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 يكن تغي العلومات و البيانات الواردة ف دليل الستخدم هذا من دون إعلن مسبق. إن أساء النتجات ومواقع
 النتنت وعناوين البيد اللكتون الستخدمة كأمثلة ف هذا الدليل هي غي موجودة ف الواقع ما ل يذكر خلف ذلك.

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

 إن اللتزام بتعليمات حقوق الؤلف السارية الفعول تقع دائماX 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 صريح من

 OKM Ortungstechnik وتبقى حقوق الؤلف عند شركة OKM Ortungstechnik GmbHقبل شركة 
GmbHوذلك بغض النظر عن الطريقة الستخدمة (أي بشكل إلكتون أو ميكانيكي، عن طريق التصوير أو . 

التسجيل).

 ل يصل الزبون على أي حق من حقوق براءة الختاع، العلمات التجارية، حقوق الؤلف أو أي ملك آخر من أملك
  من خلل حصوله على دليل الستخدم هذا ما عدى القوق المنوحةOKM Ortungstechnik GmbHشركة 

على أساس إذن كتاب.

. كل القوق مفوظة.OKM Ortungstechnik GmbH 2011 - 2002حقوق الطبع 
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1 التمهيد

   الفصل الول 

التمهيد



10 التمهيد

المقدمة1.1

أيها الزبون التم،

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

  (قراءة الشارات الكهرومغناطيسية). ويستطيعEMSRالـ على أساس التكنولوجيا السماة بطريقة Rover C IIيعمل كاشف العادن 
 الهاز إل جانب تعيي الجسام العدنية الكشف عن الياكل الطبيعية كطبقات التبة والتجاويف ومستوى الياه الوفية وأجسام غي
 معدنية أخرى. ويناسب هذا الهاز البحث عن القبور والكنوز وتهيزات التزود بالياه (مثلX النابيب وقنوات مياه الصرف الصحي)

والزائن وإل.

  قابل لتعيي الجسام الخفية ذات الياكل الختلفة ويقوم بتسجيل وتليل النتائج دون ضرورة القيام بالفريات.Rover C IIإن الهاز 
  باستخدامه السهل والرنRover C IIيتميز الهاز  تفيد خاصة ف الناطق الت ل يكن فيها الفر أو الثقب. EMSRإن طريقة الـ

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 التبة الختلفة ودرجة تعدن التبة وأيضاX حجم السم بالنسبة لعمق السم. ويكن

 انراف نتائج القياس بشكل شديد ف التب ذات الرطوبة العالية والتب 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 النتنت.

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

 . نقدم لك تدريباX خاصاX ف معملنا أوRover C II لقراءة دليل الستخدم هذا وتعرف على كيفية استخدام الهاز الكاشف خذ وقتك
ف أي مكان تريده. للمزيد من العلومات قم بزيارة موقعنا على النتنت.
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إرشادات مهمة1.2

 وملحقاته اقرأ هذه الرشادات بعناية ودقة. سنشرح فيها استخدام الهاز ونشي إل الخطار المكنة.Rover C IIقبل تشغيل جهاز 

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

.Xالضافية 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 اللتزام بإرشاداتRover C IIإن جهاز 
المان أو الستخدام لغراض غي الغرض الاص لذا الهاز يكن أن يسفر عنه لاق الضرار أو تدمي الهاز واللحقات التصلة به.

عند فتح الهاز بشكل غي صحيح سوف يتلف الهاز.

أخطار صحية ممكنة1.2.2

 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 الك́ثف الذي يكن أن ينتج عن تغ́ي درجة الرارة يكن أن
 يتلف الهاز. يب أن تتجنب القول الغناطيسية القوية كتلك الوجودة بالقرب من الاكينات أو مكبات الصوت وأل تستخدم جهاز

 م حولا.50الكشف 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 يجوز بأي حال من الحوال أن تصل الجهاز بالشبكة العادية التي يبلغ جهدها الكهربائي 
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أمن البيانات1.2.5

يكن أن تقع الخطاء ف نقل البيانات عندما

تاوز مدى وحدة البث•

•ºيكون تزويد الهد الكهربائي للجهاز غي كاف

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•

التسبات القوية من الوساخ والغبار•

الصدمات الشديدة•

القول الغناطيسية القوية•

تع́رض 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 دائماX البطاريات الشحونة بشكل كامل. و لشحن البطاريات يب استخدام الشاحن الوجود
مع الهاز.

الخطار أثناء الحفريات1.4

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

السم.

 انتبه إل لون التبة على سطح الرض. إن التبة 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 حذراX. وذلك خاصةX عندما ترى أو تشعر بوجود الزرار واللقات
 ف هذا السم. يب الذر أيضاX عندما تكشف عن الذخائر، الرصاصات، اللغام أو القذائف. أترك هذه الشياء ف مكانا، ل تلمسها
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.Xمن أجهزة الشعال ويكن بسبب التآكل والصدأ  أن يتم الشعال بعد حركة خفيفة جدا Xول تأخذها معك. يوجد أنواع خطية جدا 
.Xحت الراطيش أو الذخائر الكبية الت تبدو غي مضرة ولكنها ف القيقة خطية جدا

رك هذا السم يكن أن ينفجر بسبب Âيكن أن تتبلور التفجرات على مدى السني وتتحول إل بلورات مثل بلورات السكر. عندما ت 
 الحتكاك بي البلورات. عندما تكتشف مثل هذه التوكات يب أن تضع علمة ف مكان وجودها وتب الشرطة با. يوجد دائماX خطر

على التنزهي والطفال والفلحي بسبب هذه الشياء.
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2 نقل البيانات عن طريق البلوتوث

   الفصل الثاني  

نقل البيانات عن طريق البلوتوث

  يب تثبيت هذا البنامج من أجل نقل البيانات من جهازالكمبيوتر.تتعلم ف هذا الفصل كيف تقوم بتثبيت برنامج البلوتوث على 
Rover C II.إل الكمبيوتر 



16 نقل البيانات عن طريق البلوتوث

تثبيت برنامج البلوتوث2.1

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

تثبيت البرنامج وبرنامج التشغيل2.1.1

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

  من أجل البدء ف تثبيت برنامج البلوتوث وتابع التعليمات الظاهرة على شاشة الكمبيوتر كما نشرحه ف الفقراتالبلوتوثأنقر على زر 
التالية.

الخطوة الولى:

"OKختر إحدى اللغات من القائمة ثم أنقر على الزر "ا 

 تثبيت برنامج البلوتوث الطوة الول:  2.2 الرسم

OKM Ortungstechnik GmbH
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: شاشة البدء عند وضع القرص الضغوط2.1الرسم 
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نقل البيانات عن طريق البلوتوث 17

الخطوة الثانية :

"Nextأنقر على "< 

 تثبيت برنامج البلوتوث الطوة الثانية : 2.3 الرسم

الخطوة الثالثة:

ضع علمة على
" I accept the terms in the license agreement"

"Next< ثم أنقر على "

 تثبيت برنامج البلوتوث الطوة الثالثة : 2.4 الرسم

OKM Ortungstechnik GmbH
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18 نقل البيانات عن طريق البلوتوث

الخطوة الرابعة:

"Next" < أنقر على 

 تثبيت برنامج البلوتوث الطوة الرابعة: 2.5 الرسم

لخطوة الخامسة:ا

"Install أنقر على "

الطوة الامسة تثبيت برنامج البلوتوث :2.6لرسما

OKM Ortungstechnik GmbH
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نقل البيانات عن طريق البلوتوث 19

لخطوة السادسة:ا

"Finish"أنقر على 

.السادسة برنامج البلوتوث الطوة : تثبيت2.7الرسم 

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

إعداد معدات البلوتوث (دونجل)2.1.2

 بعد إعادة تشغيل الكمبيوتر يب أن يتم فتح برنامج البلوتوث بشكل تلقائي. تأكد من وجود رمز البلوتوث(أزرق/أبيض) ف شريط
الدوات على الطرف الين.

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

OKM Ortungstechnik GmbH
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20 نقل البيانات عن طريق البلوتوث

الخطوة الثامنة:

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

"OK"اليمن أنقر على 

تثبيت برنامج البلوتوث الطوة الثامنة: 2.9 الرسم

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

OKM Ortungstechnik GmbH
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تثبيت برنامج البلوتوث الطوة السابعة: 2.8 الرسم

الخطوة السابعة: 

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

تراه على اليسار.
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نقل البيانات عن طريق البلوتوث 21

الخطوة التاسعة:

أنقر على 
" View --> Service Windowمن أجل أن " 

 ترى الخدمات التي تم تثبيتها على
الكمبيوتر. 

