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ميكن تغري املعلومات و البيانات الواردة يف دليل املستخدم هذا من دون إعالن مسبق                . إن أمساء املنتجات ومواقع      
االنترنت وعناوين الربيد اإللكتروين املستخدمة كأمثلة يف هذا الدليل هي غري موجودة يف الواقع ما مل يذكر خالف                       

ذلك. أي تشابه بأمساء الشركات، املنظمات، املنتجات، مواقع اإلنترنت، عناوين الربيد اإللكتروين، الشعارات،                 
األشخاص، األماكن أو األحداث الواقعية هو مبحض الصدفة          .

إن االلتزام بتعليمات حقوق املؤلف السارية املفعول تقع دائماً على عاتق املستخدم وحده وهو مسؤول بنفسه                        
مسؤولية شخصية     . ال يسمح للمستخدم النسخ و      /أو التخزين أو النقل إىل نظام استقبال البيانات إال بعد إذن كتايب                 

OKM وتبقى حقوق املؤلف عند شركة       OKM Ortungstechnik GmbHصريح من قبل شركة     
Ortungstechnik GmbH     وذلك بغض النظر عن الطريقة املستخدمة         (أي بشكل إلكتروين أو ميكانيكي، عن .

طريق التصوير أو التسجيل   ). 

ال حيصل الزبون على أي حق من حقوق براءة االختراع، العالمات التجارية، حقوق املؤلف أو أي ملك آخر من                        
 من خالل حصوله على دليل املستخدم هذا ما عدى احلقوق           OKM Ortungstechnik GmbHأمالك شركة   

املمنوحة على أساس إذن كتايب      .

. كل احلقوق حمفوظة   .OKM Ortungstechnik GmbH 2010 - 2002حقوق الطبع   
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8 ا�����

1.1���ا	�

أيها الزبون احملترم، 

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

ـ   eXp 4000يعمل كاشف املعادن  ). ويستطيعالكهرومغناطيسية (قراءة اإلشارات  EMSR على أساس التكنولوجيا املسماة بطريقة ال
اجلهاز إىل جانب تعيني األجسام املعدنية الكشف عن اهلياكل الطبيعية كطبقات التربة والتجاويف ومستوى املياه اجلوفية وأجسام غري     

معدنية أخرى. ويناسب اجلهاز البحث عن القبور والكنوز وجتهيزات التزود باملياه     (مثالً األنابيب وقنوات مياه الصرف الصحي )
واخلزائن وإخل.

 قابل لتعيني األجسام املخفية ذات اهلياكل املختلفة ويقوم بتسجيل وحتليل النتائج دون ضرورة القيام باحلفريات  .eXp 4000إن اجلهاز 
ـ   باستخدامه السهل واملرن eXp 4000 تفيد خاصة يف املناطق اليت ال ميكن فيها احلفر أو الثقب . يتميز اجلهاز EMSRإن طريقة ال

وبالنتائج السريعة والقابلة للنسخ.

نضمن لك املراقبة املستمرة ملنتجاتنا من قبل فريقنا املؤلف من اخلرباء  . وإضافة إىل ذلك حياول خرباؤنا تطبيق املعارف اجلديدة على 
منتجاتنا وحتسني نوعيتها  .

وبطبيعة احلال ال ميكننا من خالل بيعك منتجاتنا أن نضمن لك االكتشافات أثناء حبثك  . فكما تعرف يتعلق تعيني األجسام واهلياكل 
املخبئة بعوامل خمتلفة. تعد من هذه العوامل أنواع التربة املختلفة ودرجة متعدن التربة وأيضاً حجم اجلسم بالنسبة لعمق اجلسم . وميكن
احنراف نتائج القياس بشكل شديد يف الترب ذات الرطوبة العالية والترب احملتوية على الرمال والطني وذات التوصيل الكهربائي العايل    
وذلك بغض النظر عن طراز أو ماركة اجلهاز . بشرائك منتجنا هذا حتصل على جهاز أثبت كفاءته باالستخدام املستمر كما هو احلال 

مع كل منتجاتنا. إذا كنت تريد أن تعرف كيف وأين مت استخدام أجهزتنا تفضل مبشاهدة موقعنا على اإلنترنت  .

إنه من املهم بالنسبة لنا أن نقوم بتسجيل منتجاتنا املتطورة كعالمات جتارية أو كاختراعات حممية  . حناول االستفادة من كل  
اإلمكانيات القانونية من أجل أن نضمن لك أكرب ضمان ممكن يف استخدام منتجاتنا .

. نقدم لك تدريباً خاصاً يف معملنا أوeXp 4000خذ وقتك لقراءة دليل املستخدم هذا وتعرف على كيفية استخدام اجلهاز الكاشف 
يف أي مكان تريده. للمزيد من املعلومات قم بزيارة موقعنا على اإلنترنت  .
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إر��دات ����1.2

 وملحقاته اقرأ هذه اإلرشادات بعناية ودقة. سنشرح فيها استخدام اجلهاز ونشري إىل األخطار املمكنة  .eXp 4000قبل تشغيل جهاز 

 وملحقاته خمصص لتعني األجسام واهلياكل املخبئة ولتسجيلها وحتليلها   . يتم العرض البصري لنتائج القياسeXp 4000إن اجلهاز 
املسجلة باستخدام املكونات املقدمة مع اجلهاز عن طريق برنامج خاص وذلك بعد نقل البيانات إىل الكمبيوتر . جيب االلتزام

باإلرشادات اإلضافية اخلاصة ذا الربنامج ولذلك الرجاء قراءة دليل املستخدم اخلاص بالربنامج بكل عناية أيضاً    .

�$#���ت "���1.2.1

 هو جهاز كهربائي وجيب استخدامه باحلذر والعناية املعتادة ملثل هذا النوع من األجهزة  . عدم االلتزام بإرشاداتeXp 4000إن جهاز 
األمان أو االستخدام ألغراض غري الغرض اخلاص هلذا اجلهاز ميكن أن يسفر عنه حلاق األضرار أو تدمري اجلهاز وامللحقات املتصلة به    .

عند فتح اجلهاز بشكل غري صحيح سوف يتلف اجلهاز   .

أ()�ر '��� ��&1.2.2�%

ال ينجم أي خطر على الصحة من اجلهاز عند استخدامه الصحيح . إن اإلشارات العالية التذبذب حسب البحوث العلمية املعاصرة غري   
ضارة للجسم اإلنساين بسبب طاقتها اخلفيفة .

ا	-�وف ا	���)�1.2.3

ال يسمح بتشغيل اجلهاز بعد نقله من حميط بارد إىل حميط أدفئ. إن املاء املتكثّف الذي ميكن أن ينتج عن تغير درجة احلرارة ميكن أن  
يتلف اجلهاز  . جيب أن تتجنب احلقول املغناطيسية القوية كتلك املوجودة بالقرب من املاكينات أو مكربات الصوت وأال تستخدم  

 م حوهلا .50جهاز الكشف عن املعادن بدائرة  

جيب إبعاد األجسام املعدنية كالعلب وأغطية الزجاجات واملسامري والرباغي أو غريها من األجسام املشاة املوجودة على سطح األرض    
ألا ميكن أن تسبب احنراف نتائج القياس  . جيب كذلك أن تبعد مفاتيحك وهاتفك اجلوال وجموهراتك واألجسام املغناطيسية أو 

املعدنية األخرى اليت حتملها معك عادة.

ا	�3ود �1	�2 ا	&��0�1/ 1.2.4

جيب أال يزيد اجلهد الكهربائي عن القيم املذكورة وال أن يقل عنها بشكل ملموس    . استخدم فقط جهاز الشحن والبطاريات املزودة
مع اجلهاز .

 فولط.220ال جيوز بأي حال من األحوال أن تصل اجلهاز بالشبكة العادية اليت تبلغ جهدها الكهربائي      
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أ�7 ا	�5��6ت1.2.5

ميكن أن تقع األخطاء يف نقل البيانات عندما  

جتاوز مدى وحدة البث•

يكون تزويد اجلهد الكهربائي للجهاز غري كافٍ •

تكون خطوط الوصل أطول من اللزوم •

تبث أجهزة كهربائية أخرى إشارات مزعجة أو  •

عند ظهور اإلزعاجات اجلوية كالعواصف    .•

ا	����5 وا	$%��� �1	��2ز1.3

ترى يف القائمة التالية ماذا جيب عليك أن تتجنبه:

دخول املاء إىل اجلهاز •

الترسبات القوية من األوساخ والغبار   •

الصدمات الشديدة•

احلقول املغناطيسية القوية •

تعرض اجلهاز للحرارة الشديدة ملدة طويلة •

عندما تريد تنظيف اجلهاز استخدم ممسحة جافة مصنوعة من مادة ناعمة  . من أجل جتنب األضرار جيب أن تستخدم احلقائب اخلاصة 
لنقل اجلهاز وملحقاته.

انتبه عند استخدام اجلهاز إىل أن تستخدم دائماً البطاريات املشحونة بشكل كامل  . و لشحن البطاريات جيب استخدام الشاحن  
املوجود مع اجلهاز.

ا�()�ر أ:%�ء ا	�����ت1.4

لألسف الشديد توجد الكثري من متروكات احلروب يف أراضينا  . عندما تستقبل إشارة معدنية على جهاز الكشف عن املعادن ال تبدأ  
باحلفر مباشرةً وبشكل عنيف . من جهة ميكن أن تتلف جسم نادر وقيم ال ميكن إصالحه فيما بعد ومن جهة أخرى ميكن أن ينفجر  

هذا اجلسم .

انتبه إىل لون التربة على سطح األرض. إن التربة احلمراء أو املائلة للحمرة تدل على آثار الصدأ . بالنسبة لألجسام املكتشفة جيب أن
تنتبه إىل شكلها. عندما تكشف عن أجسام مقوسة ومدورة جيب أن تكون حذراً    . وذلك خاصةً عندما ترى أو تشعر بوجود األزرار  

واحللقات يف هذا اجلسم . جيب احلذر أيضاً عندما تكشف عن الذخائر، الرصاصات، األلغام أو القذائف . أترك هذه األشياء يف مكاا،  
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ال تلمسها وال تأخذها معك   . يوجد أنواع خطرية جداً من أجهزة اإلشعال وميكن بسبب التآكل والصدأ  أن يتم اإلشعال بعد حركة  
خفيفة جداً . حىت اخلراطيش أو الذخائر الكبرية اليت تبدو غري مضرة ولكنها يف احلقيقة خطرية جداً   .

