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  مھ مقد
در ابتدا الزم است یک مقدمھ در نحوه و شیوه کار کردن کل دستگاه ھایی کھ با سیستم جی پی آر کار 

 :میکنند ذکر شود

این سوال بعضی از دوستان بوده است کھ ما یک تکھ فلز در چند متری گذاشتھ ایم و اسکن کرده ایم اما  
  .دستگاه بھ جای فلز بھ ما حفره نشان داده است 

ھمھ ما از دوره دبستان با این پدیده آشنا شدیم کھ .اشیا عالم دارای الکتریسیتھ ساکن در خود ھستند تمام  
یا ھمھ ما دیده ایم کھ بخار آب بھ .اگر شانھ ای را بھ موھایمان بکشیم شانھ میتواند کاغذ را بھ خود جذب کند 

لکتریکی بھ اندازه دوازده ھزار ولت از ظاھر بی خطر وقتی بھ صورت دو توده ابر در میاید میتواند بار ا
  .خود تخلیھ کند 

یا ھمھ ما با تجربھ فازمتر اشنا ھستیم کھ اگر برق مثبت یا فاز را از الکتریسیتھ شھر بگیریم میتوانیم بار 
  .منفی آن را با بدن خود تامین کنیم تا المپ فازمتر روشن شود 

  .ساکن اکثر فلزات مثبت است الکتریسیتھ .الکتریسیتھ ساکن زمین منفی است  

  

  بار منفی زمین

  

  

اگر شما فلزی را کھ بار مثبت دارد در زمینی کھ بار منفی دارد قرار دھید در ھمان لحظھ آنھا ھمدیگر را 
ین تکنولوژی کار خنثی میکنند و شما تقریبا ھمان کاری کرده اید کھ تمام ھواپیما ھای ضد رادار بر مبنای ا

این خاصیت تمام اموج رادار را .یعنی قرار دادن دو صفحھ کھ بار متضاد دارند در کنار ھمدیگر .میکنند 
  .جذب کرده و از بازگشت آنھا جلوگیری میکند 
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  احاطھ بار منفی زمین در زمان دریافت بار مثبت از فلز 

  

  

  

فلز برای رادار قابل ردیابی بشود باید مدتی زمان بگذرد تا بار الکتریکی فلز در زمین برای اینکھ این 
البتھ این زمان نسبت بھ تخلیھ بار مثبت ھر چھ .این زمان بستگی بھ شرایط حداقل یک ماه است .خنثی شود 

  .واھد بود بیشتر فلز دفن شده بیشتر باشد دریافت ھالھ یون منفی اطراف فلز و ارسال آن قوی تر خ

  

  

  

  جذب کمترین بار منفی توسط جذب مثبت و تخیلھ اندک آن پس از طی مدت کوتاه 
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  فلز توسط زمین+ گذشت زمان و جذب بیشتر 

  

   سال 700روی فلز پس از گذشت زمان و تاثیر جذب دافعھ زمین بر 

بھ ھمین خاطر شما بھ جای دیدن شکل فلز شکل حفره ای کھ جای خنثی شده فلز ایجاد کرده است را 
  .میبینید 

توصیھ ای کھ بھ دوستانی کھ دستگاه جی پی ار دارند میشود این است کھ قبل از اینکھ برای جستجوی   
ه اشنا شوند بعد بھ این کار اقدام کنند تا بھترین نتیجھ را واقعی اقدام کنند مدتی با نحوه کار کردن دستگا

بھ عنوان مثال توصیھ میشود کھ یک فلز مسی یا برنجی را در یک مکان امن دفن کنند و بعد از آن .بگیرند 
در زمان اسکن .چندین اسکن از جھات مختلف بگیرند تا بھ طور کامل با شیوه کار کردن دستگاه اشنا شوند 

 مراحل اسکن سعی بر این شود ارتفاع فاصلھ سنسور با زمین ثابت باشد و از حرکت عرضی بھ در تمامی
از نظر علمی فرکانسی کھ در ان لحظھ ساطع می شود دوباره در ھمان سطح باید توسط .شدت پرھیز شود 
فلز ما در کل بھ دلیلھ کار کردن دستگاھھای جی پی آر بر مبنای یونھای احاطھ کننده .لوپ جذب شود 

  .تصویر ھالھ ای مانند جسم را داریم و نھ شکل خود جسم 
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 متری بکنید و در آن یک تونل بھ طول 2 متر یا 1.5بھترین حالت برای تست این است کھ شما یک چاه  
 متر بزنید و در آن یک کیلو فلز غیر آھنی مانند مس یا برنج قرار داده و بعد مدتی روی آن تمرین کنید 1.5

. 

