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بنام خدا
شرکت ایلیا کاوش پارس( )ikpvپس ازسااهاا حقییاو وحامش وا او
حوانست نسبت به ساخت انواع فلزیاب های (صنعتی ،حفاظتی ،نظاوی)
برای اوهین بار در ایران اقا ا ناایا حاا هان اکناون باا ارا اه ی ای از
حوهی ات خود در خ وت شاا باش .
حال با حش ر از حسن انتخاب جنابعاهی اوی وارین حوهی ات این شرکت
بتوان رضایت خاطر شاا را از هر جات فراهن ناای ودراجرای اه اف
شاا در ح وی ور ووثر باش .
شااایان بااه اکاار اساات اضااافه ناااا ین دسااتواهی کااه هاان اکنااون
دراختیارشاااا قاارار دارد بااا بااره گیااری از سیسااتن )) ((PIطراحاای
وحوهی گردی ه است.
هطفا قبل از استفاده از دستواه ن اات ونا رد درایان راهنااا را با قت
وطاهعه فروا ی وقبل از اق ا به هرگونه اساتفاده وطاابو باا زواوزش
ارا ه ش ه حوسط وتخصصین این شرکت و رعایت دقیو ن ات ونا رد
دراین راهنااا باه ونظاور اخا باتارین رانا وان وا ان برابار واوارد
اکرش ه دراین دفترچه و (روش حارین عالای باا سیساتن) اقا ا باه
حارین عالی ناا ی .
با تشکر
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ایلیا کاوش پارس
فلزیاب چیست؟
اوااروزه باارای کشااس وشناسااا ی انااواع فلاازات کارگ اشااته شاا ه
درزیرزوین از قبیل :انواع هوهة فلزی ،کابل های بار و حلفان ،وقفظاه
های حاسیسات شاری و پی ا نااودن فلازات گرانبااا وهیاره ............از
سیستن های اه ترونیک وتفاوحی استفاده وی گردد کاه دساتواه هاای
فلزیاب ی ی از وت اوهترین زنااسات ووای حاوان زنااا را حسان حاوان
کاوش،نوع سیساتن اه ترونیاک ،ضارین حساسایت ،او اناات جاانبی
کاربردی ،ودیور ووارد وشابة گروه بن ی ناود که در ایل به اکر دو
ناونه از زن اشاره ش ه است.
الف – گروه بندی حسب توان کاوش :
بردکوحاه با ح اکثر حوان کشس  2وتر ،برد وتوسط باا حا اکثر حاوان
کشس  4وتر وبرد بلن با حوان کشس بیش از  5وتر اوا به حجربه دیا ه
ش ه است که به دهیل فو حخصصی بودن این سیستن،اطمعات اکثار
کسااانی کااه از دسااتواه فلزیاااب اسااتفاده واای نااین ا بساایار کاان و
دراکثرووارد حتی هلط ودور از واقعیت ویباش ،ه ا ووارد ایال بطاور
وختصر جات زشنا ی شاا با برخای از ن اات ضاروری و واان درد
ش ه است.
-1توان کاوش فلز در زیرزمین:
ی ی از وان حرین خاصه های هر دستواه از نظر استفاده کننا ه حاوان
کشس زن وی باش که با حوجه به نوع سیستن اه ترونیک دساتواه باه
عواول وتع دی بستوی وی یاب و چون شرح کاوال هااة ایان عواوال
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برای کلیة سیستن ها دراین جزوه وی ور نیست ه ا حناا به اکر عواول
ووثر در سیستن )) ((PIوی پردازین.
ابعاد هندسی :ب یای است که هرچه فلز وورد نظر بزرگتر باش وی
حوان زن را در عاو بیشتری کشس ناود ،یعنی اگار دساتواه فلزیاابی
بتوان یک ظرف فلزی به گنجایش یاک هیتار زب را در عااو  2وتاری
کشس کنا هااین دساتواه ظارف فلازی  4هیتاری را در عااو  4وتار
وظرف  20هیتری را در عاو بیش از  5وتر حتاا کشس خواه کرد ،و
ه ا هرچه فلز وورد نظر بزرگتر باش درعاو بیشتری کشاس خواها
گردی .
جنس یا آلیاژ فلز :در سیستن ) (PIنوع فلز در حوان کشس سیستن
بسیار ووثر است  .بعنوان وثال اگر دستواه فلزیابی ،فلزی به ابعاد 30
در  30سانت از جنس استیل را در عاو 2وتری کشس کنا فلازی باه
هاان ابعاد از جنس زهووینیو را در  120سانتی وتری وازجنس وس
را در  90سانتی و از جانس برناز را در  230ساانتی کشاس خواها
ناود.
شکل فلز ( :پیوستوی ول وهی) :فرض کنی که دساتواه فلزیاابی یاک
ظرف فلزی از جنس برنج به وزن یک کیلوگر را در عااو  20وتاری
کشس وی ناای حال اگر شاا هاان ظرف را به قطعاحی وشاابه پوهاک
درزوری عاو کاوش شاا به دهیل بافت ول وهی جا ا ازهان حا ود 30
درص کاهش خواه یافت ،ب یای است هرچه ایان پیوساتوی در فلاز
کاتر باش  ،به هاان نسبت بر روی عااو کااوش شااا حااثیر خواها
گ اشت.
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برد نهائی کاوش((MAX. LOCATING DEPTH)) :
این اصطمح که دراکثر کاحاهوگ های فلزیاب خارجی ب ون اکر واورد
کشس ،درد ش ه است از ح اکثر عاو کاوش یک دستواه فلزیااب کاه
بتوان درزن عاو ور زهنی به ابعاد  180در  180سانتی وتاری وباه
قطر( )1ویلی وتر را در زیرزوین کشس ناایا وبیشاتر بارای فلزیااب
گروه ) (VLF,TRکه نسبت به سطح فلز حساس هستن بعنوان واح
ان ازه گیری برد ناا ی ب ار وی رود ،اوا در سیستن ) (PIبا حوجه باه
این ه این سیستن نسبت به حجن فلزات از خود حساسایت نشاان وای
ده باتر است به ج ول حوان کاوش هر دساتواه کاه حوساط شارکت
حوهی کنن ه ارا ه وی گردد حوجه ناا ی .
ب – گروه بندی حسب نوع سیستم الکترونیک :
 -1سیستن فرستن ه وگیرن ه رادیو ی
 TRANSMITTER RECEIVERبا عموت اختصاری )(TR
 -2سیستن فرکانسی باا اسایمحور BALANCE FREQUENCY
 OSCILLATORبا عموت اختصاری )(BFO
 -3سیساااتن اهیاااال  ،پااااهس اواااواد اه تروو نااااطیس PULSE
 INDUCTIONبا عموت اختصاری )(PI
اوا درویان این سیستن ها ،سیستن اهیال پاهس )) ((PIبه دهیل :
 -1پای اری و ثبات کارعاهی درکلیة شرایط کاربردی
 -2ع ا