ميكن أن تتبلور املتفجرات على مدى السنني وتتحول إىل بلورات مثل بلورات السكر . عندما تحرك هذا اجلسم ميكن أن ينفجر بسبب 
االحتكاك بني البلورات. عندما تكتشف مثل هذه املتروكات جيب أن تضع عالمة يف مكان وجودها وخترب الشرطة ا   . يوجد دائماً 

خطر على املترتهني واألطفال والفالحني بسبب هذه األشياء  .
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تتعلم يف هذا الفصل كيف تقوم بتثبيت برنامج تشغيل اليو أس يب على الكمبيوتر. جيب تثبيت برامج التشغيل هذه من أجل نقل
البيانات من اجلهاز إىل الكمبيوتر. لفعل ذلك تابع التعليمات يف الفقرات اخلاصة املوجودة يف هذا الفصل  . 
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2.1  ��BC�	5-�م اWindows XP

 فقط. Windows XPختص التوضيحات يف هذه الفقرة نظام التشغيل   

2.1.1     ��BC�	أس 1/ @/ 5-�م ا ��	ا ��BC= D��5�1 ;�6<=Windows
XP

 بسيطة نسبياً. بعدما تقوم بوصل اجلهاز بالكمبيوتر افتحWindows XPإن عملية تثبيت برنامج تشغيل اليو أس يب يف نظام التشغيل   
.2.1اجلهاز وستظهر على شاشة الكمبيوتر اخلرب الذي تراه يف الرسم  

 احملتوي على2.2 ) سيظهر املربع املوجود يف الرسم  Service Pack 2 مع سرفيز باك تو ( Windows XPإذا كنت تستخدم 
" مث أنقرNo, not this time عن برامج تشغيل حديثة. ضع عالمة على  "Windows updateالسؤال فيما إذا كنت تريد أن تبحث 

.Nextعلى  

ال يظهر مربع احلوار هذا عند استخدام نسخة أخرى من نظام التشغيل هذا. 
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، اخلطوة األوىل Windows XP: تثبيت برنامج تشغيل اليو أس يب يف نظام التشغيل      2.2الرسم   

، اخلطوة األوىل Windows XP: تثبيت برنامج تشغيل اليو أس يب يف نظام التشغيل      2.1الرسم   
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.Continueمث أنقر على زر  " Choose Software from a list" . اختر 2.3تفتح بعد ذلك مربعات احلوار اليت تراها يف الرسم  

Next مث أنقر على "No search, select driver individually" ضع عالمة على  2.4 يف مربع احلوار التايل املوجود يف الرسم  

.Data Carrier الذي جيب أن ختتار منه ملف برنامج التشغيل . أنقر من أجل ذلك على 2.5 سيفتح مربع حوار املوجود يف الرسم   
 الذي يتوفر على القرص املضغوطOKM_LE.INF. مث إختر امللفSearchسيفتح مربع حوار آخر الذي جيب أن تنقر فيه على الزر   

 من أجل البدء يفOK و Next, Open أنقر بعد ذلك على األزرار   drivers\usb_cableاحملتوي على الربامج وذلك يف السجل \
تثبيت هذه امللفات  .
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، اخلطوة الثالثة.Windows XP: تثبيت برنامج تشغيل اليو أس يب يف نظام التشغيل      2.3الرسم 

، اخلطوة الرابعة Windows XP: تثبيت برنامج تشغيل اليو أس يب يف نظام التشغيل     2.4الرسم  
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 مت تثبيت برامج تشغيل اليو أس يب وميكنك 2.6بعد إاء تثبيت برامج التشغيل سيظهر على شاشة الكمبيوتر اخلرب املوجود يف الرسم     
نقل البيانات إىل الكمبيوتر.
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، اخلطوة السادسةWindows XP: تثبيت برنامج تشغيل اليو أس يب يف نظام التشغيل      2.6الرسم 

، اخلطوة اخلامسة  Windows XP: تثبيت برنامج تشغيل اليو أس يب يف نظام التشغيل       2.5الرسم 
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2.1.2    ��BC�	أس 1/ @/ 5-�م ا ��	ا ��BC= D��5�1 ف>?Windows
XP

< Start  .للقيام بذلك أنقر على Windows XP) يف device managerعندما تريد حذف برنامج التشغيل افتح إدارة األدوات  (

control panel  2.7 كما تراه يف الرسم

.System. أنقر هنا مرتني على الزر 2.8ستفتح مربع احلوار املوجود يف الرسم  

OKM Ortungstechnik GmbH

www.okmmetaldetectors.com

، اخلطوة األوىلWindows XP: حذف برنامج تشغيل اليو أس يب يف نظام التشغيل      2.7الرسم  

، اخلطوة الثانيةWindows XP: حذف برنامج تشغيل اليو أس يب يف نظام التشغيل        2.8الرسم  
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.device manager مث أنقر hardware. ضع عالمة على  2.9سيظهر على شاشة الكمبيوتر مربع احلوار املوجود يف الرسم 

 اسم جهازك. فيكون جهازكUSB-Controller جتد هنا حتت عنوان 2.10يظهر على الشاشة قائمة األجهزة اليت تراها يف الرسم   
 أو بنفس امسه."OKM Quick Link"مسجل حتت اسم  

Uninstallبنقرة على زر الفأرة األمين ستفتح قائمة وجيب عليك أن تنقر على 
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، اخلطوة الثالثةWindows XP: حذف برنامج تشغيل اليو أس يب يف نظام التشغيل     2.9الرسم 

، اخلطوة الرابعة   Windows XP: حذف برنامج تشغيل اليو أس يب يف نظام التشغيل        2.10الرسم 
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.من أجل البدء يف حذف برامج تشغيل اليو أس يب  OK  أنقر على زر 2.11تظهر بعد ذلك مربع احلوار املوجود يف الرسم 

مت اآلن حذف برامج تشغيل كلها . إن كان الزماً ميكنك اآلن القيام بتثبيت برامج التشغيل اليو أس يب من جديد .
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، اخلطوة اخلامسةWindows XP: حذف برنامج تشغيل اليو أس يب يف نظام التشغيل     2.11الرسم  
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2.2  ��BC�	5-�م اWindows Vista

 فقط. Windows Vistaختص التوضيحات يف هذه الفقرة نظام التشغيل   

2.2.1     ��BC�	أس 1/ @/ 5-�م ا ��	ا ��BC= D��5�1 ;�6<=Windows
Vista

 بسيطة نسبياً. بعدما قمت بوصل اجلهاز بالكمبيوتر افتحWindows Vistaإن تثبيت برنامج تشغيل اليو أس يب يف نظام التشغيل   
Locate and install driver. أنقر على  2.12اجلهاز وستظهر على شاشة الكمبيوتر اخلرب الذي تراه يف الرسم  

software(recommended(

Don't search online أنقر على  2.13 يف مربع احلوار التايل الذي تراه يف الرسم  
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، اخلطوة األوىلWindows Vista: تثبيت برنامج تشغيل اليو أس يب يف نظام التشغيل     2.12الرسم 

، اخلطوة الثانيةWindows Vista: تثبيت برنامج تشغيل اليو أس يب يف نظام التشغيل      2.13الرسم 
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 ضع القرص املضغوط احملتوي على برامج تشغيل اليو أس يب يف قارئ األقراص وأنقر   2.14حاملا ترى مربع احلوار املوجود يف الرسم   
 اآلن عن برامج التشغيل املناسبة وذلك بشكل تلقائي .Windows سيبحث Nextعلى الزر  

. من أجل إغالق هذا املربع  close  أنقر على زر2.15حاملا ينتهي التثبيت يظهر مربع احلوار املوجود يف الرسم  

 وتأكيداً لذلك سيظهر على شاشة الكمبيوتر اخلرب املوجود يف الرسم   Windows Vistaانتهى تثبيت برامج تشغيل اليو أس يب يف 
2.16.
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، اخلطوة اخلامسة Windows Vista: تثبيت برنامج تشغيل اليو أس يب يف نظام التشغيل        2.16الرسم  

الرابعة، اخلطوة   Windows Vista: تثبيت برنامج تشغيل اليو أس يب يف نظام التشغيل       2.15الرسم 

، اخلطوة الثالثة  Windows Vista: تثبيت برنامج تشغيل اليو أس يب يف نظام التشغيل       2.14الرسم 
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2.2.2     ��BC�	أس 1/ @/ 5-�م ا ��	ا ��BC= D��5�1 E��=
Windows Vista

deviceعندما جيب عليك حتديث برامج تشغيل اليو أس يب بسبب عدم جناح التثبيت على سبيل املثال افتح إدارة األدوات   (

manager ـ .Control Panel مث أنقر Start ضع عالمة على  Windows Vista) اخلاص ب

View hardware and. أنقر يف اجلزء األسفل على عمود التصفح األيسر على 2.18 يف مربع احلوار التايل الذي تراه يف الرسم  

devices
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، اخلطوة الثانيةWindows Vista: حتديث برنامج تشغيل اليو أس يب يف نظام التشغيل      2.18الرسم 

، اخلطوة األوىلWindows Vista: حتديث برنامج تشغيل اليو أس يب يف نظام التشغيل       2.17الرسم 
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 وسيكون له إشارة إنذار  other devices ) حتت عنوان 2.27) (أنظر الرسم   device managerستجد جهازك يف إدارة األدوات  (
Universalصفراء وذلك مثالً يف حالة عدم تثبيت برنامج تشغيل . إذا كنت قد قمت بتثبيت ناجح لربنامج التشغيل جتده حتت عنوان  

Serial Port Controllers  وختتلف تسمية اجلهاز حسب اجلهاز املوصول من جهاز إىل آخر    . اجلهاز املستخدم يف املثال التايل هو .
. أنقر على اجلهاز باستخدام  زر الفأرة األمين من أجل إظهار القائمة كما تراه يف الرسم .eXp 4000جهاز 

 مث ستظهر قائمة ميكنك أن ختتار منها البحث التلقائي أو البحث اليدوي   Update driver softwareاختر من القائمة الظاهرة 
)automatic or manual search.إختر البحث اليدوي (

OKM Ortungstechnik GmbH

www.okmmetaldetectors.com

، اخلطوة الثالثةWindows Vista: حتديث برنامج تشغيل اليو أس يب يف نظام التشغيل      2.19الرسم 

، اخلطوة الرابعة Windows Vista: حتديث برنامج تشغيل اليو أس يب يف نظام التشغيل     2.20الرسم 
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جيب عليك إدخال العنوان الصحيح ملكان احملفظة الذي مت تسجيل برامج تشغيل اليو أس يب فيه    . عادةً يكون هذا املكان هو القرص 
املضغوط أو غري حمفظة أخرى موجودة يف الكمبيوتر إذا قمت بترتيل برامج التشغيل من اإلنترنت. فليس من الضروري أن يكون

2.34 العنوان مطابق للعنوان املوجود يف الرسم  

 من أجل البدء يف التثبيت .Nextبعد إدخال العنوان الصحيح أنقر على  

ـ Close أنقر على زر 2.28 حاملا ينتهي التثبيت يظهر مربع احلوار املوجود يف الرسم    من أجل إغالق هذا املربع والرجوع إىل ال
Device Manager.
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، اخلطوة اخلامسة Windows Vista: حتديث برنامج تشغيل اليو أس يب يف نظام التشغيل     2.21الرسم 