 تثبيت برنامج البلوتوث الطوة التاسعة:2.10 الرسم

الخطوة العاشرة:
 

 منفذ "Serial Port COM 6"تجد تحت عنوان 
 التي يجب إدخالها في برنامج COMالـ 

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

تثبيت برنامج البلوتوث الطوة العاشرة.: 2.11 الرسم

OKM Ortungstechnik GmbH
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22 نقل البيانات عن طريق البلوتوث

ضبط التصال بالبلوتوث2.1.3

  (انتبه إلOKMعندما تقوم بالتصال بالبلوتوث للمرة الول من أجل نقل البيانات إل الكمبيوتر يب عليك إدخال كلمة الرور. وهي 
كتابة كلمة الرور بالحرف الكبية).

الخطوة الحادية عشرة:
 

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

تثبيت برنامج البلوتوث الطوة الادية عشرة: 2.12 الرسم

عندما يتم التصال بالبلوتوث بشكل صحيح يكن نقل البيانات من جهاز القياس إل الكمبيوتر. 

 يجب أن يقوم الجهاز دائماG بنفسه بإقامة التصال مع البلوتوث. ل يمكن البحث عن الجهاز عن طريق برنامج
البلوتوث. يمكن فقط استخدام معدات البلوتوث (دونجل) المقدمة مع الجهاز.

حذف برنامج البلوتوث2.2

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

 و تابع التعليمات Start ->  All Programms -> IVT BlueSoleil -> Uninstall BlueSoleilأنقر على الزر 
.Xالظاهرة على الشاشة. بعد حذف برامج تشغيل البلوتوث يكن أن يكون إعادة تشغيل الكمبيوتر ضروريا

OKM Ortungstechnik GmbH
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الخطوة الثانية عشرة:

بعد إتمام التصال بالبلوتوث بشكل صحيح يتحول لون 
رمز البلوتوث إلى الخضر.
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3 المواصفات الفنية

   الفصل الثالث 

المواصفات الفنية



24 المواصفات الفنية

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

وحدة التحكم3.1

 مم390x40x300....................................................................... طول)x عرض xحجم الهاز (ارتفاع 
ca. 1 kg ............................................................................................................الوزن 

VDC 12 ...................................................................................................فولطية التشغيل:

Motorola, 32 MHz ...............................................................................................العال 

 قيمة قياس تقريبا327.000X .....................................................................الدونل (ذاكرة لفظ البيانات)
 درجة مئوي50 من صفر إل ......................................................................درجة الرارة الناسبة للتشغيل
 درجة مئوية60 تت الصفر إل 20 من ............................................................درجة الرارة الناسبة للتخزين

 %75 % – 5 ....................................................................................................الرطوبة 
. ل............................................................................................................مقاوم للماء 

SCMI-15-D ........................................................................................................ال 	س

نقل البيانات3.2

البلوتوث..........................................................................................................التكنولوجيا
 جيجاهيتز2.4835 و2.4 بي ................................................................................مال التدد 

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

 مت تقريبا100X.................................................................................................الدى العظم

المواصفات الدنيا للكمبيوتر3.3

الواصفات التالية تدعمك ف اختيار الكمبيوتر الناسب لتحليل البيانات. 

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

 ميغابايت على القل50 ....................................................................................مكان تزين فارغ 
 ميغابايت على القلRAM) ................................................................... 256ذاكرة الوصول العشوائي (

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

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

   الفصل الرابع  

مشتملت الجهاز



26 مشتملت الجهاز

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

التسمية العدد

وحدة التحكم 1

)AAسماعات لسلكية مع بطاريتين ( 1

مجس أساسي 1

أسل�ك مع قطابأ 4

بطارية خارجية مع جهاز شاحن ومحول للسفر 1

دليل المستخدم 1

حقيبة نقل 1

"Visualizer 3Dبرنامج " 1

معدات بلوتوث (دونجل) 1

دونجل (ذاكرة لحفظ البيانات) 2

مجس متطور 1

: المعدات المقدمة مع الجهاز1الجدول 

OKM Ortungstechnik GmbH
www.okmmetaldetectors.com

http://www.okmmetaldetectors.com/


5 أدوات التحكم

   الفصل الخامس 

أدوات التحكم

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



28 أدوات التحكم

وحدة التحكم5.1

 Rover C II كل عناصر التحكم لوحدة تكم جهاز 5.1ترى ف الرسم 

 لتنشيط أومفتاح التشغيل والغلق  يكنك تشغيل أو إغلق الهاز. ويكن أيضاX استخدام  الفتاح: باستخدام هذامفتاح التشغيل والغلق
 عدم تنشيط السماعة الداخلية. اضغط على مفتاح التشغيل والغلق عندما يكون الهاز مغلقاX ليتم تشغيل الهاز وحينها سيضيء

 الصباح الوجود ف مفتاح التشغيل والغلق باللون الخضر. عندما تضغط على مفتاح التشغيل والغلق ف حالة تشغيل الهاز فسيتم
 تشغيل السماعة الداخلية. وعندما تضغط مرة أخرى على مفتاح التشغيل والغلق ف حالة تشغيل الهاز فسيتم إغلق السماعة

الداخلية. عندما تريد إغلق الهاز اضغط طويلX على مفتاح التشغيل والغلق حت يغلق الهاز والصباح الوجود ف الفتاح.

  ف القام الول لبدء عملية القياس وكذلك للداء اليدوي للنبضات كل واحدة على حدة وذلك فمفتاح البدء يستخدم مفتاح البدء:
 نط التشغيل اليدوي. و لكن عندما تكون ف القائمة الرئيسية للجهاز يكون لفتاح البدء وظيفة إضافية. و هي أنه يكنك تشغيل وإغلق

مصباح الدايود.

  قبل تشغيل الهاز يب عليك أن تربط البطارية الارجية الوجودة مع الهاز بذا القب 	س وتشغيلها. تدمقبس للبطارية الخارجية:
العلومات عن استخدام البطارية الارجية ف دليل الستخدم الاص با الوجود معها.

 يب وصل ال 	س بذا القب 	س لنه ل يكن القياس دون ال 	س.المقبس الخاص بالمجس:

OKM Ortungstechnik GmbH
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 :عناصر التحكم لوحدة التحكم5.1الرسم 

الزرار 
المؤشرة

مفتاح

مصابيح الدايود 
للضاءة

مقبس للدونجل (ذاكرة)

مفتاح البدء

مقبس
للمجس

مقابس
للقطاب

شاشة 
العرض

مفتاح التشغيل والغلق مقبس
للبطارية 
الخارجية

OK
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أدوات التحكم 29

  يب وصل الدونل (دونل الذاكرة) لضمان عمل الهاز بشكل صحيح. دون وصل الدونلالمقبس الخاص بدونجل الذاكرة:
 (يب وصل الدونل) وسينبعث من الهاز إنذار صوت مستمر."Insert Control Chip"سيظهر الب التال ف شاشة الهاز: 

 من أجل القيام بقياس جيوكهروبائي يب وصل السلك القدمة مع الهاز مقبس للقطاب

 : تظهر على شاشة الهاز كل أناط التشغيل والنذارات والعلومات الاصة بالقياس. تت الشاشة مباشرةX توجد ثلث مفاتيحالشاشة:
  أساساX لتنشيط نط التشغيل الختار. أحياناX يكون له وظيفة أخرى يتم شرحها فيما بعد ف دليلOKللتحكم بالهاز. يستخدم الفتاح 

  يكنك تغيي نط التشغيل ف القائمة الرئيسية واختيار اليارات  الوجودة ف القوائم والستخدم هذا. باستخدام الزرار الؤشرة 
الفرعية. باستخدام الزرار الؤشرة يكنك إناء نط التشغيل الختار والرجوع إل القائمة الرئيسية. 

