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 يكن تغي العلومات و البيانات الواردة ف دليل الستخدم هذا من دون إعلن مسبق. إن أساء النتجات ومواقع
 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 GmbHوذلك 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 عدى القوقOKM Ortungstechnik GmbHأملك شركة 

المنوحة على أساس إذن كتاب.

. كل القوق مفوظة.OKM Ortungstechnik GmbH 2011 - 2002حقوق الطبع 
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الفصل الول     

التمهيد



8 التمهيد

المقدمة1.1

أيها الزبون الترم،

.OKM Ortungstechnik GmbHنود أولW أن نشكرك على قرارك بشراء منتج من منتجات شركة 

 ).قراءة الشارات الكهرومغناطيسية (EMSR على أساس التكنولوجيا السماة بطريقة الـRover UCيعمل كاشف العادن 
 ويستطيع الهاز إل جانب تعيي الجسام العدنية الكشف عن الياكل الطبيعية كطبقات التربة والتجاويف ومستوى الياه الوفية

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

  قابل لتعيي الجسام الخفية ذات الياكل الختلفة ويقوم بتسجيل وتليل النتائج دون ضرورة القيامRover UCإن الهاز 
  باستخدامهRover UCيتميز الهاز  تفيد خاصة ف الناطق الت ل يكن فيها الفر أو الثقب. EMSRبالفريات. إن طريقة الـ

السهل والرن وبالنتائج السريعة والقابلة للنسخ.

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

 وبطبيعة الال ل يكننا من خلل بيعك منتجاتنا أن نضمن لك الكتشافات أثناء بثك. فكما تعرف يتعلق تعيي الجسام والياكل
 الخبئة بعوامل متلفة. تعد من هذه العوامل أنواع التربة الختلفة ودرجة تعدن التربة وأيضاW حجم السم بالنسبة لعمق السم. ويكن
 انراف نتائج القياس بشكل شديد ف الترب ذات الرطوبة العالية والترب التوية على الرمال والطي وذات التوصيل الكهربائي العال
 وذلك بغض النظر عن طراز أو ماركة الهاز. بشرائك منتجنا هذا تصل على جهاز أثبت كفاءته بالستخدام الستمر كما هو الال

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

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

 . نقدم لك تدريباW خاصاW ف معملناRover UC لقراءة دليل الستخدم هذا وتعرف على كيفية استخدام الهاز الكاشف خذ وقتك
أو ف أي مكان تريده. للمزيد من العلومات قم بزيارة موقعنا على النترنت.
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التمهيد 9

إرشادات مهمة1.2

  وملحقاته اقرأ هذه الرشادات بعناية ودقة. سنشرح فيها استخدام الهاز ونشي إل الخطارRover UCقبل تشغيل جهاز 
المكنة.

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

.Wبالرشادات الضافية الاصة بذا البنامج ولذلك الرجاء قراءة دليل الستخدم الاص بالبنامج بكل عناية أيضا

معلومات عامة1.2.1

  هو جهاز كهربائي ويب استخدامه بالذر والعناية العتادة لثل هذا النوع من الجهزة. عدم اللتزامRover UCإن جهاز 
 بإرشادات 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

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

الظروف المحيطة1.2.3

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

 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
 لنا يكن أن تسبب انراف نتائج القياس. يب كذلك أن تبعد مفاتيحك وهاتفك الوال وموهراتك والجسام الغناطيسية أو

العدنية الخرى الت تملها معك عادة.

التزود بالجهد الكهربائي1.2.4

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

 فولط.220ل يوز بأي حال من الحوال أن تصل الهاز بالشبكة العادية الت تبلغ جهدها الكهربائي 
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10 التمهيد

أمن البيانات1.2.5

يكن أن تقع الخطاء ف نقل البيانات عندما

تاوز مدى وحدة البث•

يكون تزويد الهد الكهربائي للجهاز غي كاف¼•

تكون خطوط الوصل أطول من اللزوم•

تبث أجهزة كهربائية أخرى إشارات مزعجة أو•

عند ظهور الزعاجات الوية كالعواصف. •

الصيانة والعناية بالجهاز1.3

ترى ف القائمة التالية ماذا يب عليك أن تتجنبه:

دخول الاء إل الهاز•

الترسبات القوية من الوساخ والغبار•

الصدمات الشديدة•

القول الغناطيسية القوية•

تعرµض الهاز للحرارة الشديدة لدة طويلة•

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

 انتبه عند استخدام الهاز إل أن تستخدم دائماW البطاريات الشحونة بشكل كامل. و لشحن البطاريات يب استخدام الشاحن
الوجود مع الهاز.

الخطار أثناء الحفريات1.4

 للسف الشديد توجد الكثي من متروكات الروب ف أراضينا. عندما تستقبل إشارة معدنية على جهاز الكشف عن العادن ل تبدأ
 بالفر مباشرةW وبشكل عنيف. من جهة يكن أن تتلف جسم نادر وقيµم ل يكن إصلحه فيما بعد ومن جهة أخرى يكن أن ينفجر

هذا السم.

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

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

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

 يكن أن تتبلور التفجرات على مدى السني وتتحول إل بلورات مثل بلورات السكر. عندما تÄحرك هذا السم يكن أن ينفجر بسبب
Wالحتكاك بي البلورات. عندما تكتشف مثل هذه التروكات يب أن تضع علمة ف مكان وجودها وتب الشرطة با. يوجد دائما 

خطر على التنزهي والطفال والفلحي بسبب هذه الشياء.
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2 المواصفات الفنية

الفصل الثاني      

المواصفات الفنية



14 المواصفات الفنية

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

المجس التلسكوبي 2.1

 مم60x 40 x 1400 إل 730من  ................................................. طول)x عرض xحجم الهاز (ارتفاع 
 كغ تقريبا0.65W ....................................................................................................الوزن 

 ملي أمبي /ساعة) أو 2600 فلط، 1،5بطاريتان (..................................................فولطية التشغيل (بطاريات)
 AA) ملي أمبي /ساعة)2600 فولط، 1،2 بطاريتان قابلتان لعادة الشحن 

 ساعات تقريبا10W .............................................................................................مدة التشغيل 
 هيتسميغا Atmel AtMega CPU، 20العال مزدوج، ................................................................العال 
2بلوتوث من الدرجة ................................................................................................الترابط

مئوية درجة 50 تت الصفر إل 10 من .........................................................دراجة الرارة الناسبة للتشغيل
 درجة مئوية60 تت الصفر إل 20 من ........................................................دراجة الرارة الناسبة للتخزين

 %75 % – 5 ...................................................................................................الرطوبة 
ل..............................................................................................................مقاوم للماء 
GST2, EMSR 1................................................................................................التكنولوجيا

SCMI-15-D ........................................................................................................الس

ل البيانات بين المجس والهاتف الذكينق2.2

البلوتوث........................................................................................................التكنولوجيا
جيجا هيتس 2.4835 و2.4 بي .............................................................................مال التردد 

 ميغابايت بالثانية1..........................................................................................نسبة النقل الكب
)dBm ديسيبل باليلي واط (85-..........................................................................حساسية الستقبال

 أمتار تقريبا10W................................................................................................الدى العظمى

المواصفات الدنيا للكمبيوتر2.3

  الذيVisualizer 3Dالواصفات التالية تدعمك ف اختيار الكمبيوتر الناسب لتحليل البيانات وذلك إذا كنت تريد استخدام برنامج 
 إضافةW إل الهاز.شراؤهمكن 

 على القل4بسرعة قراءة ................................................................. CD-ROMقارئ القراص الضغوطة 
 USBيو أس ب .......................................................................................وصلة (لنقل البيانات) 

1EMSRقراءة الشارات الكهرومغناطيسي = 
2GSTتكنولوجية السح الرضي = 
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المواصفات الفنية 15

 ميغابايت على القل50 ..................................................................................مكان تزين فارغ 
 ميغابايت256على القل ...................................................................) RAMذاكرة الوصول العشوائي (

OpenGL ميغابايت متوافق مع 128على القل ..............................................................بطاقة عرض مرئي

Windows XP, Windows Vista, Windows 7 ...............................................................نظام التشغيل
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3 مشتملت الجهاز

الفصل الثالث     

مشتملت الجهاز



18 مشتملت الجهاز

 . يكن أن يتلف عدد اللحقات القدمة مع الهاز لنRover UCتد ف القائمة التالية كل اللحقات العادية والضافية لهاز 
اللحقات الضافية ليست مقدمة مع الهاز.