، اخلطوة السادسة Windows Vista: حتديث برنامج تشغيل اليو أس يب يف نظام التشغيل      2.22الرسم  
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.2.17 كما تراه يف الرسم USB-Controller وحتت عنوان OKM Quick Linkيظهر اجلهاز حتت اسم  

مت تثبيت أو حتديث برامج التشغيل بشكل لصحيح وميكنك اآلن إغالق إدارة األدوات    .
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، اخلطوة السابعةWindows Vista: حتديث برنامج تشغيل اليو أس يب يف نظام التشغيل       2.23الرسم 
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2.2.3    ��BC�	أس 1/ @/ 5-�م ا ��	ا ��BC= D��5�1 ف>?Windows
Vista

 افتح إدارة األدوات كما شرحناه يف الفقرة السابقة  . Window Vistaعندما تريد حذف برامج تشغيل اليو أس يب يف نظام التشغيل 

 من القائمة الظاهرة فيما بعد .Uninstallميكن حذف أألجهزة املثبتة بنقرة عليه باستخدام الزر األمين للفأرة واختيار    

Delete the driver for this طريقة حذف برامج التشغيل بشكل تلقائي  . أنقر من أجل ذلك على "Windows Vista تتوافر يف  

device مث على الزر"OK.
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، اخلطوة األوىل Windows Vista: حذف برنامج تشغيل اليو أس يب يف نظام التشغيل      2.24الرسم  

، اخلطوة الثانية Windows Vista: حذف برنامج تشغيل اليو أس يب يف نظام التشغيل        2.25الرسم 
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2.3  ��BC�	5-�م اWindows 7

  فقط.Windows 7ختص التوضيحات يف هذه الفقرة نظام التشغيل   

2.3.1     ��BC�	أس 1/ @/ 5-�م ا ��	ا ��BC= D��5�1 ;�6<=Windows
7

 السابقة. اربط جهازك مبقبس يو أس Windows عن برامج Windows XPخيتلف تثبيت برنامج تشغيل اليو أس يب يف نظام التشغيل   
 اآلن تثبيت برامج التشغيل اخلاصةWindows 7يب فارغ على الكمبيوتر وانتبه إىل أن تكون كل األجهزة يف حالة التشغيل  . سيحاول 

2.19به ويظهر اخلرب املوجود يف الرسم 

 وذلك من أجل إخطارك بأنه مل ينجح تثبيت برامج تشغيل اليو أس يب   .2.20سيظهر بعد قليل اخلرب آخر تراه يف الرسم 
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، اخلطوة الثالثة Windows 7: تثبيت برنامج تشغيل اليو أس يب يف نظام التشغيل      2.28الرسم 

، اخلطوة الثانية  Windows 7: تثبيت برنامج تشغيل اليو أس يب يف نظام التشغيل       2.27الرسم 

، اخلطوة األوىل Windows 7: تثبيت برنامج تشغيل اليو أس يب يف نظام التشغيل        2.26الرسم 
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2.26كما تراه يف الرسمControl Panel من أجل فتح قائمة البدء واختر Windows 7أنقر على زر البدء لـ

Hardware and Sound. يف مربع احلوار هذا أنقر على  2.29سيفتح مربع احلوار املوجود يف الرسم  

Devices and Printers املوجود حتت عنوان Device Manager اختر 2.30يف مربع احلوار التايل الذي تراه يف الرسم    
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، اخلطوة الرابعة Windows 7: تثبيت برنامج تشغيل اليو أس يب يف نظام التشغيل      2.29الرسم 

، اخلطوة اخلامسةWindows 7: تثبيت برنامج تشغيل اليو أس يب يف نظام التشغيل     2.30الرسم  
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 وسيكون له إشارة إنذار  other devices ) حتت عنوان 2.27) (أنظر الرسم   device managerستجد جهازك يف إدارة األدوات  (
صفراء وذلك مثالً يف حالة عدم تثبيت برنامج تشغيل . وختتلف تسمية اجلهاز حسب اجلهاز املوصول من جهاز إىل آخر   . اجلهاز

. أنقر على اجلهاز باستخدام  زر الفأرة األمين من أجل إظهار القائمة كما تراه eXp 4000املستخدم يف املثال التايل اجلهاز هو جهاز  
يف الرسم.

 مث ستظهر قائمة ميكنك أن ختتار منها البحث التلقائي أو البحث اليدوي    (Update driver softwareاختر من القائمة الظاهرة 
automatic or manual search.إختر البحث اليدوي ..(

OKM Ortungstechnik GmbH

www.okmmetaldetectors.com

، اخلطوة السادسة  Windows 7: تثبيت برنامج تشغيل اليو أس يب يف نظام التشغيل       2.31الرسم 

، اخلطوة السابعة Windows 7: تثبيت برنامج تشغيل اليو أس يب يف نظام التشغيل        2.32الرسم 
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جيب عليك إدخال العنوان الصحيح ملكان احملفظة الذي مت تسجيل برامج تشغيل اليو أس يب فيه    . عادةً يكون هذا املكان هو القرص 
املضغوط أو غري حمفظة أخرى موجودة يف الكمبيوتر إذا قمت بترتيل برامج التشغيل من اإلنترنت. إذاً ليس من الضرورة أن يكون

2.31العنوان يطابق العنوان املوجود يف الرسم 

 من أجل البدء يف التثبيت .Nextبعد إدخال العنوان الصحيح أنقر على  

ـ  Close أنقر على زر 2.32حاملا ينتهي التثبيت يظهر مربع احلوار املوجود يف الرسم     من أجل إغالق هذا املربع والرجوع إىل ال
Device Manager.
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، اخلطوة الثامنةWindows 7: تثبيت برنامج تشغيل اليو أس يب يف نظام التشغيل     2.33الرسم  

، اخلطوة التاسعةWindows 7: تثبيت برنامج تشغيل اليو أس يب يف نظام التشغيل     2.34الرسم  
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ـ    كما تراه يف الرسمUSB-Controller وحتت عنوان  OKM Quick Link حتت اسم  Device Managerيظهر اجلهاز يف ال
2.33.

مت تثبيت أو حتديث برامج التشغيل بشكل لصحيح وميكنك اآلن إغالق إدارة األدوات    .
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، اخلطوة العاشرة Windows 7: تثبيت برنامج تشغيل اليو أس يب يف نظام التشغيل     2.35الرسم 
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2.3.2    ��BC�	أس 1/ @/ 5-�م ا ��	ا ��BC= D��5�1 ف>?Windows
7

 افتح إدارة األدوات كما شرحناه يف الفقرة السابقة   . Window 7عندما تريد حذف برامج تشغيل اليو أس يب يف نظام التشغيل 

.من القائمة الظاهرة فيما بعد  Uninstall ميكن حذف أألجهزة املثبتة بنقرة عليه باستخدام الزر األمين للفأرة واختيار    

Delete the driver for this" طريقة حذف برامج التشغيل بشكل تلقائي  . أنقر من أجل ذلك على Windows 7 تتوافر يف  
device" مث على الزر OK.
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، اخلطوة األوىل  Windows 7: حذف برنامج تشغيل اليو أس يب يف نظام التشغيل          2.36الرسم 

، اخلطوة الثانية Windows 7: حذف برنامج تشغيل اليو أس يب يف نظام التشغيل        2.37الرسم 



3 ا	��ا'��ت ا	�%��  

                                      E	�<	ا ���	ا  E	�<	ا ���	ا  E	�<	ا ���	ا  E	�<	ا ���	ا  E	�<	ا ���	ا  E	�<	ا ���	ا  E	�<	ا ���	ا  E	�<	ا ���	ا  E	�<	ا ���	ا

ا���ا$;�ت ا�;���     
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إن املواصفات الفنية التالية تعترب مواصفات متوسطة  . ميكن أن تظهر احنرافات خفيفة أثناء التشغيل .

3.1F&��	ة او?

 مم430x150x260................................................................... طول)x عرض xحجم اجلهاز   (ارتفاع 
 كغ تقريباً 3 .......................................................................................................الوزن 

VDC 9,1-14,4 واط على األكثر، 22 ......................................................................فولطية التشغيل:

IP 40 ........................................................................................................نوع احلماية

 ساعات تقريباً  3 ......................... درجة مئوية مئوي)25مدة التشغيل  (مع بطارية خارجية مشحونة كامالً ودرجة حرارة  
 درجة مئوية40 إىل 0 من .....................................................................دراجة احلرارة املناسبة للتشغيل 

، ملونTFT نقطة 640x480 بوصة، 6.4، قطر mcd 300إضاءة خلفية ...............................................الشاشة
INTEL i586 ميغاهريتز ، متوافق مع  800 معاجل ..................................................................الكمبيوتر

 ميغابايت RAM ..............................................................................256 ذاكرة الوصول العشوائي
 ميغابايت 256.........................................................................................ذاكرة حلفظ البيانات

مسعي وبصري....................................................................................طرق ارجتاع وحدة التحكم 
 درجة مئوية60حتت الصفر إىل 20من .........................................................دراجة احلرارة املناسبة للتخزين 

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

TCFX-01-A .......................................................................................................اس

5�� ا	�5��6ت3.2

 USBيو أس يب ................................................................................................التكنولوجيا 
)Baud(بوحدة القياس  19.200 سرعة نقل البيانات ........................................................نسبة النقل األكرب

3.3 �=��6�&#	 ��5ا	��ا'��ت ا	

املواصفات التالية تدعمك يف اختيار الكمبيوتر املناسب لتحليل البيانات . 

 جيجاهريتز على األقل 1،5 ..........................................................................................املعاجل 
 على األقل 4بسرعة قراءة ................................................................ CD-ROMقارئ األقراص املضغوطة  

 USBيو أس يب ......................................................................................وصلة (لنقل البيانات) 
 ميغابايت على األقل 50 .................................................................................مكان ختزين فارغ  

 ميغابايت 256على األقل  ..................................................................) RAMذاكرة الوصول العشوائي (
OpenGL ميغابايت متوافق مع 128على األقل .............................................................بطاقة عرض مرئي  

Windows XP, Windows Vista, Windows 7 ..............................................................نظام التشغيل
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4 �H��Cت ا	��2ز 

    I1ا�	ا ���	ا        I1ا�	ا ���	ا        I1ا�	ا ���	ا        I1ا�	ا ���	ا        I1ا�	ا ���	ا        I1ا�	ا ���	ا        I1ا�	ا ���	ا        I1ا�	ا ���	ا        I1ا�	ا ���	ا    

�M��Bت ا���1ز     



36 �M��Bت ا���1ز

. ميكن أن خيتلف عدد امللحقات املقدمة مع اجلهاز ألن  eXp 4000جتد يف القائمة التالية كل امللحقات العادية واإلضافية جلهاز  
امللحقات اإلضافية ليست مقدمة مع اجلهاز.