  :شکل عمل نمایید بدین 

   1تصویر شماره 

   در کلیھ فلزیاب ھای تصویری سطح حفاری برای تست بدین صورت باید باشد

  

  !نباشد عمودی حفاری میکنید وسعی بر آن باشد عمق حفاری زیاد در مرحلھ دوم خاک را بصورت

  

خاک زیاد آسیب  یعنی بھ(یک تونل حفر کنید کھ فلزتان بھ سختی وارد آن شود  L سپس از انتھا بھ شکل
 )نرسانید
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دی الکتریک خاک بھ ھم نخورد و شما میبایستی در مرحلھ بعدی کار فلزی را در  ھدف از این کار این میباشد کھ
 تعبیھ کنید این تونل

  

  

ی آن شروع بھ اسکن نمائید دقت شود کھ خط اول اسکن بر رو حاال میتوانید محل حفاری را پر کنید و یا از کناره
   ماه 6 البتھ پس از گذشت حداقل .فلز نباشد
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  . آمد نتیجھ کار بدست خواھددر پایان 

 

  

اشتباھی کھ یک سری دیگر از دوستان کرده اند این است کھ بھ جای اینکھ یک فلز مانند مس یا برنج یا  
ود کھ دستگاه ھای او کی مفرق قرار بدھند یک تکھ آھن یا فوالد یاچدن قرار داده اند کھ باید این نکتھ ذکر ش

  .ام بھ طور اتوماتیک طراحی شده اند کھ قطعات اھنی را حذف کنند 

نکتھ مھم دیگر در کار کردن با دستگا ھھای او کی ام این است کھ عالوه بر سیستم جی پی ار در دستگاه  
  .سیستم مگنیتیک فیلد سنسور ھم ھمزمان با ان کار میکند 
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گرچھ برای حرفھ ای .کن کرده اند اکثر تصویر یا ابی شده است یا کال قرمز وقتی اس بعضی از دوستان  
ھا تشخیص ھدف در این حالت ھا ھم مشکل نیست اما دلیل آن این است کھ وقتی شما اسکن را شروع میکنید 

یھ دلیل ان این است کھ دستگاه خط اول را بھ عنوان خط بیس یا پادستگاه خط اول تصویری بھ شما نمیدھد و 
ذخیره میکند وخط دوم شما را با خط اول مقایسھ میکند و تصویر بھ شما میدھد وخط سوم با باخط دوم و خط 

بھ ھمین خاطر اگر شما از یک جا با مواد معدنی باال اسکن خود را .اول و خط چھارم را با سھ خط اول 
 یا بر عکس رمز باقی می ماندشروع کنید در خطوط بعدی کل تصویر شما آبی میشود و فقط خط اول شما ق

اگر شما اسکن خود را از جایی با مواد معدنی کم شروع کنید و بعد روی مواد معدنی بروید اسکن شما 
  .نارنجی یا قرمز میشود و خط اول ابی باقی میماند 

را بھ خاصیت ان مورد در ان است کھ اگر شما در جایی با مواد معدنی باال کار کنید دستگاه مواد معدنی  
  .عنوان خاک زمینھ میگیرد و از تاثیر گذاری مواد معدنی روی اسکن شما جلوگیری میکند 

بھ ھمین خاطر ھمیشھ توصیھ میشود کھ اگر بھ جایی مشکوک ھستید حتما آن محل را از دو جھت مخالف 
  .اسکن کنید تا بھترین تصویر را بگیرید 

ی کھ بھ صورت دستی گرفتھ میشود شما ھمیشھ در ھر صورت عالوه بر اسکن معمولی و اسکن بعد 
میتوانید روی مھندسان شرکت او کی ام برای تفسیر اسکن ھای خود حساب کرده و اگر اسکنی از محلی 
دارید کھ خودتان نمی توانید ان را بھ درستی تحلیل کنید توصیھ میشود چند اسکن از جھات مختلف گرفتھ و 

   info@okm-gmbh.de:ان را بھ ایمیل شرکت بفرستید 

  .مھندسان شرکت در اولین فرصت اسکن ھای شما را بررسی میکنند و نتیجھ را بھ شما ایمیل میکنند 