سماعات الذن5.2

 كل عناصر التحكم لسماعات الذن اللسلكية القدمة مع الهاز. 5.2ترى ف الرسم 

  ف حامل البطاريات. لعمل ذلكAAAمن أجل أن تستخدم ساعات الذن اللسلكية يب أن تضع بطاريتي مشحونتي من نوع 
 "  ووضع البطاريتي ف حامل البطاريات بشكل صحيح مع النتباه إل أن يكونLيب إزالة وسادة الذن الوجود على الطرف اليسر "

OKM Ortungstechnik GmbH
www.okmmetaldetectors.com

: أدوات تكم السماعات اللسلكية 5.2الرسم 

مفتاح تعديل 
التردد

مفتاح تعديل حجم 
الصوت

مفتاح التشغيل 
والغلق

وسادة الذن

  (غطاء لحامل البطاريات)
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30 أدوات التحكم

 وضع القطاب صحيح. يب الن إعادة تركيب وسادة الذن على حامل البطاريات لعمل ذلك ضع الوسادة على حامل البطاريات
واضغط عليها بذر حت تثبت.

 ) واخت قناة التدد الصحيح باستخدام مفتاح اختيارON/OFFشغل ساعات الذن اللسلكية باستخدام مفتاح الغلق والتشغيل (
  ف حالة التشغيل وأن ينبعث منه إنذار صوت. من الفضل أن تقومRover C II) لعمل ذلك يب أن يكون الهاز TUNEالتدد (

  وينبعث من الهاز"Insert Control Chip"بتشغيل الهاز دون وصل دونل الذاكرة  . بعد ذلك يظهر على شاشة الهاز الب 
إنذار صوت مستمر ويكنك استخدام هذا النذار من أجل ضبط ساعات الذن اللسلكية.

)VOLUMEيكنك ضبط حجم الصوت عن طريق الفتاح الاص بتعديل حجم الصوت (
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6 تركيب الجهاز

   الفصل السادس 

تركيب الجهاز

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



32 تركيب الجهاز

 لجراء القياس يب عليك أن تقوم ببعض العدادات. لفعل ذلك تابع الطوات التالية.Rover C IIقبل أن تستخدم جهاز 
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: وضع الدونل6.1الرسم 

الخطوة الولى

ل يمكن تنشيط الجهاز دون وضع دونجل الذاكرة. 
يعتبر دونجل الذاكرة إلى حد¥ ما مفتاحاq لحماية 

الجهاز. انتبه إلى وضع دونجل الذاكرة على 
المقبس الصحيح! 

بالضافة إلى ذلك يستخدم لحفظ نتائج القياس 
فيه. إذا كنت تملك أكثر من دونجل ذاكرة واحد 

يمكن حفظ نتيجة قياس على كل واحد منها.

: وصل ال 	س6.2الرسم 

الخطوة الثانية

يستخدم المجس من أجل تسجيل نتائج القياس ويجب 
وصله بالجهاز عن طريق المقبس الدنى. يجب أن 

تتجنب  أثناء ذلك الصدمات القوية أو إلحاق أضرار أخرى.
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تركيب الجهاز 33
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: تركيب البطارية الارجية من أجل التزود بالطاقة6.3الرسم 

الخطوة الثالثة

من أجل تزويد الجهاز بالطاقة الكهربائية يجب وصل 
البطارية الخارجية المقدمة مع الجهاز.

ضع قابس البطارية في المقبس الخاص له وقم 
بتدوير القابس إلى اليمين أو اليسار حتى يثبت.

عندما تسحب بالقابس سينفك من المقبس.

: حفظ البطارية الارجية6.4الرسم 

الخطوة الرابعة

ضع البطارية الخارجية بعد التشغيل في جيب 
سروالك أو سترتك.

يجب عليك الن فقط تشغيل الجهاز عن طريق زر 
التشغيل والغلق.
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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.



36 أنماط التشغيل

  ستظهر أولX على الشاشة اسم الهاز و رقم الطراز. بعد ذلك تظهرالتشغيل والغلقف كل مرة تقوم با بتشغيل الهاز باستخدام مفتاح 
للشاشةدائماX قائمة لضبط الضاءة اللفية 

  ويوجد ثلث أنواع لضبط الضاءة اللفية والت يكنك اختيارها عن طريق الزرار الؤشرة 
•Automatic

 ضبط الضاءة بشكل أوتوماتيكي. ف قوائم الختيار يكون الضاءة منشطة دائماX وبينما ل تعمل عند تنشيط أناط التشغيل
أثناء القياس.

•On
تبقى مضيئة دائماX.الشاشة تكون الضاءة اللفية منشطة باستمرار هذا يعن أن

•Off
تبقى غي مضيئة دائماX.الشاشة تكون الضاءة اللفية غي منشطة باستمرار هذا يعن أن 

  بعد ذلك ستفتح القائمة الرئيسيةOK يب الوافقة عليه باستخدام الفتاح  وبعد اختيار نوع الضاءة عن طريق الزرار الؤشرة 
الت يكن فيها اختيار أناط التشغيل التوافرة.

 أناط التشغيل التالية:Rover C IIيدعم كاشف العادن 

)ماغنيتومترأولG المجس المغناطيسي (•
إجراء قياس صوت لقل مغناطيسي.

•Gالمسح الرضيثانيا 
القيام بالقياس البيان للتحليل على الكمبيوتر.

•  GثالثاCavefinder
إجراء قياس جيوكهروبائي من الكشف عن التجاويف

• GرابعاTransfer Memory To PC من الذاكرة إلى الكمبيوترالبيانات نقل 
نقل البيانات من ذاكرة الهاز الداخلية (دونل الذاكرة) إل الكمبيوتر من أجل تليلها.

 المتطوربالمجسخامساG التمييز •
نقل نتائج القياس من ال 	س التطور إل الكمبيوتر مباشرةX من أجل التحليل العدن.

  نط التشغيل بنوع القياس الذي تريد أن تقوم به. عادةX يتم استخدام أناط التشغيل الختلفة الواحد تلو الخر أثناء القياساختياريتعلق 
ف حقل قياس معي وذلك من أجل الصول على أكب نسبة من العلومات عن التبة الوجودة فيه.

.7.1 ف الخطط الوجود ف الرسم Rover C IIتد هيكلية القوائم الكاملة لهاز 
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-مغنيتومترالمجس المغناطيسي 7.1

  ف مكان البحث. إنه نط بث بإنذار صوت فقط دون عرضالغناطيسية 1"مغنيتومت" يكنك البحث عن العادنعن طريق نط التشغيل 
صورة بيانية. 

 يكنك استخدام ال 	س الساسي الصغي كما يكنك أيضاX استخدام ال 	س التطور الكبي ف نط التشغيل هذا. باستخدام ال 	س التطور
 العال التحليل يكون العمق الذي تصل إليه أكب بكثي. ولكن يب أن تنتبه إل أنه سيتم عرض التلوثات العدنية الوجودة ف التبة بنسبة

كبية.

  من أجل تنشيط نط التشغيل. يظهر ف الشاشةOK" من القائمة الرئيسية. أنقر على زر مغنيتومتشغل الهاز واخت نط التشغيل "
 منشط. بعد ذلك يب أل تسمع إنذاراX صوتياX.الغنيتومت" وهذا يعن أن Magnetometer Activeالب "

 على سبيل الثال الفولذ والكوبالت والنيكل. لذلك يكن أيضاX تديد معادن أو أجسام أخرى تتوي على آثار العادن السابقة الذكر. الغناطيسيةتعد من العادن 1
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Xس دائما	س. يب أن يكون ال 	يكنك الن أن تتحرك إل المام أو إل اللف وإل اليمن واليسر ولكنه يب أن تتجنب تدوير ال  
موجهاX إل السفل ول يوز تدوير ال 	س حول موره.

 نذاراX صوتياX فمن التمل أنك تقف فوق جسم معدن. غالباX ما تستطيع استخدام نط التشغيل هذا للكشف عن الجسامإعندما تسمع 
الصغية الوجودة على سطح الرض. وتعد من هذه الجسام السامي والباغي والسلك وأغطية الزجاجات وغيها من الجسام الشابة.

 استخدم نط التشغيل "مغنيتومت" من أجل التخلص من مثل هذه الجسام العدنية الصغية الوجودة ف مكان البحث. كلما قل عدد
 " (السحGround Scanالجسام العدنية الصغية الوجودة على سطح الرض كلما تسنت نتيجة قياس العمق ف نط التشغيل "

 الرضي). بالطبع يكنك أيضاX الكشف عن الجسام العدنية الكبية الجم. القاعدة السارية عموماX هي: كلما زاد حجم السم كلما
كان العمق الوجود فيه السم أكب.