��3?
ا	����@�7   

ا	���3
ا	<ه��6

ا	���3 
ا������

1 1 1 ة 2F m� K"#Cام � ��� Fو

1 1 1 ��ت أذن ��g

1 1 1 ذراع ��W1 ا�+ادار ا����+ق �wرض  

1 2 1 0%�ر�9 &�ر��Q m� ��Qز ��6F و�#�ل � �;+      

1 1 1  �"�0 W1�25Kg�����Q ا�+ادار ا����+ق �wرض 0%�ل       

1 1 1   K"#د ا�����

1 1 1 د��� ا�����م 

2 1 1   ��4 �5��F

1 1 1 3"  D��4+0Visualizer 3D"

1 1 1 آ��0 9� أس 0.   

1 1 - �W1 ��%�ر 

1 1 - )W1�DDV � ����2 6�0 ا��!�دن   (4,�م ا�ـ 

1 - -  �"�0 W1�50Kg�����Q ا�+ادار ا����+ق �wرض 0%�ل       

1 - -  �"�0 W1�75Kg�����Q ا�+ادار ا����+ق �wرض 0%�ل       

1 - -  �"�0 W1�100Kg�����Q ا�+ادار ا����+ق �wرض 0%�ل       

1 - - �W1 &�ص �4w;�ق 

1 - - )FS-Thermoscanا���Y ا�#+اري  (

:  ا��!ات ا����� �m ا���1ز  1ا�1ول 
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5 =�آ�K ا	��2ز 

   M��N	ا ���	ا       M��N	ا ���	ا       M��N	ا ���	ا       M��N	ا ���	ا       M��N	ا ���	ا       M��N	ا ���	ا       M��N	ا ���	ا       M��N	ا ���	ا       M��N	ا ���	ا    

C+آ�N ا���1ز    

نشرح لك يف هذا الفصل كيف تقوم بتركيب اجلهاز وبتجهيزه للقياس .
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 إلجراء القياس جيب عليك أن تقوم ببعض اإلعدادات. لفعل ذلك تابع اخلطوات التالية .eXp 4000قبل أن تستخدم جهاز 

OKM Ortungstechnik GmbH

www.okmmetaldetectors.com

: تركيب اس   5.1 الرسم   

         O	ة ا�و�(N	ا

  .                     K"#ة ا��F�0 Pا���gا 9+C يEا� W1ا�� Nرآ
.             W5ا��� W;�0 �ً�/دا N9+آ W1أ9ً� آ�ن ا��

.                         a�? Fوا W1� ام��g9"�6 ا P4ا 9!�. أEه

: تركيب وحدة الطاقة     5.2 الرسم  

ا	N)�ة ا	>���5       

  .                    K"#ة ا��Fو b � ��Qن ا�5%�ر�9 ا���رzا Nرآ
                      N�Q .? ��ABا�� !0 ��Qا�5%�ر�9 ا���ر mX

.            {C+�g وا�} أو+g

� �} اzن ?���ABC a ا���1ز �u9+V 6 زر                         N19
.      ��ABا��

: تركيب مساعات األذن    5.3 الرسم   

ا	N)�ة ا	>�	>�       

��ت ا<ذن X+ور�9 �6 أ��g �Qع                     ��g ارات     إنE4إ 
.      ��C�:ا���1ز ا�

��ت أذن                   .��g 5!ً� ا����س �6 دونV {�"�9
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: تركيب مقود التحكم      5.4 الرسم  

ا	N)�ة ا	�ا�$1         

                          9+C Gإذا آ� K"#ة ا��Fو b � K"#د ا���ن ��zا Nرآ
9وي            . �"B0 ا����م �����0س





6  F&��	أدوات ا

    ا	��� ا	�Pدس      ا	��� ا	�Pدس      ا	��� ا	�Pدس      ا	��� ا	�Pدس      ا	��� ا	�Pدس      ا	��� ا	�Pدس      ا	��� ا	�Pدس      ا	��� ا	�Pدس      ا	��� ا	�Pدس  

  K"#أدوات ا��

تتعرف يف هذا الفصل على األدوات األساسية جلهاز القياس. سنشرح لك كل املقابس واملنافذ املوجودة يف اجلهاز .  



42 K"#أدوات ا��

ميكن عن طريق الشاشة مراقبة قوائم وحدة التحكم وتسجيل نتائج القياس .

 سم بواسطة قطعة الربط على الذراع . ااس العمودية مثل اس املتطور تمسك فقط25يتم تركيب ااس األفقية مثل اس بطول 
باليد.
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: وحدة حتكم مع وحدة التزود بالطاقة الكهروبائية واس         6.1الرسم 

��ت ا<ذن      ��g

      K"#ة ا��Fو

       ��Qا�5%�ر�9 ا���ر

ا��W1 ا���%�ر          

k%!� اC:�ل        
��"�0 W1�����Q ا�+ادار               F �"B0T+ف ا�ـ         

ا����+ق �wرض          

2Fام ا����        

      W1ذراع ا��
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6.1F&��	ة او?

 وحفظها.القياستعترب وحدة التحكم اجلزء املركزي للجهاز . .ميكن عن طريقها اختيار أمناط التشغيل و تسجيل نتائج  

ا	��R ا����/ 6.1.1

 الوجه األمامي للجهاز أدوات التحكم املوجودة فيه   .6.2ترى يف الرسم

ميكنك أن تشغل اجلهاز باستخدام زر التشغيل  . قبل تشغيل اجلهاز جيب عليك ربطه بالبطارية اخلارجية وتشغيلها .

ميكنك بزر البدء القيام ببدء عملية القياس وكذلك األداء اليدوي للنبضات كل واحدة على حدة وذلك يف منط التشغيل املناسب  . 

 ويسهل عملية القياس.مريح أكثرميكن ربط مقود التحكم باملقبس املخصص له . ميكن استخدامه لنفس وظائف زر البدء . ولكنه 

.OK. وللموافقة على اختيارك اضغط على زر   �و �ميكنك االختيار من قوائم اجلهاز عن طريق األزرار 
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 : وحدة التحكم، الوجه األمامي 6.2الرسم 

زر تشغيل الجهاز

زر البدء

 a�4   ا&���ر    
          u0ا��� ��ABا��

 a�4   ا&���ر    
ا����AB ا����.          

       a�4 a�B�C
      ��ABا��

مقبس

مقود التحكم

الشاشة

حزام نقل



44 K"#أدوات ا��

6.1.2 /�#N	ا R��	ا

 الوجه اخللفي للجهاز واملقابس املوجودة فيه .6.3ترى يف الرسم

مقبس التزود بالتيار تركّب فيه البطارية  . يركّب هنا التزويد بالتيار اخلارجي.

ـ   DDVعلى مقبس اس يتم تركيب أحد ااس املختلفة أو نظام ال

يتم تركيب مساعات األذن من أجل مساع إنذارات اجلهاز الصويت  .

ميكن عن طريق مقبس تركيب كابل اليو أس يب وصل اجلهاز بالكمبيوتر. ويلزم ذلك عندما تريد نقل البيانات إىل الكمبيوتر.
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 : وحدة التحكم، الوجه اخللفي   6.3الرسم 

مقبس 
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نشرح لك يف هذا الفصل أمناط التشغيل املختلفة هلذا اجلهاز  . سنشرح كل وظيفة على حدة يف فقرة خاصة ا وبكل التفاصيل .
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يتعلق اختيار منط التشغيل بنوع القياس الذي تريد أن تقوم به. يوجد على سبيل املثال أمناط خاصة للقياس األويل اإلعدادي و أمناط 
أخرى للتحليل الدقيق لنتائج القياس بوسيلة برنامج كمبيوتر خاص لذلك .

أمناط التشغيل التالية: eXp 4000تتوافر يف جهاز 

اس املغناطيسي (ماغنيطومتر )•
البحث باستخدام اس املغناطيسي املشتمل يف اجلهاز  

املسح األرضي•
البحث مع التحليل يف صورة بيانية وإمكانية حفظ نتائج القياس يف ذاكرة اجلهاز الداخلية   .

الكاشف عن املعادن •
 من أجل متييز املعادن.DDVتنشيط نظام الـ

التمييز•
فحص األجسام املكشوف عنها من أجل حتديد نسبة احلديد فيها  .

تفريغ الذاكرة•
حذف مجيع البيانات احملفوظة يف ذاكرة اجلهاز الداخلية    .

اخلروج•
إغالق اجلهاز والكمبيوتر املشتمل فيه.

 يتوافر منطي تشغيل إضافيني. ال يظهر هذين النمطني عند عدم eXp 4000 و تربطه جبهاز  FS-Thermoscanعندما تشتري اجلهاز  
 FS-Thermoscanوجود جهاز 

مقياس احلرارة•
 .FS-Thermoscanيفيد منط التشغيل هذا يف عرض وحتليل فروق درجات احلرارة اليت يتم قياسها باستخدام اجلهاز  

 احلرارياملسح•
ميكنك إنشاء صور حرارية تعرض فيها توزيع احلرارة يف حقل القياس .

•

 وذلك بشكل تلقائي . وهذا يفيد يشكل خاص FS-Thermoscanيتم تنشيط منطي التشغيل املذكورين بعد تركيب اجلهاز اإلضايف 
إثناء البحث عن التجاويف .

يتم اختيار منط التشغيل املناسب عن طريق قائمة الوظائف  .
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7.1(����(�%X��) /P�Z�%B�	ا M2�	ا

اختر يف القائمة الرئيسية منط تشغيل اس املغناطيسي من أجل فحص التربة مع النظر إىل جمال األرض املغناطيسي  . وميكنك أن ترى
يف الصورة التذبذبية اليت تعرض على الشاشة إذا ما كنت موجوداً فوق جسم معدين   .

سيتم Magnetometer. عندما توافق على اختيار النمط   DDVميكن استخدام منط التشغيل هذا مع كل ااس ما عدا نظام الـ
ضبط اس املغناطيسي املشتمل يف اجلهاز وذلك وفقاً للقيمة األساسية للتربة اليت يتواجد فوقها     . يظهر على الشاشة أتناء ضبط اجلهاز  

 ميكنك البدء يف البحث فقط بعد اختفاء هذا اإلنذار ."Ground Balance, Please Wait"اخلرب 

عندما تفتح اجلهاز فوق تربة ذات القيم احليادية يتم عرض املعادن بتذبذب معيني . ولكن عندما يتواجد اجلهاز عند تشغيل اس
املغناطيسي فوق جسم معدين ال تعرض املعادن املوجودة يف التربة واليت تطابق فيمها مع قيم اجلسم املعدين  .