حساساایت بااه عناصاار هیرفلاازی از قبیاال :زب ،شااوره

وزهک ،رگه های وع نی و....
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 -3ساوهت حنظین وب اارگیری زن درهار ناوع زواین و حتای زب
های کن عاو
و دیور دال لای کاه شارح زن درایان وختصار ناای گنجا  ،در ردیاس
باترین های صنعت فلزیاب سازی وعرفی ش ه ووبنای طراحای اکثار
کاپانی های حوهی کنن ه صاحن نا جاان وی باش  ،با حوجه به هاین
دال ل وا نیز از این سیستن برای حوهی ات خود استفاده نااوده ایان حاا
بتوانین رضایت خاطر شاا از هر حیث فراهن ناا ین.
سیستم تفکیک :
اوروزه دانش اه ترونیک این او ان را فراهن ناوده است حا ساازن گان
دستواه های فلزیاب در جاان بتوانن برخای از حوهیا ات خاود را باه
سیستن حف یک وجاز نااین  ،اوا وفاو علای و واقعی سیستن حف یاک
با زنچه که در ااهان عاووی وجود دارد بسیار وتفاوت وی باش .
بطور اصوهی سیستن حف یک درانواع فلزیااب بارد کوحااه وبرخای از
فلزیاب های برد وتوسط در گروه )) ((VLF,TRب اار وای رود کاه
حوان حف یک زناا برای قطعات کوچاک فلازی ودرعااو کان دقیاو وای
باش ودرعاو بیش از  50سانتی وتری اکثرا در اشتباه وی گردد .باه
عنوان وثاال دساتواه )) ((CX IIIسااخت کاپاانی ))((GARRETT
زوری اااا ویاااا ))SPECTRUM

 ((EAGLEسااااخت کاپااااانی

)) ((WHITE'Sانولستان که از وشاورحرین دستواه های فلزیااب در
بازار حجاری جاان وی باشن ،قادر به انجا حف یک دقیو بارای اعااا
بیش از  50سانتی وتر نیستن  ،هرچن که بتوانن فلازات را بار حسان
نوع زن حف یک ووشخص نااین اوا دساتواه هاای باا سیساتن ))((PI
حناا قادر به حف یک گروه فلزات هیرزهن )) ((NONEFERROUSاز
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قبیل( :زهووینیو  ،برنج ،روی  ،وس،طم،نیره و )...از فلزات گروه زهنی
)) ((FERROUSاز قبیل( :استیل ،چ ن ،حلبای ،زهان و )....ازی ا یور
هستن .
اصوال توان تفکیک درسیستم )) ((PIوعادل برد کاوش نیسات بل اه
هایشه درص ی از حوان کاوش است که درص فو هاواره به ان ازه
بخش جستجوگر،بزرگی فلز وورد کشس وجنس یاا زهیااآ زن بساتوی
دارد وحوسط کاپانی سازن ه دستواه اعم وی گردد،وثم حوان حف یک
در فلزیاااب و ا ل )) ((PULSE STARو )) ((LORENSبااه طااور
وتوسااااط حاااا ود  60درصاااا حااااوان کشااااس ودر دسااااتواه
(SBDوDVAو )ajmح ود  80درص حوان کشس وی باش .
استفاده از فرکانس های پایین ،ق رت باالحر در حشخیص فلزات و ج ا
سازی زن از خطا و ارات ووجود در خاک از وشخصه های این نوع
سیستن است.این دستواه حوانایی حف یک سازی طم از سایر فلزات را
دارا ویباش .

مشخصات وتوضیحات اجزاء دستگاه :
کلید دو حالته :

COOEL/ANT

این قسات وربوط به انتخاب اپراحور برای استفاده از حاهت بو
) (Loop-COOELیا زنتن ) (ANTوی باش .
الف COOEL:
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دراین حاهت قسات  Loopو ار سیستن فعال ش ه وقسات زنتن
هیرفعال وی شود که دراین حاهت سیستن حوان کاوش حااوی فلزات
وحوزه های فرکانسی و و ناطیسی را داشته وبه زناا حساس وی
شود.
ب ANT:
دراین حاهت قسات زنتن و ار سیستن فعال وی شود .که با حنظین
صقیح قساتاای وربوطه سیستن حوان کاوش فلزات را در عاو زیاد
را با دقت بیشتری انجا وی ده ونفواپ یری اوواد به ح اکثر زن
نسبت به الیه های وختلس زوین وی رس .

(قسمت بوقی) الف:
-1کلید : OFF/ON
دراین حاهت سیستن روشن وخاووش وی شود.

-2کلید ولوم : SENS
حساسیت نفواپ یری اوواد وارسال زن در وقیطاای گوناگون وی
باش که درصورت حنظین صقیح زن حوان نفواپ یری اوواد حیویت
ش ه وعالیات کاوش سیستن با دقت بیشتری انجا وی شود.
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 : F1-3هااهنگ و باالنس کنن ه احوواحیک سیستن با زوین ونطیه
وی باش .
 : 10-40زوین های سفت و سخت زه ی شوره زار  ،کوهستانی
 : 40-70زوین های نسبتاً سفت و سخت  ،نا هاوار  ،نا هااهنگ و
زوین های وعاوهی وکشاورزی ووناطو ورطوب.
 : 70-100زوین های صاف ی ست  ،هاوار  ،شن زار ،و واسه زار
باتر است در حاا شرایط این وهو را در ح نروال یعنی  50اهی 60
قرار دهین .

-4کلید ولوم :Volume
ص ای سیستن را نسبت به زستانه زن کن یا زیاد وی کن .

