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  تغي العلومات والبيانات الواردة ف دليل الستخدم هذا من دون إعلن مسبق. إن أساء النتجات ومواقعيكن
 النترنت وعناوين البيد اللكترون الستخدمة كأمثلة ف هذا الدليل هي غي موجودة ف الواقع ما ل يذكر خلف

 ذلك. أي تشابه بأساء الشركات، النظمات، النتجات، مواقع النترنت، عناوين البيد اللكترون، الشعارات،
الشخاص، الماكن أو الحداث الواقعية هو بحض الصدفة. 

 إن اللتزام بتعليمات حقوق الؤلف السارية الفعول تقع دائماW على عاتق الستخدم وحده وهو مسؤول بنفسه
 مسؤولية شخصية . ل يسمح للمستخدم النسخ و/أو التخزين أو النقل إل نظام استقبال البيانات إل بعد إذن كتاب

 OKM وتبقى حقوق الؤلف عند شركة OKM Ortungstechnik GmbHصريح من قبل شركة 
Ortungstechnik GmbH،وذلك بغض النظر عن الطريقة الستخدمة (أي بشكل إلكترون أو ميكانيكي. 

عن طريق التصوير أو التسجيل). 

 ل يصل الزبون على أي حق من حقوق براءة الختراع، العلمات التجارية، حقوق الؤلف أو أي ملك آخر من
  من خلل حصوله على دليل الستخدم هذا ما عدىOKM Ortungstechnik GmbHأملك شركة 

القوق المنوحة على أساس إذن كتاب.

. كل القوق مفوظة.OKM Ortungstechnik GmbH 2010 - 2002حقوق الطبع 
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8 التمهيد

المقدمة1.1

أيها الزبون الترم، 

OKM Ortungstechnik GmbH نود أولW أن نشكرك على قرارك بشراء منتج من منتجات شركة 

OO

 ويستطيع). قراءة الشارات الكهرومغنطيسية (EMSRعلى أساس التكنولوجية السماة بطريقة الـ Evolutionيعمل كاشف العادن
 الهاز إل جانب تعيي الجسام العدنية الكشف عن الياكل الطبيعية كطبقات التربة والتجاويف ومستوى الياه الوفية وأجسام غي

 )مثلW النابيب وقنوات مياه الصرف الصحي(ويناسب الهاز البحث عن القبور والكنوز وتهيزات التزود بالياه . معدنية أخرى
.والزائن وإل

 قابل لتعيي الجسام الخفية ذات الياكل الختلفة ويقوم بتسجيل وتليل النتائج دون ضرورة القيام بالفريات.Evolutionإن الهاز
  تفيد خاصة ف الناطق الت ل يكن فيها الفر أو الثقب. يتميز الهاز باستخدامه السهل والرن وبالنتائج السريعةEMSRإن طريقة الـ

والقابلة للنسخ.  

 وإضافة إل ذلك ياول خباؤنا تطبيق العارف الديدة على. نضمن لك الراقبة الستمرة لنتجاتنا من قبل فريقنا الؤلف من الباء
. منتجاتنا وتسي نوعيتها

 فكما تعرف يتعلق تعيي الجسام والياكل.  وبطبيعة الال ل يكننا من خلل بيعك منتجاتنا أن نضمن لك الكتشافات أثناء بثك
 ويكن. تعد من هذه العوامل أنواع التربة الختلفة ودرجة تعدن التربة وأيضاW حجم السم بالنسبة لعمق السم. الخبئة بعوامل متلفة

 نراف نتائج القياس بشكل شديد ف الترب ذات الرطوبة العالية والترب التوية على الرمال والطي وذات التوصيل الكهربائي العالإ
  الال منتجنا هذا تصل على جهاز أثبت كفاءته بالستخدام الستمر كما هوبشرائك. وذلك بغض النظر عن طراز أو ماركة الهاز

. موقعنا على النترنت بشاهدةإذا كنت تريد أن تعرف كيف وأين ت استخدام أجهزتنا تفضل. مع كل منتجاتنا

 ناول الستفادة من كل.  إنه من الهم بالنسبة لنا أن نقوم بتسجيل منتجاتنا التطورة كعلمات تارية أو كاختراعات ممية
.المكانيات القانونية من أجل أن نضمن لك أكب ضمان مكن ف استخدام منتجاتنا

  نقدم لك تدريباW خاصاW ف معملنا أو فEvolution خد وقتك لقراءة دليل الستخدم هذا وتعرف على كيفية استخدام الهاز الكاشف 
للمزيد من العلومات قم بزيارة موقعنا على النترنت. . أي مكان تريده

www.okmmetaldetectors.com

http://www.okmmetaldetectors.com/


التمهيد 9

 إرشادات مهمة1.2

 فيها استخدام الهاز ونشي إل الخطار المكنة.سنشرح وملحقاته إقرأ هذه الرشادات بعناية ودقة. Evolution قبل تشغيل جهاز

..

  وملحقاته مصص لتعي الجسام والياكل الخبئة ولتسجيلها وتليلها. يتم العرض البصري لنتائج القياسEvolutionإن الهاز 
 السجلة باستخدام الكونات القدمة مع الهاز عن طريق برنامج خاص وذلك بعد نقل البيانات إل الكمبيوتر. يب اللتزام

  بكل عناية أيضاW. بالبنامج البنامج ولذلك الرجاء قراءة دليل الستخدم الاصالاصة بذابالرشادات الضافية 

معلومات عامة1.2.1

  بإرشاداتالللتزام الجهزة. عدم ا النوع من العتادة لثل هذوالعناية بالذر هو جهاز كهربائي ويب استخدامه Evolutionإن جهاز 
المان أو الستخدام لغراض غي الغرض الاص لذا الهاز يكن أن يسفر عنه لاق الضرار أو تدمي الهاز واللحقات التصلة به. 

  عند فتح الهاز بشكل غي صحيح سوف يتلف الهاز. 

 أخطار صحية ممكنة1.2.2

 إن الشارات العالية التذبذب حسب البحوث العلمية العاصرة غي. ل ينجم أي خطر على الصحة من الهاز عند استخدامه الصحيح
 . طاقتها الفيفةبسببضارة للجسم النسان 

الظروف المحيطة1.2.3

 إن الاء التكث²ف الذي يكن أن ينتج عن تغي±ر درجة الرارة يكن أن. ل يسمح بتشغيل الهاز بعد نقله من ميط بارد إل ميط أدفئ
 يب أن تتجنب القول الغناطيسية القوية كتلك الوجودة بالقرب من الاكينات أو مكبات الصوت وأل تستخدم. يتلف الهاز

.م حولا 50جهاز الكشف عن العادن بدائرة 

.

 يب إبعاد الجسام العدنية كالعلب وأغطية الزجاجات والسامي والباغي أو غيها من الجسام الشابة الوجودة على سطح الرض
 يب كذلك أن تبعد مفاتيحك وهاتفك الوال وموهراتك والجسام الغناطيسية أو. لنا يكن أن تسبب انراف نتائج القياس

.العدنية الخرى الت تملها معك عادة

التزود بالجهد الكهربائي  1.2.4

 استخدم فقط جهاز الشحن والبطاريات الزودة. يب أل يزيد الهد الكهربائي عن القيم الذكورة ول أن يقل عنها بشكل ملموس
 .مع الهاز

.فولط 220 جهدها الكهربائي  يبلغيب أل تصل الهاز بالشبكة العادية الت  
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10 التمهيد

 أمن البيانات 1.2.5

يكن أن تقع الخطاء ف نقل البيانات عندما 

•

•

 مدى وحدة البث تتجاوز

•

•

يكون تزويد الهد الكهربائي للجهاز غي كاف¶ 

•

•

تكون خطوط الوصل أطول من اللزوم 

•

•

تبث أجهزة كهربائية أخرى إشارات مزعجة أو 

•

•

.عند ظهور الزعاجات الوية كالعواصف

.

 والعناية بالجهازصيانة ال1.3

:ترى ف القائمة التالية ماذا يب عليك أن تتجنبه

•

•

دخول الاء إل الهاز 

•

•

قوية من الوساخ والغبار ال الترسيبات

شديدة الصدمات ال•

قوية ال الغناطيسية القول •

•

•

تعر±ض الهاز للحرارة الشديدة لدة طويلة 

 

 من أجل تنب الضرار يب أن تستخدم القائب الاصــة. عندما تريد تنظيف الهاز استخدم مسحة جافة مصنوعة من مادة ناعمة
.لنقل الهاز وملحقاته

.

 الشــاحنو لشحن البطاريات يــب اســتخدام . انتبه عند استخدام الهاز إل أن تستخدم دائماW البطاريات الشحونة بشكل كامل
.الوجود مع الهاز

 الخطار أثناء الحفر يات1.4

ــدأالعادنعندما تستقبل إشارة معدنية على جهاز الكشف عن . للسف الشديد توجد الكثي من متروكات الروب ف أراضينا   ل تب
ــرمن جهة. بالفر مباشرةW وبشكل عنيف   يكن أن تتلف جسم نادر وقي±م ل يكن إصلحه فيما بعد ومن جهة أخرى يكن أن ينفج

.هذا السم

.

 بالنسبة للجسام الكتشفة يب أن.  أو الائلة للحمراء تدل على آثار الصدأةإن التربة المر. انتبه إل لون التربة على سطح الرض
 وذلك خاصةW عندما ترى أو تشعر بوجود الزرار. عندما تكشف عن أجسام مقوسة ومدورة يب أن تكون حذراW. تنتبه إل شكلها

 أترك هذه الشياء ف مكانا،. يب الذر أيضاW عندما تكشف عن الذخائر، الرصاصات، اللغام أو القذائف. واللقات ف هذا السم
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التمهيد 11

 ويكن بسبب التآكل والصدأ أن يتم الشعال بعد حركة. يوجد أنواع خطية جداW من أجهزة الشعال. ل تلمسها ول تأخذها معك
Wخفيفة جدا .Wحت الراطيش أو الذخائر الكبية الت تبدو غي مضرة ولكنها ف القيقة خطية جدا. 
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     الفصل الثاني

نقل البيانات عن طريق البلوتوث2

نقل البيانات عن طريق البلوتوث
 يب تثبيت هذا البنامج من أجل نقل البيانات من جهاز. تتعلم ف هذا الفصل كيف تقوم بتثبيت برنامج البلوتوث على الكمبيوتر

Evolution إل الكمبيوتر .



14 نقل البيانات عن طريق البلوتوث

تثبيت برنامج البلوتوث2.1

 انتبه إل أن الرسوم الوجودة ل تتوافق دائماW مع أحدث نسخة من. نشرح لك ف الفقرة الول من هذا الفصل تثبيت برنامج البلوتوث
 .نظام التشغيل الوجود على الكمبيوتر الاص بك و يكن أل تتوافق مع نسخة تثبيت اليو إس ب

 تثبيت البرنامج وبرنامج التشغيل2.1.1

 ضع القرص الضغوط ف قارئ القراص ف الكمبيوتر الاص بك. يتوفر برنامج البلوتوث على القرص الضغوط القدم مع الهاز
.على الشاشة 2.1وانتظر حت ظهور الربع الوجود ف الرسم 

.