 ميكنك البدء يف ضبط اجلهاز يدوياً لفعل ذلك جيب عليك أن تقف يف مكان حيادي. بالضغطOK.بالضغط مرة أخرى على الزر  
 تترك منط اس املغناطيسي وترجع إىل القائمة الرئيسية     .� أو �على الزر  

ميكنك باستخدام هذا النمط اإلزالة السريعة والبسيطة لألجسام املعدنية املوجودة قريباً من سطح األرض وذلك على مساحة واسعة   .
يوجد يف التربة الكثري من اخلردة املعدنية الصغرية املزعجة للقياس وذلك خاصةً يف األماكن العامة أو بقرب املدن    . تعد من هذه اخلردة
املعدنية على سبيل املثال العلب و املسامري والرباغي وقطع السيارات القدمية وجيب إزالتها أوالً  . يعمل منط اس املغناطيسي فقط بقرب 

سطح األرض ويناسب البحث السريع .
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 : اس املغناطيسي، القائمة الرئيسية، عرض البيانات       7.1 الرسم    
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ا	�P\ ا�ر]/ 7.2

يسمح لك منط التشغيل هذا بعرض نتائج القياس عن طريق صورة بيانية . يتم حفظ البيانات املسجلة يف ذاكرة اجلهاز الداخلية .
ـ    .DDVباإلضافة إىل ذلك يوجد أمكانية عرض القياسات السابقة . ميكن استخدام منط التشغيل هذا مع كل ااس ما عدا نظام ال

أهم وظيفة . جتد يف هذا النمط األجسام املدفونة والشذوذ يف التربة   . عندما مت دفن شيئاً ما جيب فتح إن منط تشغيل املسح األرضي هو    
األرض وحفر حفرة يف هذا املكان . فتش أوالً على سطح األرض عن الدالئل على ذلك. عندما مت على سبيل املثال حفر حفرة عمقها 

 سم بني النبضات 60-40 متراً يظهر بعد بضعة شهور هبوطاً للتربة على سطح األرض بقطر مترين تقريباُ  . ابدأ بالقياس مبسافة 1،5
إىل األمام وإىل اجلانب. ال جيب أن تكون القياسات األوىل مستفيضة جداً . ميكنك عند العثور على الشذوذ القيام بقياسات مستفيضة 

.أكثر. انتبه إىل األماكن اليت هبطت فيها التربة! ففي األماكن اليت ال توجد فيها هذه الدالئل ميكن أن توجد فقط متعدنات يف التربة    

 ميكنك يف القائمة الفرعية األوىل االختيار بني اخليارات التالية:7.3كما ترى يف الرسم  

•New Scan(مسح جديد) 
 بيانية جديدة وتسجيل البيانات فيها.إنشاء صورة

•Browse Scans(التصفح يف نتائج املسح السابقة) 
عرض أو حذف الصور البيانية املسجلة سابقاً .

•Back To Main Menu(الرجوع إىل القائمة الرئيسية) 
 والرجوع إىل القائمة الرئيسية .Ground Scanإغالق منط التشغيل 
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 : املسح األرضي 7.2الرسم  
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7.2.1�� \P�

7.4بعد تنشيط منط التشغيل هذا ميكنك تعديل بعص اخليارات . يوجد معايري خمتلفة تؤثر على القياس. ترى قائمة اخليارات يف الرسم   

.ميكنك تعديل اخليارات التالية (القيم املوضوع حتتها خط هي القيم األساسية احملددة من قبل املصنع   ) 

, يدوي)تلقائيمنط النبضات   (•
 يتم تسجيل Automatic يتم تسجيل البيانات فقط . عند اختيار النمط التلقائي Manual اليدويعند اختيار النمط   

وعرض البيانات باستمرار  .

)Auto, 10, 20, ..., 50(النبضات•
" ميكن ضبط عدد النبضات حسب طول مسار القياس . يسجلAutoعدد قيم القياس لكل مسار قياس . باختيار الوظيفة "

اجلهاز البيانات دون توقف أثناء القياس على مسار القياس األول . عند الوصول إىل اية  مسار القياس األول اضغط على  
 من أجل أاء قياس مسار القياس األول . يسجل اجلهاز عدد النبضات املستخدم ويستخدم نفس العدد على  OKالزر 

 ميكنك التحديد املسبق لعدد النبضات لكل مسار قياس .50، إخل أو 20، 10مسارات القياس التالية . باختيار القيم 
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 : املسح األرضي - القائمة الفرعية  7.3الرسم 

 : املسح األرضي  - اخليارات 7.4الرسم 
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)Parallel, Zig-Zagمنط املسح   (•
 يتم القياس على كل مسار   Parallel) كيفية قياس مكان البحث. يف منط املسح املتوازي  Scan Modeحيدد منط املسح  (

 بدءاً من اية مسار القياس السابق كما تراه    Zig-Zagقياس بدءاً من خط االنطالق بينما يتم القياس يف منط املسح املتعرج  
. يف منط املسح املتعرج جيب أن تنتبه إىل عدم تغيري اجتاه اس هذا يعين إذا كان السهم األبيض املوجود على  7.5يف الرسم

طرف اس موجهاً إىل الشمال مثالً فيجب أن يكون موجهاً إىل الشمال على كل مسار مقياس .

. سيتغري العمودOK حىت يصبح العمود األمحر خلفه. أنقر اآلن على زر   � و�اختر املعيار الذي تريد تعديله باستخدام الزرين    
 من أجل إمتامOK على الزر   . اضغط� و�األمحر وتصبح فقط خلف القيمة احلالية . ميكنك اآلن تعديل القيمة باستخدام الزرين  

العملية.

(بدء املسح ) من Start Scanningاذهب إىل نقطة بدء القياس وقم بتعديل كل املعايري حسب متطلباتك اخلاصة  . مث اختر الوظيفة 
 احملتوي على السؤال فيما إذا كنت تريد البدء يف     7.6أجل البدء يف تسجيل البيانات. يظهر على الشاشة اخلرب الذي تراه يف الرسم   

مسار القياس األول.
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 Parallel أو  Zig-Zag: 7.5الرسم 

 : هل تريد البدء يف مسار القياس األول؟   7.6الرسم  
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. سيسددOK إذا كنت تريد البدء يف القياس. وللموافقة على اختيارك اضغط على زر  Yes اخليار � و�اختر مبساعدة الزرين 
اجلهاز اآلن النبضات  بينما تسري أنت بشكل منتظم على مسار القياس األول  . بعد االنتهاء من مسار القياس األول يظهر اخلرب جديد 

  إذا كنت تريد تسجيل مسار قياس آخر .Yesميكنك اجلواب عليه بـ

جيب عليك أن تعيد هذه العملية حىت تقوم بقياس مكان البحث بأكمله . ستظهر تدرجيياً صورة متشاة للصورة املوجودة يف الرسم  
7.7.

جيب أن حتتوي الصورة على األغلب على مناطق خضراء اللون متثل التربة العادية . ميكن أن تتواجد فيها األجسام احلمراء والزرقاء .

وتعرض األجسام املعدنية عادةً باللون األمحر بينما تعرض التجاويف واحلشوات وخزانات املياه والتغريات يف التربة باللون األزرق    .
انتبه إىل أن التمعدنات تعرض أيضاً بلون مائل إىل احلمرة .

7.2.2��1�P	ا \P�	ا D0��5 /@ \���	ا  -Browse Scans

 ترى قائمة حتتوي على القياسات املسجلة واحملفوظة من قبل  .OK بالنقر على الزر  Browse Scansبعد املوافقة على اختيار الوظيفة  
7.8جتد مضمون الشاشة يف تلك احلالة يف الرسم   

 للصورة املختار  .7.9. توجد اإلمكانيات املوجودة يف الرسم   � و�اختر الصورة اليت تريدها باستخدام الزرين   
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: عرض نتائج القياس يف منط التشغيل     "املسح األرضي"7.7الرسم 

: اختيار قياس حمفوظ من قبل    7.8الرسم 
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•View Scan Image  (عرض صورة املسح)
عرض الصورة املختارة من جديد . أنقر على زر ما من أجل الرجوع إىل قائمة اخليارات   . 

•Delete Scan Image( حذف صورة املسح) 
ـ     Ground Scan. مث ترجع إىل القائمة  Yesحذف  الصورة املختارة حالياً عند اجلواب على اخلرب التايل ب

•Back To Ground Scan Menu(الرجوع إىل قائمة املسح األرضي) 
Ground Scanترجع إىل القائمة  

ا	&��_ "7 ا	�$�دن  7.3

ـ    اإلضايف من أجل استخدام منط التشغيل هذا . يناسب الكاشف عن املعادن خاصةً البحث عن DDVجيب عليك تركيب نظام ال
األجسام الصغرية (مثالً قطع العملة املعدنية ) املوجودة بقرب سطح األرض  .
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 : القائمة الفرعية :  التصفح يف نتائج املسح السابقة    7.9الرسم 

: الكاشف عن املعادن  7.10الرسم 
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باستخدام الكاشف عن املعادن ميكنك باإلضافة إىل ذلك أن تقوم بتحديد مادة األجسام املتوقع وجودها يف باطن األرض   . حيث
ميكنك أن تثبت فيما إذا كان اجلسم من الذهب أو الفضة أو احلديد.

ـ  جتد املعلومات التفصيلية عن استخدام الكاشف عن املعادن وموضوع التمييز املتعلق به حتت عنوان    "األدوات اإلضافية / نظام ال
DDV.يف دليل املستخدم هذا "
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ا	����7.43

يساعد منط التشغيل هذا يف متييز املعادن والتجاويف   . جيب لفعل ذلك تركيب اس املتطور الذي ميكن شرائها باإلضافة . إذا مل تكن
 فكر جيداً و جدياً يف شرائه  . إنه أداة قوية جداً وميكن أن تساعدك يف حتقيق أهداف مهمة   .Super Sensorمتلك اس املتطور  

توجد ثالثة وظائف أساسية لنمط التشغيل هذا . وهي متييز املعدن بطبيعة احلال ومتييز األنفاق وميكن استخدامه من داخل قارب على 
سطح املاء . إذا كنت تريد استخدام اجلهاز على سطح املاء نرجو منك أن تتصل بأحد مدربينا يف املصنع وذلك من أجل احلصول على      

املزيد من التعليمات التفصيلية  . نتطرق هنا فقط إىل موضوع متييز املعادن ومتييز األنفاق  .

ال يوجد يف منط التشغيل هذا اجتاه سري حمدد   . ميكنك السري بشكل حر يف مكان البحث من أجل فحص التربة . أن منط التشغيل هذا 
يكون أكثر فعاليةً عندما تقوم بشكل مسبق بتحديد مواقع األجسام املتوقعة وتريد اآلن مجع املزيد من املعلومات عن اجلسم   .

جيب أن يكون اس املتطور دائماً موجه إىل األسفل وذلك بشكل عمودي      . ال جيب التلويح به وال دوران به.

حرك اس ببطء من طرف اجلسم إىل طرفه اآلخر  . انتبه إىل أن تقوم مبسح اجلسم بشكل كامل . هذا يعين أن تتجاوز حدود اجلسم 
قليالً عند املسح  . قم بإعادة العملية عدة مرات حىت حتصل على إشارة واضحة للجسم. يوجد ثالث أنواع من اإلشارات ميكن من  

خالهلا استنتاج خصائص اجلسم.