-5کلید دو حالته : METAL\DETACH
اهس)  MTALدر این حاهت سیستن به حاا فلزات واکنش نشان وی
ده .
ب)  DETACHدر این حاهت چراغ روشن است و با ایجاد ص ای
زوینه وی حوان طم را از سایر فلزات حف یک ناود.

 -6دیجیتال :
نشان دهن ه حوان باطری وی باش و هاچنین با نزدیک ش ن فلز
به هوب دیجیتال نیز ح ییر وی کن که وی حوان در کاوش از زن
باره برد .
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 (H -7هدفون ) :
برای استفاده از ه فون وی باش .

: POR-8
وقل احصال پورت به هپ حاپ یا کاوپیوحر وی باش که برای گرفتن
حصویر از این قسات به وسیله کابل رابط بین دستواه و هپ حاپ
استفاده وی شود.

 -9کلید دو حالته : IMAGE/OFF
برای گرفتن حصویر وی باش به این صورت که  :بع اززن ه کابل
رابط بین هپ حاپ و دستواه را به قسات  PORوصل ناودین و
برناوه هپ حاپ را حنظین و زواده کردین این کلی را به سات باال یا
 IMAGقرار وی دهین حا سیستن از ه ف یا ونطیه وورد نظر حصویر
بویرد.
توجه  :وا بای وهو  Sensرا در حاهتی بو ارین که اگر کای به سات
جلو برود ودستواه حوهی ص ا وی کن (به این حاهت  Startیا حاهت
زستانه وی گوین )
سپس هوپ را وصل کرده وبرع س روی زوین قرار وی دهین وبای
از حایز بودن وقیط (ویخ یا فلز دیور در زیر زن وطائن باشین) ،و در
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حاا هقظات جستجو،هوپ بای بین  10-15سانتی وترفاصله داشته
باش .

نحوه استفاده در حالت جستجو (همه فلزات):
 .1ابت ا هوپ را به دستواه وتصل کنی (.کو ل)cooel-loop
 .2دستواه را روشن کنی ( ON (.
 .3سااااپس کلیاااا دو حاهتااااه را در وضااااعیت خاااااووش قاااارار
دهی )METAL(.
 F1 .4در وضعیت نروال (وسط) باش .
 .5وهو  sensرا در حاهت زستانه ( شانی ن صا ای چنا ضاربه در
ثانیه ) حنظین کنی ،در این حاهت دیجیتال اع اد باال را نشان وی ه .
 .6اکنون با نزدیک ش ن کو ل (هوپ) به فلز صا ای زساتانه باه حاون
کاول صوحی حب یل ویشود و ع د دیجیتال ح ییر وی کن .

نحوه استفاده از تفکیک:
 .1پس از احصال هوپ ،و روشن کردن دستواه)(ON
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 F1 .2در وضعیت نروال (وسط) باش .
 .3کلیاااا دو حاهتااااه را در وضااااعیت قروزیااااا روشاااان قاااارار
دهی (DETACH).
 .4وضااعیت زسااتانه را حنظااین کنیاا ،کااای صاا ای زوینااه ایجاااد
کنی (SENS).
 .5حال در صورت نزدیک ش ن به فلز طم ص ای بلن گو کن یا قطع
خواه ش .وبا نزدیک کردن هوپ به سایر فلزات (هیر از طم) ص ا
بیشتر و قویتر خواه ش و دیجیتال نیز بلع س عال خواه ناود.

(قسمت آنتنی) ب :
این قسات سیستن از نوع زنتن راداری های حرفه ای وی باش که
برای افراد وبت ی که حف ر حرفه ای دارن وناسن و ای ه زل وی باش .
قسات زنتن سیستن ق رت جات یابی ،ردیابی و نیطه زنی را دارد که
وی حوان از حاهت حف یک وج اسازی اه اف که درسیستن به نا
 Break upاستفاده ناود.
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این سیستن وی حوان عال رد اپراحور را در وقیط های کوچک یا
بزرگ باال برده حا حوانایی پی ا ناودن نیطه اصلی وورکزی ه ف را به
دست زورد.
این سیستن دارای یک کلی دوحاهته با نا  ANT/COOELوی
باش  .وقتی این کلی را به طرف  ANTقرار دهین قسات بو
دستواه هیرفعال ش ه وسیستن زواده ردیابی وکاوش دروقیط وی
باش .

):(A – B

هرک ا از زنتن ها را وی حوانین به وادگی های  Bیا

 Aوتصل ناایین.
دیجیتال :در این قسات جات حست وکنترل ویزان ووهتاآ باحری و
صقت و ار سیستن وی باش  .و هاچنین عالیات ارسال ودریافت
اوواد را کنترل وی کن .

مشخصات وتوضیحات اجزاء دستگاه:
-1کلید ولوم : Break up
این کلی جات حف یک وج اسازی اه اف فلزی ووع نی وی باش که
در شرایط ووقیط های وختلس قابل کنترل وحنظین وی باش حوجه به
این ن ته بسیار وان است که حف یک کردن اه اف فلزی ووع نی
درزوین های وختلس وتفاوت بوده ونیاز به حجربه وعال رد باالی
اپراحور وی باش  .دهیل این اور نیز نوع خاک ها وجنسیت زناا در
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شرایط وختلس به دهیل ح ییر وحقول زوین شناسی وعالیات وفعاهیت
درونی وهسته ورکزی زوین وی باش .

حف یک اه اف فلزی ووواد وع نی به صورت زیر وی باش :

ع د 10برای حف یک وج اسازی زهووینیو ووواد وع نی وشابه زن
وی باش .
ع د  20برای نی ل و کر یا طمی ابلو یا ساخته ش ه
ع د  30برای حاا اه اف فلزی ووواد وع نی که از خود دارای انرآی
یا فرکانس وی باشن که وی حوانن سیستااا را حساس کنن که وی
حوان شاول حاا فلزات وهیرفلزات و اه اف وع نی وانن سنواا نیز
وی باش  .دراین ک نیزوی حوان اه افی را که ازخود حوهی انرآی یا
حرارت کرده ان وبه صورت ساخته ش ه است یا به صورت طبیعی
دروقیط وجود دارد را جات یابی ووشخص ناود که به زن Pul Tab
نیز وی گوین .
ع د  40برای فلز برنج یا زهیاآ برنز وی باش .
ع د 60 ، 50برای فلز طم(خاهص)
ع د  65طمی ناخاهص حرکیبی با برنز
ع د  70وس و روی
ع د  80اهی  90برای نیره وکوارحز
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ع د  100برای فلز زهن یا پی ا ناودن حفره یا فضای خاهی ووجود
درزوین نیز وی باش .