العدد التسمية

1  سماعات الذن وكابل اليو أس بي)معوحدة التحكم (هاتف ذكي 

1 المجس التلسكوبي 

1 دليل المستخدم

2 AAبطارية من نوع 

1 صندوق نقل من الورق المقوي

1 "Visualizer 3Dبرنامج "

: المعدات المقدمة مع الجهاز1الجدول 
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4 أدوات التحكم

الفصل الرابع      

أدوات التحكم

تتعرف ف هذا الفصل على الدوات الساسية لهاز القياس. سنشرح لك كل القابس والنافذ الوجودة ف الهاز.  



20 أدوات التحكم

الهاتف الذكي4.1

 يكنك أن تقرأ حول تكم واستخدام الاتف الذكي الوجود مع الهاز ف دليل الستخدم الاص للهاتف والقدم من قبل مصنع
)29 ف صفحة7 (أنظر لذلك الفصل OKMالاتف. ف دليل الستخدم هذا يتم فقط وصف استخدام البنامج الاص لشركة 

المجس التلسكوبي 4.2

.Rover UC كل عناصر التحكم للمجس التلسكوب التابع لهز 4.1ترى ف الرسم 

  قنوات الراديو. يكنواختيار يكنك تشغيل وإغلق الس التلسكوب  الوظائفالتعددالفتاح  باستخدام  الوظائف:التعددالفتاح 
 استخدام هذا الفتاح لوظائف أخرى حسب نط التشغيل الختار ويتم ذكر وشرح هذه الوظائف فيما بعد ف دليل الستخدم هذا.

.سيتم تشغيل الهاز ويضيء مصباح التشغيل باللون الخضرو عندما يكون الهاز مغلقاW  التعدد الوظائفالفتاحعلى أضغط 

  الراديو القادم ولكن يكنقناة ف حالة تشغيل الهاز ستقلب الراديو الشتمل ف الهاز إل  التعدد الوظائفالفتاحعلى  تضغط  مرةكل
ذلك فقط ف حالة عدم التصال عن طريق البلوتوث بي الهاز والاتف الذكي.

 حت يغلق الهاز ومصباح التشغيل.الفتاح التعدد الوظائفضغط بشكل متواصل على اعندما تريد إغلق الهاز 

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

ل يضئ مصباح التشغيل = الهاز مغلق•

 الراديو.تنشيط= الس ف حالة التشغيل و ت الخضر يضيء مصباح التشغيل باللون •

OKM GmbH
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 : أدوات تكم الس التلسكوب.4.1الرسم 

الذراعx التلسxكوبي
مصxباح التشxغxيل

مقxبس لسxماعxات الذن

حامل البطاريات

مفxتاح متعxدد الوظائف
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أدوات التحكم 21

 يضيء مصباح التشغيل باللون الزرق = الس متصل بالاتف الذكي عن طريق البلوتوث والس جاهز للقياس. ف هذه•
الالة ل يتم تنشيط الراديو.

يومض مصباح التشغيل باللون الحر = يب تبديل بطاريات الس لنا تكاد تكون فارغة.•

  ملي أمبي ساعة أو بطاريتان قابلة لعادة2600 فلط، 1،5 من نوع (AA يتاج الس التلسكوب إل بطاريتي حامل البطارية:
 ) من أجل تشغيلها. افتح غطاء حامل البطارية بتدويره إل اليسار وضعNiMh ملي أمبي ساعة 2600 فولط، 1،2الشحن 

 انتبه إل وضع البطاريات بشكل صحيح. يب أن يكون القطب الوجب موجه دائماW للعلىالبطاريات فيه ث أغلق حامل البطاريات. 
والقطب السالب موجه للسفل.

 التنشيطحالة  من أجل الستماع إل الراديو يب عليك وصل ساعات الذن بذا القبس. يكون الراديو ف مقبس ساعات الذن:
فقط ف حالة عدم التصال عن طريق البلوتوث بي الهاز والاتف الذكي.

  يسمح الذراع التلسكوب بضبط طول الس حسب متطلباتك الشخصية. يكن طي الس بشكل كامل من أجلالذراع التلسكوب:
 النقل. ولكن يب أن تنتبه إل أن يكون الزء السفل من الذراع دائماW متد بشكل كامل أثناء القياس. يكن بعد ذلك ضبط طول

 العلوية من الذراع حسب متطلباتك الشخصية.الجزاء
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5 تركيب الجهاز

الفصل الخامس    

تركيب الجهاز

نشرح لك ف هذا الفصل كيف تقوم بتركيب الهاز وبتجهيزه للقياس.



24 تركيب الجهاز

 لجراء القياس يب عليك أن تقوم ببعض العدادات. لفعل ذلك تابع الطوات التالية.Rover UCقبل أن تستخدم جهاز 
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: وضع البطاريات ف الس التلسكوب5.1الرسم 

اKلخطوة اKلولى

افxتح حامل البطاريات فxي أعxلى المجس 
 xحونة من نوعxع فيه بطاريتين مشxضxكوبي وxالتلس

AA.

انتبه إلى وضxع البطاريات بشxكل صxحيح. يجب أن 
يكون القxطب الموجب موجه دائما| للعxلى وxالقxطب 

السxالب موجه للسxفxل.

: إعداد الس التلسكوب5.2 الرسم 

اKلخطوة اKلثانية

إرخي القxطعxة اللولبية السxفxلى بتدويرهxا إلى اليسxار. 
بعxد ذلك يجب أخراج القxطعxة السxفxلى من المجس 

التلسxكوبي وبعxد ذلك ثبت القxطعxة اللولبية بتدويرهxا 
إلى اليمين.

يمكنك ضxبط القxطعxتين فxي أعxلى المجس التلسxكوبي 
حسxب متطلباتك الخاصxة وxذلك بنفxس الطريقxة.

: تشغيل الس التلسكوب5.3لرسم ا

اKلخطوة اKلثالثة

قمx بتشxغxيل المجس باسxتخدامx المفxتاح المتعxدد 
الوظائف. وبعxد ذلك تبدأ مصxباح التشxغxيل يضxيء باللون 

.xرxالخض
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25 تنزيل وتثبيت وتنشيط التطبيق

6  تنزيل وتثبيت وتنشيط التطبيق

الفصل السادس     

تنزيل وتثبيت وتنشيط التطبيق 

  "أندرويد ماركت" وكيف يكن تثبيته وتنشيطه. إذا كنت اشتريت جهازموقعتتعلم ف هذا الفصل كيف يكنك تنزيل التطبيق من 
Rover UC يكنك إهال هذا الفصل.و ت تثبيت التطبيق فيه من قبل الصنع قد مع هاتف ذكي
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26  تنزيل وتثبيت وتنشيط التطبيق

التنزيل والتثبيت6.1

  إل الاتف الذكي الاص بك من موقع "أندرويدRover UCيكنك فيما بعد ف أي وقت أن تقوم بتنزيل التطبيق الاص لهاز 
  الاتف أو بعد شراء هاتفحذف متوى) وتثبيته على هاتفك. يكون ذلك لزماW بعد http://market.android.comماركت" (

جديد.