 

 أنقر على الزر بلوتوث من أجل البدء ف تثبيت برنامج البلوتوث وتابع التعليمات الظاهرة على شاشة الكمبيوتر كما نشرحه ف
.الفقرات التالية

الخطوة الولى:
“OKالزر „ إختر إحدى اللغات من القائمة ثم أنقر على 

 تثبيت برنامج البلوتوث الطوة الول:  2.2 الرسم

www.okmmetaldetectors.com

 شاشة البدء عند وضع القرص الضغوط: 2.1 الرسم
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نقل البيانات عن طريق البلوتوث 15

الخطوة الثانية :

"Nextأنقر على "< 

 تثبيت برنامج البلوتوث الطوة الثانية : 2.3 الرسم

الخطوة الثالثة:

ضع علمة على
 „I accept the terms in the licence agreement“ 

“Next<ثم أنقر على „

 تثبيت برنامج البلوتوث الطوة الثالثة : 2.4 الرسم
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16 نقل البيانات عن طريق البلوتوث

الخطوة الرابعة:

"Next" < أنقر على 

 تثبيت برنامج البلوتوث الطوة الرابعة: 2.5 الرسم

لخطوة الخامسة:ا

"Install أنقر على "

الطوة الامسة تثبيت برنامج البلوتوث :2.6لرسما

www.okmmetaldetectors.com
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نقل البيانات عن طريق البلوتوث 17

لخطوة السادسة:ا

"Finish"أنقر على 

.السادسة برنامج البلوتوث الطوة : تثبيت2.7الرسم 

.بعد النتهاء من التثبيت يب إعادة تشغيل الكمبيوتر من أجل تطبيق التعديلت  

 )دنجل(إعداد معدات البلوتوث 2.1.2

 تأكد من وجود رمز البلوتوث ف شريط الدوات على. بعد إعادة تشغيل الكمبيوتر يب أن يتم فتح برنامج البلوتوث بشكل تلقائي
 . الينالطرف

Wف هذه الالة أنقر على رمز البلوتوث الذي ت إنشاءه أثناء تثبيت. إذا كان الرمز غي موجود يب عليك أن تفتح البنامج يدويا 
.البنامج على سطح الكتب 

.
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18 نقل البيانات عن طريق البلوتوث

الخطوة الثامنة:

  ضع دنجل البلوتوث في مقبس يو إس بي
 فارغ على الكمبيوتر. عندما يظهر مربع الحوار

"OK"الموجود في على اليمن أنقر على 

تثبيت برنامج البلوتوث الطوة الثامنة: 2.9 الرسم

 الرجاء.  بعض الدقائق وذلك حسب طراز الكمبيوترهذا المر يكن أن يستغرق.يتم الن تثبيت برامج تشغيل البلوتوث على الكمبيوتر
.النتظار حت ناية التثبيت ويكنك بعد ذلك الواصلة بالطوة التاسعة

www.okmmetaldetectors.com

تثبيت برنامج البلوتوث الطوة السابعة: 2.8 الرسم

الخطوة السابعة: 

أنقر مرتين على رمز البلوتوث الذي تم 
إنشائه على سطح المكتب من أجل 

فتح المربع الذي تراه على اليسر.
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نقل البيانات عن طريق البلوتوث 19

الخطوة التاسعة:

أنقر على 
“ View --> Service Window” 

 من أجل أن ترى الخدمات التي تم
تثبيتها على الكمبيوتر. 

 تثبيت برنامج البلوتوث الطوة التاسعة:2.10 الرسم

الخطوة العاشرة:
 

  وصلة"Serial Port COM 6"تجد تحت عنوان 
 التي يجب إدخالها في برنامج COMال

Visualizer 3Dمن أجل نقل البيانات. رقم  
.COM6في الرسم على اليسار هو الوصلة 

تثبيت برنامج البلوتوث الطوة العاشرة.: 2.11 الرسم

  بالبلوتوثالتصالضبط 2.1.3

 OKMوهي . عندما تقوم باللتصال مع البلوتوث للمرة الول من أجل نقل البيانات إل الكمبيوتر يب عليك إدخال كلمة الرور
).انتبه إل كتابة كلمة الرور بالحرف الكبية(
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20 نقل البيانات عن طريق البلوتوث

الخطوة الحادية عشرة:
 

 إقامة التصال الوليجب إدخال كلمة المرور للبلوتوث قبل 
"OK" بالحروف الكبيرة و أنقر على OKMبالكمبيوتر. أدخل كلمة 

تثبيت برنامج البلوتوث الطوة الادية عشرة: 2.12 الرسم

 . بشكل صحيح يكن نقل البيانات من جهاز القياس إل الكمبيوتربالبلوتوث اللتصال يتمعندما 

.

 يكن فقط استخدام. ل يكن البحث عن الهاز عن طريق برنامج البلوتوث.  اللتصال مع البلوتوث دائماWإقامةيب أن يقوم الهاز بنفسه ب

 .القدمة مع الهاز) دنل(معدات البلوتوث 

حذف برنامج البلوتوث2.2

.نشرح لك ف هذه الفقرة كيف يكنك حذف برنامج البلوتوث من الكمبيوتر

.

 و تابع التعليمات الظاهرة Start -> Programme -> IVT BlueSoleil -> Uninstall BlueSoleilأنقر على الزر 
.بعد حذف برامج تشغيل البلوتوث يكن أن يكون إعادة تشغيل الكمبيوتر ضرورياW. على الشاشة

.
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اRلخطوة اRلثانية عشRرة:
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     الفصل الثالث

 المواصفات الفنية3

المواصفات الفنية 



22  المواصفات الفنية

 يكن أن نقوم بتعديلت فنية ف. يكن أن تظهر انرافات خفيفة أثناء التشغيل. إن الواصفات الفنية التالية تعتب مواصفات متوسطة
 .التقدم الفنحسب الهاز وذلك 

وحدة التحكم3.1

مم  80x140x35 ..................................................................)طول xعرض  xارتفاع  (حجم الهاز

 

كغ  0.2تقريباW ......................................................................................................: الوزن

 

 AA )ساعة/ملي أمبي  2600فلط،  1،5(بطاريتان  ..............................................)البطاريات(فولطية التشغيل 

)ساعة/ملي أمبي  2600فولط،  1،2(أو بطاريتان قابلتان لعادة الشحن ......................................................

(

ساعات  4تقريباW  ................................................................................................مدة التشغيل

 

 ARM7 CPU, 90 Mhz, 256 KB Flash ................................................................)تنفيذ(العال 

 

Atmel AtMega CPU, 20 Mhz .........................................................................)مراقبة(العال 

AA

)K262(، ألوان كاملة 320x240: بوصة مع شاشة لس، الدقة 2.83بقطر  AMOLED ........................... الشاشة

(

2بلوتوث من الدرجة ..............................................................................................: الترابط

22

قيمة قياس تقريباW  100.000 .................................................................................ذاكرة البيانات

 

50تت الصفر إل  8من  ......................................................................درجة الرارة الناسبة للتشغيل

55

60تت الصفر إل  20 ........................................................................درجة الرارة الناسبة للتخزين

66

بالائة  75و 5 بي ..................................................................................................الرطوبة

 

 ل..............................................................................................................مقاوم للماء
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23 المواصفات الفنية

المجس التلسكوبي3.2

مم x 480-820 x135x120...................................................) طول xعرض  xارتفاع : (حجم الهاز

مم

كغ تقريباW  1 ..........................................................................................................الوزن

 

 AA) ساعة/ملي أمبي  2600فلط،  1،5(بطاريتان  ..............................................)البطاريات(فولطية التشغيل 

)ساعة/ملي أمبي  2600فولط،  1،2(أو بطاريتان قابلتان لعادة الشحن  .....................................................

(

ساعات  4تقريباW  ................................................................................................مدة التشغيل

 

ARM7 CPU, 10 Mhz, 30 KB Flash ...........................................................)تنفيذ(معال 

AA

Atmel AtMega CPU, 20 Mhz ...................................................................)مراقبة(العال 

AA

2بلوتوث من الدرجة  ...............................................................................................الترابط

22

50تت الصفر إل  8من . .....................................................................درجة الرارة الناسبة للتشغيل

55

60تت الصفر إل  20 ........................................................................درجة الرارة الناسبة للتخزين

66

بالائة  75و 5 بي ..................................................................................................الرطوبة

 

ل  ..............................................................................................................مقاوم للماء

 

1 .............................................................................التكنولوجيات الستخدمة

1

GST2، EMSR 

SCMI-15-D،VLF ....................................................................................تقنية الساس

1 EMSR = قراءة الشارات الكهرومغنطيسي 
2 GST = تكنولوجية السح الرضي 
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24  المواصفات الفنية

نقل البيانات3.3

ت

بلوتوث  .........................................................................................................التكنولوجيا

 

جيجاهيتز  2.4835و 2.4 بي ................................................................................مال التردد

 

ميغابايت بالثانية  1 .........................................................................................نسبة النقل الكب

 

)dBm(ديسيبل باليلي واط  -85........................................................................حساسية الستقبال 

(

م تقريباW  10 .................................................................................................الدى العظمى

رالمواصفات الدنيا للكمبيوتر3.4

..الواصفات التالية تدعمك ف اختيار الكمبيوتر الناسب لتحليل البيانات

 جيجاهيتز على القل  1،5 ............................................................................................العال

على القل  4بسرعة قراءة  .............................................................CD-ROMقارئ القراص الضغوطة 

  USBيو أس ب  .....................................................................................)لنقل البيانات(وصلة  

 ميغابايت  50 على القل ...................................................................................مكان تزين فارغ

 ميغابايت  256على القل  .................................................................)RAM(ذاكرة الوصول العشوائي 

OpenGLOOميغابايت متوافق مع  128 على القل ...........................................................بطاقة عرض مرئي

 Windows 7أو  Windows Vistaأو  Windows XP......................................................نظام تشغيل 

www.okmmetaldetectors.com

http://www.okmmetaldetectors.com/


     الفصل الرابع

مشتملت الجهاز4

مشتملت الجهاز



26 مشتملت الجهاز

 يكن أن يتلف عدد العدات القدمة مع الهاز لن. Evolutionتد ف القائمة التالية كل العدات العادية والضافية لهاز 
. العدات الضافية ليست مقدمة مع الهاز

 التسمية ا العدد ا

1  )AA(وحدة تحكم مع بطاريتين 

1  معدات تثبيت الجهاز على الساعد مع حزام 

1  )AA(مجس تلسكوبي مع بطاريتين 

1  "Visualizer 3D"برنامج 

1  دليل المستخدم 

1  حقيبة نقل 

1  )دنجل(معدات بلوتوث 

1  سماعات أذن 

اللحقات القدمة مع الهاز: 1 الدول
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    الفصل الخامس
  التحكم أدوات5