 إشارة مميزة جلسم معدين مغناطيسي حديدي كاحلديد مثالً . تتميز اإلشارة بتذبذب موجب (أمحر) وسالب7.12ترى يف الرسم
(أزرق). عند النظر بشكل دقيق  إىل الصورة ترى إشارتني مغنوحديدية حىت  . تبدأ األوىل بالتذبذب املوجب وتبدأ الثانية بالتذبذب 
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: التمييز7.11الرسم 

: إشارة جسم معدين مغناطيسي حديدي  7.12الرسم 
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جتاهاالسالب. إن ترتيب التذبذبات ليس مهماً ألنه يتعلق باجتاه حركة اس   . عندما حترك اس من طرف إىل طرف آخر سيتغري 

التذبذبات باستمرار .حرك اس ببطء وبشكل منتظم فوق اجلسم حىت تصبح اإلشارة واضحة .

 إشارة مادة غري معدين مغنوحديدية ترى بسهولة أنه يوجد فقط تذبذب موجب    (أمحر). باإلضافة إىل ذلك ترى7.13ترى يف الرسم 
سناً صغرياً يف قمة هذا التذبذب ويعد ذلك السن من اخلصائص املميزة للمعادن الثمينة . يتعلق ترتيب السن والتذبذب أيضاً باجتاه

.حركة اس 

 آخر اإلشارات املميزة. هي إشارة كل األجسام واهلياكل الغري معدنية  . ميكن أن يكون ذلك اجلسم أو اهليكل   7.14ترى يف الرسم 
جتويفاً أو نفقاً أو أنابيب وصناديق بالستيكية مدفونة. ترى بسهولة أنه يوجد فقط تذبذب سالب  (أزرق).
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: إشارة جسم غري معدين  7.14الرسم  
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=���` ا	<اآ�ة7.5

 من أجل حذف كل البيانات من ذاكرة اجلهاز الداخلية عندما توافق على   Empty Memoryيستخدم منط التشغيل تفريغ الذاكرة 
 سيتم حذف كلYesتطبيق منط التشغيل هذا يظهر اخلرب تسأل فيه إذا كنت تريد حقاً حذف كل البيانات    . عندما تؤكد بنقرة على  

البيانات وال ميكن إعادا أو نقلها إىل الكمبيوتر مرة أخرى. 

ا	�Nوج7.6

 من أجل إاء العمل مع اجلهاز  . عندما تؤكد على تطبيق هذا اخليار سيتم إغالق وحدة الكمبيوتر الداخلية وإغالق     Exitاختر اخليار 

اجلهاز.

انتظر حىت يغلق اجلهاز من تلقاء نفسه. فقط بعد ذلك ميكنك إغالق اإلمداد بالتيار اخلارجي .
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: اخلروج 7.16الرسم 

: تفريغ الذاكرة 7.15الرسم  
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���س ا	��ارة7.7�

 االختياري. جتد املزيد من املعلومات حولFS-Thermoscanميكن رؤية واستخدام منط التشغيل هذا فقط عند تركيب اجلهاز 
.FS-Thermoscanاستخدامه يف دليل املستخدم اخلاص جبهاز   

ا	�P\ ا	��اري7.8

 االختياري. جتد املزيد من املعلومات حولFS-Thermoscanميكن رؤية واستخدام منط التشغيل هذا فقط عند تركيب اجلهاز 
.FS-Thermoscanاستخدامه يف دليل املستخدم اخلاص جبهاز   
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نشرح لك يف هذا الفصل اإلجراءات العامة للقياس يف مكان البحث. سنقوم بتوضيح طرق القياس املختلفة بكل التفاصيل .
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ا	)���� ا	$��� 	#���س 8.1

تبدأ كل عملية قياس من الزاوية اليمىن السفلى من حقل القياس . ابدأ من هنا باملشي على مسارات القياس وتابع قياسك على املسار 
التايل على الطرف األيسر من املسار السابق  . أثناء السري على مسار القياس يتم تسجيل قيم القياس ووفقاً لنمط التشغيل املختار يتم     

نقلها مباشرةً إىل الكمبيوتر أو حفظها يف ذاكرة اجلهاز الداخلية       .

يتوقف اجلهاز يف ابة كل مسار لكي يتمكن املستخدم من الذهاب إىل نقطة بدء املسار التايل  . يتم ذه الطريقة قياس كل مسارات
احلقل بشكل تدرجيي .

 كل اإلمكانيات األربعة للبدء يف القياس ومسار القياس األول   . ميكنك أن ختتار نقطة البدء بالقياس حسب شكل 8.1ترى يف الرسم 
سطح األرض الذي تقيس فيها .

" (بشكل متوازي). وميكن اختيار عدد Parallel" (بشكل متعرج) أو "Zig-Zagميكن السري على مسارات القياس بنمطي املسح   "
النبضات (نقاط القياس) اليت يتم تسجيلها على كل مسار مسح و يتعلق هذا العدد مبساحة حقل املسح     (طول مسار القياس).

8.1.1  /0�d	ا \P�	ا e�5 -Scan Mode

:eXp 4000 توجد طريقتني أساسيتني للسري أثناء املسح جلهاز   

Zig-Zag(بشكل متعرج)•

تقع نقاط البدء ملساري قياس متجاورين على اجلهة املقابلة حلقل القياس . هذا يعين أنه يتم القياس أثناء الذهاب وكذلك أثناء
اإلياب.

•Parallel( بشكل متوازي) 
تقع نقاط البدء ملساري قياس متجاورين على نفس اجلهة من حقل القياس . هذا يعين أنه يتم القياس فقط أثناء الذهاب . ال

يتم تسجيل القيم أثناء اإلياب  .

 صورة بيانية لطريقيت املسح الضوئي .8.2ترى يف الرسم 
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 :نقاط البدء حلقل القياس 8.1الرسم

1

2 3

4

0ء
���ر ا����س       

ا<ول   

�9��4
���ر ا����س       

ا<ول   



  I#5اء ا����س ?. �"�ن ا�+Qإ 61

وجيب عليك السري من (�املتوازي) من الزاوية اليمىن السفلى من حقل القياس   (النقطة) "Parallel" تبدأ عملية القياس يف منط املسح
هذه النقطة إىل الزاوية اليمىن العليا من حقل القياس    . بعد القياس على املسار األول جيب عليك أن تذهب إىل نقطة بدء املسار الثاين  

.من أجل قياس املسار الثاين. يتم ذه الطريقة قياس كل مسارات احلقل حىت الوصول إىل الطرف األيسر من حقل القياس    (� (النقطة

وجيب عليك السري (�املتعرج) أيضاً من الزاوية اليمىن السفلى من حقل القياس  (النقطة) "Zig-Zag" تبدأ عملية القياس يف منط املسح
من هذه النقطة إىل الزاوية اليمىن العليا من حقل القياس  . على خالف القياس املتوازي يتم قياس املسار الثاين أثناء اإلياب    . إذاً جيب

"Zig-Zag" وتقوم بقياس املسار الثاين وتسري باالجتاه املعاكس  . ويف منط املسح (� عليك أن تذهب إىل نقطة بدء املسار الثاين  (النقطة
.جيب أيضاً السري على كل مسارات احلقل حىت الوصول إىل الطرف األيسر من حقل القياس

جيب أن تكون املسافة بني مسارات املسح ثابتة على أنه ميكن أن ختتلف من حقل قياس آلخر   . كلما صغرت األجسام اليت تريد 
الكشف عنها كلما كان جيب أن تقل املسافة بني مسارات املسح  . والقاعدة عامة هي: كلما تقل املسافة بني مسارات املسح كلما 

.تزيد دقة نتائج القياس

ا(���ر "د ا	�d6%ت "#�P� Oر ا	���س  8.1.2

) الذي يتم فيه حتديدAutoميكن اختيار عدد النبضات على مسار القياس قبل البدء يف القياس أو ميكن استخدام النمط األوتوماتيكي   (
عدد نقاط القياس يف اية مسار القياس األول.

عند اختيار عدد نقاط القياس قبل بداية القياس يتوقف اجلهاز عند الوصول إىل العدد احملدد وينتظر بدء القياس على املسار التايل    .

يف النمط األوتوماتيكي جيب عليك إيقاف اجلهاز عند الوصول إىل اية مسار القياس األول وذلك بالضغط على الزر اخلاص لذلك   .
 من مسار القياس الثاين سيتوقف اجلهاز من تلقاء بدءاًيتم حفظ هذا العدد يف اجلهاز وسيعمل اجلهاز ذا العدد يف النمط الثابت   . 

نفسه عند الوصول إىل العدد احملدد .

 احفظ عدد النبضات املسجل على كل مسار قياس  . جيب عليك إدخال هذا الرقم فيما بعد إىل برنامج التحليل يف    
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الكمبيوتر وذلك من أجل استقبال نتائج القياس من اجلهاز بشكل صحيح    .

ال يوجد قاعدة ثابتة الختيار عدد النبضات على مسار القياس بشكل صحيح     . يوجد عوامل خمتلفة تؤثر يف حتديد عدد نبضات  
مناسب . وهي على سبيل املثال 

طول حقل القياس •

وحجم اجلسم الذي تريد الكشف عنه  .•

 سم. كلما قلت املسافة بني نبضتني كلما زادت دقة الصورة البيانية    . عندما تبحث عن20 و15املسافة اجليدة بني نبضتني تبلغ بني  
أجسام صغرية جيب عليك أن حتدد مسافة قليلة وعندما تبحث عن أجسام كبرية ميكن أن تكون املسافة بني نبضتني أكرب  .

 كيف تؤثر املسافة بني النبضات أو عدد النبضات على مسار القياس يف األجسام املختلفة    .8.3ترى يف الرسم 

 الفرق بني نبضات قليلة (على اليسار) ونبضات أكثر  (على اليمني) على مسار قياس بنفس الطول . تظهر يف8.4ترى يف الرسم 
الصورة اليسرى تفاصيل أكثر وتتحسن رؤية األجسام الصغرية فيها     .

ننصحك بأن تقوم بالقياس أكثر من مرة واحدة وأن ختتار أعداد نبضات خمتلفة لكل قياس  . ميكنك مثالً أن تقوم بقياس أويل غري دقيق
قبل أن تقوم بقياس تفصيلي. هذه طريقة أثبتت كفاءا أثناء البحث عن األجسام الكبرية  . ميكنك ذه الطريقة أن تقوم بالقياس يف
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 : مقارنة بني عدد قليل وعدد كبري من النبضات      8.4 الرسم 

: تأثري عدد النبضات واملسافة بني النبضات   8.3الرسم 
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مساحة كبرية وبشكل سريع نسبياً وبعد ذلك ميكنك القياس الدقيق على بعض األجزاء من حقل القياس اليت تتوقع فيها وجود   
األجسام اليت تريد الكشف عنها.