 الوجود فمن أجل الصول على التطبيق تتاج إل حساب جوجل لدخول موقع "أندرويد ماركت". افتح تطبيق "أندرويد ماركت" 
6.1هاتفك الذكي كما تراه ف الرسم 

  أن تبحث ف "أندرويديكنكعلى شاشة الاتف الذكي. بعد إنشاء حسابك الاص لوجل الظاهرة  الساب تابع التعليمات لنشاء
  تنزيل البنامج من هنا ويتم تثبيته بشكل أوتوماتكي. بعد أتام تثبيت التطبيق يكنك".ويكنكRover UCماركت" عن التطبيق "

فتحه للمرة الول. بعد ذلك يÄطلب منك تنشيط التطبيق.

التنشيط6.2

  قمت به من قبل مثلWأوتعديل التنشيط الذي تديدبعد فتح التطبيق للمرة الول ستبدأ عملية التنشيط من تلقاء نفسها. عندما تريد 
  "تديد التنشيط"اختيار الوجود ف الاتف الذكي وبعد ذلك لنك أشتريت مساW جديداW يب عليك الضغط على زر القوائم 

 على اليمي)6.2(أنظر الرسم 

 على اليسار) من أجل أن تبدأ عملية التنشيط القيقي. 6.2بعد ذلك اضغط على "الواصلة" (أنظر الرسم 
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27 تنزيل وتثبيت وتنشيط التطبيق

  الاص بك. بعد ذلك أكتب رقم التنشيط الماثل. تد التعليمات اللزمةRover UCأولW يب عليك إدخال الرقم السلسل لهاز 
 العلومات بشكل جيد.. احتفظ بذهف الورقة الوجودة ف دليل الستخدم

  الاص بك.Rover UCبعد أدخال كل العلومات بشكل صحيح يتم إتام عملية التنشيط ويكنك استخدام التطبيق مع جهاز 
 آخر يب عليك تديد التنشيط.Rover UCعندما تريد أن تستخدم جهاز 
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: البدء ف التنشيط6.2الرسم 

: إدخال الرقم السلسل ورقم التنشيط6.3الرسم 
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7 أنماط التشغيل

الفصل السابع     

أنماط التشغيل

نشرح لك ف هذا الفصل الوظائف الختلفة لذا الهاز. سنشرح كل وظيفة على حدة ف فقرة خاصة با وبكل التفاصيل.



30 أنماط التشغيل

  ذلك افتح الاتفلفعل فيه. OKMيتم اختيار نط التشغيل الناسب عن طريق الاتف الذكي الذي ت تثبيت البنامج الاص لشركة 
  بإصبعك سيتم بدء التطبيق وعرض القائمة)OKM – Rover UC) OKM  شركةالذكي الوجود مع الهاز ولس رمز برنامج

.الرئيسية

 يكنك اختيار أناط التشغيل والوظائف التالية عن طريق القائمة الرئيسية:

)ماغنيتومترالس الغناطيسي (•
أجراء قياس على أساس مال الرض الغناطيسي بدون حفظ البيانات.

السح الرضي الثلثي البعاد•
 أجراء قياس مع حفظ البيانات من أجل تليلها فيما بعد. عند الاجة يكن فتح اللفات الختوية على البيانات من أجل

التحليل والفظ.

التمييز•
 وتاويف وذلك بدون حفظ البيانات.مغناطيسية والغي الغناطيسيةأجراء قياس على من أجل التمييز بب العادن 

فتح صورة السح•
فتح وعرض صور السح لنمط التشغيل "السح الرضي الثلثي البعاد" الت ت حفظها من قبل.
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www.okmmetaldetectors.com

: بدء التطبيق وفتح القائمة الرئيسية7.1الرسم 

http://www.okmmetaldetectors.com/


أنماط التشغيل 31

اللغة•
  ل يتوافر ف كل اللغات التوافرة فOKM. الرجاء النتباه إل أن برنامج OKMأختيار لغة الاتف الذكي ولغة برنامج 

الاتف الذكي.

العلومات•
.OKMعرض العلومات عن نسخة برنامج 

إقامة التصال مع البلوتوث7.1

  من استقبال بيانات القياس، يب إقامة التصال عن طريق البلوتوث بب الس التلسكوب والاتفOKMقبل أن يتمكن برنامج 
 هذه العمليةكيف يتم إجراء  7.2 الرسم ترى ف .الذكي. يتم هذه العملية بشكل أوتوماتيكي عند الاجة إل التصال بالبلوتوث

"ماغتيتومتر".على مثال نط التشغيل وذلك 
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 بعد أختيار نط التشغيل يتم التأكيد من تنشيط وحدة البلوتوث الداخلية. إذ ل يتم التنشيط سيÄطلب ذلك منك. لفعل ذلك جاوب
  التلسكوب مغلقاW أو لن البطاريات ضعيفةالسعلى الطلب بـ"نعم" وانتظر إتام إقامة التصال. إذا ل تنجح إقامة التصال مثلW لن 
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تمx تنشxيط وحدة البلوتوث 
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 سيظهر إنذار بوقوع الطأ. وبطبيعة الال يكنك بعد ذلك ماولة التصال مرة أخرى. يضيء مصباح التشغيل ف الس التلسكوب
باستمرار باللون الزرق حالا يتم إقامة التصال عن طريق البلوتوث.

(ماغنيتومتر)المجس المغناطيسي 7.2

 ف مكان البحث. إنه نط بث بإنذار مرئي ولكنه ل 3الغناطيسية  يكنك البحث عن العادن "ماغنيتومتر"عن طريق نط التشغيل 
قيق لعمق موقع السم وحجمه.ديكن تليل 

  واختر نط التشغيل "ماغنيتومتر" من القائمة الرئيسية. ث سيقوم الاتف الذكي بحاولة إقامة التصال مع السOKMافتح برنامج 
 ). عندما تح إقامة التصال سيضيء مصباح التشغيل باستمرار31 ف الصفحة 7.1التلسكوب عن طريق البلوتوث (أنظر الفقرة 

باللون الزرق و سيتم عرض نتائج القياس ف شاشة الاتف الذكي على شكل صورة.

 يكنك الن أن تتحرك إل المام واللف وإل طرف اليمن واليسرى ولكنه يب أن تتجنب دوران الس. يب أن يكون الس
موجهاï إل السفل على طول ول يوز دوران الس حول موره.

 عندما ترى تذبذباW قوياW فمن التمل أن تقف فوق جسم معدن. غالباW يكنك باستخدام نط التشغيل هذا الكشف عن الجسام
 وأغطية الزجاجات أو غيها من الجسام. والسلكالباغيالصغية الوجودة على سطح الرض. وتعد من هذه الجسام السامي و

 لفترة معينة يب عليك أن تقوم بضبط الهاز. امسك الس التلسكوب فوق سطح الرضو باستمراردقة القيم تسوء عندما تصبح 
  ثابتاW، ث اضغط على الفتاح التعدد الوظائف. يب أن تصبح القيم الن منخفضة وثابتة كما كانت سابقاW.وضعه يكونويب أن 

يكنك أن تقوم بذه العملية ف أي وقت وكلما تتاجها.
 على سبيل الثال الفولذ والكوبالت والنيكل. لذلك يكن أيضاW تديد معادن أو أجسام أخرى تتوي على آثار العادن السابقة الذكر. الغناطيسيةتعد من العادن 3
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: اختيار نط التشغيل "ماغنيتومتر"7.3الرسم 
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 ستخدم نط التشغيل "ماغنيتومتر" من أجل التخلص من مثل هذه الجسام العدنية الصغية الوجودة ف مكان البحث. كلما انفضا
Wت نتيجة القياس ف نط التشغيل "السح الرضي الثلثي البعاد". طبعاñنµعدد الجسام العدنية الوجودة على سطح الرض كلما تس 

 الذي العمق زاديكنك أيضاW الكشف عن الجسام العدنية الكبية الجم. القاعدة السارية عمومياW هي: كلما زاد حجم السم كلما 
.يكن الكشف عن السم فيه

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

فعال.