أدوات التحكم  

 .سنشرح لك كل الوصلت الوجودة ف الهاز.  القياسللتحكم لهاز الساسية الدواتتتعرف ف هذا الفصل على 



28  أدوات التحكم 

 وحدة تحكم مع شاشة لمس5.1

Evolutionكل عناصر التحكم لوحدة التحكم على جهاز  5.1ترى ف الرسم 

 

 عندما تريد تشغيل الهاز إضغط بشكل. باستخدام هذا الفتاح يكنك تشغيل أو إغلق الهاز :مفتاح تشغيل وإغلق الهاز
 عندما تريد إغلق الهاز إضغط. 38على الصفحة  7.1متواصل على مفتاح التشغيل والغلق حت يظهر الربع الوجود ف الرسم 

.بشكل متواصل على مفتاح التشغيل وإغلق حت تغلق الهاز والشاشة

  الوجود ف القسم اليسر فيكن تعديل حجم الصوت عن طريق الرمز. إن مكب الصوت الداخلي يشتغل قياسياW :مكب الصوت
)51ف الصفحة7.4.1أنظر(أعلى الشاشة 
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أدوات وحدة التحكم: 5.1 الرسم

ش¦اش¦ة اللمس

مق¦بس 
سماع¦ات الذن

مش¦بك التثبيت

حوامل البطاريات

مف¦تاح التش¦غ¦يل والغ¦لق¦مكبر الص¦وت
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29 أدوات التحكم 

 عندما تكون السماعة مربوطة بالقبس يغلق مكب الصوت الداخلي ويكن ساع. يكنك ربط كل ساعات الذن الشائعة بذا القبس :مقبس ساعات الذن
.الشارات السمعية عن طريق ساعات الذن فقط

 ملي أمبي 2600فلط،  1،5: بالواصفات التالية AAتتاج وحدة التحكم من أجل تشغيلها إل بطاريتي  :حوامل البطاريات
 إفتح كل حامل) . NiMhساعة /ملي أمبي  2600فلط،  1،2: ساعة أو بطاريتان قابلتان لعادة الشحن بالواصفات التالية/

 يب أن. انتبه إل وضع البطاريات بشكل صحيح. بطارية بسحب الغطاء إل السفل وضع البطاريات فيها ث أغلق حامل البطاريات
 Wموجه للسفل والقطب السالب موجه للعلىيكون القطب الوجب دائما..  

 إن الشاشة تستجيب لللمس ولتنشطها. تظهر على الشاشة كل أناط التشغيل والنذارات والعلومات الاصة بالقياس :شاشة اللمس
.. على الشاشة الوجودةيب عليك فقط أن تنقر بإصبعك على الرموز 

  العدات الاصة لذلك والقدمة مع الهاز أو يكن تثبيتها بساعدةيكنك أن تثبت وحدة التحكم على ساعدك :مشبك التثبيت
.لفعل ذلك يب وضع مشبك التثبيت ف تهيزة التثبيت الوجود على الس التلسكوب. مباشرةW على الس التلسكوب

يالمجس التلسكوبي5.2

.الس التلسكوب وكل أدوات التحكم الوجودة فيها 5.2ترى ف الرسم 
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30  أدوات التحكم 

 لتشغيل الهاز إضغط على مفتاح. باستخدام هذا الفتاح يكنك تشغيل أو إغلق الس التلسكوب :مفتاح تشغيل وإغلق الهاز
 عندما تريد إغلق الهاز إضغط بشكل متواصل على مفتاح التشغيل والغلق حت.  عندما يكون الهاز مغلقاW والغلقالتشغيل 

..يغلق الهاز ومصباح التشغيل

:توجد الالت التالية. يشي مصباح التشغيل إل حالة تشغيل الس التلسكوب :مصباح التشغيل

•• الهاز مغلق = ل يضئ مصباح التشغيل 

•• ياول الس إقامة اللتصال مع وحدة التحكم = يومض مصباح التشغيل 

•• بب تبديل بطاريات الس = يومض مصباح التشغيل بسرعة كبية 

••  الس متصل بوحدة التحكم وجاهز للستعمال = يشتغل مصباح التشغيل باستمرار 

 ف. الفتاح من أجل البدء ف القياس أو البدء ف ضبط الهازيستخدم .  مهمتي لذا الفتاح حسب حالة الستوجد :مفتاح البدء
 ف الالت الخرى مثلW ف القائمة الرئيسية أو ف قوائم أخرى.  الالتي يؤدي الكبس على الفتاح إل بدء إحدى العملياتهاتي

. يكن تشغيل أو إطفاء الصباح عن طريق الرمز . الوجود ف الس) LED(يكن باستخدامه تشغيل أو إطفاء مصباح الدايود 
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التلسكوبالتحكم للمجس  أدوات: 5.2 الرسم

مجس البحث

مص¦باح التش¦غ¦يل

الذراع¦ التلس¦كوبي

مف¦تاح تش¦غ¦يل و¦إغ¦لق¦ الجهاز

حامل البطارية

مف¦تاح البدء

مع¦دات تثبيت و¦حدة التحكم¦

مص¦ابيح الدايود
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31 أدوات التحكم 

 ملي أمبي ساعة أو بطاريتان قابلة لعادة 2600فلط،  1،5(من نوع  AAيتاج الس التلسكوب إل بطاريتي  :حامل البطارية
 افتح غطاء حامل البطارية بتدويره إل اليسار وضع. من أجل تشغيلها) NiMhملي أمبي ساعة  2600فولط،  1،2الشحن 

 دائماWموجه   الوجبيب أن يكون القطب . انتبه إل وضع البطاريات بشكل صحيح .البطاريات حامل أغلق فيه ث البطاريات
..للسفل السالب موجه والقطب للعلى

 يكن طي الس بشكل كامل من أجل.  الشخصيةمتطالباتكيسمح الذراع التلسكوب بضبط طول الس حسب  :الذراع التلسكوب
 يكن بعد ذلك ضبط طول. ل أن يكون الزء السفل من الذراع دائماW متد بشكل كامل أثناء القياسإولكن يب أن تنتبه . النقل

 . الزء الوسطي من الذراع حسب متطلبك الشخصية

 عندما تريد تثبيت وحدة التحكم مباشرةW على الس التلسكوب حرك معدات التثبيت إل الوضع :معدات تثبيت وحدة التحكم
 بعد ذلك يب أن ترك مشبك تثبيت وحدة التحكم من السفل حت الوصول إل. الطلوب وثبتها بواسطة البغيي الوجودين

..معدات التثبيت و حت يسك مشبك التثبيت بعدات التثبيت

  يكن تشغيل أو إطفاء مصباح الس التلسكوب بوساطة مفتاح البدء. عندما يوجد اتصال لسلكي بي):LED مصباح الدايود (
 ) خاصةW أثناءLED. يفيد مصباح الدايود (وإطفائه عن طريق الرمز   الرمزوحدة التحكم والس يكنك تشغيل الصباح عن طريق 

البحث ف الظلم.
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التثبيت على الساعد5.3

 ةبالضافة إل تثبيت وحدة التحكم على الس التلسكوب يكنك أيضاW تثبيتها على ساعدك بواسطة معدات التثبيت على الساعد القدم
 .مع الهاز

 عندما تريد تثبيت وحدة التحكم على ساعدك يب عليك أن تسحب مشبك تثبيت وحدة التحكم :معدات تثبيت وحدة التحكم
 يكنك بعد ذلك تثبيت العدات بواسطة. من السفل حت الوصول إل معدات التثبيت لكي يسك مشبك التثبيت بعدات التثبيت

 .الزام على ساعدك

.

www.okmmetaldetectors.com

معدات لتثبيت وحدة التحكم على الساعد: 5.3 الرسم

حز¦ام¦ للتثبيت ع¦لى 
الس¦اع¦د

مع¦دات لتثبيت و¦حدة 
التحكم¦

تثبيت وحدة التحكم على الساعد: 5.4 الرسم
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    الفصل السادس

تركيب الجهاز

 .نشرح لك ف هذا الفصل كيف تقوم بتركيب الهاز وبتجهيزه للقياس
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 . لفعل ذلك تابع الطوات التالية.لجراء القياس يب عليك أن تقوم ببعض العدادات Evolutionقبل أن تستخدم جهاز 

www.okmmetaldetectors.com

وضع البطاريات ف وحدة التحكم: 6.1 الرسم

اRلخطوة اRلوبى

اف¦تح حاملي البطاريات الموجودين ع¦لى ظهر¦ و¦حدة 
التحكم¦ و¦ض¦ع بطاريتان مش¦حونتان. ثم¦ اغ¦لق حاملي 

البطاريات. 
 

انتبه إلى وض¦ع البطاريات بش¦كل ص¦حيح. يجب أن يكون 
الق¦طب الموجب موجه إلى الع¦لى.

ع¦ندما تض¦ع البطاريات ع¦لى الش¦ريط الموجود ف¦ي حامل 
البطاريات يمكن إخراج البطاريات بس¦حب الش¦ريط.

تشغيل وحدة التحكم: 6.2 الرسم

اRلخطوة اRلثانية

أض¦غ¦ط ع¦لى مف¦تاح التش¦غ¦يل والغ¦لق¦ من أجل 
تش¦غ¦يل الجهاز. 

أض¦غ¦ط ع¦لى مف¦تاح التش¦غ¦يل و¦الغ¦لق¦ حتى ظهور  
شاشة البدء. بع¦د ق¦ليل س¦ترى¦ الق¦ائمة الرئيس¦ية.

وضع البطاريات ف الس التلسكوب: 6.3 الرسم

اRلخطوة اRلثالثة

إفتح حامل البطاريات الموجود في أع¦لى المجس 
التلس¦كوبي و ض¦ع بطاريتان مش¦حونتان فيه.

انتبه إلى و¦ض¦ع البطاريات بش¦كل ص¦حيح. يجب أن يكون 
الق¦طب الموجب موجه إلى الع¦لى.
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 إعداد الس التلسكوب: 6.4 الرسم

اRلخطوة اRلراRبعة

فك اللولب السف¦ل بتدو¦ير¦ه إلى اليمين قليل±. ثم¦ 
اسحب الجزء السف¦ل للمجس التلس¦كوبي بش¦كل 

كامل و شد اللولب بتدويره إلى اليس¦ار. 

يمكنك الن ض¦بط الجزء الع¦لى للمجس و¦ذلك حس¦ب 
متطلباتك الش¦خص¦ية.

.

 تثبيت وحدة التحكم على الس (أ):6.6 الرسم

(Rأ) ادسةRلسRلخطوة اRا

اطوي¦ مع¦دات تثبيت و¦حدة التحكم¦ إلى الع¦لى 
و¦شده¦ا باس¦تخدام¦ البراغ¦ي الموجودة.

