم للجهاز فقط.
إذا كنت تستخدم الشاشة التي تعمل باللمس  ،فكل ما عليك هو لمس الرمز
إلى الشاشة السابقة.

شكل  7.15شاشة للخلف

بدالً من ذلك .سيشير هذا الرمز دائ ًما إلى العودة

8 Field procedure

اجراء القياس في الحقل
يقدم هذا الفصل تعليمات عملية حول اإلجراء العام لمسح منطقة ما .سيتم شرح طرق وإجراءات المسح المختلفة بالتفصيل.

 8.1اجراء المسح العام
بشكل عام  ،تبدأ عملية المسح دائ ًما من الركن األيمن السفلي من منطقة المسح .بد ًءا من هذه النقطة  ،يجب عليك السير في مسار
مسح تلو آخر  ،حيث يقع مسار المسح التالي على الجانب األيسر من المسار السابق .أثناء السير على هذه الخطوط او المسارات ،
سيتم تسجيل قيم القياس واعتمادًا على وضع التشغيل المحدد البيانات اما يتم نقلها مباشرة إلى جهاز كمبيوتر أو حفظها في ذاكرة
الجهاز.
يتوقف الجهاز في نهاية كل مسار مسح منتهي  ،بحيث يمكن للمستخدم العثور على موضع البداية للخط التالي .وبهذه الطريقة ،
سيتم تسجيل جميع المسارات وسيتم قياس المنطقة.
يوضح الشكل  8.1جميع مواضع البدء األربعة المحتملة للمسح ومسار المسح األول المقابل .بنا ًء على تركيبة التضاريس الخاصة
في منطقتك وحقل البحث  ،يمكنك تحديد نقطة االنطالق المثلى للقياس بنفسك .

شكل  8.1وضع البدء خالل عملية المسح
قد تتم اإلشارة إلى مسارات المسح كـ مسارات متعرجة " "Zig-Zagأو متوازية " ."Parallelأيضًا  ،يمكن ضبط عدد النبضات
(نقاط القياس)  ،التي يتم تسجيلها خالل مسار مسح واحد بشكل فردي اعتمادًا على حجم منطقة المسح (طول مسار المسح).

 8.1.1وضع المسح
هناك طريقتان الجراء عملية المسح لالرض أي عملية القياس وفق وضعي المسح التاليين :
•

بشكل متعرج
يقع موضع البدء لمسارين متجاورين للمسح على الجانب المقابل للمنطقة المقاسة أي تكون بداية مسار مسح ثاني قرب
نهاية المسار السابق ويجب تسجيل البيانات على مسار المسح الخاص بك وعلى مسار الرجوع أيضًا.

•

بشكل متوازي
يكون موضع البدء لمسارين للمسح دائ ًما على نفس الجانب من المساحة المقاسة أي تكون بداية مسار المسح التالي قرب
بداية مسار المسح السابق أي قرب بعضهما .سوف تسجل البيانات بطريقة واحدة فقط وفي اتجاه واحد حصرا  ،في حين
يجب أن تعود مجددا إلى موضع البداية لمسار المسح التالي دون تسجيل البيانات.

يمثل الشكل  8.2كال طريقتي او وضعي اجراء المسح بشكل تخطيطي.

شكل  8.2اوضاع التشغيل خالل مسح منطقة ما
عند إجراء عملية المسح بشكل متوازي  ،سوف تبدأ في الزاوية اليمنى السفلى من منطقة المسح ( نقطة  ) 1ثم المشي وتسجيل
مسار المسح نحو الزاوية اليمنى العلوية من المنطقة .بعد تسجيل قسم مسار المسح األول  ،يجب عليك الرجوع إلى نقطة البداية
واالنتقال إلى يسار مسارالمسح األول لبدء مسار المسح ( 2نقطة رقم  ،)2لبدء مسار المسح الثاني .وبهذه الطريقة  ،سيتم فحص
جميع المسارات األخرى  ،حتى تصل إلى الجانب األيسر من منطقة القياس.
عند إجراء عملية المسح بشكل متعرج ،سوف تبدأ في الزاوية اليمنى السفلى ايضا من منطقة المسح ( نقطة  ) 1ثم المشي
وتسجيل مسار المسح نحو الزاوية اليمنى العلوية من المنطقة .الفرق عن الطريقة السابقة هو انه يجب عليك متابعة تسجيل
البيانات خالل رجوعك وفق مسار المسح الثاني ,لذلك يجب ان تبدأ من النقطة رقم  2وهي موضع بداية مسار المسح الثاني ,
ومن ثم اجراء المسح باالتجاه المعاكس وبنفس الطريقة يجب متابعة مسح مسارات المسح حتى النهاية في الجهة اليسرى لحقل
البحث.
يجب أن تكون المسافة بين مسارات المسح متسقة خالل قياس واحد ولكن يمكن أن تختلف من منطقة معينة للقياس إلى منطقة
قياس اخرى .إذا كنت تبحث في الغالب عن أهداف أصغر فيجب عليك تحديد مسافة أصغر بين مسارات المسح.
القاعدة المعيارية هي :كلما كانت المسافة بين المسارات أصغر  ،كلما كانت عمليات المسح لديك أكثر دقة .عند إجراء عمليات
الفحص األولى  ،يجب أال تكون الخطوط او المسارات قريبة من بعضها البعض لتحديد األهداف المحتملة.