 ف الاتف الذكي. الزرمن أجل إناء نط التشغيل "ماغنيتومتر" والرجوع إل القائمة الرئيسية اضغط على
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المسح الرضي الثلثي البعاد7.3

 يكòنÄكñ نط التشغيل "السح الرضي الثلثي البعاد" من تسجيل قيم لي مساحة (مهما كانت أبعادها) وتليل هذه القيم بواسطة
  واختر نط التشغيل "السح الرضي الثلثي البعاد" من القائمة الرئيسية. يكنك الرجوع إل الشاشةOKMافتح برنامج الكمبيوتر. 

.السابقة ف هاتفك عن طريق الزر 

إعداد القياس7.3.1

 بعد اختيار نط التشغيل "السح الرضي الثلثي البعاد" من القائمة الرئيسية يب عليك أن تقوم بتعديل بعض اليارات. بعد ذلك
فقط يكن إقامة التصال بالس التلسكوب عن طريق البلوتوث والبدء ف القياس.

 اليارات الت يب عليك تعديلها. واليارات هي كما يلي:7.4ترى ف الرسم

) Scan Modeنط السح (•
 48ف الصفحة 8.1.1) كيفية السي مكان البحث. تد العلومات التفصيلية ف الفصل Scan Modeيدد نط السح (

يكنك الختيار من اليارات التالية:

Zig-Zag(بشكل متعرج) •
يتم القياس باتاهي هذا يعن أنه يتم القياس أثناء الذهاب وكذلك أثناء الياب.

Parallel(بشكل متوازي)•
هذا يعن أنه يتم القياس أثناء الذهاب وليس أثناء الياب. هذا يعن أنه يتم القياس فقط باتاه واحد.

OKM GmbH
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نط النبض•
 قيم القياس. يكنك الختيار من اليارات التالية:تسجيليدد نط النبض كيفية 

تلقائي•
يتم تسجيل البيانات باستمرار. ويلزم التدخل منك فقط ف ناية كل مسار قياس.

يدوي•
يتم تسجيل قيمة منفردة فقط عندما تضغط على الفتاح التعدد الوظائف الوجود ف الس التلسكوب.

طول القل بالتر•
 يتعلق طول مسار القياس بساحة حقل القياس. ويكون لكل مسار قياس نفس الطول ويب تديده فبل البدء ف القياس. ف

ناية كل مسار قياس يتوقف الهاز من تلقاء نفسه قبل أن تبدأ بالقياس ف مسار جديد.

بعد تعديل كل اليارات اضغط على "موافق"

إجراء القياس7.3.2

سيقوم الاتف الذكي الن بحاولة إقامة التصال مع الس التلسكوب عن طريق البلوتوث.

 عندما تنجح إقامة التصال سيظهر مربع متوي على السؤال فيما إذا كنت تريد البدء ف مسار قياس جديد. تد مضمون الشاشة
.7.5 ف تلك الالة ف الرسم الظاهر

OKM GmbH
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: تنفيذ نط التشغيل "السح الرضي الثلثي البعاد" 7.5الرسم 
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  مقبض الس التلسكوب أوالوجود ف الول واضغط على الفتاح التعدد الوظائف القياسلفعل ذلك اذهب إل نقطة بدء مسار 
 "نعم" ف شاشة الاتف الذكي.اضغط على

  متساوي حت ناية مسار القياس. سيتوقف الهاز ف ناية مسار القياسبطو"تلقائي"، اذهب  النبض ف حالة اختيارك نط)1
 ائماW على يسار السار السابق واضغطدمن تلقاء نفسه. اذهب الن إل مكان بدء مسار القياس التال الذي بب أن يكون 

 الوظائف من جديد. مفتاح التعددعلى 

  التعددالفتاح كل نبضة بشكل يدوي عن طريق الضغط على بأداءف حال اختيارك نط النبض اليدوي بب أن تقوم )2
  مفتاح التعدد الوظائف من أجل تسجيل نقطة القياسأضغط علىالوظائف. ل يتم تسجيل النبضات بشكل أوتوماتيكي. 

 الول. يتوقف الهاز ويب عليك أن تتقدم خطوة قصية إل المام وبعد ذلك يب أن تضغط على الفتاح التعدد
 الوظائف مرة أخرة. يب عليك أن تعيد هذه العملية حت الوصول إل ناية مسار القياس. سيخبك الهاز عند ناية مسار

 ائماW على يسار الساردالقياس بشكل أوتوماتيكي. اذهب الن إل مكان بدء مسار القياس التال الذي بب أن يكون 
  وقم بإعادة عملية القياس كما فعلته فالمام الوظائف من جديد. تقدم خطوة قصية إل التعددالسابق واضغط على مفتاح 

السار الول.

قم بقياس كل مسارات القياس بنفس الطريقة حت تنته من قياس حقل القياس كله.

 الرجاء النتباه إل أنه يب أن يكون الس التلسكوب موجهاl إل السفل بشكل عمودي خلل القياس. ل يوز تلويح
 الس إل المام وإل اللف الذي يدث عند استخدام عصى الش. بالضافة إل ذلك يب أن تكون السافة بي الس

وسطح الرض ثابتة.
  علىاضغط . من أجل إتام عملية القياس 47 ف الصفحة 8تد العلومات التفصيلية عن إجراء القياس ف مكان البحث ف الفصل 

الزر "ل" ف ناية مسار القياس الخي.

OKM GmbH
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حفظ نتائج القياس7.3.3

7.7بعد إتام القياس سيظهر مربع متوي على السؤال فيما إذا كنت تريد حفظ نتائج القياس الالية. ترى هذه العملية ف الرسم 

إذا كنت ل تريد حفظ نتائج القياس اضغط على "ل" وف خلف ذلك أضغط على "نعم".

  السم القترح الذي يتكون من التاريخ والوقتتستخدم أن يكنكإذا قررت القيام بفظ نتائج القياس يب إدخال اسم للملف. 
  أو تتار اسم شخصي. من أجل القيام بذلك لس مربع الدخال الذي تد فيه السم القترح. بعد ذلك ستظهر لوحة الفاتيحالال

  اضغطنائياW على حفظ اللف للموافقةويكنك إدخال السم الشخصي بواسطتها. عند إتام إدخال اسم اللف أضغط على "موافق". 
على "نعم" .

تحليل نتائج القياس7.3.4

 بغض النظر عن حفظ أو عدم حفظ اللف ما زلت الن ف نط العرض وترى القل الذي قمت بقياسه قبل قليل. يكنك هنا مشاهدة
الصورة البيانية بكل تفاصيلها. يكنك تريك ودوران وتكبي وتصغي الصورة البيانية.