تشغيل الس التلسكوب: 6.5 الرسم

اRلخطوة اRلخامسRة

قم¦ بتش¦غ¦يل المجس بالض¦غ¦ط ع¦لى مف¦تاح التش¦غ¦يل 
و¦الغ¦لق¦ ويبدأ مص¦باح التش¦غ¦يل بالومض¦.
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تثبيت وحدة التحكم على الس (ب): 6.7 الرسم

اRلخطوة اRلسRادسة (ب)

ثبت وحدة التحكم¦ ع¦لى المجس مباش¦رة و¦ذلك 
بلدخال و¦حدة التحكم¦ من السف¦ل إلى مش¦بك 

التثبيت.

تثبيت وحدة التحكم على معدات التثبيت على الساعد (ب): 6.9 الرسم

اRلخطوة اRلسRابعة (ب)

بع¦د ذلك ق¦م¦ بربط و¦حدة التحكم¦ مع مع¦دات التثبيت 
بلدخال و¦حدة التحكم¦ من السف¦ل إلى مش¦بك 

التثبيت.

تثبيت وحدة التحكم على معدات التثبيت على الساعد (أ): 6.8 الرسم

(Rأ) ابعةRلسRلخطوة اRا

يمكنك أيض¦ا± أن تحمل و¦حدة التحكم¦ ع¦لى 
س¦اع¦دك. لف¦ع¦ل ذلك ثبت أول± مع¦دات التثبيت ع¦لى 

ساع¦دك باستخدام¦ الحزام¦ المجود ف¦يها.
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 الفصل السابع    

أنماط التشغيل7

أنماط التشغيل

. ف فقرة خاصة با وبكل التفاصيلعلى حدة سنشرح كل وظيفة . نشرح لك ف هذا الفصل الوظائف الختلفة لذا الهاز
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.7.1  ف الرسم ةعندما تشغل وحدة التحكم باستخدام مفتاح التشغيل والغلق تظهر دائماW على الشاشة صورة البدء الوجود

 يكنك أن تتار من هذه القائمة كل الوظائف. سيستغرق المر بعض الثوان حت انتهاء عملية فتح البنامج وإظهار القائمة الرئيسية
.وأناط التشغيل التوفرة

 ف 7.4.1 أنظر الفقرة(عندما تريد تعديل حجم الصوت لكب الصوت الداخلي   إضغط على الرمز: عرض حجم الصوت
). 51 الصفحة

www.okmmetaldetectors.com

صورة البدء بعد تشغيل وحدة التحكم: 7.1 الرسم

القائمة الرئيسية لوحدة التحكم: 7.2 الرسم

حجم¦ الص¦وت

مؤشر¦ 
 1حالة بطاريات و¦حدة التحكم¦ 

2و¦المجس 

المع¦لومات

اللغ¦ة مص¦باح الدايود
التص¦ال اللس¦لكي بالمجس
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 اللغة).  52 ف الصفحة 7.4.2  أنظر الفقرة(ضغط على هذا الرمز من أجل إختيار اللغة الستخدمة ف وحدة التحكم إ: اللغة
)) للغة العربية مثلW( اللغة يشي إليها رمز خالياWالختارة

 توجد. يشي هذا الرمز إل وجود أو عدم وجود اتصال لسلكي بي الس ووحدة التحكم :اللتصال اللسلكي مع الس
:المكانيتي التاليتي

متصل  غي •

  متصل •

 اضغظ على هذا الرمز من أجل تشغيل أو. يكنك عن طريق هذا الرمز تعديل حالة الصباح ومراقبتها ):LED(مصباح الدايود 
: التاليتي الالتي توجد). LED(طفاء مصباح الدايود إ

•• مطفئ ) LED (مصباح الدايود 

••  شغال ) LED (مصباح الدايود

 يكون موجود فقط عند) 2(رمز بطارية الس التلسكوب .  شحن البطارية الراهنوضعيشي رمز البطارية إل  :حالة البطاريةمؤشر
..يكون موجود دائماW) 1(رمز البطارية الاص بوحدة التحكم . وجود اتصال لسلكي بي الس ووحدة التحكم

 تصل عن طريق رمز العلومات إل عرض الرقم التسلسلي الاص بهازك وإل العلومات حول برنامج تشغيل الهاز الت :العلومات
  .يتاج إليها زملئنا ف قسم الدعم الفن

 أنظر(وظائف وأناط التشغيل التالية الت يكنك اختيارها من القائمة الرئيسية لوحدة التحكم  Evolutionيتوفر ف جهاز القياس 
):7.2 الرسم

النذار الصوت الباشر  •

 .القيام بقياس صوت مع تنشيط تعيي العادن

•• السح الضوئي الثلثي البعاد 

.القيام بالقياس البيان للتحليل على الكمبيوتر

•• الكمبيوتر--> الذاكرة 

.نقل البيانات من ذاكرة الهاز الداخلية عن طريق البلوتوث إل الكمبيوتر من أجل تليلها

•• اليارات

..تعديل اليارات الختلفة مثل التباين، اللغة أو البلوتوث

. 7.3رسمف الطة الوجودة ف الEvolutionتد هيكلية القوائم الكاملة لهاز 
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خطة القوائم: 7.3 الرسم
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 يب إقامة اللتصال اللسلكي بي وحدة" السح الضوئي الثلثي البعاد"و" النذار الصوت الباشر"قبل استخدام أناط التشغيل 
  وجود اتصال لسلكي ساري.  إلالرمز يشي . التحكم والس التلسكوب

 .العملية بضع ثوان¶تستغرق هذه .  لسلكي بي وحدة التحكم والس التلسكوبإقامة اتصالبعد تشغيل وحدة التحكم والس يتم 
 بينما يقوم الس. من خلل ذلك يكن إقامة اللتصال بشكل أسرع.  أن تشغل وحدة التحكم أولW ث الس ثانياWالفضلمن 

 يعمل مصباح التشغيل باستمرار حالا يتم إقامة. التلسكوب بإقامة اللتصال مع وحدة التحكم يومض مصباح التشغيل للمجس 
..اللتصال

 قبل إقامة اللتصال بي وحدة التحكم" السح الضوئي الثلثي البعاد"و" النذار الصوت الباشر"عندما تضغط على إحدى الرمزين 
. 7.4 على الشاشة النذار الوجود ف الرسم  يظهروالس التلسكوب

 

 .من أجل الرجوع إل القائمة الرئيسية إضغط على الرمز

OKM Ortungstechnik GmbH
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إنذار بعدم وجود اتصال: 7.4 الرسم
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نذار الصوتي المباشرال7.1

 إنه نط بث بإنذار صوت فقط دون. يكنك البحث عن العادن ف مكان البحث" النذار الصوت الباشر"عن طريق نط التشغيل 
 ملف البحث بتردد خفيف(ف نط التشغيل هذا ينشط فقط جهاز كاشف العادن . ول يتم فيه حفظ البيانات. عرض صورة بيانية

 Wجدا)VLF (إن نط التشغيل هذا يناسب البحث عن الجسام القريبة من سطح الرض مثل. ويكن فقط الدخول إل أعماق صغية 
 .والوات. العملة العدنية

 . 7.5اضغط ف القائمة الرئيسية على الزر "النذار الصوت الباشر". ليظهر على شاشة وحدة التحكم النذار الذي تراه ف الرسم 

 مسك الس كما ستمسكه أثناء البحث لحقاW هذا يعن أنه يب عليك أن تبعدإ الهاز.  القيام بضبطقبل أن تبدأ بالقياس يب عليك
  على الهة اليمن. ث إضغط بعد ذلك على مفتاح بدء7.6 سم وذلك كما تراه ف الرسم 10 و5الس عن سطح الرض بي 

 توضح الذي 7.6  الرض كما لو أنك قد بدأت ف القياس. أنظر الرسم سطح ويساراW بشكل متساوي فوقييناWالس ث لو÷ح الس 
فيه هذه العملية. 

 تنتهي عملية ضبط الهاز عندما يتفي هذا .7.7أثناء ضبط الهاز عمود تقدøم الضبط كما هو موجود ف الرسم على الشاشة ترى 
 .العمود

www.okmmetaldetectors.com

"النذار الصوت الباشر"ضبط الهاز ف نط التشغيل :  7.5 الرسم

لقيا م بضبط الهاز: ا7.6 الرسم

ل تلوح بشكل مبالغ فيه!لوح بشكل متساوي!
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 إذا كان رد الهاز الكاشف مضطرباW وإذا كان الهاز يبعث إشارة. بعد النتهاء من ضبط الهاز يكنك أن تبدأ بالبحث عن العادن
 ختر مستوى الساسية الناسب على الشاشةإللقيام بذلك . صوتية ف كل مكان تقريباW يكنك تعديل حساسية الهاز بشكل يدوي

.7.8كما تراه ف الرسم 

 عندما تريد زيادة حساسية الهاز. بعد ضبط الهاز الوتوماتيكي يتم اختيار مستوى الساسية التوسط ويتم عرضه باللون الحر
 عندما. سيتم عرض اختيارك اليدوي باللون الزرق. يب عليك أن تضغط على إحدى الستويات المسة التوفرة على الطرف الين

..تريد تفيف حساسية الهاز يب عليك أن تضغط على إحدى الستويات المسة التوفرة على الطرف اليسر

 عندما تزيد الساسية يكن الكشف عن الجسام الصغية الختبئة. بتعديل مستوى حساسية الهاز يتم تنظيم حساسية تعيي العادن
..عند وجود تعدنات قوية ف التربة يكن أن تف الساسية بل شك. ف أعماق أكب ف باطن الرض

  بضبط الهاز مرة أخرى ببدء والقيامالرمز عن طريق " النذار الصوت الباشر"بطبيعة الال يكنك ف أي وقت إناء نط تشغيل 
. نط التشغيل مرة أخرىنفس

OKM Ortungstechnik GmbH
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ضبط حساسية الكاشف عن العادن: 7.8 الرسم

ض¦بط مس¦توى¦ الحس¦اسية

أحمر = الض¦بط الو¦تماتيكي الس¦ابق 
أزرق¦ = الض¦بط اليدوي¦

ضبط الهاز: 7.7 الرسم

ع¦ر¦ض¦ قيمة الق¦ياس 
ع¦ر¦ض¦ قيمة الق¦ياس 

(بالنس¦ية المئويية)
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 Wعرض الرقم ) ذبذبة كاملة(تعب القيمة العروضة عن قوة الذبذبة بالنسبة الئوية هذا يعن عندما تكون الشارة قوية جداúإذا. 100سي 
 يكنك باستخدام نط. قمت بتعديل الساسية بشكل مناسب وسعت صوت النذار فمن التمل أنك تقف فوق جسم معدن