-2کلید ولوم : AC.AIR
این کلی وهو جات حنطین ناودن سیستن برای زوین های وختلس وی
باش و فرکانس های وزاحن را ح ف وی ناای  .که هر چه ع د
کوچ تر باش پارازیتاای بیشتری ح ف خواه ش .و باهع س .
 – 10-40زوین های کوهستانی  ،ناسازگار  ،زه ی یا شوره زار.
 – 40-70برای زوین های وعاوهی  ،عادی کشاورزی و وناطو
ورطوب.
 -70-100برای زوین های یک دست  ،سازگار  ،شن زار  ،واسه زار
حوجه :درعالیلت نیطه زنی این کلی وهو را بر روی اع اد  10حا 30
قرار وی هین.
ح نروال این کلی وهو  50حا  60ویباش .
کاربرد این این کلی وهو جات باال بردن حساسیت سیستن نسبت باه
نفواپ یری اوواد در عایاای وختلس برابر شارایط گونااگون زن وای
باش که با حوجه به نفاوا پا یری در عااو ویتاوان سیساتن را برابار
حجن یا سطح اه اف وختلس حنظین کرد.

 -3کلید ولوم : THRESHOLD
این کلی وهو از ع د  10شروع ش ه و حا ع د  100حیسین وای شاود
که با زن ویتوان حنظین حیریبی یا دقیو و بع از حارین وحجربه فاراوان
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ب ست زورد که هرچه اع اد به سات باال حنظین شود عال رد سیساتن
نسبت به کاوش در عایاای پایین را دارا وی باش و برابر ایان حنظاین
سیستن نسبت به جستجوی اه اف با سطح یا حجان بازرگ در عااو
حساس وی شود که ع د  50حا  70باترین حاهت سیستن وی باش که
حساسیت دستواه افزایش وی یاب .حال اگر اپراحور در ونطیه ای قارار
گیرد و اطمعات اوهیه نسبت به عاو ه ف وع نی یا فلزی خود نا ارد
و یا این ه حجن حیریبی ها ف واورد نظار را نای انا  ،ویتوانا کلیا
 THRESHOLDرا بین اع اد  60اهی  80حنظین کرد که ایان حاهات
نروال و خنثی سیستن وی باشا کاه اها اف بازرگ یاا کوچاک را در
سطح زوین یا در عاو ردیابی و کاوش وی ناای و هرچاه اعا اد باه
سات پایین حنظین گردد عال رد سیستن کن بوده و سیستن به زراوای
به سات ه ف ح یر جات وی ده که خطای زن باه وراحان کاتار وای
باش  .در ظان در عالیات نیطه زنی THRESHOLDرا بروی اع اد
پایین قرار وی هین.

 -4کلید : HI / LOW
 : HIجات عالیات ردیابی وجات یابی استفاده ویشود.
 : LOWجات عالیات نیطه زنی استفاده ویشود.

 -5کلید : ON/OFF
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برای روشن وخاووش کردن این قسات استفاده ویشود.
 : ONروشن
 : OFFخاووش

روش تعیین عمق تقریبی بامتراژ هدف :
اپراحور پس از زن ه نیطه وورد نظر را به دست زورد وپس از اطاینان
ازوجود ه ف جات حعیین وتراآ ه ف از سطح زوین بای به این ن ات
حوجه فروای :زنتن را کوحاه ناای پس از این کار اپراحور زنتن را رو به
روی سینه خود به صورت دست باز وووازی زوین نوه دارد .در این
حاهت سیستن بر روی نیطه ،شروع به گردش کاول وی کن که ابت ا
ووافو عیربه های ساعت (راست) وی چرخ ودور کاول وی زن
سپس و ث وی کن وبه سات وخاهس عیربه های ساعت(چپ) واکنش
نشان وی ده ووی چرخ حال اپراحور وی حوان حع اد دورهای ووافو
را از حع اد دورهای وخاهس کن کن وع د به دست زو ه را بر حسن
نین وتر حساب کن حا عاو حیریبی به دست زی  .به عنوان وثال اگر
زنتن بر روی نیطه  5دورکاول به سات راست بچرخ و و ث کن و9
دور به سات چپ بچرخ  .پس از این کار حع اد دورها را از هن وی
کنین.

5 -9=4

ع د به دست زو ه  4وی باش که برحسن نین

وتر حساب وی کنین 4×50 cm=200 cm
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روش کار با سیستمهای آنتنی (راداری)
برای پی ا کردن یک ه ف ابت ا زنتن را به سات زوین گرفته وسپس
ووازی با سطح زوین و عاودبر سینه یا ناف یا بین ش ن وکار یا
بطور کلی هرقساتی که احساس وی کنی دستواه رابا حعادل وب ون
هرزش وی حوانی نوه داری باال زورده وقرار دهی سپس زنتن به یک
سات ح ییر جات وی ده (ح ییر جات یا بصورت حیک زدن یا
بصورت زرا است) حا ح ود وسیره ف وورد نظر را نشان ده  .این
قسات از و ان عالیات به نیطه  X1یا  Lوشاور است (نیطه اوهیه)
سپس عالیات چرخش  90درجه را انجا وی دهین ،این عالیات به این
صورت که روی نیطه  X1چن حاهت او ان دارد احفا بیفت اگر زنتن
بسات چپ ح ییر جات داد ضلع روبروی شاا ی ی از اضمع وربع
است سپس بر روی نیطه  X1شاا 90درجه چرخش انجا وی
دهی (به سات چپ یا راست که هاان سات ح ییر جات زنتن است)
دراین ووقع ضلع اول یا هاان ضلع  Aدرسات راست شاا قرار وی
گیرد .نا ضلع اول را  Aوی گ ارین و روبروی خود ار پس از90
چرخش ضلع  Bناوو اری وی کنین سپس درهاان نیطه  ،X1زنتن را
به سات زوین گرفته ودوباره به ووازات سطح زوین نوه وی دارین
وونتظر وی شوی که زنتن به ک ا سات ح ییر جات وی ده .
اگر زنتن نیطه  X1را که ویابل ضلع  Bاست را به زراوی به سات A
حرکت کرد شاا وطائن وی شوی که ه ف در بین نیطه  Xو ضلع A
و  Bاست( .ضلع  Aو  Bبا هن زاویه 90درجه وی سازن )
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نکته