  الخضر إل تنشيطاللون. أضغط على الرمز من أجل تشيطه. يدل 7.8من أجل ذلك استخدم أدوات التحكم الت تراها ف الرسم 
 الرمز. ف الرسم الثال ت تنشيط وظيفة تريك الصورة. يكنك الن تريك الصورة البيانية وذلك عن طريق وضع إصبعك على

 .الشاشة وتريكه
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  الن فتح صورة بيانية مفوظة من قبل والبدء ف قياس جديد أو حفظ الصورة البيانية الفتوحة بغي اسم. لفعل ذلك اضغط علىيكنك
.7.9 ف الاتف الذكي من أجل عرض قائمة اليارات الت تراها ف الرسم الزر 

OKM GmbH
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: أدوات التحكم ف نط التشغيل "السح الرضي الثلثي البعاد"7.8الرسم 

التحريك

التدوير التكبيرx وx التصxغxير

xرضxنمط الع xييرxتغ

: قائمة اليارات ف نط التشغيل "السح الضوئي الثلثي البعاد"7.9الرسم 
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تد ف قائمة اليارات الوظائف التالية:

جديد•
 أضغط على هذا الزر من أجل البدء ف قياس جديد. و للقياس الديد يب عليك أولW تعديل اليارات التال: نط السح،

 حقل القياس.وطولنط النبض 

فتح•
 أضغط على هذا الزر من أجل فتح قياس ت حفظه من قبل. يكنك الختيار من قائمة تتوي على كل القياسات الت ت

حفظها من قبل.

حفظ باسم•
 أضغط على هذا الزر من أجل حفظ نتائج القياس الالية. إذا قد فمت بفظ نتائج القياس الالية من قبل يكنك حفظها

باسم جديد عن طريق هذه القائمة

إلغاء التعديلت•
 أضغط على هذا الزر من أجل إلغاء جيع العمليات الت قمت با من حيث تدوير وتريك الصورة وتعديلت حجمها. إذا

القائمة.أصبحت الصورة خارج الشاشة بسبب تريكها يكنك إعادتا إل إطار الشاشة عن طريق هذه 

 ف الاتف الذكي.من أجل إناء نط التشغيل "السح الرضي الثلثي البعاد" والرجوع إل القائمة الرئيسية اضغط على 

نقل نتائج القياس إلى الكمبيوتر (إختياري)7.3.5

  ذلكلفعل". Visualizer 3D أجل تليل نتائج القياس بشكل أدق يكنك نقل البيانات إل الكمبيوتر وتليلها بواسطة برنامج " من
يب أن تربط الاتف الذكي بالكمبيوتر وذلك باستخدام كابل اليو أس ب. ث يب وصل الذاكرة الداخلية مع الكمبيوتر.
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:7.10لفعل ذلك تابع الطوات الت تراه ف الرسم 

. ث ستÄفتح قائمة متوية على خيارات متلفة. السفل الشريط إلواسحبصبعك على شريط الالة إضع .1

 ختار اليار التال "يو أس ب متصل" ل يكون هذا اليار موجود إل إذا قمت من قبل بربط الاتف الذكي مع الكمبيوترا.2
عن طريق كابل اليو أس ب.

 "توصيلضغط على "ابعد ذلك سيظهر مربع متوي على السؤال فيما إذا كنت تريد إقامة التصال. من أجل فعل ذلك .3
 اللفات الوجودة ف الاتف الذكي كأنه قرص صالب خارجي. تد" USB وحدة تزين يكنك بعد ذلك أن تستخدم 

./sd/okmاللفات الت ت فها حفظ نتائج القياس ف السجل 
.7.11من أجل فصل التصال بالكمبيوتر تابع التعليمات الوجودة ف الرسم

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

 ث ستÄفتح قائمة متوية على خيارات متلفة.إل السفل. الشريط واسحبصبعك على شريط الالة إضع 

 " ل يكون هذا اليار موجود إل إذا قمت بربط الاتف الذكي معUSBإيقاف تشغيل وحدة تزين ختار اليار التال "ا.2
الكمبيوتر عن طريق كابل اليو أس ب من قبل وقد تت إقامة التصال.

 بعد ذلك سيظهر مربع متوي على السؤال فيما إذا كنت تريد إغلق التصال. من أجل فعل ذلك اضغط على "إيقاف.3
يكنك بعد ذلك فصل كابل اليو أس ب والقيام بقياسات جديدة.تشغيل" 

 الرجاء النتباه إل أنه ل يكن فتح أو حفظ اللفات ف الاتف الذكي بينما يكون الاتف متصل بالكمبيوتر عن طريق
.lاليو أس ب. يب إغلق اتصال اليو أس ب أول
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التمييز7.4

  وبي التجاويف والجسام الغيمغناطيسية والغي الغناطيسية بي العادن البسيط بالتمييز تقوم نط التشغيل "التمييز" يكنك أن ف
. كيف يكنك القيام بفتح نط التشغيل وإقامة التصال عن طريق البلوتوث7.12معدنية. ترى ف الرسم 

 كما هو الال ف نط التشغيل "ماغنيتومتر" يب أن يكون الس التلسكوب دائماW موجه إل السفل وذلك بشكل عمودي . ل يب
التلويح به ول الدوران به.

  الثلثي البعاد". يتم استخدامه من أجلالرضيعادةW يتم استخدام نط التشغيل هذا بعد القيام بقياس شامل ف نط التشغيل "السح 
 تليل الدقيق للجسم الذي ت الكشف عنه. عن طريق تليل نتائج القياس ف نط التشغيل "السح الرضي الثلثي البعاد يكنك تديد

OKM GmbH
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 : التمييز باستخدام الس التلسكوب.7.13الرسم 

ل تلوح بالمجس!!!
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 موقع السم الذي تتوقع وجوده ف باطن الرض و هكذا تعرف ف أي منطقة من حقل القيا س يب أن تقوم بالبحث مع الس
التلسكوب.

  للجسم وبالعكس. انتبه إلالطرف الثانبعد إقامة التصال بي الاتف الذكي والس التلسكوب لوح بالس من الطرف الول إل 
 أن تقوم بسح السم بشكل كامل. هذا يعن أن تتجاوز حدود السم قليلW عند السح. قم بإعادة العملية عدة مرات حت تصل على

إشارة واضحة للجسم. يوجد ثلث أنواع من الشارات يكن من خللا استنتاج خصائص السم.

  إشارة ميزة لسم معدن مغناطيسي حديدي كالديد مثلW. تتميز الشارة بتذبذب موجب (أحر) وسالب7.14ترى ف الرسم
  حت. تبدأ الول بالتذبذب الوجب وتبدأ الثانية بالتذبذبمغناطيسية(أزرق). عند النظر بشكل دقيق إل الصورة ترى إشارتي 

 تاهاالسالب. إن ترتيب التذبذبات ليس مهماW لنه يتعلق باتاه حركة الس. عندما ترك الس من طرف إل طرف آخر سيتغي 

 فوق السم حت تصبح الشارة واضحة.منتظمالتذبذبات باستمرار. حرك الس ببطء وبشكل 

  ترى بسهولة أنه يوجد فقط تذبذب موجب (أحر). بالضافة إل ذلك ترىمغناطيسية إشارة مادة غي معدن 7.15ترى ف الرسم 
يضاW باتاهأسناW صغياW ف قمة هذا التذبذب ويعد ذلك السن من الصائص الميزة للمعادن الثمينة. يتعلق ترتيب السن والتذبذب   

.حركة الس
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اKلمعادنK اKلمغناطيسKية 

تتميزx المعxادن المغxناطيسxية بإشارة موجبة 
سxالبة.

مغناطيسي: إشارة جسم معدن غي 7.15الرسم 

اKلمعادنK اKلغير مغناطيسKية

تتميزx المعxادن الغxير مغxناطيسxية بإشxارة 
موجبة فxقxط.

: إشارة جسم غي معدن7.16الرسم 

اKلجسKام اKلغير معدنية

تتميز جميع الجسxامx الغxيرx معxدنية بإشxارة 
سxالبة.
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  آخر الشارات الميزة. هي إشارة كل الجسام والياكل الغي معدنية. يكن أن يكون ذلك السم أو اليكل7.16ترى ف الرسم 
تويفاW أو نفقاW أو أنابيب وصناديق بلستيكية مدفونة. ترى بسهولة أنه يوجد فقط تذبذب سالب (أزرق).