 النذار"استخدم نط التشغيل . التشغيل هذا الكشف عن الجسام الصغية كالعملة العدنية والوات الوجودة على سطح الرض
 كلما انفض عدد الجسام. من أجل التخلص من مثل هذه الجسام العدنية الصغية الوجودة ف مكان البحث" الصوت الباشر

 طبعاW". السح الضوئي الثلثي البعاد"العدنية الصغية الوجودة على سطح الرض كلما تسنت نتيجة قياس العمق ف نط التشغيل 
 كلما زاد حجم السم كلما كان العمق: القاعدة السارية عمومياW هي. يكنك أيضاW الكشف عن الجسام العدنية الكبية الجم

..الوجود فيه السم أكب

 إذا كنت قد. من أجل البحث عن الجسام العروف وجودها أثناء الفريات" النذار الصوت الباشر"يكنك استخدام نط التشغيل 
 من أجل إعادة إياد موقع" النذار الصوت الباشر"قمت بفر حفرة عميقة ول تتذكر موقع السم بالضبط استخدم نط التشغيل 

..السم بشكل سريع و فعال

فقط عندما ترك مس البحث فوق السم بشكل تذبذب" النذار الصوت الباشر"يكن الكشف عن العادن ف نط التشغيل   

..عندما تضع الس فوق السم ل تسمع أي إنذار صوت). الكشف بالركة(

من أجل إناء نط التشغيل "النذار الصوت الباشر" والرجوع إل القائمة الرئيسية إضغط على الرمز. 

www.okmmetaldetectors.com
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المسح الضوئي الثلثي البعاد 7.2

 وتليل هذه القيم بواسطة) مهما كانت أبعادها(من تسجيل قيم لي مساحة " السح الضوئي الثلثي البعاد"يكýنúكü نط التشغيل 
..الكمبيوتر

ــا إذا. من القائمة الرئيسية" السح الضوئي الثلثي البعاد"شغل الهاز واختر نط التشغيل   ف الطوة الول يب عليك أن تقرر فيم
ــداWسيتم تنشيط وظيفة الكشف بالتردد الفيف " نعم"عندما تتار ). 7.9أنظر الرسم (كنت تريد أن تنشظ كاشف العادن أم ل   ج

)VFL (عندما تريد أن تبحث عن العادن الثمينة الت ت. وتؤثر نتائج كشف العادن على نتائج السح الضوئي Wويكون ذلك مفيدا 
Wــترة. دفنها حديثا  دون تنشيط كاشف العادن يكنك التركيز على البحث الذي يستهدف الجسام الدفونة تت سطح الرض منذ ف

 .طويلة والتجاويف

 ف هذه الالة. يكن أن يكون عدم تنشيط كاشف العادن مفيداW) مثلW عند وجود تعدنات قوية(عندما تكون ظروف الرض سيئة 
.".ل"إضغط على 

.7.10يب ف الطوة الثانية إختيار طول مسار السح كما تراه ف الرسم 

OKM Ortungstechnik GmbH
www.okmmetaldetectors.com

تنشيط كاشف العادن: 7.9 الرسم

إختيار طول مسار القياس: 7.10 الرسم
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 حسب سرعة. ولكن هذه القيمة هي قيمة قياسية ويكن أن تنحرف أيضاW. عادة يساوي العدد الختار طول مسار السح بالتر
 ..ترى ف الدول التال القيم المكن اختيارها حسب أطوال القل الختلفة. خطوتك ستقطع مسافة أطول أو أقصر

 ول الحقل المناسب للوضوحط
3العالي

 ول الحقل المناسبط
للوضوح العادي

 الطول الحقيقي لحقل
القياس

1 5  م3

10 5  م4

10 5  م5

15 5  م8

15 10  م10

20 10  م13

30 20  م22

50 40  م38

50 40  م41

 السطر(أمتار  8وطول القل  5عندما تتار على سبيل الثال رقم . يب عليك عند الختيار أن توف²ق سرعة خطوتك مع الختيار
).السطر الول ف الدول(أمتار  3وطول القل  5يب عليك أن تشي أسرع ما هو عليه الال عندما تتار رقم ) الرابع ف الدول .

 على 7.11يظهر النذار الذي تراه ف الرسم . إذا قمت بتنشيط كاشف العادن يب عليك القيام بضبط الهاز قبل أن تبدأ بالقياس

.شاشة الهاز

 حالا ينتهي ضبط الهاز يكون الهاز. 42 ف الصفحة" النذار الصوت الباشر" 7.1سيجري ضبط الهاز كما ت وصفه ف الفقرة
 على اليسار يúطلب فيه منك بدء القياس على 7.12مسار القياس الول ويظهر النذار الذي تراه ف الرسم جاهز لبدء القياس على 

.لومسار القياس ال
  هذه النتائجتظهر ويكن أن فضل على نتائج أمن خلل ذلكستحصل .  أبطئ عب حقل القياسىعندما تتار أعداداW كبياW يب عليك أن تشي بط3

 .تفاصيل أكثر

www.okmmetaldetectors.com

ضبط الهاز بدون تنشيط كاشف العادن: 7.11 الرسم
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 بدأW من هذه اللحظة سيبي بشكل مستمر.  على مفتاح البدء الوجود ف الس التلسكوبواضغطذهب إل مكان بدء حقل القياس إ
 يتم قياس مسار 7.12ف الصورة اليمن من الرسم . رقم مسار السح الراهن والسافة القطوعة على مسار السح الراهن على الشاشة

 نتبه إل أن عدد المتار البي على الشاشة ل يتوافق مع عدد المتار القطوع بل يتلف عنهاإ. أمتار 5من  2القياس الول وقد قÿطع 
..حسب سرعة خطواتك

 يب أن تنظم سرعتك بيث تصل إل ناية مسار القياس ف نفس اللحظة الت يتوقف. ذهب بطى متساوية حت ناية مسار القياسإ
Wسيتوقف الهاز ف. ذهب بعد ذلك إل مكان بدء مسار القياس التال واضغط على مفتاح البدء من جديدإ. فيها الهاز أوتوماتيكيا 

.ناية مسار القياس مرة أخرى من تلقاء نفسه

  من أجل الروج من نطضغط على إ .أكملهقم بقياس كل مسارات القياس بنفس الطريقة حت تنته من قياس حقل القياس .
.والرجوع إل القائمة الرئيسية" السح الضوئي الثلثي البعاد"التشغيل 

OKM Ortungstechnik GmbH
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  الشاشة ف نط التشغيل "السح الضوئي بصورة ثلثية البعاد":7.12 الرسم

"السح الضوئي" القياس التعرج بنمط التشغيل 7.13 الرسم

مسار القياس الثانيمسار القياس الول
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" فإجراء القياس ف مكان البحثالثامن "ل تد العلومات التفصيلية عن إجراء القياس ف مكان البحث ف الفص  

.55الصفحة

الذاكرة --> الكمبيوتر7.3

 قبل ذلك يب وصل دنل. يتم نقل البيانات من ذاكرة الهاز الداخلية إل الكمبيوتر" الكمبيوتر--> الذاكرة "ف نط التشغيل 
 يكن البدء ف استخدام نط التشغيل هذا فقط بعد القيام بكل. البلوتوث بالكمبيوتر وإعداد البنامج الستخدم لستقبال البيانات

..التعديلت اللزمة بشكل صحيح

:التالية:قم بالطوات " Visualizer 3D"ببنامج عندما تشتغل 

1.. ". Visualizer 3D"افتح برنامج 

2.. .جديدوبعد ذلك على ملف أنقر ف القائمة الرئيسية على 

3.. :تظهر العلومات التالية ف مربع الوار

•• EvolutionE): الهاز(معدات القياس

BluetoothB: طريقة الرسال  •

نقلأنظر الفصل الثان .  هذه العلومة بنفسك لنا تتلف من كمبيوتر لخرتديب عليك أن ...COM: الوصلة  •
ثالبيانات عن طريق البلوتوث .. 13 لصفحة ف ا

•• Ground ScanG: نط التشغيل

 خترته ف الهاز ف بدايةاأدخل هنا طول حقل السح الذي ... 50إل  5من : عدد النبضات بكل مسار مسح  •
.القياس

•• .حسب نط السح الذي استخدمته Parallelأو  Zig-Zag: نط السح

4.. .".موافق"أنقر على زر 

..لستقبال البيانات" Visualizer 3D"بذا تكون قد أكملت إعداد برنامج 

..تد الزيد من العلومات حول ضبط إعداد البنامج بشكل صحيح ف دليل الستخدم الاص بالبنامج

 ترى. ف القائمة الرئيسية لوحدة التحكم من أجل نقل البيانات السجلة إل الكمبيوتر" الكمبيوتر--> الذاكرة "أنقر بعد ذلك على 
.7.14الن على شاشة الهاز ما تراه ف الرسم 

www.okmmetaldetectors.com
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:تتوي عملية نقل البيانات على الطوات الثلث التالية

•• إقامة اتصال بي البلوتوث والكمبيوتر 

•• نقل البيانات إل الكمبيوتر 

••  فصل اللتصال مع البلوتوث 

 بعد إرسال البيانات تقطع. حالا يقوم الهاز بإقامة اللتصال مع البلوتوث يتم نقل البيانات إل الكمبيوتر وذلك بشكل أوتوماتكي
. .على شاشة الهاز 7.15إذا ل يتم اللتصال بالكمبيوتر يظهر النذار الوجود ف الرسم . اللتصال وترجع إل القائمة الرئيسية

:توجد السباب التالية على سبيل الثال لنقل البيانات بشكل خاطئ

.ل يتم وصل دنل البلوتوث بالكمبيوتر أو ل يúفتح برنامج البلوتوث  •

 وصل دنل بلوتوث خاطئ أو عنوان البلوتوث ف وحدة التحكم قد تغيي ول يتوافق مع عنوان دنل البلوتوث ف وحدة  •
.من أجل تصحيح عنوان البلوتوث 53 ف الصفحة" البلوتوث"إقراء الفقرة. التحكم

 ف هذه الالة. غي صحيحة ف البنامج الستخدم ول يكن استقبال البيانات لذلك السبب COMت اختيار وصلة   •
.يكن أل يظهر النذار بالطأ بل تبقى شاشة البنامج فارغ

OKM Ortungstechnik GmbH
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خطأ عند إقامة التصال بالكمبيوتر: 7.15 الرسم

نقل البيانات: 7.14 الرسم
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••  هذهف .  طالا كان الس التلسكوب ف حالة التشغيلالبلوتوث إقامة اللتصال مع ينجحمن التمل ف بعض الحيان أن ل 
 ظهور هذه الشكلة هو إعادة تشغيل وحدةعند ما يساعد أيضاW . الالة أطفئ الس وحاول إقامة اللتصال مرة أخرى

. التحكم

www.okmmetaldetectors.com
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الخيارات7.4