  :نکاتی را کھ حتما باید در ایمیل خودتان برای شرکت ذکر کنید از این قرار است  

  ؟اسکن با چھ دستگاھی گرفتھ شده است -1 

  ؟با چھ لوپی گرفتھ شده است-2

نوع زمین سنگی یا کشاورزی یا کوه یا ساحل یا بیابان یا جنگل بوده (مینی گرفتھ شده است در چھ ز-3
   ؟)است 

  اسکن دستی بوده است یا اتوماتیک ؟-4

  ؟تعداد پالس شما چقدر بوده است-5

  ؟طول و عرض زمین را مشخص کنید -6

  :در صورت ھر گونھ مشکل سخت افزاری برای دستگاه شما  

افرادی کھ ادعا . شرکت ھیچ مرکز تعمیر یا سرویس غیر از خود شرکت در آلمان ندارد نکتھ دیگر اینکھ
  .میکنند میتوانند دستگاه شما را تعمیر یا بھینھ سازی کنند غیر از فریب شما ھدفی ندارند 

توصیھ میشود ھمیشھ مواظب باشید .ھیچ کس غیر از خود شرکت قادر بھ تعمیر این دستگاھھا نیست 
 تا در صورت   ھای کنار دستگاه سالم بماند و تحت ھیچ شرایطی انھا را از دستگاه جدا نکنیدکھ برچسب

  . سالھ دستگاھا برخوردار باشید 2ھر گونھ مشکل از گارانتی 

  

mailto:info@okm-gmbh.de
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روشھای تجزیھ و آنالیز  6  
 

 از روش . مىكند بازى مھم نقش ژئوفیزیکي گیري اندازه وسائل با سنجیده اطالعات تحلیل
 یك در را سنجیده ارزشھاى كھ است اساسى تقاضاى موضوع یك صحیح صورت بھ یرىگ اندازه
 كھ بكنید، تجزیھ محلى فورًا را سنجیده اطالعات شما براى راھنمایى ما. مىكند تجزیھ درست راه

  .بدھند انجام را اندازه كنترل مقدارى مىكنید مجبور را امكان
 

 برنامھ بكنید باز مىتوانید  شما اید داده انتقال تانكامپیوتر بھ را سنجیده اطالعات شما از پس
  :كنید شروع را تحلیل كھ بكنید، تجزیھ باشید داشتھ عالقھ متفكر  بعدي سھ افزارى نرم

   
دن مختصات رمشخص ک 6.1   

  :بكنید تعریف ھستید مجبور بعدى روش در را تان سنجیده موضوع مشخصات شما ابتدا در
  
یک کرده و بھ جزئیات مختصات وارد شوید ، ھمچنین می توانید بر روی گزینھ گرافیک کل - 1

F9  را فشار دھید .  
 .حاال بھ پروژه خود یک اسم بدھید تا بتوانید در حافظھ ذخیره نمایید  - 2
 بھ آنچھ شما و مىكنید فكر مھم را آنچھ شما بشوید، وارد نظرھا اظھار در یادداشت  پنجره بھ - 3

 خاطر  بھ را اطالعات بتوانید باید بعدا اینھا. بكنید ذخیره دارید عالقھ شده  نوشتھ این با ھمراه
 كاررفتھ بھ جستجوى ، تان سنجیده موضوع شروع نقطھ مثال براى (متن این توسط بیاورید
 یا موضوع زمینى نوع درباره ھا یادداشت موازى، یا شكستھ : كارى حالت پیمایش، تاریخ
   )هپروژ این درباره خصوصى نظرھاى اظھار

 بعدًا ھانشانھ این .  جستجویتان سطح پھناى و بشوید داخل مىتوانید طول مقدار بھ شما حاال. 4
  . انتظار در اھداف اندازه و بكنید معلوم برسید ھدف نقطھ بھ كھ وقتى شما ھستند مھم

 

 دکمھ روى بر كردن كلیك با بكنید تأئید و بكنید انتخاب را موضوعتان بر منطبق خاك نوع - 5
   .شد داده تشریح تفصیل بھ کھ تائید

  
 

 بالقوه عامل ناھجاریھاى كنید تجزیھ و ببینید مىتوانید واقعى تناسب در شده  نوشتھ را شما حاال
 کھ حاضر حال در مشخصات ھمھ با دوباره را پرونده این مىدھید ادامھ شما. بگیرد درنظر را
   . نمایید بارگزاري و کرده ذخیره تونید مي