 ف الاتف الذكي.من أجل إناء نط التشغيل "التمييز" والرجوع إل القائمة الرئيسية اضغط على 

فتح صورة المسح7.5

 يكنك عرض نتائج القياس الت ت حفظها من قبل وذلك ف أي وقت تريد. يكنك القيام بذلك ف القائمة الرئيسية بالضغط على الزر
  الثلثي البعاد" باختيارضي صور السح السابقة" أو إذا كنت قد فتحت نط العرض ف نط التشغيل "السح الرالتصفح ف"

."فتح ..." ف القائمة الظاهرة. يكنك عرض القائمة عن طريق الزر 

 ختر أحد اللفات من القائمة بلمسه بإصبعك. إذا ل تريد اختيار ملفاW يكنك الرجوع إل الشاشة السابقة عن طريق الضغط على الزرا
.

اللغة7.6

 تظهر قائمة تتوي على كل اللغات التوافرة ف الاتف الذكي. يكنك أن تتار اللغة الت تناسبك. إذا "اللغةعندما تضغط على الزر "
 OKMيضاW. الرجاء النتباه إل أن برنامج أ سيتم عرض كل قوائم التطبيق ف هذه اللغة OKMكانت هذه اللغة متوافرة ف برنامج 

ل يتوافر ف كل اللغات التوافرة ف الاتف الذكي.
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المعلومات7.7

 النسخةعندما تضغط على الزر "العلومات" ف القائمة الرئيسية ستظهر خب قصي تتوي بالضافة إل معلومات أخرى على رقم 
 . يكن أن يكون هذا الرقم مطلوباW من قبل خبائنا الدعم الفن وخدمة الزبائن.OKMلتطبيق 

OKM GmbH
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8 إجراء القياس في مكان البحث

الفصل الثامن      

إجراء القياس في مكان البحث

نشرح لك ف هذا الفصل الجراءات العامة للقياس ف مكان البحث. سنقوم بتوضيح طرق القياس الختلفة بكل التفاصيل.
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الطريقة العامة للقياس 8.1

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

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

  كل المكانيات الربعة للبدء ف القياس ومسار القياس الول. يكنك أن تتار نقطة البدء بالقياس حسب شكل8.1ترى ف الرسم 
سطح الرض الذي تقيس فيها.

 " (بشكل متوازي). ويكن اختيار طولParallel" (بشكل متعرج) أو "Zig-Zagيكن السي على مسارات القياس بنمطي السح "
مسار السح الذي يتعلق بساحة حقل السح.

Scan Modeنمط المسح الضوئي - 8.1.1

:Rover UCتوجد طريقتي أساسيتي للسي أثناء السح لهاز 

•Zig-Zag  متعرج) (بشكل
 تقع نقاط البدء لساري قياس متجاورين على الهة القابلة لقل القياس. هذا يعن أنه يتم القياس أثناء الذهاب وكذلك أثناء

الياب.

•Parallel(بشكل متوازي) 
 تقع نقاط البدء لساري قياس متجاورين على نفس الهة من حقل القياس. هذا يعن أنه يتم القياس فقط أثناء الذهاب. ل

يتم تسجيل القيم أثناء الياب.

 صورة بيانية لطريقت السح الضوئي.8.2ترى ف الرسم 
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إجراء القياس في مكان البحث 49

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

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

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

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

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

.تزيد دقة نتائج القياس

اختيار طول مسار القياس8.1.2

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

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

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

الطول القيقي لقل القياس •

وحجم السم الذي تريد الكشف عنه.•
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50 إجراء القياس في مكان البحث

  سم. كلما تقل السافة بي نقطت قياس كلما تزيد دقة الصورة البيانية. عندما20 و15السافة 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 

  اليسار ) على مسار قياس بنفس الطول. تظهر فعلى) ونبضات أكثر (اليمي الفرق بي نبضات قليلة (على 8.4ترى ف الرسم 
الصورة اليسرى تفاصيل أكثر وتتحسن رؤية الجسام الصغية فيها.

 ننصحك بأن تقوم بالقياس أكثر من مرة واحدة وأن تتار أطوال متلفة لكل قياس. يكنك مثلW أن تقوم بقياس أول غي دقيق قبل أن
 تقوم بقياس تفصيلي. هذه طريقة أثبتت كفاءتا أثناء البحث عن الجسام الكبية. يكنك بذه الطريقة أن تقوم بالقياس ف مساحة
 كبية وبشكل سريع نسبياW وبعد ذلك يكنك القياس الدقيق على بعض الجزاء من حقل القياس الت تتوقع فيها وجود الجسام الت

تريد الكشف عنها.

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

 ماذا يدث عندما يتم القياس على كل مسار قياس بسرعة متلفة.8.3ترى ف الرسم 
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 اختلف السرعة على كل مسار يؤدي إل انرافات بي مسارات القياس. من خلل ذلك سوف لن يتم القياس ف بعض الناطق من
 حقل القياس أو يتم القياس ف مناطق خارج حقل القياس. عندما تنقل نتائج القياس إل الكمبيوتر ويتم إنشاء الصورة البيانية الثلثية

البعاد ستظهر النرافات الغي مرغوب فيها.

القاعدة العامة هي: عندما تقوم بالقياس بطى بطيئة ومتساوية تقل السافة بي نقاط القياس وتزيد دقة نتائج القياس.

إرشادات خاصة لجراء القياس8.2

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

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

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

تكون عليه السافة عند البحث عن الجسام الصغية الجم.

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

(أراضي خاصة على سبيل الثال)؟

 قم بأول قياس ف منطقة غي معروفة وكبية بشكل كاف¼ لنه 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•
البيانية قريباW من شكل الكعب.
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52 إجراء القياس في مكان البحث

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

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

  يب أل تتواجد أجسام متلفة ف صورة واحدة لن هذا الشيء يؤثر على دقة قياس العمق. من الفضل أن تقوم بقياس•
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•
مضمونة. يكن عن طريق تعدد القياسات الكشف عن آثار العادن الوجودة وعزلا.

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

توجيه المجس8.2.1

 سم من سطح الرض.10 و5يب أن ل تتغي السافة بي الس والرض. السافة القياسية أثناء القياس تتراوح بي 

 عندما توجد العوائق كالحجار أو الشجيات أو الشائش الت ل يكن إزالتها يب أن تبدأ القياس من البداية بسافة أكب. يكنك ف
  سم من سطح الرض. الشيء الهم هو أل تتغي هذه السافة أثناء القياس. يب على كل حال أن50هذه الالة القياس مثلW بسافة 

تتجنب تريك الس إل العلى أو إل السفل.