إىل جانب حتديد عدد النبضات توجد أمهية كبرية لسرعة السري أثناء القياس  . جيب أن يتم القياس على كل مسار بنفس السرعة.

 ماذا حيدث عندما يتم القياس على كل مسار قياس بسرعة خمتلفة .8.5ترى يف الرسم 

اختالف السرعة على كل مسار يؤدي إىل احنرافات بني مسارات القياس. من خالل ذلك سوف لن يتم القياس يف بعض املناطق من 
حقل القياس أو يتم القياس يف مناطق خارج حقل القياس. عندما تنقل نتائج القياس إىل الكمبيوتر ويتم إنشاء الصورة البيانية الثالثية

األبعاد ستظهر االحنرافات الغري مرغوب فيها.

القاعدة هي: عندما تقوم بالقياس خبطى بطيئة ومتساوية تقل املسافة بني نقاط القياس وتزيد دقة نتائج القياس .

إر��دات (�'� ��fاء ا	���س8.2

توجد جوانب خمتلفة جيب أن تنتبه إليها أثناء القياس . من حيث املبدأ تتعلق جودة الصورة البيانية دائماً جبودة القياس الذي تعتمد عليه  
الصورة . هذا يعين أن القياس السيئ يؤدي إىل صورة سيئة .

قبل القيام بالقياس جيب عليك أن تعرف عن ماذا تبحث وفيما إذا كان املكان املختار مناسباً لذلك     . القياس العشوائي لن ينجم عنه 
نتائج مقبولة . لذا الرجاء االنتباه إىل النصائح التالية  :

عن ماذا تريد أن تبحث (قبور، أنفاق، أجسام خمبأة يف باطن األرض، ...)؟ إن هذا السؤال يؤثر بشكل مباشر على كيفية •
تطبيق عملية القياس.. عندما تبحث عن األجسام الكبرية احلجم ميكن أن تكون املسافة بني نقط القياس أكرب مما جيب أن  

تكون عليه املسافة عند البحث عن األجسام الصغرية احلجم    .
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 امجع معلومات عن املنطقة اليت تريد أن تبحث فيها . هل يكون البحث فيه معقوالً؟ هل يوجد دالئل تارخيية تثبت توقعاتك؟•
كيف هي نوعية التربة؟ هل ميكن القياس فيها بشكل معقول؟ هل البحث يف هذا املكان مسموحاً من الناحية القانونية      

(أراضي خاصة على سبيل املثال )؟

قم بأول قياس يف منطقة غري معروفة وكبرية بشكل كاٍف ألنه جيب أن يكون عدد البيانات كبري حىت حتصل على نتائج   •
كافية للتحليل. كل القياسات الالحقة من أجل التأكد من النتائج األولية ومن أجل احلصول على التفاصيل جيب أن تتوافق 

مع النتائج األولية.

ما هو شكل اجلسم الذي تبحث عنه؟ عندما تبحث عن صندوق معدين مكعب جيب أن يكون شكل اجلسم يف الصورة  •
البيانية قريباً من شكل املكعب.

 من أجل احلصول على نتائج دقيقة من حيث العمق جيب أن يتواجد اجلسم املعاين يف وسط الصورة وجيب أن يكون حماط    •
بقيم عادية. عندما يتواجد اجلسم على هامش الصورة ويظهر فقط جزئياً فال ميكن حتديد نوع اجلسم وعمقه بشكل  

صحيح. و ميكن حتديد حجم وشكل اجلسم يف هذه احلالة بشكل حمدود فقط   . قم بالقياس مرة أخرى وأنقل حقل القياس
حىت حتصل على املوقع املناسب للجسم ضمن الصورة البيانية. 

 جيب أال تتواجد أجسام خمتلفة يف صورة واحدة ألن هذا الشيء يؤثر على دقة قياس العمق     . من األفضل أن تقوم بقياس•
خاص لكل جسم من هذه األجسام    .

 من األفضل أن تقوم بقياس إضايف واحد على األقل من أجل التأكد من صحة النتائج ومن أجل احلصول على نتائج    •
مضمونة. ميكن عن طريق تعدد القياسات الكشف عن آثار املعادن املوجودة وعزهلا .

األجسام احلقيقية ال يتغري موقعها يف الصورة  عندما تقوم بالقياس يف مناطق حتتوي على متعدنات كثيفة انتبه إىل ما يلي: •
 .عندما يتغري املوقع اإلشارات ضمن الصورة فمن احملتمل أا تدل إىل متعدنات . عندما تقيس يف نفس احلقل

8.2.1M2�	ا R���=

 سم من سطح األرض.15 و10جيب أن ال تتغري املسافة بني اس واألرض   . املسافة القياسية أثناء القياس تتراوح بني 

عندما توجد العوائق كاألحجار أو الشجريات أو احلشائش اليت ال ميكن إزالتها جيب أن تبدأ القياس من البداية مبسافة أكرب   . ميكنك يف
 سم من سطح األرض . الشيء املهم هو أال تتغري هذه املسافة أثناء القياس  . جيب على كل حال أن50هذه احلالة القياس مثالً مبسافة 

تتجنب حتريك اس إىل األعلى أو إىل األسفل .

" ال يتغري اجتاه اس ألنك متشي دائماً إىل نفس االجتاه أثناء القياس  .Parallelيعد توجيه اس من العوامل املهمة. يف منط املسح "
" جيب أن ال يتغري اجتاه اس . هذا يعين أنه جيب أال تستدير مع اجلهاز واس عند اية Zig-Zagكذلك عندما تقيس بنمط املسح  "

اليتمسار القياس .بل جيب عليك أن تسري  إىل الوراء وتتابع القياس   . أذا مل تقم بالقياس يهذه الطريقة سيتواجد يف الصورة البيانية 
 على أساس قياسك خطوط محراء والزرقاء .تتكون
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8.2.2"Parallel" أو "Zig-Zag؟"

 مناسبني للمستخدمني املتمرسني  . ولكن ميكن القول أنك حتصل على صور بيانية أفضل بالنمط  eXp 4000إن منطي املسح مع جهاز     
"Parallel.    ألنك متشي أثناء القياس دائماً إىل نفس االجتاه وألنه ميكنك تنسيق سرعة السري بشكل أفضل "

ننصحك بأن تستخدم هذا النمط وخاصةً يف املناطق الغري مستوية كمنحدرات اجلبال .

وي أو أو=���=�&/ 	i6%#؟ 8.2.3� e�5

 األوتوماتيكي. ننصح باستخدام النمط اليدوي عند القياس يف األماكن وعرة أو عندما جيب  بالنمطميكن القياس يف املساحات الكبرية  
أن يكون القياس دقيقاً جداً.

يكون استخدام النمط اليدوي مناسباً يف املناطق اليت يكون السري فيها صعباً وهي على سيبل املثال منحدرات اجلبال واملناطق ذات   
سطح األرض الزلقة أو على أراضي ينمو فيها نباتات كثيفة  . يف هذا النمط يتوفر للمرء الوقت الالزم لتوجيه اس وتسجيل نتيجة  

القياس ألنه يتم أداء كل نبضة يدوياً. ذه الطريقة ميكنك القياس الدقيق يف أماكن قمت بوضع عالمة عليها سابقاَ 

0��5\ �7 �ر�%�1 8.2.4

عندما تقوم بالقياس جيب أن تنتبه إىل بعض األمور . حاول أن تكون مسترخياً أثناء القياس  . عندما تكون متوتراً تضغط على نفسك
كثرياً حىت جتري القياس بشكل صحيح. هذا يؤدي غالباً إىل ارتكاب األخطاء.

ولكن األجسام املدفونة حديثاً ال ميكن رؤيتها بسهولة الكثري من املستخدمني حيصلون على اجلهاز ويقومون بدفن جسم يف   •
األرض ولكن عندما يدخل جسم إىل األرض تتغري أوالً إشارة األرض الطبيعية مما يؤدي إىل اضطراب اإلشارة   . ال ميكن
تعيني األجسام املدفونة حديثاً ألن إشارا تكون أخف وتغلب عليها االضطرابات يف األرض    . من املمكن أن يظهر فقط
االضطراب باللون األزرق يف مكان اجلسم املدفون  . بعد جتدد األرض بشكل كامل تنخفض اضطرابات اإلشارة وتظهر

إشارة اجلسم املدفون . حيتاج جتدد األرض عادةً إىل سنة واحدة على األقل .

قم بتدريبك على أجسام معروفة  . يوجد لدينا أرض تدريب يف مصنعنا وتتوافر يف هذه األرض أجسام خمتلفة مدفونة منذ  •
سنوات طويلة. ميكن تعيني هذه األجسام بسرعة وسهولة ألا تظهر كشذوذ يف التربة  . األجسام اليت ميكن أن تستخدمها

للتدريب يف حميطك هي على سبيل املثال خطوط أنابيب التزود وخطوط الكهرباء وخزانات وقنوات مياه الصرف الصحي      
واملقابر وإخل. تتوافر هذه األشياء  يف كل مدينة و يف كل قرية تقريباً . ابدأ تدريبك يف مثل هذه األماكن عندما تريد أن   

تتعرف على اجلهاز بنفسك.

ميكنك أيضاً أن تشارك يف دورة تدريبية. عندما تريد أن تستفيد من فوائد هذه الدورة ميكنك أن تشارك يف•
تدريب خاص يف معملنا أو عن طريق أحد مدربينا املؤهلني  . تتعلم خالل هذه الدورة استخدام اجلهاز بشكل   
صحيح باإلضافة إىل حتليل البيانات مع الربنامج اخلاص من أجل أن تتعلم كيف متيز  األجسام من اإلشارات   

اخلاطئة بشكل صحيح. 
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ال تعتمد على قياس منفرد. يقوم الكثري من املستخدمني بقياس واحد فقط ويعتقدون أم اكتشفوا جسماً   .•
فيبدؤون فوراً باحلفريات وال يقومون بقياس ثاين للتأكد من النتيجة  . إن القياس األول نادراً ما تكون نتيجته 

النتيجة النهائية املثالية. حىت املدربني اخلرباء يقومون بالقياس لعدة مرات من أجل أن يتأكدوا من أن ال يكون 
اجلسم املتوقع متعدناً أو إشارة خاطئة  .

تعترب التمعدنات يف التربة ظاهرة منتشرة ومزعجة للباحث عن الكنوز . كلنا نواجه هذه املشكلة  ! عندما تقوم•
بالبحث يف منطقة معروفة بالتمعدنات جيب أن تعرف أنه جيب عليك القيام بعدد قياسات أكرب من املعتاد.

ومن احملتمل أن يكون الطني هو خصمك األول خالل القياس. حسب نسبة احلديد يف التربة ميكن أن ختفف◦
هذه التربة اإلشارات . من خالل لون التربة ميكن أن تعرف فيما إذا كانت نسبة احلديد فيها عالية أم ال .