  
   نگاه کلی در صفحھ گرافیک 6.2 

  
 

 در شما اھداف از نوع چھ! بكنید تعقیب دارید عالقھ پیمایش  روش كدام شما بسپارید خاطر بھ 
  ھستید؟ جستجوى حال
 بھ بدھد قرار باید را اصلىتان توجھ كانون شما ھستید فلزات جستجوى حال در اساسًا شما اگر

 بھ مىرسد نظر بھ دارید فرورفتگیھا براى اول از شما اگر اما. بدانید ارزش با قرمز رنگ
. نیستند مھم دیگر رنگھاى چطورکھ ھر این. كنید تمركز باید آبى رنگھاى روى شما  کھ  جایى
اصولی را برای آنالیز صحیح رنگھا بھ کار  بردارى نقشھ باید ھیشھھم شما ھمیشھ طول در

  .ببرید 
  



 

 10 

   مفھوم رنگھا 6.3
 مىتواند ھمچنین. بكند اعتراض بداند ارزش با را كردن تعریف ىحتم رنگ خوب اوضاع زیر
 بھ اما. باشد شده  داده مكان تغییر مىتواند رنگى تخصیص مخصوص حاالت زیر كھ بیافتد اتفاق
   :  است شکل این بھ روش كلى طور

 یا رسیدن آب بھ یا ، ھا گودال یا خالي ھاي حفره یا ھا لولھ دھد مي نشان  آبى رنگ •
  .زمین  ارزش فاقد ھاي حفره

 

  رنگ این مقیاس و  ناھنجاریھاست ھر بدون عادى زمین دھنده نشان سبز رنگ •
   .است شده داده قرار قرمز و آبى رنگ درمیان

  
 تبدیل  کھ است حالتي تصویر در سبز رنگ و قرمز بین شده واقع پرتقالي زرد رنگ •

 شده دفن عمیقًا  کھ فلزاتي یا دبدھ نشان مىتواند زمین داخل را معدنى حالت بھ  شدن
   .است بیشتر آنالیز نیاز کھ اند

 

 و دارد داللت فلزى عالمات بر  مثبت سنجیده ھمھ ارزشھاى دھنده نشان قرمز رنگ •
   ) . آتشفشاني مناطق ( زمین درداخل شدید معدنى حالت بھ تبدیل مواقع بعضي در

 
  نیکل یا کبالت یا آھن مانند يفلزات رنگى نمایندگى در مھم خاصى عقاید بھ بستگى

 درست منفى مغناطیسى و مثبت ھاى قطب اختصاصى صفت آنھا دلیل بھ  .است فرومغناطیسى
   .  گیرند مي قرار یكدیگر بھ نزدیك قرمز و آبى رنگ تركیب یك عنوان بھ  آنھا

 
  

  
  
 

  
  
  
 

  
 
  
  
  

  6.1شکل شماره 
  نمایش فلزات فرومغناطیسی

 

 است دیدن قابل فرومغناطیسى عالمت یك اختصاصى صفت بارز نمونھ یك 1/6 شماره تصویر 
 رنگ دو ھر معموًال . دارند قرار ھمیدگر کنار تراكم ھمان در تقریبًا قرمز آبى و رنگ كھ

   .مىدھند شكل و اند اندازه یک بھ مساوى
  

   مشخص کردن رنگ زمین 6.4
 معموًال(ساسى رنگ این.است شده قالب عمده درتصویرشما رنگ كدام ببینید بكنید درآغازسعى 

   اما سبز،
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 شما ھمچنین اگر. بدھد نشان را عادىتان زمین ) عواملي بھ مشروط باشد مىتواند دیگر رنگ
 كنید وارسى و بچرخد مىتوانید جانبى نماى در  است کدام شما اساسى رنگ نیستید مطمئن كھ
 نمایندگى بھ بود خواھد اساسى رنگ رنگ این. است شده نوشتھ رنگ كدام دیدن قابل باالى در

   .عادى زمین
  
   نگاه بھ نامتعارف ھا 6.5  

 