 8.1.2تحديد عدد النبضات ( نقاط القياس ) لكل خط مسح
من الممكن تحديد عدد النبضات قبل بدء القياس أو تحديد الوضع التلقائي لضبط عدد نقاط القياس بعد االنتهاء من مسار المسح
األول.
عند تهيئة عدد نقاط القياس  ،سيتوقف الجهاز تلقائيًا عند الوصول إلى هذا الرقم وينتظر بدء مسار المسح الجديد.
في الوضع التلقائي  ،يجب عليك إيقاف قياس مسار المسح األول بنفسك  ،عن طريق الضغط على الزر المناسب  ،بمجرد أن تصل
إلى نهاية مسار المسح األول .سيتم استخدام هذه القيمة او العدد من نقاط القياس لجميع مسارات المسح اإلضافية لهذا القياس .بد ًءا
من مسار المسح الثاني  ،يتوقف الجهاز اآلن تلقائيًا بعد الوصول إلى العدد المفترض من النبضات او نقاط القياس.
ضع في اعتبارك ان عدد النبضات التي سجلتها في مسار المسح .يجب إدخال نفس القيمة الحقًا في البرنامج  ،عند نقل البيانات إلى
جهاز كمبيوتر  ،لتلقي جميع البيانات المقاسة بشكل صحيح من جهاز كشف المعادن الخاص بك!
ال توجد قاعدة خاصة الختيار العدد المناسب من النبضات .ولكن هناك جوانب مختلفة ينبغي مراعاتها .هذه بعض االعتبارات
• طول منطقتك المقاسة

• حجم االجسام المعدنية التي تبحث عنها.
المسافة المفضلة بين نبضتين او نقطتي قياس تتراوح بين  15سم إلى  30سم .كلما كانت المسافة بين اثنين من النبضات اصغر ،
سيكون التمثيل الرسومي أكثر دقة .إذا كنت تبحث عن اجسام معدنية صغيرة عليك تحديد مسافة أصغر  ،ومن اجل اجسام كبيرة
فيمكنك زيادة المسافة بين النبضات.
يوضح الشكل  8.3تأثير تغييرالمسافة وعدد النبضات لكل مسار مسح لبعض االجسام .

شكل  8.3تاثير تغيير عدد النبضات و المسافة بينها
يوضح الشكل  8.4الفرق بين عدد النبضات القليل جدا (الجانب األيسر) والمزيد من النبضات (الجانب األيمن) على نفس طول
مسار المسح .لذلك  ،يُظهر السجل الثاني (الجانب األيمن) مزيدًا من التفاصيل  ،كما يمكن رؤية اجسام معدنية اصغر.

شكل  8.4المقارنة بين عدد منخفض ومرتفع من النبضات

ال تتردد في تسجيل المزيد من القياسات بأعداد مختلفة من النبضات .على سبيل المثال  ،يمكنك مسح مساحة كبيرة قبل إجراء قياس
دقيق تفصيلي ثان .خاصة إذا كنت تبحث عن اجسام معدنية أكبر فيمكنك المتابعة بهذه الطريقة.و بهذه الطريقة يمكنك قياس مساحة
أكبر بسرعة كبيرة وبعد ذلك  ،يمكنك إجراء عمليات مسح جديدة لتحديد مواقع األهداف المشتبه فيها.
عند إجراء الفحص  ،من المهم أال تدون فقط عدد النبضات المستخدمة ولكن للحصول على صورة واضحة لما تفحصه  ،من المهم
للغاية مراقبة سرعتك .يجب قياس كل خط مسح بنفس سرعة الخط السابق.