 ف..." اليارات"إضغط على . توجد ف وحدة التحكم خيارات متلفة يكنك من خللا أن تقوم بالتعديلت الت تناسب متطلباتك.
..7.16 على الشاشة قائمة تتوي على كل اليارات الت تراها ف الرسم وستظهر. القائمة الرئيسية لوحدة التحكم

. عندما تريد الرجوع إل القائمة الرئيسية إضغط على رمز. مكانيات التعديل بالتفصيلإسنشرح لك ف الفقرات التالية 

حجم الصوت7.4.1

 إضغط على الرمز وإختر حجم. ف الركن اليسر ف أعلى الشاشة يكن تعديل حجم الصوت ف أي وقت عن طريق الرمز 
 عندما تريد إغلق مكب الصوت. ختيار مستوى حجم الصوت الطلوبإلس إحدى العمدة العشرة من أجل إ. الصوت الناسب

 .الوجود على الطرف اليسر بانب أصغر عمود الداخلي إضغط على رمز

 وترجع إل البداية بشكل أوتوماتيكي.  لتطبيق حجم الصوت الختار اضغط على هذا الرمز

OKM Ortungstechnik GmbH
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تعديل حجم الصوت: 7.17 الرسم

قائمة اليارات: 7.16 الرسم
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اللغة7.4.2

  حت تد اللغة أو هذه  ضغط على إشارة الختيار هذه إ. يكنك اختيار اللغة الت تسهل عليك استخدام الهازبي عدة لغات
 .الطلوبة

 يكنك تعديل. من الن ستظهر كل النصوص باللغة الختارة. من أجل الرجوع إل الشاشة السابقة صغط بعد ذلك على الرمز إ
..الوجود ف الامش العلى للشاشة على اليسار  اللغة أيضاW ف قوائم أخرى بالضغط على هذا الرمز  

التباين7.4.3

. إضاءة الشاشة كلما وفرت الطاقة أكثرخففتكلما . يكنك تعديل تباين الشاشة بزيادة أو تفيف إضاءتا

..من أجل تطبيق التعديل  من اجل تعديل قيمة التباين واضغط على الرمز   أوإضغط على الرمز

www.okmmetaldetectors.com

اختيار اللغة: 7.18 الرسم

تعديل التباين:7.19 الرسم
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البلوتوث7.4.4

 عنوان البلوتوث لعدات البلوتوث. هي مهمة فقط بالنسبة لنقل البيانات إل الكمبيوتر" بلوتوث"إن اليارات السجلة تت اسم 
 حالا تستخدم دنل بلوتوث آخر لنقل البيانات يب عليك أن. القدم مع الهاز هو مسجل ف الهاز من البداية ويب أل تغيه

..تسجل عنوان البلوتوث هذا ف الهاز

 7.20قبل تعديل عنوان البلوتوث سيظهر سؤال المان الذي تراه ف الرسم 

 هذا عنوان البلوتوث. ف شاشة وحدة التحكم 7.21تظهر الشاشة الوجودة ف الرسم " نعم"عندما تاوب على هذا السؤال بـ
Wيبقى عنوان البلوتوث كما هوأو على هذا الرمز" ل"عندما تضغط على . السجل حاليا  

و  الرمزينوعن طريق  .و يكنك تغيي هذا الوقع عن طريق الرمزين. إل موقعك الال ف عنوان البلوتوث يشي الرمز 
  عنوان البلوتوث بكاملهوغي÷ر 7.21إبدأ بالوقع الول كما تراه ف الرسم . يكنك أن تعدل قيمة عنوان البلوتوث ف الوقع الال 

 . نقل البيانات ينجح فقط عند وجود عنوان البلوتوث الصحيحلنالرجاء التأكد من صحة عنوان البلوتوث بعناية . بشكل تدريي
.من أجل تطبيق وحفظ العنوان الديد   علىإضغطبعد إدخال كل العلومات بشكل صحيح 

OKM Ortungstechnik GmbH
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 سؤال المن قبل تعديل عنوان البلوتوث: 7.20 الرسم

تعديل عنوان البلوتوث: 7.21 الرسم
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العادة إلى الوضع الصلي7.4.5

 .يكنك حذف كل التعديلت الت قمت با وبذلك إعادة الهاز إل الوضع الصلي" العادة إل الوضع الصلي"باستخدام اليار 
 يتم بعد ذلك إعادة كل اليارات كاللغة". نعم"الظاهر على الشاشة بالضغط على ) 7.22أنظر الرسم ( على سؤال المن أجب

.والتباين وعنوان البلوتوث إل القيمة القياسية

 .تبقى اليارات على ما هي أو على الرمز " ل"عندما تضغط على 

www.okmmetaldetectors.com

 إعادة اليارات إل الوضع الصلي: 7.22 الرسم
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  الفصل الثامن    

إجراء القياس في مكان البحث8

إجراء القياس في مكان البحث

 .سنقوم بتوضيح طرق القياس الختلفة بكل التفاصيل. نشرح لك ف هذا الفصل الجراءات العامة للقياس ف مكان البحث
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الطريقة العامة للقياس8.1

 إبدأ من هنا بالشي على مسارات القياس وتابع قياسك على السار. تبدأ كل عملية قياس ف الزاوية اليمن السفلى من حقل القياس
   .أثناء السي على مسار القياس يتم تسجيل قيم القياس وحفظها ف ذاكرة الهاز الداخلية. التال على الطرف اليسر من السار السابق

 يتم بذه الطريقة قياس كل مسارات. يتوقف الهاز ف نابة كل مسار لكي يتمكن الستخدم من الذهاب إل نقطة بدء السار التال
..القل بشكل تدريي

 يكنك أن تتار نقطة البدء بالقياس حسب شكل. كل المكانيات الربعة للبدء ف القياس ومسار القياس الول 8.1ترى ف الرسم 
.فيهاسطح الرض الذي تقيس 

 ويكن اختيار). بشكل متوازي" (Parallel"أو ) بشكل متعرج" (Zig-Zag"يكن السي على مسارات القياس بنمطي السح 
 .طول مسار السح الذي يتعلق بساحة حقل السح

))Scan Mode(نمط المسح الضوئي 8.1.1  

:Evolutionتوجد طريقتي أساسيتي للسي أثناء السح لهاز 

•• Zig-Zag ) متعرجبشكل(

 هذا يعن أنه يتم القياس أثناء الذهاب وكذلك أثناء.  نقاط البدء لساري قياس متجاورين على الهة القابلة لقل القياستقع
.الياب

•• "Parallel) "بشكل متوازي (

 ل. هذا يعن أنه يتم القياس فقط أثناء الذهاب. تقع نقاط البدء لساري قياس متجاورين على نفس الهة من حقل القياس
.يتم تسجيل القيم أثناء الياب

www.okmmetaldetectors.com

نقاط البدء لقل القياس: 8.1 الرسم

نهاية مس¦ار 
الق¦ياس الول

بداية مس¦ار 
الق¦ياس الو¦ل
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4
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.صورة بيانية لطريقت السح الضوئي 8.2ترى ف الرسم 

 ويب عليك السي) �� النقطة(من الزاوية اليمن السفلى من حقل القياس ) التوازي" (Parallel"تبدأ عملية القياس ف نط السح 
 بعد القياس على السار الول يب عليك أن تذهب إل نقطة بدء السار. من هذه النقطة إل الزاوية اليمن العليا من حقل القياس 

 يتم بذه الطريقة قياس كل مسارات القل حت الوصول إل الطرف اليسر من حقل. من أجل قياس السار الثان) النقطة (الثان 
 . القياس

 ويب عليك) �� النقطة(أيضاW من الزاوية اليمن السفلى من حقل القياس ) التعرج" (Zig-Zag"تبدأ عملية القياس ف نط السح 
 إذاW. على خلف القياس التوازي يتم قياس السار الثان أثناء الياب. السي من هذه النقطة إل الزاوية اليمن العليا من حقل القياس 

"وف نط السح . وتقوم بقياس السار الثان وتسي بالتاه العاكس) النقطة (يب عليك أن تذهب إل نقطة بدء السار الثان 
Zig-Zag "السي على كل مسارات القل حت الوصول إل الطرف اليسر من حقل القياس Wيب أيضا . 

 كلما صغرت الجسام الت تريد. يب أن تكون السافة بي مسارات السح ثابتة على أنه يكن أن تتلف من حقل قياس لخر
 كلما تقل السافة بي مسارات السح كلما: والقاعدة عامة هي. الكشف عنها كلما كان يب أن تقل السافة بي مسارات السح

.تزيد دقة نتائج القياس

 اختيار طول مسار القياس 8.1.2

 كلما زاد طول مسار القياس كلما زاد عدد نقاط القياس الت يب تسجيلها. يب تديد طول مسار القياس قبل البدء ف القياس
..يتوقف الهاز عند الوصول إل العدد الدد وينتظر بدء القياس على السار التال. وكلما كان يب عليك أن تشي بطى أبطئ

يب عليك إدخال هذا الرقم فيما بعد إل برنامج التحليل ف الكمبيوتر وذلك من. احفظ طول مسار القياس الذي حددته  
..أجل استقبال نتائج القياس من الهاز بشكل صحيح

 وهي على سبيل. يوجد عوامل متلفة تؤثر ف تديد العدد الناسب. ل يوجد قاعدة ثابتة لختيار طول مسار القياس بشكل صحيح
الثال 

OKM Ortungstechnik GmbH
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أناط السح لقياس حقل السح: 8.2 الرسم

بداية مس¦ار 
الق¦ياس

نهاية مس¦ار 
الق¦ياس

 نمط المس¦ح المتع¦ر¦جنمط المس¦ح المتوازي¦ 

42

1234 3 1 2 3 4
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•• الطول القيقي لقل القياس  

•• ..حجم السم الذي تريد الكشف عنه

 عندما. كلما قلت السافة بي نقطت قياس كلما زادت دقة الصورة البيانية. سم 20و 15السافة اليدة بي نقطت قياس تبلغ بي 
 تبحث عن أجسام صغية يب عليك أن تدد مسافة قليلة وعندما تبحث عن أجسام كبية يكن أن تكون السافة بي نقطت قياس

..أكب

..كيف تؤثر السافة بي نقط القياس ف الجسام الختلفة 8.3ترى ف الرسم 

 تظهر ف. على مسار مسح بنفس الطول) اليسارعلى (ونقط قياس أكثر ) اليميعلى (الفرق بي نقط قياس قليلة  8.4ترى ف الرسم 
. تفاصيل أكثر وتتحسن رؤية الجسام الصغية فيهااليسرىالصورة 

 يكنك مثلW أن تقوم بقياس أول غي دقيق قبل أن. ننصحك بأن تقوم بالقياس أكثر من مرة واحدة وأن تتار أطوال متلفة لكل قياس
 يكنك بذه الطريقة أن تقوم بالقياس ف مساحة. هذه طريقة أثبتت كفاءتا أثناء البحث عن الجسام الكبية. تقوم بقياس تفصيلي

  الجسام التفيها وجودكبية وبشكل سريع نسبياW وبعد ذلك يكنك القياس الدقيق على بعض الجزاء من حقل القياس الت تتوقع 
.تريد الكشف عنها

www.okmmetaldetectors.com
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.يب أن يتم القياس على كل مسار بنفس السرعة. إل جانب تديد طول القل توجد أهية كبية لسرعة السي أثناء القياس

.ماذا يدث عندما يتم القياس على كل مسار قياس بسرعة متلفة 8.5 ترى ف الرسم 

.