 بكنید شروع مىتوانید مھم ناھنجارىھاى براى  شما شناختید را زمینھ رنگ شما آنکھ از پس
 یك عنوان بھ را آنھا شما . عادى زمینى ارزش از تغییرات ھا میانگین ھنجاریھا نا. كنید رسیدگى
 است بھتر ناھنجاریھا  شناخت راه بھترین براى. مىشناسید زمینھ رنگ از روشن نگىر تغییر
   .کنید استفاده فوقاني نماي از

 

 عنوان بھ گیر اندازه نقاط بینید كھ بدھید حركت مىتوانید جانبى نماى در  شما ھمچنین گرنھ و
 از انحراف یك) شده نوشتھ داخل نقطھ ترین عمیق (مكان این در. ھستند دیدن قابل بلند شناسھ یك

 انحراف نوع براى) قرمز، یا آبى(بفھمید را ارزش این رنگ حاال. است زیرزمین اصلى صفات
   .مىكند معلوم را اصلى صفات از

. نیست  جستجویتان موضوع در اصلى صفات از انحراف ھیچ كھ بیافتد اتفاق مىتواند ھمچنین
 مخصوص رنگ ھیچ و عمق ھمان .رسدب نظر بھ تواند مى ھا رنگ ھمھ صورت آن در

  . آورد خواھد در نفوذ تحت را ترسیمى بازنمود
 

    حذف کردن سیگنال ھای مزاحم 6.6
  

 آالت، ماشین ولتاژباال، خطوط مىدھد، عالمت رادیو داشتن عالقھ مثال براى(بیرونى تأثیرات
 زمانی کھ بكند لتدخا داخل شده نوشتھ را عالمات علت ھا وقت بعضى) ،..تندرى ھاى توفان

 بلند دار نوك انحراف یك عنوان بھ مزاحم عالمات چنین این. توسط ارتباط بیسیم انجام می شود 
   .قرمز رنگ در كامل شده نوشتھ تغییر اغلب . ھستند تك اندازه نقطھ دریک دیدن قابل

 

 تصحیح را بعتا گرافیك. نیستند بیشتر دیدن قابل زیرزمین واقعى سنجیده ارزشھاى وسیلھ بدان
   . شوند مي برداشتھ كننده مختل عالمات چنین این بكنید، استفاده سیگنالى

  
   تعیین موقعیت ناھنجاری در گرافیک 6.7

  
. بكنید تعیین باید را موقعیتش شما اید كرده پیدا داخل اصلى صفات از انحراف یك كھ وقتى شما

 با شده احاطھ. لبھ در نھ برسد، رنظ بھ باید  گرافیک وسط در بخش اصلى صفات از انحراف
 مصمم شده كشف ھدف یك اندازه و دقیق موقعیت روش این بھ فقط . باشد باید عادى زمین

   .باشد مىتواند
 

 پیمایش شما است، شما طرف دیدن  قابل یك در اصلى صفات از انحراف  کھ صورتي در فقط
 وقتى فقط. برد باال یا است شده داده انمك تغییر پویش ناحیھ كھ بكنید تكرار باید روش آن بھ را
   . باشد شده انجام مىتواند مفصل تحلیل است دیدن  غیرقابل كامًال اصلى صفات از انحراف كھ
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  تعیین نوع معدنی یا فلزی  6.7
   

 فلز عالمت ، است قرمز رنگ شدت یا پرتقال ، زرد مثل كھ وقتى اصلى صفات از انحرافات
 در ھمچنین) آھن ھاى كانھ مثال براى(زمین در طبیعى معدنى حالت بھ تبدیل. باشد مىتواند
   .باشد شده داده نشان مىتواند را رنگ ھمان
 فقط عمل این. بشناسید كھ معدنى حالت بھ تبدیل از را فلزات بكنید، استفاده  را یابي درون تابع

 طور بھ و  ماند مي موقعیت ھمان در دائمًا كھ وقتى عالمت. باشد كاررفتھ بھ باید بار 2 تا 1
 كھ موردى در . دارد داللت فلزى مفعول یك بر میگیرد اندازه و مىدھد نشان شكل ھمان نزدیك
 و است زمین داخل احتماًال معدنى حالت بھ تبدیل از کند مي تغییر قویًا عالمت اندازه و  موقعیت

   .واقعى مفعول ھیچ
 

 را موضوع بدھید انجام باید كنترل 2 حداقل شما است فلزى ھدف ھر كھ شدن مطمئن براى
   .بگذرانید نظر از یكسان

   
   محل جستجو و اندازه 6.9

 