عند استخدام سرعات مشي مختلفة في مسارات المسح  ،سوف يسبب االنزياح في مسار المسح .و في الواقع  ،يمكن اقتطاع او
تجزئة الهدف إلى عدة عناصر أصغر أو فقده تما ًما ألنه قد تم تفويته او تجاوزه .في وقت الحق عند نقل البيانات لمزيد من التحليل
 ،أخطاء السرعة يمكن أن تجعل الهدف غير قابل لالكتشاف ابدا وغير موجود على الرسم الفراغي.
بشكل عام  ،تكون القاعدة التالية صالحة :اجر عمليات المسح عند احجام عملية حيث يمكنك رؤية خطوط البداية والتوقف  ،ويمكن
أن تعبر او تمر بشكل مريح ضمن المنطقة للحفاظ على سرعتك وضمن مسافات معقولة.

شكل  8.5سرعات مشي مختلفة خالل عملية المسح

 8.2نصائح خاصة الجراء القياس
هناك بعض الجوانب التي يجب أن تأخذها في االعتبار عند إجراء عمليات المسح .من حيث المبدأ  ،يكون المسح جيدًا مثل المسار
الذي تم اتخاذه .سوف تظهر األخطاء أثناء المسح في التمثيل البياني النهائي أيضًا كخطأ .هذا سوف يسبب اإلحباط وضياع الوقت.
قبل أن تبدأ بقياس في الحقل  ،يجب أن تفكر فيما تبحث عنه وإذا كانت المنطقة المحددة مناسبة .إن القياس بدون خطة عادة ما ينتج
عنه نتائج غير مقبولة .يرجى النظر في النصائح التالية:
• ما الذي تبحث عنه (قبور او انفاق او اشياء ادفونة )... ،؟ هذا السؤال له تأثيرات مباشرة على كيفية إجراء المسح .إذا كنت تبحث
عن أهداف أكبر  ،فقد تكون المسافة بين نقاط القياس الفردية ومسارات المسح أكبر  ،كما لو كنت تبحث عن أهداف صغيرة.
• تفحص وتحر عن المنطقة التي تبحث فيها .هل من الممكن أن نكتشف هنا أي شيء؟ هل هناك مراجع تاريخية تؤكد تكهناتك؟ ما
نوع التربة الموجودة في هذه المنطقة؟ هل هناك شروط جيدة لتسجيل البيانات؟ هل يُسمح بالبحث في هذا المكان (مثل الملكية
الخاصة)؟
كبيرا بما يكفي للحصول على قيم تمثيلية .يجب ضبط جميع قياسات التحكم
• يجب أن يكون قياسك األول في منطقة غير معروفة
ً
اإلضافية بشكل فردي.
• ما هو شكل الجسم الذي تبحث عنه؟ إذا كنت تبحث عن صندوق معدني مائل  ،فيجب أن يكون للجسم المحدد في الرسم نموذج
متناسب وفقًا لذلك.
• للحصول على قيم أفضل فيما يتعلق بقياسات العمق  ،يجب أن يكون الهدف او الجسم في منتصف الرسم  ،مما يعني أنه يجب
تأطيره بواسطة قيم مرجعية طبيعية (أرضية طبيعية) .إذا كان الهدف على جانب الرسم ولم يكن مرئيًا تما ًما  ،فلن يكون قياس
العمق المقدّر ممكنًا  ،كما أن قياس الحجم والشكل محدود .في هذه الحالة  ،كرر عملية المسح وقم بتغيير موضع منطقة المسح ،
للحصول على الوضع األمثل للشذوذ داخل الرسم.

• يجب أال يكون هناك أكثر من جسم في المسح .هذا سوف يؤثر سلبيا على قياس العمق .من المفيد مسح المناطق الجزئية فوق هذه
األهداف.
• يجب عليك القيام بعمليتي مسح على األقل للتحكم في نتائجك والحصول على دقة اكبر في النتائج  .هذا مهم أيضًا للتعرف على
مناطق التمعدن.
• أهم قاعدة عند التعامل مع التمعدن .األهداف الحقيقية ال تتحرك! إذا كان هدفك يتحرك  ،فمن المرجح أنه تمعدن.