 من خلل ذلك ل يتم القياس ف بعض الناطق من حقل. اختلف السرعة على كل مسار يؤدي إل انرافات بي مسارات القياس
 عندما تنقل نتائج القياس إل الكمبيوتر ويتم إنشاء الصورة البيانية الثلثية البعاد. القياس أو يتم القياس ف مناطق خارج حقل القياس

..ستظهر النرافات الغي مرغوب فيها

. بطيئة ومتساوية تقل السافة بي نقاط القياس وتزيد دقة نتائج القياسىعندما تقوم بالقياس بط: القاعدة هي

 إرشادات خاصة لجراء القياس8.2

 من حيث البدأ تتعلق جودة الصورة البيانية دائماW بودة القياس الذي تعتمد عليه. توجد جوانب متلفة يب أن تنتبه إليها أثناء القياس
.. أن القياس السيئ يؤدي إل صورة سيئةيعنهذا . الصورة

 القياس العشوائي لن ينجم عنه. ماذا تبحث وفيما إذا كان الكان الختار مناسباW لذلكعن قبل القيام بالقياس يب عليك أن تعرف 
:لذا الرجاء النتباه إل النصائح التالية. نتائج مقبولة

••  ؟ إن هذا السؤال يؤثر بشكل مباشر على كيفية...)قبور، أنفاق، أجسام مبأة ف باطن الرض، (عن ماذا تريد أن تبحث 
 عندما تبحث عن الجسام الكبية الجم يكن أن تكون السافة بي نقط القياس أكب ما يب أن. تطبيق عملية القياس

.تكون عليه السافة عند البحث عن الجسام الصغية الجم

••  هل البحث فيها جدير؟ هل يوجد دلئل تاريية تثبت توقعاتك؟ كيف. اجع معلومات عن النطقة الت تريد أن تبحث فيها
 أراضي(هي نوعية التربة؟ هل يكن القياس فيها بشكل معقول؟ هل البحث ف هذا الكان مسموحاW من الناحية القانونية 

؟ )خاصة على سبيل الثال
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 اختلف السرعة أثناء القياستأثر: 8.5 الرسم
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 .عندما تقوم بالقياس لول مرة ف منطقة غي معروفة يب أن يكون عدد البيانات كبي حت تصل على نتائج كافية للتحليل••
 كل القياسات اللحقة من أجل التأكد من النتائج الولية ومن أجل الصول على التفاصيل يب أن تتوافق مع النتائج

.الولية

 ما هو شكل السم الذي تبحث عنه؟ عندما تبحث عن صندوق معدن مكعب يب أن يكون شكل السم ف الصورة••
Wالبيانية مكعبا.

 من أجل الصول على نتائج دقيقة من حيث العمق يب أن يتواجد السم العاين ف وسط الصورة ويب أن يكون ماط••
 عندما يتواجد السم على هامش الصورة ويظهر فقط جزئياW فل يكن تديد نوع السم وعمقه بشكل.  عاديةبقي�م

 قم بالقياس مرة أخرى وأنقل حقل القياس. و يكن تديد حجم وشكل السم ف هذه الالة بشكل مدود فقط. صحيح
.حت تصل على الوقع الناسب للجسم ضمن الصورة البيانية

••  من الفضل أن تقوم بقياس. يب أل تتواجد أجسام متلفة ف صورة واحدة لن هذا الشيء يؤثر على دقة قياس العمق
. خاص لكل جسم من هذه الجسام

••  من الفضل أن تقوم بقياس إضاف واحد على القل من أجل التأكد من صحة النتائج ومن أجل الصول على نتائج
.يكن عن طريق تعدد القياسات الكشف عن آثار العادن الوجودة وعزلا. مضمونة

••  الجسام القيقية ل يتغي موقعها ف الصورة: عندما تقوم بالقياس ف مناطق تتوي على تعدنات كثيفة انتبه إل ما يلي
. الشارات ضمن الصورة فمن التمل أنا تدل إل تعدنات موقععندما يتغي. عندما تقيس ف نفس القل

 المجسهتوجي8.2.1

..سم من سطح الرض 10و 5السافة القياسية أثناء القياس تتراوح بي . يب أن ل تتغي السافة بي الس والرض

 يكنك ف. عندما توجد العوائق كالحجار أو الشجيات أو الشائش الت ل يكن إزالتها يب أن تبدأ القياس من البداية بسافة أكب
 يب على كل حال أن.  أل تتغي هذه السافة أثناء القياس هو الهمالشيء. سم من سطح الرض 50هذه الالة القياس مثلW بسافة 

.. إل العلى أو إل السفل الستريكتتجنب 

Wف نط السح : يعد توجيه الس من العوامل الهمة أيضا"parallel "إل نفس التاه أثناء Wل يتغي اتاه الس لنك تشي دائما 
..لذلك تصل على نتائج دقيقة جداW. القياس

 عندما تتواجد.يتغي اتاه الس لنك تستدير مع الهاز والس عند ناية كل مسار قياس" Zig-Zag"عندما تقيس بنمط التشغيل 
.".Parallel"ف الصورة البيانية الطوط العمودية المراء والزرقاء فيكون من الفضل أن تعيد القياس ف نط التشغيل 
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8.2.28 "Parallel " أو"Zig-Zag" ؟
 ولكن يكن القول أنك تصل على صور بيانية أفضل. مناسبي للمستخدمي التمرسي Evolutionإن نطي السح مع جهاز 

..لنك تشي أثناء القياس دائماW إل نفس التاه ولنه يكنك تنسيق سرعة السي بشكل أفضل" Parallel "بالنمط

. ننصحك بأن تستخدم هذا النمط وخاصةW ف الناطق الغي مستوية كمنحدرات البال

نصائح من مدربينا8.2.3

 عندما تكون متوتراW تضغط على نفسك.  أثناء القياسمسترخياWحاول أن تكون . عندما تقوم بالقياس يب أن تنتبه إل بعض المور
هذا يؤدي غالباW إل ارتكاب الخطاء . كثياW حت تري القياس بشكل صحيح

••  ولكن الجسام الدفونة حديثاW ل يكن رؤيتها. الكثي من الستخدمي يصلون على الهاز ويقومون بدفن جسم ف الرض
 ل يكن تعيي. لنه عندما يدخل جسم إل الرض تتغي أولW إشارة الرض الطبيعية ما يؤدي إل اضطراب الشارة. بسهولة

  فقطيظهرمن المكن أن . الجسام الدفونة حديثاW لن إشارتا تكون أخف وتغلب عليها الضطرابات ف الرض
 بعد تدد الرض بشكل كامل تنخفض اضطرابات الشارة وتظهر. الضطراب باللون الزرق ف مكان السم الدفون

.يتاج تدد الرض عادةW إل سنة واحدة على القل. إشارة السم الدفون

••  يوجد عندنا أرض تدريب ف مصنعنا وتتوفر ف هذه الرض أجسام متلفة مدفونة. قم بتدريبك على مثال الجسام العروفة
 الجسام الت يكن أن. يكن تعيي هذه الجسام بسرعة وسهولة لنا تظهر كشذوذ ف التربة. منذ سنوات طويلة

 تستخدمها للتدريب ف ميطك هي على سبيل الثال خطوط أنابيب التزود وخطوط الكهرباء وخزانات وقنوات مياه
 إبدأ تدريبك ف مثل هذه الماكن. تتوافر هذه الشياء ف كل مدينة و ف كل قرية تقريباW. الصرف الصحي والقابر وإل

.عندما تريد أن تتعرف على الهاز بنفسك

••  عندما تريد أن تستفيد من فوائد هذه الدورة يكنك أن تشارك ف تدريب خاص. يكنك أيضاW أن تشارك ف دورة تدرييية
 تتعلم خلل هذه الدورة استخدام الهاز بشكل صحيح بالضافة إل تليل. ف معملنا أو عن طريق أحد مدربينا الؤهلي

.البيانات مع البنامج الاص من أجل أن تتعلم كيف تي±ز الجسام من الشارات الاطئة بشكل صحيح

••  فيبدؤون فوراW. يقوم الكثي من الستخدمي بقياس واحد فقط ويعتقدون أنم اكتشفوا جسماW. ل تعتمد على قياس منفرد
 حت.  نتيجته النتيجة النهائية الثاليةتكونإن القياس الول نادراW ما . بالفريات ول يقومون بقياس ثان للتأكد من النتيجة

.الدربي الباء يقومون بالقياس لعدة مرات من أجل أن يتأكدوا من أن ل يكون السم التوقع تعدناW أو إشارة خاطئة

••  عندما تقوم بالبحث ف منطقة معروفة بالتمعدنات. تعتب التمعدنات ف التربة ظاهرة منتشرة ومزعجة للباحث عن الكنوز
. يب أن تعرف أنه يب عليك القيام بعدد قياسات أكب من العتاد

••  حسب نسبة الديد ف التربة يكن أن تفف هذه التربة. ومن التمل أن يكون الطي هو خصمك الول خلل القياس 
 يتراوح لون الطي من رمادي. من خلل لون التربة يكن أن تعرف فيما إذا كانت نسبة الديد فيها عالية أم ل. الشارات

.عندما تكون التربة قاتة هذا يعن أنا تتوي على نسبة كبية من الديد. فاتح إل برتقال قات
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••  ولكن يوجد عاملي يب أن تنتبه إليهما عند البحث ف. الرمل يكون عادةW جيد للقياس وتصل فيه على نتائج جيدة
 ورمال الصحراء هي جافة جداW و. يوجد مناطق رملية وتبعد الياه الوفية تتها فقط بعض المتار عن سطح الرض.الرمل

.مكن أن يكون عمق الجسام الكشوفة أعمق بثلث مرات من العمق الظاهر ف الهاز

••  من التمل أنه يوجد ف تربتها تعدنات وترسبات غي طبيعية. إن القول الزراعية يكن أن تكون تربتها ملوثة بشكل كبي
.وذلك بسبب كثافة استخدام السدة والواد الغذائية

••  إن البال الناتة عن ترك القشرة الرضية. إن الناطق البلية الجرية والسهول البلية يكن أن تتواجد فيها أجسام متمعدنة
 .تعتب أكب منجم للثروات العدنية الطبيعية ولكنها تتوي أيضاW على التمعدنات
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     الفصل التاسع