 . را شده كشف اصلى صفات از انحراف یك محل و بكنید تجزیھ مىتوانید را موقعیت شما حاال
 روى مستقیمًا را صلیب  ھاي خط و بدھید حركت ھستید مجبور فوقانى نماى در  شما بنابراین
   .کنید اعتباری ب یا مىدھید قرار ھدف
 خواھد شروعتان نقطھ با رابطھ در موقعیت نشان شما اطالعات گفتگوى در یا وضعیت نوار در
   :مثال عنوان بھ ببرید را بعدى مقدارھاي. دید
  

   متر5.00 : نخط اسک
   متر1.30: پالس 

  
 و ، چپ سمت بھ بزنید دمق  ھستید مجبور متر5 بھ شما  شروعتان موقعیت از مثال این در

 را ممكن اھداف اندازه شما راه ھمان بھ در ھمچنین. بماند  جلو ھدف باالى مستقیمًا متر 1.30
   .بگیرد اندازه مىتواند
 مطرح را شده داده نشان ارزشھاى و بگذارید عالمت پیكان كلیدھاى با را ھدف آغاز در بنابراین

 كھ  كنید حساب را ارزش این بین تفاوت و پیكان اىكلیدھ با ھدف آخر نشان آن از بعد. كند
   .از پیش كرد مطرح شما ارزش

  
   جستجو در عمق 6.10
 انتخاب . باشید بوده برگزیده  درست را خاك اگرنوع  فقط شما عمق دقیق  گرفتن اندازه براى
   .است پیمایش ممكن درستى بھترین عمق در كردن دریافت براى مھم درست خاك نوع

  
   :ھستند امكان دو عمق گیرى اندازه براى

  
  صفحھ روى خطھاى با پیمایش •
 شما حاال. بدھید حركت و ھدف باالى مستقیمًا را صلیب  ھاي خط بچرخید فوقانى نماى در

   .اطالعات پنجره در یا بخوانید مىتوانید را وضعیت نوار در عمق براى
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 پیمایش توسط خط عمق  •
. بدھید مكان تغییر و مفعول نقطھ ترین عمیق بھ را ژرفا طخ پایین بچرخید جانبى نماى در

   .اطالعات گفتگوى در یا بخواند مىتواند را وضعیت نوار در عمق براى شما از ھمچنین
  

  .بھ ھر حال ھر دو روش تعیین عمق موقعیت یکی ھستند 
  

   ارائھ بھینھ سازی سھ بعدی 6.11
  

   .دھند بھبود را سیمىتر بازنمود كھ ھستند دسترس در متفاوت اعمال
  

   درون یابی 6.11.1
  
 . دربرگیرنده اھداف نمایانى و دھید بھبود مىتوانید شما  یابي درون گرافیك گزینھ استفاده با

 مىكند كمك زمین داخل معدنى حالت بھ تبدیل و فلزى عالمات بین بھ  یابي درون ھمچنین
   .بدھید تشخیص

  
   وضوح تصویر 6.11.2

  
 5 سطح. 5 سطح تا 1 سطح كردن انتخاب با بدھید، افزایش مىتوانید را حوضو کیفیت شما

 حل این با. کند كار شاید تر آھستھ و بیشتر محاسبھ زمان كیفى احتیاجات و است حل بلندترین
 و باشید ریاضى طور بھ شده حساب بداند ارزش با را اراده كنند مي سطح یك را بیشتر فاصلھ
   .داد نشان بصرى
 راه یك در ممكن اھداف اندازه و مىكند بنا شكل و، بود خواھند دیدن قابل جزئیات یشترب بسیار

   .بھترباشید
  

   فیلتر رنگ 6.11.3
  
 رنگ و آبى مثال براى بنابراین. باشد رنگ بي است تصویرممکن داخل رنگى فیلتر خاطر بھ
 مىتوانید نیز شما. شویدب كھ فلزى ھمھ عالمات روى آزاد نگاه یك باشد،  مستثني تواند مي سبز
   .بدھد نشان واقعي را بھتر تفاوتھاى دھید كاھش را آبى یا  قرمزرا رنگ بكنید تشدید
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  نمونھ ھای حائز اھمیت برای تعیین بھتر 
  
 شناسھ. است شده داده نشان مىكند منعكس فلزى دیگ یك ترسیمى بازنمود یك بعدى بررسى در

   .مىدھد نشان دارد را خودش دیگ قرمز

  
  