Xاستخدام نط التشغيل "مغنيتومت" من أجل البحث عن الجسام العروف وجودها أثناء الفريات. إذا كنت قد قمت مسبقا Xيكنك أيضا 
 بفر حفرة عميقة ول تتذكر موقع السم بالضبط استخدم نط التشغيل "مغنيتومت" من أجل إعادة إياد موقع السم بشكل سريع و

فعال.

. أو من أجل إناء نط التشغيل "مغنيتومت" والرجوع إل القائمة الرئيسية اضغط على أحد الزرار الؤشرة 

المسح الرضي7.2

 يكêنÂكé نط التشغيل "السح الرضي" من تسجيل قيم بيانية لي مساحة (مهما كانت أبعادها) وتليل هذه القيم بواسطة الكمبيوتر.
يكنك استخدام ال 	س الساسي للقياس كما يكنك أيضاX استخدام ال 	س التطور .

  من أجلOK. أنقر على زر  وشغل الهاز واخت نط التشغيل "السح الرضي" من القائمة الرئيسية باستخدام الزرار الؤشرة 
  ويتوافر فيه اليارات)Impulse Modeتنشيط نط التشغيل. يكنك الن ضبط ثلث معايي متلفة. العيار الول هو نط النبض (

التالية: 
•Automatic

.يتم تسجيل البيانات الواحدة تلو الخرى بدون توقف.
•Manual

يتم تسجيل كل قيمة منفردة على حدة وذلك فقط بعد أن تضغط على الفتاح البدء.

 . وتوجد إمكانيات الختيار الت يتم تسجيلها على كل مسار مسح )Impulsesالعيار الثان الذي يكن ضبطه هو عدد نقاط القياس (
التالية: 

•Auto
 ل يتم تديد عدد نقاط القياس الت يتألف منها مسار القياس إل أثناء القياس. يب أن تضغط على مفتاح البدء مرة أخرى ف ناية
 مسار القياس الول من أجل حفظ عدد نقاط القياس الستخدمة على السار الول. سيتم استخدام هذا العدد على مسارات القياس

التالية بشكل أوتوماتيكي. مبدأX من مسار القياس الثان سيتوقف الهاز من تلقاء نفسه عند الوصول إل عدد نقاط القياس الدد 
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 " (أوتوماتيكي) ل يكنك نقل البيانات مباشرةX إل الكمبيوتر. يكنك حفظ البيانات القياس ف ذاكرة الهازAuto.عندما تتار "
الداخلية لنه ل يتم بعد تديد طول مسار القياس بشكل دقيق.

•10 ,20 ,... ,200
 يتألف كل مسار قياس من العدد الدد من نقاط القياس الذي ت اختياره. ف ناية كل مسار قياس سيتوقف الهاز من تلقاء نفسه عند

الوصول إل العدد الدد من نقاط القياس .

) يوجد ف هذا الال اليارات التالية:Transfer ModeأخياX يب اختيار طريقة نقل البيانات (
•Memory

يتم حفظ البيانات السجلة ف ذاكرة الهاز الداخلية فقط. بعد إتام القياس يب نقلها إل الكمبيوتر عن طريق نط التشغيل "
Transfer Memory To PCيكن حفظ نتائج قياس واحد فقط ف ذاكرة الهاز. عندما يتم تسجيل قياس جديد ف ذاكرة ." 

الهاز يتم حذف نتائج القياس السابقة دون إمكانية إعادتا.

الكمبيوتر•
 يتم نقل البيانات مباشرةX إل جهاز الكمبيوتر. لعمل ذلك يتم إقامة التصال بالكمبيوتر عن طريق البلوتوث وذلك قبل البدء بالقياس. ل

" لضبط عدد النبضات. Auto" عندما ت اختيار "Computerبتوافر اليار"

  بشكل مستمر رقمالشاشةبعد ضبط كل العايي يكون الهاز جاهزاX للبدء ف مسار القياس الول. مبدأX من هذه اللحظة سيظهر على 

مسار السح الراهن وعدد النبضات على كل مسار مسح .

  نقطة قياس. ينتظر20 أنه يبدأ مسار القياس الول ولكن ل يتم أداء النبض بعد. يتم بالمل تسجل الشاشة ف 7.4ترى ف الرسم 
الهاز حت الضغط على مفتاح البدء من أجل البدء ف القياس.

لعمل ذلك اذهب إل نقطة بدء مسار القياس الول واضغط على مفتاح البدء.

a( نبض الف حال اختيارك نطImpulse Modeأوتوماتيكي"  ")Automatic(.اذهب بطى بطيئة حت ناية مسار القياس ، 
  يب أن تضغط على مفتاحف غي هذه الالةإذا كنت قد حددت عدد النبضات من قبل فسيتوفق الهاز من تلقاء نفسه. 
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 البدء عند وصولك إل ناية مسار القياس الول. اذهب الن إل مكان بدء مسار القياس التال واضغط على مفتاح البدء من

جديد. سيتوقف الهاز من تلقاء نفسه ف ناية مسار القياس.

b( ف حال اختيارك نط النبضImpulse Mode"يدوي"  )Manual(.اضغط على مفتاح البدء من أجل البدء ف القياس ، 
 با أنك قمت باختيار نط النبض اليدوي لذا يب أن تقوم بأداء كل نبض قياس يدوياX عن طريق الضغط على مفتاح البدء. ل

  قصية إل المام واضغط على مفتاح البدء من أجل تسجيل نقطةةيتم تسجيل النبضات بشكل أوتوماتيكي. تقدم خطو
 القياس الثانية. يتوقف الهاز ويب عليك أن تتقدم خطوة قصية أخرى إل المام وبعد ذلك يب أن تضغط على مفتاح

 البدء مرة أخرى. يب عليك أن تكرر هذه العملية حت الوصول إل ناية مسار القياس. إذا كنت قد حددت عدد النبضات
 من فبل فإن الهاز سيعطيك إشارة بذلك ف ناية مسار القياس. إذا ما حددت عدد النبضات من قبل يب أن تضغط على

  عند وصولك إل ناية مسار القياس الول. اذهب الن إل مكان بدء مسار القياس التال واضغط على مفتاحOKالفتاح 
 البدء من جديد. تقدم خطوة قصية إل المام وقم بتكرار عملية القياس كما فعلت ف السار الول. سيقوم الهاز من تلقاء

نفسه بإعطاء إشارة عند ناية مسار القياس.

 Groundقم بقياس كل مسارات القياس الخرى بنف 	س الطريقة حت تنته من قياس حقل القياس بأكمله. من أجل إناء نط التشغيل "
Scan (السح الرضي) والرجوع إل القائمة الرئيسية اضغط على أحد الزرار الؤشرة " أو .
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7.3Cavefinder

 " (الكاشف عن التجاويف) يكنك الكشف عن التجاويف كالكهوف والنفاق والخابئ الصنةCavefinderبوساطة نط التشغيل "
 تت الرض. يتم الكشف بطريقة جيوكهروبائية ولذلك يب ربط القطاب الربعة بالهاز ووضع القطاب ف الرض على مساحة

 . يب أن تنتبه إل تديد السلك بشكلمقاب 	س لوصل لقطاب - أو مربع إذا كان ذلك مكناX. تتواجد ف الهاز أربعة مستطيلشكلها 

صحيح عندما تقوم بوصل القطاب.

  السلك الصفراء. ضع القطاب ف التبة وحدد منطقة على شكل مربع ث اربط السلك7.6من أجل التوضيح استخدمنا ف الرسم 
  وضع السلك الوجود ف العلى على7.6بالهاز.عمل لفعل ذلك ضع الهاز على الرض ف وسط حقل القياس كما تراه ف الرسم 

 الطرف اليسر أل القب 	س الوجود ف العلى على الطرف اليسر. ويب وضع السلك الوجود ف السفل على الطرف اليسر ف القب 	س
الوجود ف السفل على الطرف اليسر. تابع وصل السلك حت تكون كل السلك موصولة بالهاز.

 " سيتم حذف محتوى ذاكرة الجهاز الداخلية انتبه إذاG إلى أن تقومCavefinderعندما تقوم بالقياس في نمط التشغيل "
".Transfer Memory To PCبنقل البيانات الموجودة إلى الكمبيوتر وذلك باستخدام نمط التشغيل "

  منOK. أنقر على زر  و" من القائمة الرئيسية باستخدام الزرار الؤشرة Cavefinderشغل الن الهاز واخت نط التشغيل "
  وذلك يعن أن الهاز يقوم بالسح."Scanning ...Please waitالتال "!الب الشاشة  على النأجل تنشيط نط التشغيل. سيظهر 

وعليك النتظار.
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بعد دقيقة تقريباX سيظهر أحد البين التاليي على شاشة الهاز:
•Cave = No

  من أجل الرجوع oder ل يتم الكشف عن تويف ول يكن التحليل البيان عن طريق الكمبيوتر. أنقر على أحد الزرار الؤشرة 
إل القائمة الرئيسية.