 " ل يتغي اتاه الس لنك تشي دائماW إل نفس التاه أثناء القياس.Parallelيعد توجيه الس من العوامل الهمة. ف نط السح "
.Wلذلك تصل على نتائج دقيقة جدا

 " يتغي اتاه الس لنك تستدير مع الهاز والس عند ناية كل مسار قياس. عندما تتواجدZig-Zagعندما تقيس بنمط التشغيل "
".Parallelف الصورة البيانية الطوط العمودية المراء والزرقاء فيكون من الفضل أن تعيد القياس ف نط التشغيل "

8.2.2"Parallel" أو "Zig-Zag؟"

  مناسبي للمستخدمي التمرسي. ولكن يكن القول أنك تصل على صور بيانية أفضلRover UCإن نطي السح مع جهاز 
" لنك تشي أثناء القياس دائماW إل نفس التاه ولنه يكنك تنسيق سرعة السي بشكل أفضل.Parallelبالنمط "

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

نصائح من مدربينا8.2.3

 عندما تقوم بالقياس يب أن تنتبه إل بعض المور. حاول أن تكون مسترخياW أثناء القياس. عندما تكون متوتراW تضغط على نفسك
كثياW حت تري القياس بشكل صحيح. هذا يؤدي غالباW إل ارتكاب الخطاء.
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 ولكن الجسام الدفونة حديثاW ل يكن رؤيتها بسهولة الكثي من الستخدمي يصلون على الهاز ويقومون بدفن جسم ف•
 الرض ولكن عندما يدخل جسم إل الرض تتغي أولW إشارة الرض الطبيعية ما يؤدي إل اضطراب الشارة. ل يكن
 تعيي الجسام الدفونة حديثاW لن إشارتا تكون أخف وتغلب عليها الضطرابات ف الرض. من المكن أن يظهر فقط
 الضطراب باللون الزرق ف مكان السم الدفون. بعد تدد الرض بشكل كامل تنخفض اضطرابات الشارة وتظهر

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

 قم بتدريبك على أجسام معروفة. يوجد لدينا أرض تدريب ف مصنعنا وتتوافر ف هذه الرض أجسام متلفة مدفونة منذ•
 سنوات طويلة. يكن تعيي هذه الجسام بسرعة وسهولة لنا تظهر كشذوذ ف التربة. الجسام الت يكن أن تستخدمها

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

تتعرف على الهاز بنفسك.

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

البيانات مع البنامج الاص من أجل أن تتعلم كيف تيµز  الجسام من الشارات الاطئة بشكل صحيح. 

•Wفيبدؤون فورا .Wل تعتمد على قياس منفرد. يقوم الكثي من الستخدمي بقياس واحد فقط ويعتقدون أنم اكتشفوا جسما 
 بالفريات ول يقومون بقياس ثان للتأكد من النتيجة. إن القياس الول نادراW ما تكون نتيجته النتيجة النهائية الثالية. حت

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

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

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

رمادي فاتح إل برتقال قات. عندما تكون التربة قاتة هذا يعن أنا تتوي على نسبة كبية من الديد.

 الرمل يكون عادةW جيد للقياس وتصل فيه على نتائج جيدة. ولكن يوجد عاملي يب أن تنتبه إليهما عند البحث ف◦
 الرمل. يوجد مناطق رملية وتبعد الياه الوفية تتها فقط بعض المتار عن سطح الرض. ورمال الصحراء هي جافة

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

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

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

تحليل عام للصور البيانية 

 عن تليل القياسات وعن تديد الجسام والشذوذ ف الرض.العامةتد ف هذا الفصل التعليمات 
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  شرط أساسي لتحليليعتب  الصحيح عند استخدام الجهزة اليوفيزيائية. القياسهاماW اWيعتب التحليل الصحيح لنتائج القياس موضوع
 نتائج القياس. ننصحك القيام بتحليل البيانات ف مكان القياس من أجل أن يكون لك إمكانية إعادة القياس من أجل التأكيد من

النتائج الولية.

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

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

تكون عليه السافة عند البحث عن الجسام الصغية الجم.

  اجع معلومات عن النطقة الت تريد أن تبحث فيها. هل يكون البحث فيه معقولW؟ هل يوجد دلئل تاريية تثبت توقعاتك؟•
 التربة؟ هل يكن القياس فيها بشكل معقول؟نوعيةكيف هي 

 قم بأول قياس ف منطقة غي معروفة وكبية بشكل كاف¼ لنه يب أن يكون عدد البيانات كبي حت تصل على نتائج•
 التحليل اليد إل على أساس كمية مناسبة من القيم.يكنكافية للتحليل. ل 

 ما هو شكل السم الذي تبحث عنه؟ عندما تبحث عن صندوق معدن مكعب يب أن يكون شكل السم ف الصورة•
  السم القيقيالشكلالبيانية قريباW من شكل الكعب. بطبيعة الال لن يكون شكل السم ف الصورة مطابقاW مائة بالائة مع 

ولكن يب أن يكون شكل السم ف الصورة قريباW من الشكل هندسي للجسم الذي تتوقع الكشف عنه.

  من أجل الصول على نتائج دقيقة يب أن يتواجد السم التوقع ف وسط الصورة ويب أن يكون ماط بقيýم عادية. عندما•
يتواجد السم على هامش الصورة ويظهر فقط جزئياW فل يكن تديد نوع السم بشكل صحيح.

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

 . يسمح لك هذا البنامج الحتراف التحاليل التفصيلية والقيامVisualizer 3D ف برنامج البيانيةيكنك أن تقوم بتحليل أدق للصورة 
. على سبيل الثال تديد عمق موقع السم وتديد حجمه بشكل أدقويكنكبتعديلت للصورة البيانية 

نظرة عامة عن الصورة البيانية9.1

حدد هدف قياسك. ما هو نوع السم أو التجويف الذي تبحث عنه؟

 النتباه إل تبحث عن التجاويف يب عليك وعندماعندما تبحث عن العادن يب أن تنتبه إل قيم اللون الحر ضمن الصورة البيانية 
 . غالباW ما  تدل اللوناللوانقيم اللون الزرق. ولكن هذا ل يعن أن اللوان الحرى غي مهمة. بشكل عام يب تنتبه بدقة إل كل 

 اللون الزرق على جسم مشترك.وأيضاWالحر 

 أو الزرق من العوامل التالية:الحرتتعلق شدة اللون 
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، رمل، حجر،...)نوع التربة (طي•

ت)تلوث التربة بأجسام معدنية أخرى (أجسام صغية كالسامي والباغي وأغطية الزجاجا•

معنى اللوان9.2

 تت الظروف اليدة تثل بعض اللوان أجسام معينة. ولكنه من المكن أن تتلف اللوان عند وجود ظروف معينة. عادة يكون معن
اللوان كما يلي:

تثل قيم اللون الزرق قيم القياس سالبة وتدل على التجاويف وخزانات الياه الشوات وحفريات ف التربة.•

 تثل اللون الخضر قيمة الرض العادية بدون وجود أية شذوذ وتتواجد ف قائمة اللوان بي قيم اللون الزرق وقيم اللون•
الخضر.

 تتواجد اللون الصفر واللون البتقال ف قائمة اللوان بي قيم اللون الحر وقيم اللون الخضر ويكن أت تدل على•
التمعدنات ف التربة أو على الجسام العدنية مدفونة ف أعماق التربة.

تثل قيم اللون الحر قيم القياس الوجبة وتدل على الشارات العدنية أو على التمعدنات الشديدة ف الرض.

 يتلف عرض الجسام الغناطيسية وهي على سبيل الثال الفولذ والكوبالت والنيكل. تتميµز العادين الغناطيسية بصوصية وجود قطب
سالب وموجب ويتم عرضها بشكل معيي من قيم اللون الزرق واللون الحر.

  كما ترى بسهولة ف هذا الرسم يتم عرض قيم اللون الحر والزرق بنفس الكمية. إشارة مادة غي مغناطيسية9.1ترى ف الرسم 
تقريباW. عادةW تكون قيم اللوني متشابة من حيث الجم والشكل.
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تحديد اللون الساسي9.3

 يب أن تاول أولW تديد اللون الغالب ف الصورة. يثل هذا اللون الساسي التربة العادية وتكون عادة أخضر ولكنه يكن أن يكون
أي لون آخر تت ظروف معينة.

البحث عن الشذوذ9.4

 بعد تديد اللون الساسي للتربة يكنك البحث عن الشذوذ ف الصورة البيانية. الشذوذ هو انراف عن القيمة التربة العادية. يكنك
أن تعرفها من خلل  اختلفها الواضح عن اللون الساسي. من الفضل أن تطلع على الصورة ف العرض العلوي.