 8.2.1توجيه المجس
خالل قياس واحد  ،يجب أن يكون المسبار او المجس دائ ًما بنفس المسافة إلى األرض .بشكل عام  ،نوصي بارتفاع حوالي - 5
 15سم من سطح األرض إن أمكن.
في حالة مرورك فوق حجارة أو خشب أو حشائش عالية االرتفاع  ،ابدأ المسح باستخدام المسبار أعلى اليمين من البداية .في مثل
هذه الظروف  ،ربما ستحتاج إلى بدء المسح باستخدام المسبار على ارتفاع  2قدم ( 50سم) واالحتفاظ به في هذا المستوى
إلجراء المسح بأكمله .من المهم الحفاظ على االرتفاع ؛ هذا سوف يجنبك الحصول على العديد من األخطاء .كقاعدة عامة  ،ال
يؤدي تغيير االرتفاع أثناء إجراء فحص النه يؤدي إلى إنشاء أخطاء غير ضرورية.
جانب مهم آخر في اجراء المسح هو طريقة توجيه مجس القياس  .أثناء وضع المسح "الموازي"  ،ال يتغير اتجاه المجس ألنك
تقيس دائ ًما في نفس االتجاه .حتى في وضع المسح " ، "Zig-Zagال يجب تغيير اتجاه المجس.
هذا يعني أنه غير مسموح لك ان تدور نفسك مع الجهاز والمجس في نهاية مسار المسح .بدالً من ذلك  ،يجب عليك السير للخلف
ومتابعة المسح .وإال فإن الرسم الذي تم الحصول عليه يشمل خطوط حمراء أو زرقاء .يشار عادة ً إلى هذه الخطوط الموجودة في
المسح بأنها "أخطاء الدوران".

 8.2.2قياس متوازي ام متعرج؟
بالنسبة إلى المستخدمين المهرة في الجهاز  ،تكون كال أوضاع المسح مناسبة لهم.
وفقًا للتجربة العملية والخبرة  ،تم استالم أفضل الرسومات وتحقيق ادق النتائج في وضع " "Parallelأي القياس بشكل
متوازي ،ألنك تبدأ من نفس النقطة وتمشي في نفس االتجاه ومن األسهل أيضًا التحكم في سرعة المشي.
يفضل وضع القياس بشكل متوازي في المناطق غير المستوية مثل جوانب الجبال أو المنحدرات أو الطبقات المائلة األخرى.
عندما يتعلق األمر بالسرعة  ،يستخدم المستخدم ذو الخبرة في كثير من األحيان وضع  Zig-Zagإلجراء الفحص األولي لتحديد
ما إذا كانت هناك حاالت شاذة في المنطقة تستحق المزيد من

البحث.

 8.2.3اجراء القياس يدويا ام اتوماتيكيا؟
تقاس المساحات الكبيرة عادة ً في الوضع التلقائي او االوتوماتيكي  .يتم استخدام وضع النبضات اليدوي في الغالب في التضاريس
الصعبة غير المستوية وإذا كانت الهدف الحصول على نتائج قياس دقيقة للغاية.
في التضاريس التي يصعب الوصول إليها مثل المنحدرات الجبلية والجوانب واالراضي الزلقة  ،من المفضل استخدام وضع
نظرا ألن كل نبضة سيتم تسجيلها يدويًا  ،بحيث يكون لديك ما يكفي من الوقت لوضع المجس بالطريقة الصحيحة
النبضات اليدويً .
وتسجيل القيمة المقاسة .وبهذه الطريقة  ،يمكنك أيضًا قياس النقاط المحددة مسبقًا بدقة لشبكة محددة مسبقًا.