•Cave = Yes, OK = Transfer
 ت الكشف عن شذوذ يدل إل وجود تويف. ت حفظ البيانات السجلة ف ذاكرة الهاز الداخلية. من أجل التأكد من البيانات يكن

 ". أثناء ضبط البنامج منVisualizer 3D كل الطوات لضبط برنامج العرض الثلثي البعاد "7.7نقلها إل الكمبيوتر. ترى ف الرسم 
  من أجل الضبط الصحيح لنفذ"Geo-electrical scan - electrodes"أجل استقبال البيانات انتبه إل اختيار نط التشغيل 

COM-Port 15") ف الصفحة نقل البيانات عن طريق البلوتوث ("2 الرجاء قراءة الفصل!
 .OK بعد ضبط كل العايي بشكل صحيح أنقر على زر 

  من أجل الرجوع إل القائمة الرئيسية. لكن إذا قررت فيما بعد أو إذا كنت ل تريد نقل البيانات اضغط على أحد الزرار الؤشرة 
"! Transfer Memory To PCنقل البيانات إل الكمبيوتر استخدم نط التشغيل "

 ف القياس الول يب أن تدد حقل قياس واسع من أجل أن تعرف فيما إذا كان يتواجد تويف ف التبة. من أجل تديد موقع
التجويف بدقة (إن كان موجوداX) قم بتقسيم حقل القياس إل أربعة أقسام أصغر ث قم بالقياس ف كل قسم.

يكنك تكرار عملية التقسيم هذه حت تديد موقع التجويف. 

  طريقة تديد موقع التجاويف الت قمنا بشرحها أعله. أولX يب أن تقوم بالقياس ف النطقة السوداء الكبية.7.8ترى ف الرسم 
  القل إل أربعة أقسام أصغر وقم بالقياس ف هذه الزاء اللونة باللونبتقسيم ث قم "Cave = Yes" الهاز البشاشة على وسيظهر

". ف باقي القسام يظهر الب الين فقط ف القسم الوجود ف أعلى القل على الطرف "Cave = Yes"الحر ف الرسم. يظهر الب 
Cave = No" مرة أخرى وتديد موقع وحجم التجويف بشكلالين يكنك الن تقسيم القسم الوجود ف أعلى القل على الطرف  

أدق.
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بعد نقل نتائج قياس التجويف الذي ت الكشف عنه يب عليك النتباه إل ما يلي:

 إن الصورة البيانية ترمز فقط إل موصلية أو بالحرى مقاومة التبة الت ت القياس فيها. فهي ل تعرض فيها شكل أو حجم•
التجويف. من أجل ذلك يب عليك تقسيم القل كما خو مشروح أعله إل أقسام أصغر والقيام بقياسات تفصلية.

 ف الصورة البيانية يرمز اللون الحر إل موصلية عالية (مقاومة منخفضة) واللون الزرق إل موصلية منخفضة (مقاومة عالية).•
ل يكن الستنتاج منها بوجود العادن أو أجسام أخرى.

 تعتب الصورة البيانية وسيلة للتأكد من نتيجة القياس فقط. كلما زاد اللون الزرق ف الصورة البيانية كلما زاد احتمال وجود•
تويف.

 عادةX ما تكون الصور البيانية متشابة على الرغم من تغي قيم القياس. وسبب هذا تشابه هو أنه يتم فقط نقل الصور البيانية•
الت ت فحصها ف الهاز و تدل قيمها إل شذوذ. 

7.4Transfer Memory To PCنقل البيانات من الذاكرة إلى الكمبيوتر 

  يتم نقل البيانات من ذاكرة الهاز الداخلية إل الكمبيوتر. لذا يعتب من الضروري"Transfer Memory To PC"ف نط التشغيل 
 قبل ذلك وصل دونل البلوتوث بالكمبيوتر وإعداد البنامج الستخدم لستقبال البيانات. ل يكن البدء ف استخدام نط التشغيل هذا

إل بعد القيام بكل التعديلت اللزمة بشكل صحيح.

تجد المزيد من المعلومات حول ضبط إعداد البرنامج بشكل صحيح في دليل المستخدم الخاص بالبرنامج.
 " من القائمة الرئيسية . أنقر علىTransfer Memory To PC نط التشغيل " وشغل الهاز واخت باستخدام الزرار الؤشرة 

 . عندما يكون ..."Connecting To Computer" الهاز البشاشة من أجل تنشيط نط التشغيل. يظهر الن على OKزر 
 . اضغط على مفتاح البدء من أجل نقلالشاشة (اضغط مفتاح البدء) ف "Press Start"الهاز جاهزاX لنقل البيانات سيظهر الب

 Disconnecting From" الهاز الب شاشةالبيانات من ذاكرة الهاز الداخلية إل الكمبيوتر. بعد إتام نقل البيانات سيظهر ف 

Computer"...  التشغيل (فصل من الكمبيوتر...) بعد ذلك سيغلق نط "Transfer Memory To PCمن تلقاء نفسه وتظهر " 
القائمة الرئيسية على الشاشة.
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التمييز بالمجس المتطور7.5

 " ("التمييز بال 	س التطور") يكنك أن تقوم بالتمييز البسيط بي العادنSuper Sensor Discriminationف نط التشغيل "
 الغناطيسية والغي مغناطيسية. ل يتم عرض نط التشغيل هذا ف القائمة الرئيسية إل بعد وصل ال 	س التطور بالهاز. ل يكن القياس

 كيف يب عليك أن تسك ال 	س التطور أثناء القياس.7.9بال 	س الساسي. ترى ف الرسم 

 كما هو الال ف نط التشغيل "مغنيتومت" يب أن يكون ال 	س التطور دائماX موجه إل السفل وذلك بشكل عمودي . ل يب التلويح

به ول الدوران به.

 " (السح الرضي). يتم استخدامه منGround ScanعادةX يتم استخدام نط التشغيل هذا بعد القيام بقياس شامل ف نط التشغيل "
 " (السح الرضي)Ground Scanأجل التحليل الدقيق للجسم الذي ت الكشف عنه. عن طريق تليل نتائج القياس ف نط التشغيل "
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: وضعية ال 	س التطور أثناء القياس7.9 الرسم 

 : التمييز باستخدام ال 	س التطور.7.10الرسم 

ل تلوح بالمجس!!!
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 يكنك تديد موقع السم الذي تتوقع وجوده ف باطن الرض و هكذا تعرف ف أي منطقة من حقل القياس يب أن تقوم بالبحث
بال 	س التطور.

 ف نط التشغيل هذا يتم نقل البيانات مباشرةX إل الكمبيوتر. يب عليك أولX إعداد برنامج العرض الثلثي البعاد لستقبال البيانات.
 ". انتبه أثناء ضبط البنامج إل اختيار نطVisualizer 3D كل الطوات لضبط  برنامج العرض الثلثي البعاد "7.11ترى ف الرسم 

 (التمييز)."Discrimination"التشغيل 

  أنقر15") ف الصفحة نقل البيانات عن طريق البلوتوث ("2 ل بد من قراءة الفصل COM-Portمن أجل الضبط الصحيح لنفذ 
 بعد ضبط كل اليارات.OKعلى زر 

 بعد إعداد برنامج العرض لستقبال البيانات اذهب إل موقع قريب من السم الذي قمت بالكشف عنه وشغل الهاز. اخت باستخدام
  من أجل تنشيطOK" من القائمة الرئيسية. أنقر على زر Super Sensor Discrimination نط التشغيل " والزرار الؤشرة 
نط التشغيل.