 :ضلع  Aدر ابت ا در روبروی اپراحور است و پس از چرخش

درسات راست اپراحور است.
X1

A
جات حعیین زنتن به سات چپ

B
سپس شاا بر روی خط  Bحرکت وی کنی به این صورت که حرکت
را از نیطه  X1شروع کرده وشروع حرکت بر روی یک ضلع از راس
 X1وستلز در روبرو یا ویابل قرارگرحفن ضلع دیور است یعنی اگر
بر روی ضلع  Bبخواهین حرکت ب نین درنیطه  X1ضلع Aبای
درویابل وا باش  .وثم حرکت را بر روی ضلع  Bشروع وی کنین
ووسیر جات زنتن را بر روی خط  Bحعیین وی کنین که از شروع
حرکت زنتن دست چپ رابه وا نشان خواه داد به و انی خواهین
رسی که جات زنتن درست ویابل وا را نشان خواه داد.
به این نیطه ،نیطه  Fوی گوین که هاان نیطه ویابل ه ف است.
نکته  :ان ازه از نیطه  X1حا نیطه  Fوساوی خواه بود با ان ازه نیطه
 X2حا  .Fدر نتیجه وا وی حوانین نیطه  X2را که هاان راس دو وربع
وا خواه بود ب ست بیاورین .به فرض وثال اگر از  X1حا 30 mF
باش از  X2حا  Fنیز بای هاان  30وتر باش  .پس وا حا االن دو ضلع
 Aو  Bرا از وربع ب ست زورده این.
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نکته  :زاویه بین ضلع  Aو 90 Bدرجه خواه بود.

برای ب ست زوردن ضلع سو خط فرضی ووازی با ضلع  Aوعاود
برضلع  Bدرنیطه  X2رسن وی کنین سپس درنیطه  X2قرار وی گیرین
وروبروی ضلع  Aبر روی خط فرضی حرکت وی کنین .وشاه ه
خواهین کرد .زنتن سات چپ را نشان خواه داد ووسیررا اداوه وی
دهین حا و انی که زنتن بسات ویابل را نشان وی ده یا به عبارت
دیور به نیطه  Fبرسین .به این نیطه هاانوونه که قبم اشاره کردین
نیطه  Fوی گوین سپس ان ازه از  X2حا  Fرا ان ازه وی گیرین.
هران ازه که ش از  Fاداوه وی دهین حا (ان ازه )F X1به نیطه X3
برسین.
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یعنی اگر از  X2حا  30m,Fباش از  Fحا  X3هن  30mوی شود سپس
نا این ضلع را ضلع  Cوی گ ارین.

سپس ازروی نیطه  X3در جات ویابل با ضلع  Bروی خط فرض
دیوری که ووازی با ضلع  Bرسن ش ه است حرکت وی کنین و سپس
وسیر جات حرکت زنتن رابررسی وی کنین حا به نیطه Fدیوری
برسین هاانوونه که قبم اشاره کردین فاصله از راس حا نیطه F
وساوی خواه بود با راس دیور حا  Fپس وا خط فاصله بین  X3حا F
را ان ازه وی گیرین .بااین وی ار که ب ست زو ه از  Fرا اوت اد وی
دهین حا نیطه  X4ب ست بیای که به این ضلع ،ضلع  Dوی
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گوین .سپس بر روی ضلع  Aازراس  X4در جات ویابل به ضلع C
حرکت وی کنین ووسیر حرکت زنتن را بررسی وی کنین حا جایی که
زنتن به سات ویابل یا به سات راست یا چپ ح ییر جات ب ه که به
این نیطه هاانوونه که گفته ش نیطه  Fوی گوین از نیطه  X4حا F
وساوی خواه بود با  Fحا  X1سپس وا یک وربع خواهین داشت.
ه ف = T=TARGET
ه ف = T=TARGET
سپس نیاط  X1را به  X3و  X2رابه  X4وصل وی کنین وقلی را که
این دو خط ها یور را قطع وی کنن وق وده ه ف وی ناون که ه ف
وورد نظر وا درزنجا قرار دارد.

وا وی حوانین برای اطاینان بیشتر ازورکز ه ف Fها را بان وصل وی
کنین.
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ح کر :1اگر روبرو یا ویابل ه ف واقع شوین زنتن سه حاهت را دنبال
وی کن  .یابه عبارت دیور اگر در نیطه Fقرار بویرین (یعنی  AFرابه
 FCوصل ش ه و  Fرا به  DFوصل وی کنین).
 -1حرکت پان وهی :یک حرکت زرا به سات راست و سپس یک
حرکت زرا به سات چپ
 -2او ان داردبع از حاهت پان وهی دستواه به سات چپ ح ییر
جات ب ه  .یا ب ون حرکت پان وهی ح ییر جات ب ه .
 -3او ان دارد به حاهت وستیین وایستایی به سات ه ف باش .
ح کر :2وسیر حرکت اپراحور از  X1شروع وی شود ودوباره به
 X1ختن وی شود و در هر راس از وربع  90ح ییر جات وی ده .
ونظور از حرکت  X1به  X2بر  X3و  X4وناایتابازگشت به زاویه
 X1که وابین این  4زاویه 4،ضلع ب ست وی زی .

X1  X2 X3  X4

یعنی از ضلع  Bشروع ش ه وسپس ضلع Cوسپس ضلع D
وسپس  X1ضلع  Aحرسین وی شود.
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سوال

 :اگر ه ف در پشت سر باش چوونه بای عالیات را انجا

ب هین:
به عنوان وثال ه ف در پشت سروا درسات چپ قراردارد.