 8.2.4نصائح من المنقبين
عند إجراء عمليات المسح  ،هناك بعض العناصر المهمة للغاية التي يجب مراعاتها .بادئ ذي بدء  ،من الضروري أن تسترخي.
عندما تكون متوترا ً  ،فإنك تمارس ضغ ً
كبيرا على نفسك للقيام بالمسح بشكل صحيح ؛ وغالبا ما يؤدي ذلك إلى أخطاء.
طا ً
• من الصعب رؤية األهداف المدفونة حديثًا .يتلقى العديد من المستخدمين الجهاز وأول شيء يفعلونه هو الخروج ودفن جسم معدني
ما للتجربة .عندما يتم دفن الجسم إلى األرض  ،فإنه يغير االشارات الطبيعية للتربة ويخلق نوعًا من التشويش .عادةً ما يكون للجسم
المدفون اشارة أضعف من التشويش غير الطبيعي ولذلك ال يمكن اكتشافه .حيث لن تُظهر صور المسح العنصر المدفون  ،ولكنها
ستصور المنطقة الممسوحة بألوان زرقاء.
بعد االنتهاء من وضع الجسم في مكانه ليتم دورة فصول كاملة  ،مما يعني أنه قد تم وضعه في األرض لدورة كاملة من الفصول
(عادة ً ما تكون المدة سنة كاملة)  ،يتم تقليل التشويش وتصبح اشارة الهدف المدفون مرئية مرة أخرى.
• تدرب على اهداف معروفة الموقع  .في الدورة التدريبية في المصنع  ،لدينا العديد من األشياء التي تم دفنها لسنوات  ،تما ًما مثل
األهداف الحقيقية في هذا المجال .يمكن تحديد هذه األهداف بسرعة وسهولة ألنها ليست طبيعية للتربة .األهداف األخرى التي يمكنك
استخدامها في منطقتك هي األدوات المدفونة مثل األنابيب والخزانات والتمديدات الكهربائية والمجاري ومقابر وغيرها  ...يمكن
العثور على معظم هذه العناصر في كل بلدة أو مدينة .وهذا هو المكان المناسب الذي يجب أن تبدأ فيه تدريبك إذا كنت ستقوم
بالتدريب الذاتي.
• الحصول على التدريب المهني االحترافي .عندما تستفيد من تلقي التدريب العملي  ،إما من شركتنا أو من موزع معتمد  ،فسوف
قادرا على تحديد األهداف
تتعلم ليس فقط استخدام وتشغيل جهاز كشف المعادن ولكن أيضًا برنامج التحليل السهل جدا و وستكون ً
المدفونة المحتملة وكذلك األخطاء.
• ال تعتمد على قياس مسح واحد فقط .الكثير من المستخدمين يخرجون إلى الحقل ويقومون بإجراء القياس ورؤية الهدف .بدالً من
تكرار المسح وإعادة إنتاجه عدة مرات  ،يخرجون ويحصلون على مجرفة ويبدؤون بالحفر فورا .في حاالت نادرة للغاية  ،سيكون
المسح األول مثاليا ً .حتى المدربين الخبراء يقومون بمسح متعدد للتأكد من أنهم ال ينظرون إلى مناطق تمعدن أو خطأ.
• تمعدن التربة – موضوع مزعج جدا ومحبط للمنقبين وال بد من مواجهته خالل عمليات المسح  .عندما تكون في منطقة من
المعروف أن بها جيوب من التمعدن  ،فاستعد إلجراء المزيد من عمليات المسح أكثر من المعتاد.
o

الطين هو على األرجح العدو رقم واحد .اعتمادا على محتوى الحديد في الطين سوف تحدد مدى قوة اضعاف االشارة .
كقاعدة سريعة لمحتوى الحديد هي مدى كون الطين داكنا  ،ويمكن أن يختلف من رمادي فاتح إلى برتقالي غامق .وكلما
زاد قتامة وكان داكنا اكثر ستكون نسبة الحديد فيه اكبر.

o

عادة ما يكون الرمل واض ًحا للغاية وسهل البحث ضمن اراضي رملية  .هناك عامالن يتعلقان بالرمال يجب اإلشارة
إليهما .الرمال حيث تكون المياه الجوفية ضحلة للغاية  -وهذا يعني أن المياه الجوفية عادة ما تكون على بعد بضعة أمتار
فقط من السطح  -أو الرمال الصحراوية حيث تكون قاحلة جدًا .في الرمال الصحراوية  ،يمكن أن تكون األهداف متوضعة
أعمق ثالث مرات .

o

األراضي الزراعية هي ايضا مناطق خاصة يجب مراعاتها .في المزارع الحديثة  ،يتم إدخال الكثير من العناصر المغذية
للتربة واألسمدة مما يخلق مساحة غير طبيعية من التمعدن.

o

المناطق الجبلية الصخرية .والمناطق التي بها العديد من الجبال مليئة أيضا ً بعدة مساحات متفرقة من التمعدن .تنشأ المناطق
الجبلية من التشققات في األرض  ،وربما هذا هو أكبر منطقة للكنوز الطبيعية وكذلك اكبر منطقة للتمعدن في نفس الوقت.