 بعد إقامة التصال مع الكمبيوتر اضغط على مفتاح البدء من أجل البدء ف نقل البيانات. حرك ال 	س ببطء من طرف السم إل طرفه
 الخر ذهاباX إياباX. انتبه إل أن تقوم بسح السم بشكل كامل. هذا يعن أن تتجاوز حدود السم قليلX عند السح. قم بإعادة العملية

عدة مرات حت تصل على إشارة واضحة للجسم. يوجد ثلث أنواع من الشارات يكن من خللا معرفة خصائص السم. 
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" Super Sensor Discrimination: ضبط برنامج العرض الثلثي البعاد ف نط التشغيل "7.11الرسم 

: إشارة جسم معدن مغناطيسي7.12الرسم 

المعادن المغناطيسية الحديدية

تتميز المعادن المغناطيسية بإشارة موجبة 
سالبة.
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  إشارة ميزة لسم معدن مغناطيسي حديدي كالديد مثلX. تتوي هذه الشارة على تذبذب موجب (أحر) وآخر7.12ترى ف الرسم 
 سالب (أزرق). عند النظر بشكل دقيق إل الصورة ترى حت إشارتي مغناطيسيتي. تبدأ الول بالتذبذب الوجب وتبدأ الثانية بالتذبذب

 السالب. إن تسلسل هاتي الذبذبتي  لي 	س مهماX لنه يتعلق باتاه حركة ال 	س التطور. عندما ترك ال 	س من طرف إل طرف آخر
سيتغي اتاه التذبذبات باستمرار.

حرك ال 	س ببطء وبشكل منتظم فوق السم حت تصبح الشارة واضحة.

  إشارة مادة غي مغناطيسية يكن أن تعرف بسهولة أنه يوجد فقط تذبذب موجب (أحر). بالضافة إل ذلك ترى7.13ترى ف الرسم 
 سناX صغياX ف قمة هذا التذبذب ويعد ذلك السن من الصائص الميزة للمعادن الثمينة. يتعلق تسلسل السن والتذبذب أيضاX باتاه حركة

ال 	س.

  آخر الشارات الميزة. هي إشارة كل الجسام والياكل الغي معدنية. يكن أن يكون ذلك السم أو اليكل تويفا7.14Xترى ف الرسم 
أو نفقاX أو أنابيب وصناديق بلستيكية مدفونة. يكن أن تعرف بسهولة أنه يوجد فقط تذبذب سالب (أزرق).

 " (التمييز بال 	س التطور) والرجوع إل القائمة الرئيسية اضغط علىSuper Sensor Discriminationمن أجل إناء نط التشغيل "
. أو أحد الزرار الؤشرة 
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: إشارة جسم معدن غي مغناطيسي7.13الرسم 

المعادن الغير مغناطيسية

تتميز المعادن الغير مغناطيسية بإشارة موجبة 
فقط.

: إشارة جسم غي معدن7.14الرسم 

الجسام الغير معدنية

تتميز جميع الجسام الغير معدنية بإشارة 
سالبة.
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   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. أبدأ 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 ووفقاX لنمط التشغيل الختار يتم

نقلها مباشرةX إل الكمبيوتر أو حفظها ف ذاكرة الهاز الداخلية .

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

  كل المكانيات الربعة للبدء ف القياس ومسار القياس الول التابع لا. يكنك أن تتار نقطة البدء بالقياس حسب8.1ترى ف الرسم 
شكل سطح الرض الذي تقي 	س فيها.

 " (بشكل متوازي). ويكن اختيار عددParallel" (بشكل متعرج) أو "Zig-Zagيكن السي على مسارات القياس بنمطي السح "
النبضات (نقاط القياس) الت يتم تسجيلها على كل مسار مسح و يتعلق هذا العدد بساحة حقل السح (طول مسار القياس).

Scan Mode- نمط المسح الضوئي 8.1.1

:Rover C II للسي أثناء السح لهاز أساسيتيتوجد طريقتي 

Zig-Zag(بشكل متعرج)•
 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 نف 	س 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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 :نقاط البدء لقل القياس8.1الرسم
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بدء مسار القياس الول

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

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

  عليك السيويب) " (التعرج) أيضاX 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. إذاX يب

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

  السح ثابتة على أنه يكن أن تتلف من حقل قياس لخر. كلما صغرت الجسام الت تريد الكشفمساراتيب أن تكون السافة بي 
 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 عدد النبضات على مسار القياس8.1.2

 ) الذي يتم فيه تديدAuto على مسار القياس قبل البدء ف القياس أو يكن استخدام النمط الوتوماتيكي (النبضاتيكن اختيار عدد 
عدد نقاط القياس ف ناية مسار القياس الول.

عند اختيار عدد نقاط القياس قبل بداية القياس يتوقف الهاز عند الوصول إل العدد الدد وينتظر بدء القياس على السار التال.

 ف النمط الوتوماتيكي يب عليك إيقاف الهاز عند الوصول إل ناية مسار القياس الول وذلك بالضغط على الزر الاص لذلك. يتم
  من مسار القياس الثان سيتوقف الهاز من تلقاء نفسهبدءاXحفظ هذا العدد ف الهاز وسيعمل الهاز بذا العدد ف النمط الثابت. 

عند الوصول إل العدد الدد.

  احفظ عدد النبضات المسجل على كل مسار قياس . يجب عليك إدخال هذا الرقم فيما بعد إلى برنامج التحليل في
الكمبيوتر وذلك من أجل استقبال نتائج القياس من الجهاز بشكل صحيح.

 ل توجد قاعدة ثابتة لختيار عدد النبضات على مسار القياس بشكل صحيح. توجد عوامل متلفة تؤثر ف تديد عدد النبضات
الناسب. من بينها:
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طول حقل القياس •

وحجم السم الذي تريد الكشف عنه.•

  سم. كلما قلت السافة بي نبضتي كلما زادت دقة الصورة البيانية. عندما تبحث عن20 و15السافة اليدة بي نبضتي تبلغ بي 
أجسام صغية يب عليك أن تدد مسافة قليلة وعندما تبحث عن أجسام كبية يكن أن تكون السافة بي نبضتي أكب.

 كيف تؤثر السافة بي النبضات أو عدد النبضات على مسار القياس ف الجسام الختلفة.8.3ترى ف الرسم 

  الفرق بي نبضات قليلة (على اليسار) ونبضات أكثر (على اليمي) على مسار قياس بنف 	س الطول. تظهر ف الصورة8.4ترى ف الرسم 
اليسرى تفاصيل أكثر وتتحسن رؤية الجسام الصغية فيها.

 ننصحك بأن تقوم بالقياس أكثر من مرة واحدة وأن تتار أعداد نبضات متلفة لكل قياس. يكنك مثلX 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 نسبياX وبعد ذلك يكنك القياس الدقيق على بعض الجزاء من حقل القياس الت تتوقع فيها وجود الجسام
الت تريد الكشف عنها.

إل جانب تديد عدد النبضات توجد أهية كبية لسرعة السي أثناء القياس. يب أن يتم القياس على كل مسار بنف 	س السرعة.
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 ماذا يدث عندما يتم القياس على كل مسار قياس بسرعة متلفة.8.5ترى ف الرسم 

 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 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 دائماX 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 مناسباX 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 معقولX؟ هل يوجد دلئل تاريية تثبت توقعاتك؟•
 كيف هي نوعية التبة؟ هل يكن القياس فيها بشكل معقول؟ هل البحث ف هذا الكان مسموحاX من الناحية القانونية (أراضي

خاصة على سبيل الثال)؟

 قم بأول قياس ف منطقة غي معروفة وكبية بشكل كافº 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 قريباX من شكل الكعب.
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  من أجل الصول على نتائج دقيقة من حيث العمق يب أن يتواجد السم العاين ف وسط الصورة ويب أن يكون ماط بقي�م•
 عادية. عندما يتواجد السم على هامش الصورة ويظهر فقط جزئياX 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 الحقيقية ل يتغير موقعها في 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 في نفس الحقل

توجيه المجس8.2.1

 سم من سطح الرض.15 و10يب أن ل تتغي السافة بي ال 	س والرض. السافة القياسية أثناء القياس تتاوح 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 مثلX بسافة 

تتجنب تريك ال 	س إل العلى أو إل السفل.

 " ل يتغي اتاه ال 	س لنك تشي دائماX إل نف 	س التاه أثناء القياس.Parallelيعد توجيه ال 	س من العوامل الهمة. ف نط السح "
 " يب أن ل يتغي اتاه ال 	س. هذا يعن أنه يب أل تستدير مع الهاز وال 	س عند نايةZig-Zagكذلك عندما تقي 	س بنمط السح "

 مسار القياس .بل يب عليك أن تسي  إل الوراء وتتابع القياس. إذا ل تقم بالقياس يهذه الطريقة سيتواجد ف الصورة البيانية الت تتكون
على أساس قياسك خطوط حراء وزرقاء.