ابت ا زنتن به سات زوین گرفته و به ووازات سطح زوین بلن وی کنین
زنتن جات چپ را به وا نشان خواه داد سپس وا  90چرخش انجا
داده(به سات چپ)دوباره زنتن را به سات زوین گرفته وووازی با
سطح زوین قرار وی دهین دوباره زنتن سات چپ را به وا نشان
خواه داد .دراین حاهت ضلع روبروی وا وی شود ضلع  Aو ضلع
سات چپ وا وی شود ضلع  Bو زاویه بین این دو  90است.
R11
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پس وا نتیجه وی گیرین که ه ف ووردنظروابین ضلع  Aو  Bقرار
دارد سپس وا وانن وراحل قبلی نیاط  X1و  X2و  X3و  X4و  Fها را
ب ست وی زورین ونیاط  X1رابه  X3و  X2رابه  X4وصل وی کنین
درنتیجه ه ف وا وشخص خواه ش .که در ش ل صفقه قبل نشان
داده ش ه است.

ابت ا نیطه ویابل وا این ضلع بوده که زنتنی ب ست چپ ح ییر جات داده است و
وا دو زاویه  90درجه بست زورده این.

دراین وضعیت وا یک زاویه از وختصات راب ست زورین که 180
وی باش یعنی دو زاویه  90درجه بر روی یک خط وستیین ب ست
وی زورین که وی شود عاودونصس.
حوضیح بیشتر این ه وقتی زاویه  X1را ب ست زورده این به سات
چپ ح ییر جات داد وا  90به سات چپ ح ییر جات وی دهین ودوباره
حرکت زنتن را بررسی وی کنین زنتن وج دا به سات چپ ح ییر جات
وی ده پس وا وی حوانین ووقعیت ه ف را حا ح ودی حعیین کنین .اوا
دراینجا او ان داردزوانی که وا به سات ضلع  Aایستاده این زنتن به
سات چپ وا ح ییر جات ب ه وحال که یک زاویه  90چرخی ه این
زنتن وج دا به سات چپ وانن و ان قبل ح ییر جات نای ده .
دراینجا زاویه  Aهاان زاویه ای است که روبروی وا قرار گرفته
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ب هیل زن ه زنتن به سات راست نرفته به سات چپ وی زی پس نتیجه
وی گیرین برروی نیطه  X1وا دو حرکت به سات چپ داشته این یا
دو حرکت به سات راست داشته این( .که اهبته راست وچپ زن بستوی
به حرکت اوهیه سرزنتن دارد).
در اینجا ضلع وثلث وربع وچاار زاویه  Xاز جایی ب ست وی زی که
زنتن یک بار به سات راست حرکت ناوده یا به سات چپ ووقتی که
وا  90حرکت کرده این ه ف در داخل زاویه  90قرار وی گیرد ویک
زاویه  90بر روی نیطه  Xب ست وی زورین  .اهبته زنچه شرح داده
ش درعال برای شاا بسادگی حفاین خواه ش که ناودار زیر نشان
وی ده .

حرکت ثانویه به سات ح ییر جات زنتن که شاا ضلع روبرو  Aناوی ه
وبه سات ضلع  Bح ییر جات وی ده .
تذکر :نتیجه این ه شاا نیطه صقیح  X1را ب ست زوری  .ضلع  Aو
 Bرا بر روی زن ووقعیت قرار وی ده که زنتن در زاویه  90شاا
ی بار به سات راست وبار دیور بسات چپ (یا به ع س) عال ناای .
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این دو ناودار فرضی بوده که شاا وتوجه وی شوی که هرو انی
ه ف باش زنتن به سات زن ه ف ح ییر جات وی ده حال او ان
دارد ه ف شاا سات راست یا چپ درنیطه یا وقل اوهیه که ابت ای
عالیات شاا است که به این نیطه  X1یا نیطه  L1وی گوین .
نحوه شناختی هدف:
وقتی سیستن را زواده ناودی وسپس راه ان ازی کردی  .زنتن ها به
سات ه ف ح ییر جات وی دهن ووقتی درجات زنتن حرکت کنی وبه
وق وده ه ف نزدیک ش ه یا به ورکز زن برسی زنتن ها به روی هن
حاهت ضرب ری وی گیرن .
پی ا کردن ه ف وح ود زن نیازبه حجربه وحارین زیاد دارد که زن هن
به زسانی قابل انجا وی باش  .شاا چه درزوان حارین وچه درزوان
عالیات در صقنه کار،برای این ه دقییا ورکز ه ف را پی ا کنی  .از
چاار جات بای ه ف را ووردبازرسی وکنترل قراردهی  .وردیابی
وکاوش بای درناایت دقت انجا گیرد .حوجه به نقوه ح ییر جات
زنتن ها وزاویه حرکت پان وهی در روی اه اف وختلس برای کسن
حجربه دروراحل بع ی کار قابل حاول است.
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خطای سیستم در پیدا کردن مرکز هدف،با حوجه به عار فلزات
وکانیاای و فون درزیر خاک وت یر است ووعاوال بین نین وتر اهی 2
وتر وت یر است .ویافتن ورکز ه ف نیاز به حارین وحجربه فراوانی
دارد وبه سادگی برای اپراحورهای وبت ی او ان پ یر نخواه بود.
اهبته داونه واریانس یا انقراف سیستن با ب ارگیری زنتن های فنری حا
ح باال ی کاهش یافته وحا ح ود  20سانتی وتر حیلیل یافته است .که
چن ان قابل حوجه نای باش  .شاا اه افی را که در زیر خاک دفن وی
کنی حا جات حارین استفاده کنی سعی کنی ح اقل بان ازه دووتر از
هن فاصله داشته باشن و از یک جنس نباشن وسپس با قرار دادن
کلی های حنظین دروضعیتاای وختلس نسبت به ی یور،واکنش های
سیستن را در حاالت وختلس حجربه ناا ی  .حا در و اناا ی که در حین
عالیات کاوش به دو ه ف هاجوار برخوردی به زسانی با زناا کنار
بیا ی .
دستیابی به ورکز ه ف با هر نوع سیستن زنتنی وکو لی برای اپراحور
قابل حوجه وی ی ازاساسی حرین ووش ل حرین وراحل کاوش وی
باش وهرچه هاهه انرآی دراطراف جسن یا وواد وع نی دفن ش ه
بیشتر باش  ،پی ا کردن ورکز دقیو نیاز به حجربه ودقت بیشتری
دارد.
حشخیص درزش ارسازی بنا بر اصول کار ،حوسط حجربه اپراحور وی
باش .