 المثلة والتمارين9

المثلة والتمارين 

 .نشرح لك ف هذا الفصل إجراءات القياس خطوةW خطوة وذلك عن طريق بعض المثلة



64  المثلة والتمارين

9.19 "النذار الصوتي المباشر"القياس في نمط التشغيل 

 بذه". النذار الصوت الباشر"نقوم بالقياس العدادي بنمط التشغيل " السح الضوئي الثلثي البعاد"قبل القياس بنمط التشغيل 
..الطريقة نكشف عن الجسام العدنية التواجدة ف الطبقات القريبة من سطح الرض

 يشي.  اللتصال بينهماحت يتموانتظر  33 ف الصفحة "تركيب الهازالسادس "شغل وحدة التحكم والس كما شرحناه ف الفصل 
..ف الشريط العلى ف شاشة وحدة التحكم  إل ذلك الرمز

..9.1وتظهر على الشاشة ما تراه ف الرسم " النذار الصوت الباشر"عندما يتم اللتصال إضغط بإصبعك على الزر   

 هذا يساعد على ضبط. اذهب الن إل مكان حيادي ف مكان البحث القصود بذلك مكان تتوقع أنه ل يوجد فيه جسم معدن
 . الهاز بشكل صحيح

 .سم وث اضغط على مفتاح البدء الوجود على الس 10و 5امسك الهاز وانتبه إل أن تكون السافة بي الس وسطح الرض بي 
.9.2يظهر على الشاشة ما تراه ف الرسم 

 بعد أن يتم ضبط الهاز بشكل كامل يظهر. طالا يتذبذب العمود الخضر ذهاباW وإياباW ف الشاشة حرك الس أمامك بشكل متساوي
 .9.3على شاشة وحدة التحكم ما تراه ف الرسم 
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 لو÷ح الس فوق سطح الرض وذلك بنفس". لنذار الصوت الباشرا"فقط الن يكون الس جاهزاW للبحث عن العادن ف نط التشغيل 
 عندما تسي فوق جسم معدن يكون ف مدى الس تزيد قيمة. السرعة الت استخدمتها أثناء ضبط الهاز وسر ف مكان البحث ببطء

..دائماW 100القيمة العلى تبلغ . وستسمع أيضاW النذار الصوت. القياس وتظهر على الشاشة

:بشكل مضطرب ويقوم بالنذار الصوت باستمرار إذاW توجد إمكانيتي" النذار الصوت الباشر"عندما يعمل الهاز ف نط التشغيل 

1..  والقيام بضبط" النذار الصوت الباشر"يكنك الن إعادة تشغيل النمط .  أغلق نط التشغيل هذا بالضغط على الرمز
.الهاز أوتوماتيكياW مرة أخرى و لكن ف مكان آخر

2..  اضغط على إحدى الستويات المسة على). باللون الحر(الستوى القياسي هو حيادي . غي±ر مستوى حساسية الهاز
.الطرف الين من أجل زيادة الساسية أو على اليسار من أجل خفض الساسية
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 العادن" عرضمع " نذار الصوت الباشرال: 9.4 الرسم

" دون معادن " النذار الصوت الباشر: 9.3 الرسم
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"المسح الضوئي الثلثي البعاد"القياس في نمط التشغيل 9.2

 استخدمنا. الطار الحر هو علمة حدود هذا القل. Evolutionحقل قياس نوذجي نريد القياس فيه بهاز  9.5ترى ف الرسم 
:ف هذا الثال اليارات التالية

•• "نعم": كاشف العادن

..سيتم القياس مع تنشيط كاشف العادن ويب عليك ضبط الهاز قبل البدء بالقياس

•• "5": طول القل

..أمتار تقريباW 5يبلغ طول القل  

••  Zig-Zag: نط السح

.سيتم السي على حقل القياس بشكل متعرج

 إذا كان يوجد اتصال لسلكي بي وحدة. ف القائمة الرئيسية" السح الضوئي الثلثي البعاد"ف حقل القياس وإضغط على الزر  اذهب إل نقطة البدء 
 ويكنك أن تتار فيما إذا كنت تريد أن يكون كاشف العادن ف حالة التنشيط 9.6التحكم والس التلسكوب سيظهر على الشاشة ما تراه ف الرسم 

 .وتضاف نتائجيه إل نتائج القياس
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.9.7من أجل البحث مع تنشيط كاشف العادن وسيظهر على الشاشة ما تراه ف الرسم " نعم"ضغط على إ

 من أجل تطبيق اليار وسيظهر" موافق"إضغط على زر . أمتار 5لن طول القل يبلغ " 5"اختر . اختر هنا طول حقل القياس بالمتار
 .9.8على الشاشة ما تراه قي الرسم 
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"؟السح الضوئي"هل تريد تنشيط كاشف العادن ف نط التشغيل : 9.6 الرسم

 "السح الضوئي الثلثي البعاد"اختيار طول القل ف نط التشغيل: 9.7 الرسم

البعاد"السح الضوئي الثلثي "البدء ف ضبط الهاز ف نط التشغيل : 9.8 الرسم
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 يب أن تسك الس لكي يكون موجه بشكل. قبل أن تبدأ بالقياس يب أن تقوم بضبط الهاز لن كاشف العادن ف حالة التنشيط
 مفتاح البدء الوجود علىعلى إضغط الن . سم 10و 5عمودي إل السفل ولكي تكون السافة بينه وبي سطح الرض فقط بي 

 طالا يتذبذب العمود. 9.9يظهر الن على الشاشة ما تراه ف الرسم . الس التلسكوب وحرك الس ببطء من اليمي إل اليسار
 .نتبه إل أن ل ترك الس بشكل سريع جداW ول بشكل بطيء جداWإ. الخضر يب أن ترك الس

 .يكون ضبط الهاز قد انتهى ويكنك البدء ف القياس 9.10حالا يظهر على الشاشة ما تراه ف الرسم 

 و امسك الس بشكل عمودي حت 66ف الصفحة  9.5كما تراه ف الرسم  اذهب إل بداية مسار القياس الول على النقطة 
 إضغط الن على مفتاح البدء الوجود على. سم كما كانت أثناء ضبط الهاز 10و 5سطح الرض بي وتصبح السافة بي الس 

 عندما يظهر النذار. سر بشكل متساوي حت ناية مسار القياس الول إل النقطة . الس التلسكوب من أجل البدء ف القياس
.على الشاشة يب أن تكون قد وصلت إل النقطة  9.11الوجود ف الرسم 

 .ن السرعة الصحيحة خلل السي على مسار السح هي مسألة تدريب ول تكون مثالية ف الرات الول ولكنها ستتحسن مع الوقتإ
 ف الرات الول ستسي مسافة أطول أو أقصر من السافة الختارة ولكن مع زيادة خبتك ف القياس سيكون بإمكانك تقدير حت

 .حقول القياس الكبية

www.okmmetaldetectors.com
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 عندما يظهر على الشاشة ما تراه. وإضغط على مفتاح البدء للمجس من أجل السي على مسار القياس الثان اذهب الن إل النقطة 
. مرة ثانية يب أن تكون قد وصلت إل النقطة  9.11ف الرسم 

 من أجل حفظ نتائج ث إضغط على الرمز . أعد هذه العملية لسارات القياس الباقية حت تقوم بالسي ف حقل القياس بكامله
..القياس والرجوع إل القائمة الرئيسية

يب إدخال هذا الرقم ف برنامج. يب أن تفظ رقم طول القل" السح الضوئي الثلثي البعاد"قبل أن تترك نط التشغيل   
..التحليل قبل نقل البيانات إل الكمبيوتر

 .تتواجد الن كل البيانات السجلة ف الذاكرة الداخلية للجهاز ومن أجل تليلها يب نقلها إل الكمبيوتر 

OKM Ortungstechnik GmbH
www.okmmetaldetectors.com
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 نقل مضمون الذاكرة الداخلية إلى الكمبيوتر. 9.3

 قبل تليل البيانات من خلل الصورة.  حفظ البيانات الناتة عن القياس الذي قمنا به ف الفقرة السابقة ف ذاكرة الهاز الداخليةيتم
 سنشرح لك ف الفقرات التالية كيف يكنك نقل البيانات من الذاكرة الداخلية إل البنامج الاص. البيانية يب نقلها إل الكمبيوتر

"Visualizer 3D" القدم مع الهاز. 

9.3.19 "Visualizer 3D"إعداد برنامج 

 ف مقبسالبلوتوث ضع دنل . لستقبال البيانات" Visualizer 3D"قبل نقل البيانات الناتة عن القياس يب عليك إعداد برنامج 
.".BlueSoleil"انتبه كذلك إل تنشيط برنامج ". Visualizer 3D"يو إس ب فارغ على الكمبيوتر وافتح برنامج 

.وقم بتعديل كل اليارات حسب اليارات الختارة أثناء القياس جديد--> ملف  بعد فتح البنامج أنقر على

""Evolution"ختر من قائمة الجهزة الهاز ا

 للمزيد من. كطريقة إرسال وكوصلة لنقل البيانات يب عليك أن تتار الوصلة الت وضعت فيها دنل البلوتوث" بلوتوث"اختر 
ثنقل البيانات عن طريق البلوتوث"العلومات إقرأ الفصل الثان  .. 13 ف الصفحة" 

 ف مثالنا". عدد النبضات كل مسار مسح"  حقل طول حقل القياس الستخدم فكتبو أ" Ground Scan"اختر نط التشغيل 
 ضع. بقي الن فقط اختيار نط السح من أجل أن يكون بإمكان الكمبيوتر تركيب البيانات بشكل صحيح. أمتار" 5"استخدمنا 

".موافق"ث أنقر على " Zig-Zag"علمة على 

.إقامة اللتصال مع البلوتوث ونقل البيانات 9.3.2

 شغل جهاز القياس. والكمبيوتر Evolutionيب عليك إقامة اتصال بلوتوث بي جهاز " Visualizer 3D"بعد إعداد برنامج 
 يب عليك إدخال كلمة الرور. انتظر حت ناية إقامة اللتصال بي الهاز والكمبيوتر". الكمبيوتر--> الذاكرة "وإضغط على الزر 

www.okmmetaldetectors.com
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 للمزيد من). انتبه إل كتابتها بالروف الكبية (OKM كلمة الرور هي. من أجل إقامة اتصال ناجح بي الهاز والكمبيوتر
ثنقل البيانات عن طريق البلوتوث "العلومات يب أن تقرأ الفصل الثان . 13 ف الصفحة" 

 ستنقل بيانات القياس إل الكمبيوتر فوراW وبشكل أوتوماتكي ث) عندما يكون لون رمز البلوتوث أخضر(بعد إقامة اتصال البلوتوث 
..من أجل إناء نقل البيانات إيقاف--> ملف أنقر الن على ". Visualizer 3D"تظهر الصورة البيانية ف برنامج 

".Visualizer 3D"تد العلومات التفصيلية عن تليل الصور البيانية ف دليل الستخدم الاص لبنامج 

OKM Ortungstechnik GmbH
www.okmmetaldetectors.com
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