8.2.2"Parallel" أو "Zig-Zag؟"

  مناسبي للمستخدمي التمرسي. ولكن يكن القول أنك تصل على صور بيانية أفضل بالنمطRover C IIإن نطي السح مع جهاز 
"Parallel.س التاه ولنه يكنك تنسيق سرعة السي بشكل أفضل	إل نف  Xلنك تشي أثناء القياس دائما "

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

نمط يدوي أو أوتوماتيكي للنبض؟8.2.3

 يكن القياس ف الساحات الكبية بالنمط الوتوماتيكي. ننصح باستخدام النمط اليدوي عند القياس ف الماكن الوعرة أو عندما يب
.Xجدا Xأن يكون القياس دقيقا
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 يكون استخدام النمط اليدوي مناسباX ف الناطق الت يكون السي فيها صعباX وهي على سيبل الثال منحدرات البال والناطق ذات سطح
 الرض الزلقة أو على أراضي تنمو فيها نباتات كثيفة. ف هذا النمط يتوفر للمرء الوقت اللزم لتوجيه ال 	س وتسجيل نتيجة القياس لنه

.Xبذه الطريقة يكنك القياس الدقيق ف أماكن قمت بوضع علمة عليها سابقا .Xيتم أداء كل نبضة يدويا

نصائح من مدربينا8.2.4

Xتضغط على نفسك كثيا Xأثناء القياس. عندما تكون متوترا Xعندما تقوم بالقياس يب أن تنتبه إل بعض المور. حاول أن تكون مستخيا 
حت تري القياس بشكل صحيح. هذا يؤدي غالباX إل ارتكاب الخطاء.

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

 الدفونة حديثاX 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 عادةX 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 التبة. 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 تقريباX. ابدأ تدريبك ف مثل هذه الماكن عندما تريد أن تتعرف على الهاز

بنفسك.

 يكنك أيضاX 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 ت́يز  الجسام من الشارات الاطئة بشكل صحيح. 

•Xفيبدؤون فورا .Xل 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 نادراX ما تكون نتيجته النتيجة النهائية الثالية. حت

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

 تعتب التمعدنات ف التبة 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 التبة يكن أن تفف هذه التبة◦
 الشارات. من خلل لون التبة يكن أن تعرف فيما إذا كانت نسبة الديد فيها عالية أم ل. يتاوح لون الطي من رمادي

فاتح إل برتقال قات. عندما تكون التبة قاتة هذا يعن أنا تتوي على نسبة كبية من الديد.
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 الرمل يكون عادةX 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 جداX 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 أيضاX على التمعدنات.
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نشرح لك ف هذا الفصل إجراءات القياس خطوةX خطوة وذلك عن طريق بعض المثلة.
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القياس الوتوماتيكي في نمط القياس المتعرج9.1

  الطار الحر هو علمة حدود هذا القل. استخدمنا فRover C II حقل قياس نوذجي نريد القياس فيه بهاز 9.1ترى ف الرسم 
هذا الثال اليارات التالية:

•Impulse Mode: "Automatic"
نط أوتوماتيكي يتم فيه تسجيل القيم (نبضات) على مسار القياس بدون انقطاع

•Impulses: "Auto"
 القياس الول.مساريتم تديد النبضات بشكل أوتوماتيكي هذا يعن أنه يتم تديد عدد النبضات أثناء القياس على 

•Transfer Mode: "Memory"
 Transfer"حفظ بيانات القياس ف ذاكرة الهاز الداخلية. يب نقل البيانات إل الكمبيوتر بعد القياس وذلك باستخدام نط التشغيل 

Memory To PC".

•Scan Mode: "Zig-Zag"
 نط السح التعرج لن حقل القياس مستوي ويكن السي فيه بسهولة.ختيارت ا
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  . الب 	س ساعات الذن وشغلها من أجل أنمفتاح التشغيل والغلقف حقل القياس وشغل الهاز بالضغط على   اذهب إل نقطة البدء
الهاز قائمة لضبط الضاءة اللفية. اضغط على الفتاحشاشة تسمع النبضات  عن طريقها. يظهر على   OK من أجل تنشيط الضاءة 

 متاراX. اضغط مرة واحدة على الزر "Magnetometer" أوتوماتيكية. بعد ذلك ستظهر القائمة الرئيسية ويكون نط التشغيل الول
 .OK السح الرضي). وللموافقة على اختيار نط التشغيل اضغط على زر) "Ground Scan" من أجل اختيار نط التشغيل  الؤشر
 أوتوماتيكي) للموافقة على) "Automatic" والذي ت ضبطه من قبل على (Impulse Mode) تظهر الن قائمة اليارات لنمط النبض

.OK الختيار اضغط على زر

" اضغط مرتي على الزر الؤشر20العيار الساسي للنبضات هو " .(Impulses) يب عليك الن ضبط عدد النبضات   من أجل 
.OK للموافقة على الختيار اضغط على زر . "Auto" اختيار نط النبض الوتوماتيكي

 ذاكرة) للموافقة على الختيار اضغط مرة أخرى على) "Memory"" ت ضبطه على .(Transfer Mode) العيار الخي هو نط النقل
.OK زر

 تدل إشارة الستفهام "؟: ."?/Press Start, L:1, I:0" أصبح الهاز جاهزاX للقياس على مسار القياس الول. يظهر ف الشاشة الب
 إل أنه ل يتم تديد عدد النبضات لكل مسار قياس. عندما تضغط على مفتاح البدء سيتم تسجيل قيم القياس بالتوال. ستبعث
 السماعة الداخلية أو ساعات الذن ألنذارات الصوتية القصية أثناء القياس. يكن أن تنسق سرعتك على أساس هذه النذارات

 ف حقل القياس وضغط عند  الصوتية. اذهب بعد الضغط على مفتاح البدء ف مسار القياس الول بطوة بطيئة ومنتظمة إل النقطة
 وصولك إليها مرة ثانية على مفتاح البدء بيث ل تسمع أنذارات النبض. يكون الهاز ف حالة النتظار. يكنك الن أن ترى على

,Press Start"  عدد النبضات على مسار القياس الذي ت تديده بشكل أوتوماتيكي. يكن أن يظهر على سبيل الثال البالشاشة  
L:2, I:0/25"  نبضة25على الشاشة وهذا يعن أن عدد النبضات يبلغ .

 الت سرت با على) . الن اضغط على مفتاح البدء وسر بنف 	س السرعة اذهب بعد ذلك إل مكان بدء مسار القياس الثان (النقطة 
 ). ف هذه الرة ل يب عليك الضغط على مفتاح البدء. ف ناية مسار القياسحت ناية السار الثان (النقطة وذلك السار الول 

يتوقف الهاز من تلقاء نفسه عند الوصول إل العدد الدد على السار الول.

 قم بالقياس على مسارات القياس الباقية حت إتام القياس لقل القياس ف نط السح "التعرج". عند الوصول إل ناية مسار القياس
 من أجل إناء القياس والرجوع إل القائمة الرئيسية. أو الخي اضغط على أحد الزرار الؤشرة 

 " (المسح الرضي) يجب أن تحفظ عدد النبضات لكل مسار قياس.Ground Scanقبل أن تترك نمط التشغيل "
يجب إدخال هذا الرقم في برنامج التحليل قبل نقل البيانات إلى الكمبيوتر.

تتواجد الن كل البيانات السجلة ف الذاكرة الداخلية للجهاز ومن أجل تليلها يب نقلها إل الكمبيوتر .
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نقل مضمون الذاكرة الداخلية إلى الكمبيوتر.9.2

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

Visualizer 3D.القدم مع الهاز "

"Visualizer 3Dإعداد برنامج "9.2.1

  البلوتوث ف مقب 	س يودونل" لستقبال البيانات. ضع Visualizer 3Dقبل نقل البيانات الناتة عن القياس يب عليك إعداد برنامج "
".Visualizer 3Dإس ب فارغ على الكمبيوتر وافتح برنامج "

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

"Rover C IIاخت من قائمة الجهزة الهاز "

نقل ("2 الوصول بدونل البلوتوث. الرجاء قراءة الفصل COM-Portاخت "بلوتوث" لنقل البيانات ويب عليك أن تتار منفذ 
 COM-Port. إذا كنت تستخدم الكمبيوتر المول القدم مع الهاز تد رقم منفذ 15") ف الصفحة البيانات عن طريق البلوتوث

على اللصيقة الوجودة على الكمبيوتر.