روش انجام ردیابی صحیح:
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ورحله  :1اپراحور نیطه ای را بر روی استیرار دروقل انتخاب وی کن
وحاهت عالیاحی بخود وی گیرد.هاانوونه که وشاه ه وی کنی در ش ل
 1اپراحور طوری ایستاده است که ه ف در سات چپ وی واقع
گردی ه وزنتن نیزبه چپ گرایش پی ا کرده وزاویه خاصی نسبت به
ه ف وی گیرد.
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ورحله  :2دراین ورحله  ،اپراحور  90ح ییر جات وی ده بطوری ه
ه ف درسات راست وی قرار بویرد.
دراین حاهت سرزنتن به سات راست ونقرف ش ه و با انقراف ان کی
نسبت به ورکز ه ف ثابت وی گردد.
ورحله  :3دراین ورحله اپراحور ،از هاان نیطه ای که ایستاده است
برای خود خط سیری حرسین وی کن واز هاان نیطه ای که ایستاده
است شروع به حرکت وی کن دراین حاهت در فواصل وختلس زنتن
هایشه حاایل خود را به یک نیطه نشان وی ده خط سیر اپراحور
دراین روش ردیابی بای به ش ل انجا بویرد.
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باحوجه به ش ل  3اپراحور وق وده ه ف خود را حشخیص داده است
وبای وق وده عالیات را حنوتر ناوده وبه ه ف نزدی تر شود.
ورحله  :4دراین ورحله اپراحور ی ی ازخط سیرها را ومک عال
قرارداده واز ابت ا و انتاای این خط نسبت به ه ف زاویه گیری وی
کن یعنی در حیییت خط سیر اوهیه وی قاع ه یک وثلث را حش یل وی
ده .
و نیطه ای که خطاای فرضی نوک زنتن ها نسبت به ه ف در ابت ا
وانتاای خط وسیر حرکت اپراحور از حیاطع هن بوجود وی زورن
ه ف وورد نظر خواه بود.

روش مربع جهت هدف یابی :
دراین روش شاا از هرچاار طرف ووردنظرحان
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حش یل وثلث وی دهی وچاار وثلث حاصله درچاارجات ه ف حش یل
یک وربع را وی دهن  .دراین روش شاا بای از هر چاار جات حاهت
 Lحش یل دهی  .و دروسیر حرکت در چاار جات ه ف در یک نیطه
زنتن با زاویه  90نسبت به ه ف قرار وی گیرد زن نیطه را نیز عموت
گ اری کنی که درش ل باال با حرف  Fوشخص ش ه است .یعنی شاا
چاارنیطه دروسط چاار وسیر حرکت اطراف ه ف داری  .درپایان
ورحله وربع سازی از این چاار نیطه حاهت بعموه حش یل دهی یعنی
نیطه حیاطع دو خط فرضی که به حاهت بعموه حش یل ش ه است
ورکز ه ف شاا وی باش سعی کنی درورحله حش یل وربع فاصله
شاا از چاارسات ه ف به یک ان ازه باش وانن ش ل فرضی باال که
فاصله زن  5وتر در نظر گرفته ش ه است.
زوانی ه در یک نیطه ایستاده ای وزنتن به یک سات ح ییر جات داد
روش  Lرا انجا وی دهی وشرایط وثلث وربع وبعموه را نیز در نظر
وی گیری  .وثم درروش  Lزنتن شاا به دست راست ح ییر جات وی
ده وبع از  Lکردن زنتن به سات چپ ح ییر جات وی ده حفاوت
بین زاویه حرکت زنتن به سات چپ وراست در حرکت  Lح ود ه ف
شاا وی باش .
یک روش ساده دیگر جهت یافتن هدف حش یل عموت بعموه یا
ضرب ر در وقل وی باش شاا ابت ا درنیطه ای از وقل وی ایستی و
زنتن را به دست وی گیری  .زنتن ها به سات ه ف ح ییر جات وی
دهن  .خطی فرضی در جات نوک زنتن ایجاد کنی  .هاین عال را جات
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اطاینان ازروبروی نیطه اوهیه انجا دهی  .خطی که از نیطه دو
حرسین وی شود بای دقییا در اداوه خط اوهیه قرار گیرد.
هاین عال را وج دا ازدو نیطه روبروی هن با زاویه  45یا  90نسبت
به خط اوهیه انجا دهی این دو خط فرضی دریک نیطه ی یور را قطع
وی کن زن نیطه را عموت گ اری ناا ی  .سپس به روشاا ی که قبم
اکر ش ورکز ه ف را شناسا ی کنی .