  نمای باال از یک گلدان فلزی

  
  

  ھمان گلدان فلزی در نمای پھلو
  رنگ زرد باالی قرمز حاکی از تاثیرگذاری بار مثبت فلز بر روی خاک است 
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  نمای سھ بعدی از گلدان فلزی رنگی
  
 آبى نگر نمایندگى بھ تونل . دھد مي نشان را تونل یك  بعدي سھ بررسى اى نمونھ تصویر این
   .است

  

  
  

  نمای باال از تونل 
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   نمای سھ بعدی و حالت سیمی از تونل 
  

  
 
  

 نمای بغل از ھمان تونل 
 

 
  



 

 17 

   .است شده داده نمایش  بعدي سھ تصویر در سكھ مقدارى زیر بررسى در
  

 

 
  
 

  نمای باال از سکھ ھای موجود در تصویر
  

  
  

  فیت باالنمای سکھ ھا در حالت سیمی و سھ بعدی با کی
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  حذف شده اند نمایی از سکھ ھا کھ رنگھای دیگر 
 

  
  

 OKMی تصویریااشکالت  تقریبی در حین کار با دستگاھھ
  
  : دستگاه روشن نمی شود  - 1

  چک کردن برق باتری : جواب 
  رابط فیش باتری بھ دستگاه   
  فیوز موجود در فندکی کھ در باتری قرار می گیرد سوختھ است   
   اتصاالت فیشھا قطع شده است سیم در قسمت  
   قفل سخت افزاری صحیح جا نرفتھ است  

  
  :دستگاه روشن شده اما عالمت ناآشنایی بر روی صفحھ ظاھر می شود  - 2

  قفل مربوطھ درست جا نیافتاده است : جواب 
  یکی از رابط سیم لوپ قطع شده است   

  
    : سرعت دستگاه در زمان فشردن کلیده ھا پایین است - 3

  باتری ضعیف است : جواب 
  دکمھ ھا دچار خاک گرفتگی شده اند   
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 صدا شنیده نمی شود  - 4
  ھدفون قطع است : جواب 
  تنظیم درست برای فلز مناسب صورت نگرفتھ است   

  
  حین عملیات تصویر برداری گاھا صدای وجود فلز بھ گوش می رسد - 5

  سطح خاک از وجود فلزات پاک شود : جواب 
  گنومتر سنسور آن فعال است در زمان اسکن تصویری م  

  
   :  تصویر ارسال نمی شود- 6

  کابل یا بلوتوث یا یواس بی نصب نیست : جواب 
  کامپیوتر یکی از ادوات باال را پیدا ننموده است   

  
  :بلوتوث نصب شده اما تصویر ارسال نمی شود -7 

  قرارگیری درست سریا پورت مناسب برای درگاه بلوتوث انجام نشده است : جواب 
  
  : بلوتوث رابط بین دستگاھھاییی چون موبایل می شود اما با دستگاه کار نمی کند - 8

   کھ توسط متخصص بھ علت عدم قرار گرفتن آدرس دھی صحیح سریال پورت : جواب 
  .باید از طریق آدرس دھی صحیح از حافظھ اصلی کامپیوتر انجام شود 

  
   :  دستگاه خاموش نمی شود- 9

  .اندازی شود تا دستگاه از نو راه ق باتری خارجی خاموش نمایید  کنید از طرییسع: جواب 
  

    :  ھنگام دریافت تصویر تصویر تغییر پیدا می کند-10
وجود امواج مایکروویو یا فرکانس برق فشار قوی باعث بر ھم ریختن تصویر : جواب 

  .دریافتی خواھدشد 
می باشد در چنین مواقعی از کابل  اولین تاثیر گذاری فرکانس باال بلوتوث دستگاه

  .استفاده کنید
کارکردن در منطقھ ای کھ برق فشار قوی از زیر زمین گذشتھ باشد ممکن است بھ 

  .شدت بھ سیستم شما آسیب وارد کند لذا از کار در این اماکن خودداری کنید 
  

  :دستگاه کار می کند اما قسمت صوتی آن فعال نمی باشد   -11
   ممکن است کابل لوپ قطع شده باشد :جواب

  حساسیت آسیب دیده است ولوم   
   .یر فعال شده استغطرف خود شرکت این قسمت از   

  
  
  
  موفق باشید  

com.shine-golden.www 
 

com.blogfa.sellfun.www 

  