 " و أكتب عدد نقاط السح لكل مسار قياس ف القل "عدد النبضات على كل مسار مسح". فGround Scanاخت نط التشغيل "
 " نبضة. بقي الن فقط اختيار نط السح من أجل أن يكون بإمكان الكمبيوتر تركيب البيانات بشكل صحيح.25مثالنا استخدمنا "
."OK"" ث أنقر على Zig-Zagضع علمة على "

 ونقل البياناتالبلوتوثإقامة التصال مع 9.2.2

  والكمبيوتر. شغل الهازRover C II" يب عليك إقامة اتصال عن طريق البلوتوث بي جهاز Visualizer 3Dبعد إعداد برنامج "
  تقوم بتنشيط نطOK. باستخدام الفتاح  و" باستخدام الزرار الؤشرة Transfer Memory To PCواخت نط التشغيل "

 التشغيل الختار وبعد ذلك يب عليك النتظار حت إتام إقامة التصال بي الهاز والكمبيوتر. عند إقامة التصال بي الهاز
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  (انتبه إل كتابتها بالروف الكبية). الرجاء قراءة الفصلOKMوالكمبيوتر للمرة الول يب عليك إدخال كلمة مرور. كلمة الرور هي 
15") ف الصفحة نقل البيانات عن طريق البلوتوث ("2

 بعد إتام التصال بالبلوتوث بالشكل الصحيح يتحول لون رمز البلوتوث إل الخضر ويب عليك أن تضغط على مفتاح البدء ف
الهاز.

  من أجل إناء نقل إيقاف→ملف " أنقر الن على Visualizer 3Dالن يتم نقل جيع بيانات القياس وستظهر صورة بيانية ف برنامج "
البيانات.
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القياس اليدوي في النمط المتوازي9.3

 حقل القياس الذي قمنا بالقياس فيه ونريد القياس فيه مرة ثانية وذلك على أساس اليارات التالية:9.3ترى ف الرسم 

•Impulse Mode: "Manual"
 نط النبض اليدوي والذي يتم بوساطته تسجيل نتائج القياس (نبضات) ف كل مسار بشكل يدوي. يتوقف الهاز بعد كل نقطة قياس

وينتظر تدخل الستخدم. 

•Impulses: "30"
 نبضة وهذا العدد الصال لسار القياس الول للمسارات التالية.30يبلغ عدد النبضات الختار من قبل 

•Transfer Mode: "Computer"
نقل البيانات إل الكمبيوتر بشكل مباشر. للقيام بذلك يب إقامة التصال بالكمبيوتر عن طريق البلوتوث وذلك قبل البدء بالقياس.

•Scan Mode: "Parallel"
" مع أن حقل القياس مستوي ويكن السي فيه بسهولة.Parallelختيار نط السح التوازي "ات 

 "Visualizer 3Dبا أنه يتم أثناء القياس نقل البيانات الناتة عن القياس مباشرةX إل الكمبيوتر يب عليك أولX إعداد برنامج "
لستقبال البيانات.
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"Visualizer 3Dإعداد برنامج "9.3.1

".Visualizer 3Dضع دونل البلوتوث ف مقب 	س يو إس ب فارغ على الكمبيوتر وافتح برنامج "

   وقم بتعديل كل اليارات حسب اليارات الختارة للقياس الخطط له.→م�����لف  ج�����ديد أنقر على البنامجبعد فتح 

"Rover C IIاخت من قائمة الجهزة الهاز "

نقل ("2 الوصول بدونل البلوتوث. الرجاء قراءة الفصل COM-Portاخت "بلوتوث" لنقل البيانات ويب عليك أن تتار منفذ 
 COM-Port. إذا كنت تستخدم الكمبيوتر المول القدم مع الهاز تد رقم منفذ 15") ف الصفحة البيانات عن طريق البلوتوث

على اللصيقة الوجودة على الكمبيوتر.

 " (السح الرضي) و أكتب ف القل "عدد النبضات على كل مسار مسح" عدد النقاط الذي تريدGround Scanاخت نط التشغيل "
 " نبضة. بقي الن فقط اختيار نط السح من أجل أن يكون بإمكان الكمبيوتر30أدائها على كل مسار القياس. ف مثالنا سنستخدم "
."OK"" ث أنقر على Parallelتركيب البيانات بشكل صحيح. ضع علمة على "

إقامة التصال مع البلوتوث9.3.2

 والكمبيوتر.Rover C II" يب عليك إقامة اتصال عن طريق البلوتوث بي جهاز Visualizer 3Dبعد إعداد برنامج "

 الهاز قائمة لضبط الضاءة اللفية. اضغط علىشاشة . يظهر على مفتاح التشغيل والغلقلفعل ذلك شغل الهاز عن طريق الضغط على 
 "Magnetometer من أجل تنشيط الضاءة الوتوماتيكية. بعد ذلك ستظهر القائمة الرئيسية ويكون نط التشغيل الول "OKالفتاح 

 " (السح الرضي). وللموافقة على اختيارGround Scan من أجل اختيار نط التشغيل "متاراX. اضغط مرة واحدة على الزر الؤشر 
) ت ضبطه على "Impulse Mode. تظهر الن قائمة اليارات لنمط النبض (OKنط التشغيل اضغط على زر 

Automatic (أوتوماتيكي) اضغط مرة واحدة على الزر الؤشر"" من أجل اختيار نط النبض اليدوي Manual . "علىللموافقة  
.OKالختيار اضغط على زر 
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  من" اضغط مرة واحدة على الزر الؤشر 20 "هو). العيار الساسي للنبضات Impulsesيب عليك الن ضبط عدد النبضات (
.OK". للموافقة على الختيار اضغط على زر 30أجل اختيار "

  من الؤشر الزر" (ذاكرة) اضغط مرة واحدة على Memory). ت ضبطه على ""Transfer Modeالعيار الخي هو نط النقل (
.OK" . للموافقة على الختيار اضغط مرة أخرى على زر Computerأجل اختيار "

  للمرة الولوالكمبيوتر. عند إقامة التصال بي الهاز  ..."Connecting To Computer"يظهر الن على شاشة الهاز الب
نقل البيانات عن ("2 (انتبه إل كتابتها بالروف الكبية). الرجاء قراءة الفصل OKMيب عليك إدخال كلمة مرور. كلمة الرور هي 

15") ف الصفحة طريق البلوتوث

 يتحول لون رمز البلوتوث إل الخضر ويكنك البدء ف القياس.صحيحبعد إتام التصال بالبلوتوث بشكل 

إجراء القياس9.3.3

  لقل القياس والب 	س ساعات الذن وشغلها من أجل أن تسمع النبضات عن طريقها. يظهر على الشاشة الباذهب إل نقطة البدء 
"Press Start, L:1, I:0/30".عندما تضغط على مفتاح البدء ستسمع صوت نبضة قصي .

  قصية إلة نبضة. تقدم خطو30 من نبضة الذي يدل إل أنه ت قياس أول "Press Start, L:1, I:0/30"يظهر على الشاشة الب 
  واضغط على مفتاح البدء مرة أخرى من أجل تسجيل نقطة القياس الثانية. ستبعث السماعة الداخلية أو ساعاتالمام باتاه النقطة 

 الذن مرة أخرى إنذاراX صوتياX قصياX . يب عليك أن تكرر هذه العملية حت تسمع إنذاراX صوتياX يدل إل ناية مسار القياس وحت ترى
."Press Start, L:2, I:0/30"ف الشاشة الب

 ) . اضغط على مفتاح البدء وقم بقياس مسار القياس الثان بنف 	س طريقةاذهب بعد ذلك إل مكان بدء مسار القياس الثان (النقطة 
 السار الول. قم بالقياس على مسارات القياس الباقية حت أتام القياس لقل القياس ف نط السح "التوازي". عند الوصول إل ناية

 من أجل إناء القياس والرجوع إل القائمة الرئيسية. أو مسار القياس الخي اضغط على أحد الزرار الؤشرة 

  مــن أجـل إيق��اف→مل��ف " أنقــر الن علــى Visualizer 3Dف نف 	س الوقت يتم نقل جيع بيانـات القيــاس وســتظهر صــورة بيانيــة ف برنامــج "
إناء نقل البيانات.
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