پس از این ه شاا عال  Lرا انجا دادی وی حوانی درصقنه اصلی کار
خود وی اری درهاان خطی که  Lناودی برگردی و دوباره Lرا انجا
دهی ودقت کنی که هاان عال قبل را انجا وی ده دراینصورت شاا
در وسیر حرکت یک ضلع وربع را که حوسط  Lب ست زورده ای
حرکت کنی وروی خود رابه هاان ساتی کنی که زنتن ح ییر جات
داده است و بر روی یک ضلع از وربع یا حاهت  Lدقییا حرکت کنی
ب ون این ه وسیر را عین یا جلو کنی وثم اگر زنتن ب ست چپ ح ییر
جات وی ده زنی ر بر روی خط حرکت کنی حا زاویه حرکت یا
قرارگرفتن زنتن ح ییر کن یعنی وخاهس حاهت اوهیه جات گیری کن .
نیطه ای که زنتن ح ییر جات داده درواقع هاان نیطه  Fاست که ی ی
از خطوط عموت بعموه حرسین وی شود سعی کنی از این نیطه حا
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حش یل  Lدو بااان ان ازه ای حرکت کنی که از نیطه اوهیه یا  Lاول
حا نیطه  Fحرکت کردی برای این ه ضلعاای وربع شاا ی سان شود.
وا ن است دراثر حرکت اضافی دست یا نویزها وپارازیتاای دیور یا
حاهت ح اخل اوواد ،سیستن درحین کار درست عال ن ن  .برای ب ست
زوردن حعادل نوک زنتن ها را به سات زوین بویری ودوباره به
زراوی باال بیاوری حا دروضعیت افیی قرار گیرد بطوری ه حرکت زنرا
کنترل و حشخیص دهی  .واجازه ب هی خود زنتن حرکت صقیح را
انجا ده وزنتن با حاایل خود وحقت حاثیر اوواد دریافتی ازه ف
ح ییر جات ب ه وشاا درویابل حرکت زن ویاووت ن نی اوا حاهت
راحت وسبک در دست خود ایجاد ناا ی .
از فشار دادن دست روی دسته زنتن ووق ن گرفتن زن ج ا خودداری
کنی وزن رابسیار زرا وراحت نوا اری .
حال نیطه ای را که زخرین بار،حرکت زنتن رابه چپ و اوهین بار به
راست گرفته ای نیطه  Fقرار داده وبعنوان وسیر وستیین روبروی
ه ف درنظر بویری  .ونظور این است که شاا اگر یک از خطاای  Lرا
حرکت کنی وبا دقت زخرین جا ی ه زنتن به سات چپ وی زن و وقتی
که باز به پالو رفتی زنتن به سات راست وتاایل ش  .اینجا وسیر شاا
ویابل ه ف ونیطه  Fویباش سعی کنی بر روی خط وستیین روبروی
ه ف یا بعموه روبروی ه ف نایستی یا بر روی این خط  Lن نی
وور این ه بسیار حرفه ای ش ه باشی وحااوی وراحل کار را یادگرفته
باشی (در نیطه  Fبا حک زنتن پالو به ه ف ن نی زیر زنتن ع س عال
وی کن )
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اگر شاا بر روی خط بعموه یا روبروی وسیر ه ف به پالو یا ووازی
حرکت کنی او ان دارد زنتن ضعیس عال کن یا اصم برع س حرکت
کن  .اهبته این شرایط بیشتر وختص حک زنتن است وشرایط جفت زنتن
فر وی کن وزن هن عال ردوخصوص خود را دارد.
حال اعاال گ شته خود را با کوچک کردن وربع زنی ر انجا دهی حا
ح ود ورکز ه ف را ب ست زوری .
بعضی اپراحورها زوانی ه خط بعموه را ب ست وی زورن به نزدی ترین
نیطه دروق وده ه ف که قبم زنتن حشخیص داده است حرکت وی کنن
ودرنیطه  Fکه روی خط وستیین روبروی ه ف وی باش درشرایطی
که وق وده ه ف را با حک زنتن ب ست زورده ان نسبت به ه ف به پالو
وی ایستن واز جفت زنتن استفاده وی کنن وه ف درسات چپ یا
راست زناا واقع وی شود .دراین حاهت ،چنانچه بخواهی زن را حجربه
کنی  .حوجه کنی زاویه ای را که شاا نسبت به ه ف وی گیری خیلی
وان است و نبای اشتباه شود .یا حاهت هوزی ووثلث ووربع وخط
بعموه ب هی  .یا پشت به وسیری ب نی که قبم از روش  Lب ست
زوردی .
حال با حوجه به وطاهن باال ،شاا خود را ووازی ه ف بر روی خط
بعموه یا نیطه  Fقرار وی دهی حتاا از جفت زنتن استفاده ناا ی .
جفت زنتن را ی بار ووازی هن باال بیاوری واو ان این ه ضرب ر شود
زیاد است .وج دا سرزنتن را پا ین گرفته وباال بیاوری در این حاهت
یک زنتن را ح ود  1اهی  2سانتیاتر از زنتن دیور باالحر نوا اری هر
دو زنتن بای ووازی زوین باش  .زنتنی را که باالحر گرفته ای به سات
ه ف ح ییر جات وی ده  .این ار را با هر دو زنتن انجا دهی یعنی
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ی بار دست چپ و بار دیوردست راست را باال نوا اری  .بای ب انی
که زنتنی را که پا ین وی گیری حرکتش زیاد وان نیست ونبای
سرزنتن وتاایل به پا ین باش  .بل ه سرزنتن پا ینی ووازی زوین و
زنتن باال ی باش .
هرنوع ع س اهعال وح ییر جات از زنتن ها وعنای خاص خود را دارد
واپراحوربای حاالت وحرکت زنتن وعال رد زناا را از روی حجربه
حشخیص ده .
علت انجا روش  Lاین است که پشت به ه ف ن اشته باشی ووسیر
حرکتی خود رابش لی حعیین ناا ی که ه ف را رد نناا ی ودرناایت
جات حرکت شاا نسبت به واکنش زنتن به ش لی باش که وسیر
ه ف را بصورت فرضی و یا خط حمقی چپ وراست برای حرکت بر
روی ضلع صقیح وربع حشخیص ده .
برای اطاینان از عال رد خود وسیستن ی بار دیور وسیر  Lرا که طی
کرده ای وج دا طی کنی و چنانچه عال رد زنتناا وثل دفعه اول بود
حرکت را اداوه دهی وحا زخر کار پیش بروی  .چنانچه حرکت زنتن ها
با دفعه اول حفاوت داشت یا حعادل کافی را ن اشتی سرزنتن رابه
طرف زوین بویری وحرکت را ازنوع شروع کنی .
حال نیطه ای را که زخرین بار حرکت زنتن به چپ وزخرین بار به
راست وی زن یا هاان نیطه  Fرا به عنوان وسیر روبروی ه ف قرار
دهی ونظور این است که شاا اگر ی ی ازخطاای  Lرا حرکت کنی وبا
دقت زخرین جا ی ه زنتن ح ییر جات وی ده ووقتی باز به پالو رفتی
زنتن به راست زد اینجا وسیر شاا درویابل ه ف وی باش  .سعی بر
روی این خط بعموه که از چاار طرف ب ست زوردی با حک زنتن
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نایستی وپالو به ه ف ن نی .زیرا او ان این ه سیستن ع س عال کن
یا ضعیس عال کن زیاد است.
برای این ه وطائن شوی حرکت زنتن صقیح است اول حشخیص از
چاار جات انجا دهی (با استفاده از هاان روش های وربع ووثلث)
وسپس بوسیله جفت زنتن از چاارطرف حاهت ووازی گرفتن زنتن ها
با ی یور و هیر هن سطح نوا اشتن زناا را چک وی کنین.

شرکت IKPV

(ایلیا کاوش پارس) زرزوی ووفییت و حوفیو

روزافزون برای شاا دارد.
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