 يكنك أيضاW تدوير الصورة حت تراها ف العرض الانب وترى ف هذا العرض أي قيمة تظهر كتذبذب قوي. ف هذا الكان يتواجد
شذوذ ف التربة وهو أعمق مكان ف الصورة البيانية. حدد الن لون هذه القيمة (أزرق أو أحر) من أجل تديد نوع الشذوذ.

 من المكن أل يتواجد أي شذوذ ف الصورة البيانية. ف هذه الالة تتواجد كل القيم ف نفس العمق تقريباW ول تبز أي لون من اللوان
الخرى.

تجنب الشارات المزعجة9.5

  الكهربائية، اللتالطوطيكن ظهور الشارات الزعجة ف الصورة بسبب العوامل الارجية (مثلW السارات اللسلكية، 
 والعواصف). عندما يكون ف الصورة قيمة واحدة ذات تذبذب قوي وحاد يدل ذلك إل إشارة مزعجة؟ غالباW تتلون كل الصورة

 باللون الحر. عندما تدد مثل هذه الشارات الزعجة يب عليك إعادة القياس وماولة الصول على البيانات بدون إشارات
مزعجة.

موقع الشذوذ ضمن الصورة البيانية9.6

 إذا وجدت شذوذاW ف الصورة افحص موقعه ضمن الصورة. يب أن يتواجد الشذوذ ف وسط الصورة وليس على هامشها ويب أن
يتواجد ف ميطها قيم التربة العادية. هكذا فقط يكن تديد موقع وعمق السم الذي ت البحث عنه.

 عندما يتواجد الشذوذ على طرف واحد من أطراف الصورة ويب إعادة القياس ونقل مساحة السح أو تكبيها عند إعادة القياس.
يكن التحليل الدقيق فقط عندما يتواجد الشذوذ ف وسط الصورة.

تحديد المعادن أو التمعدنات9.7

 عندما يظهر الشذوذ باللون الصفر، البتقال أو الحر يكن أن يكون دليل على  العادن. ولكن يكن أن تظهر التمعدنات الطبيعية
أيضاW بذا اللون بسبب وجود الديد الام ف باطن الرض .

 ف البداية ليس من السهل دائماW تييز الجسام العدنية القيقية من التمعدنات. تعرض العادن باللون الزرق ولكن وجود التمعدنات
ف الرض يكن أن ينتج عنها مناطق حراء ف الصورة.

تد فيما يلي بعض النصائح لتمييز الجسام القيقية من التمعدنات:
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الشكل•
 عندما يكون للجسم العروض شكل واضح (كمربع أو دائرة مثلW) يكن أن تستنتج منه وجود جسم حقيقي. ولكن يب

 سم دائماW إل وجود صندوق معدن.10 سم بـ10أن تنتبه على حجم السم التوقع. ل يدل مربع أحر بقاس 

اللون•
  كبي أنا فقط تعدنات.فالحتمالعندما توجد بقع ملونة باللون الحر والصفر والبتقال موزعة ف الصورة كلها 

الجسام تتلف عادة كثياW عن ميطها.

القياس الضاف•
 عندما تتغي موقع وعمق وشكل السم بعد عمليات قياس إضافية بشكل قليل فقط يكن أن يستنتج منه وجود جسم

حقيقي. ولكن حت ولو كانت النتائج لعمليات عديدة متشابه يب متابعة النصائح السابقة.

 جسماW حقيقياW (على اليسار) وتعدمات (على اليمي)9.2ترى ف الرسم 

OKM GmbH
www.okmmetaldetectors.com

: مقارنة بي جسم وتعدن9.2الرسم 

http://www.okmmetaldetectors.com/


10  المثلة والتمارين

الفصل العاشر      

المثلة والتمارين 

نشرح لك ف هذا الفصل إجراءات القياس خطوةW خطوة وذلك عن طريق بعض المثلة.
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القياس التلقائي في نمط القياس المتعرج10.1

 . الطار الحر هو علمة حدود هذاRover UC حقل قياس نوذجي نريد القياس فيه بهاز 10.1ترى ف الرسم •
القل. استخدمنا ف هذا الثال اليارات التالية:

نط النبض "تلقائي"•
نط أوتوماتيكي يتم فيه تسجيل القيم (نبضات) على مسار القياس بدون انقطاع

"4طول حقل القياس بالمتار "•
.Wنفرض أن طول حقل القياس يبلغ أربعة أمتار تقريبا

"Zig-Zagنط السح: (متعرج) "•
ختيار نط السح التعرج لن حقل القياس مستوي ويكن السي فيه بسهولة.ات 

  واختر نط التشغيل "السحOKM ف حقل القياس وافتح الس التلسكوب والاتف الذكي. افتح برنامج اذهب إل نقطة البدء 
10.2الرضي الثلثي البعاد" من القائمة الرئيسية. سترى ف الشاشة قائمة التعديلت الت تراها ف الرسم 
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 ". من4ت ضبط العايي لنمط السح "متعرج" ونط النبض "تلقائي" من قبل الصنع. يب عليك فقط ضبط طول حقل القياس على "
 أجل فعل ذلك أضغط على الؤشر الصغي ف مربع الختيار ث ستظهر قائمة تتوي على أطوال حقل القياس اضغط هنا باصبعتك على

".". سيتم ضبط هذا اليار بشكل أوتوماتيكي. يب عليك فقط أن تضغط على "موافق4"
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  الن بحاولة إقامة التصال مع الس التلسكوب عن طريق البلوتوث. بعد ذلك سيظهر الب الوجود فOKMيقوم برنامج 
 على شاشة الاتف الذكي.10.2الرسم

 أصبح الهاز جاهزاW للقياس على مسار القياس الول. سيتم تسجيل قيم القياس بالتوال بعد أن تضغط على الفتاح التعدد الوظائف ف
 الس التلسكوب أو على "نعم" على الاتف الذكي. ستبعث السماعة الداخلية ف الاتف الذكي إنذارات صوتية قصية إثناء القياس.
 يكن أن تنسق سرعتك على أساس هذه النذارات الصوتية ومن خلل الصورة البيانية ف شاشة الاتف الذكي. اذهب بعد البدء ف

  ف ناية ف حقل القياس. يب أن تسي بسرعة مناسبة حت تصل إل نقطة مسار القياس الول بطو بطيء ومنتظم إل النقطة 
 ويكون الهاز ف حالة النتظار.10.3تسجيل قيم القياس. يظهر ف الشاشة الب من الرسم 

 ) . الن اضغط على الفتاح التعدد الوظائف ف الس التلسكوب وسياذهب بعد ذلك إل مكان بدء مسار القياس الثان (النقطة 
). يتوقف الهاز من تلقاء نفسه مرة أخرى.بالسرعة السار الول إل ناية السار الثان (النقطة 

 قم بالقياس على مسارات القياس الباقية حت إتام القياس لقل القياس ف نط السح "التعرج". عند الوصول إل ناية مسار القياس
الخي اضغط على "ل". بعد ذلك سيظهر مربع متوي على السؤال فيما إذا كنت تريد حفظ نتائج القياس.

 يكمك تغي اسم اللف. بإدخالنقرر أن نقوم بفظ نتائج القياس ونضغط على "نعم". بعد ذلك سيظهر مربع متوي على طلب 
  الال. بعد ذلك ستظهر لوحة الفاتيح ويكنك إدخال السم الديدالسم على التويذلك بالضغط على الربع والسم الوجود 

" ث اضغط على "نعم".تت اضغط على "الدخالبواسطتها. بعد كتابة السم الديد ف مربع 

ت حفظ البيانات السجلة ف ذاكرة الهاز الداخلية.
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