يتراوح لون الطني من رمادي فاتح إىل برتقايل قامت . عندما تكون التربة قامتة هذا يعين أا حتتوي على نسبة  
كبرية من احلديد.

الرمل يكون عادةً جيد للقياس وحتصل فيه على نتائج جيدة. ولكن يوجد عاملني جيب أن تنتبه إليهما عند    ◦
البحث يف الرمل. يوجد مناطق رملية وتبعد املياه اجلوفية حتتها فقط بعض األمتار عن سطح األرض  .  ورمال
الصحراء هي جافة جداً و ممكن أن يكون عمق األجسام املكشوفة أعمق بثالث مرات من العمق الظاهر يف  

اجلهاز.

إن احلقول الزراعية ميكن أن تكون تربتها ملوثة بشكل كبري . من احملتمل أنه يوجد يف تربتها متعدنات  ◦
وترسبات غري طبيعية وذلك بسبب كثافة استخدام األمسدة واملواد الغذائية   .

إن املناطق اجلبلية احلجرية والسهول اجلبلية ميكن أن تتواجد فيها أجسام متمعدنة. إن اجلبال الناجتة عن حترك◦
القشرة األرضية تعترب أكرب منجم للثروات املعدنية الطبيعية ولكنها حتتوي أيضاً على التمعدنات.
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جتد يف هذا الفصل املعلومات اإلضافية عن األدوات اإلضافية االختيارية  . انتبه إىل أن ااس واألدوات املوصوفة فيما بعد ميكن أن ال
تكون مشتملة يف احلزمة اليت اشتريتها   .
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ا	�M2 ا	��)�ر9.1

إن اس املتطور هو جمس بدرجة وضوح عالية ومتخصص لتعيني املعادن  . يعني اس أيضاً التجاويف الكبرية  . وتعد من صفاته اخلاصة
". باملقارنة معDiscriminationقدرة التمييز بني املعادن املغنوحديدية واملعادن الغري املغنوحديدية   . يقوم ذا التمييز منط التشغيل "

ااس األفقية يستطيع اس املتطور العثور على أجسام معدنية أصغر وبأعماق أكرب   .

ام 9.1.1N��kا

ميكن استخدام اس املتطور يف أمناط التشغيل التالية  :

اس املغناطيسي (ماغنيطومتر )•

املسح األرضي •

التمييز•

 جيب فقط أن تصله باجلهاز . للقيام بذلك ضع الفيشة املوصلة للمجس إىلeXp 4000عندما تريد استخدام اس املتطور مع جهاز 
املقبس اخلاص املوجود يف اجلهاز . جيب أن متسك اس لكي يكون موجه بشكل عمودي إىل األسفل وخترج الكابل يف أعلى اس .

 كيف جيب عليك أن متسك اس املتطور  .9.1ترى يف الرسم 

إثناء القياس ال جيوز حتريك اس أو التلوح به من طرف إىل آخر ومن األعلى إىل األسفل . كلما كانت وضعية اس أثبت كلما  
 سم وميكن زيادة هذه املسافة 10كانت الصور البيانية أوضح. جيب أن تبلغ املسافة بني اجلزء األسفل للمجس وسطح األرض تقريباً   

حسب شكل سطح األرض.

جيب أن ال يتغري توجيه اس أثناء القياس  .
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5DDV-�م ا	ـ 9.2

ـ  )Disc Detector Visualization System (نظام القرص للكشف عن املعادن ولتكوين الصور البيانية   - DDVيعترب نظام ال
 يدعمك يف حبثك عن املعادن وذلك ليس فقط من خالل امكانيات التصفية املتوفرةوهو الذي جهاز كاشف عن املعادن عايل الكفاءة 

لكن أيضاً من خالل إمكانية تكوين الصور البيانية  . 

ـ   اختر بعد ذلك منط التشغيل"eXp 4000 يف املقبس اخلاص لذلك يف جهاز فيشة التوصيل ضع DDVعندما تريد استخدام نظام ال
Metal Detector. يف القائمة الرئيسية "

). جتدGround Balance" سيتم ضبط اجلهاز  (Metal Detector إىل أنه حاملا تتوافق على تطبيق منط التشغيل     "أنتبه

.72 يف الصفحة 9.2.3املعلومات التفصيلية من أجل حتليل هذه الصور يف الفقرة  

 باستمرار وبشكل متساوي وقريب من سطح األرض . حاملا تقف فوق جسم معدين يظهر على الشاشة خط  DDV نظام الـملفلوح 
ضوئي أصفر .

ا	�$���ة9.2.1

 للجهاز . للنسخ السابقة ويف حالة االقتضاء جيب املعايرة من قبل املصنع  .V1.1املعايرة اليدوي ممكن بدءاً من النسخة 

ميكنك أن ترى رقم نسخة جهازك يف القائمة الرئيسية  .
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ـ    معDDV إذا اشتريت نظام الـeXp 4000 مع جهاز  DDVقبل استخدام الكاشف عن املعادن للمرة األوىل جيب تنسيق نظام ال
 أن تقوم مبعايرة نظام الـبإمكانكاجلهاز الرئيسي يكون جهاز الكاشف عن املعادن معاير من قبل وبشكل مناسب  . مع كل ذلك 

DDV"   بأي وقت تشاء. للقيام بذلك جيب عليك أوالً تنشيط منط التشغيل Metall Detector."

 منOK. أنقر على زر  امللف انتبه إىل أن ال يتواجد جسم معدين بقرب    9.3 على األرض كما تراه يف الرسم  DDVضع نظام الـ
أجل البدء يف املعايرة.

 إىل أقصى اليمني ما ميثل الطاقة القصوى للحساسية . جيب اآلن أن حترك زرزر ضبط احلساسية  يف اخلطوة األوىل للمعايرة جيب أن حترك 
 من أجل البدء يف املعايرة. انتظر حىت OK. أنقر على زر امللف). انتبه إىل أن ال يتواجد جسم معدين بقرب  0 على القيمة صفر (التمييز

انتهاء العملية .

. ميكنك وضع اجلسم امللف يف اخلطوة الثانية للمعايرة اترك كل األزرار كما هي وضع جسماً معدنياً     (مثالً برغي أو مسمار) حتت 
 وانتظر اية العملية.OK اضغط مرة أخرى على الزر 9.2 كما تراه يف الرسم امللفاملعدين مباشرةً على     

جيب أن يظهر على الشاشة ضوًء أصفراً بعد االنتهاء من املعايرة  . عندما تكون مساعات األذن مربوطة باجلهاز ستسمع إنذاراً صوتياً . مت
 وأصبح اجلهاز جاهزاً لالستخدام  .DDVمعايرة نظام الـ

OKM Ortungstechnik GmbH

www.okmmetaldetectors.com

ـ 9.4الرسم ، اخلطوة الثانيةDDV: معايرة نظام ال
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]e6 ا	����3  9.2.2

 يف تصفية مواد معينة. ميكن على سبيل املثال إخفاء األجسام الغري مثينة كاألجسام احلديدية أوالفوالذية   . عندما تريد التمييز يفيد 
خرى.أالكشف عن األجسام احملتوية على الذهب ميكنك باستخدام التمييز إخفاء مواد    

ألنواع التربة1 جيمع فيه القيم الصاحلة  2 الزر اخلاص لضبط التمييز . باستخدامه ميكن تصفية مواد معينة. اجلدول9.5ترى يف الرسم 
العادية.

  O#" 3ر	ا I[و ا	��اد ا	-�ه�ة  

0  ��4 آ� ا<��Qم ا��!

3 9، ا�EهN، ا�5+و24، ا�;`� وا<�����م       ا�#

5  ا�EهN، ا�5+و24، ا�;`� وا<�����م     

7  ا�;`� وا<�����م    

10  ا<�����م 

: a5X K�k ا�����22ا�1ول

) يرد الكاشف عن املعادن على الذهب وباإلضافة إىل ذلك على الربنز والفضة واألملنيوم . عندما0على صفر  (التمييزعندما تقوم بضبط 
تريد أن تعرف إذا ما كان يتواجد يف التربة مواد حمتوية على الذهب، جيب أن تقوم مبا يلي   :

 قم بفحص التربة حىت تصل إىل مكان يرد فيه اجلهاز الكاشف عن املعادن وتسمع إنذاراً صوتياً      .Gold على التمييزحرك زر  .1

 وقم بفحص التربة يف نفس املكان من جديد . . يوجد اآلن إمكانيتنيSilver على التمييز حرك زر  .2

يرد الكاشف عن املعادن ! يف هذه احلالة يكون املادة املتوفرة ليست ذهباً بل فضة أو أملنيوم  .•

ال يرد الكاشف عن املعادن ! ميكن أن يكون اجلسم حمتوي على الذهب ولكن من احملتمل أن يكون حمتوي على   •
الربونز أيضاً.

انتبه أثناء القيام باخلطوات اليت مت شرحها يف السطور السابقة إىل ضرورة عملية ضبط اجلهاز اليت سنشرحها فيما يلي .

 صاحلة الستخدام اجلهاز يف أنواع التربة العادية وميكن أن ختتلف عندما تكون الظروف غري عادية                    (على سبيل املثال التمعدنات وترسبات األمالح       ) 2القيم املوجودة يف اجلدول      1
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e6[ -Ground Balance ا	��2ز  9.2.3

ال بد من ضبط اجلهاز بشكل صحيح من أجل أن يعمل التمييز يشكل دقيق . إذا مل يتم ضبط اجلهاز أو مت بشكل غري كاف ال يعمل 
" بشكل صحيح.Metal Detectorمنط التشغيل الكاشف عن املعادن  "

جتد فيما يلي كل اخلطوات الالزمة للقيام بإجراء ضبط اجلهاز بشكل صحيح  :

 .DDV وركب نظام الـeXp 4000افتح جهاز   .1

 على املادة اليت تريد الكشف عنها  (أنظر الفقرة السابقة)التمييزحرك زر  .2

 سم عن سطح األرض  .10 تقريباً امللفيبعد امسك اجلهاز حىت .3

" و وافق على تنشيطه  .Metal Detectorاختر منط التشغيل الكاشف عن املعادن  ".4

اخلطواتإذا كنت تسمع إنذاراً صوتياً بعد إجراء اخلطوات السابقة هذا يعين أن عملية ضبط اجلهاز مل تتم بشكل صحيح   . قم بإعادة  
ـ  DDVالسابقة حىت ال تسمع إنذاراً صوتياً من نظام ال

ميكن أن تعرقل األسباب التالية ضبط اجلهاز الصحيح  :

أنت تقف مباشرةً فوق جسم معدين •

 بشكل صحيح مباشرةً فوق سطح األرض .امللف" دون أن متسك Metal Detectorتقوم بتنشيط منط التشغيل "•

 بشكل غري صحيح وتبعد عن األرض أكثر مما جيب مث تقربه من  امللف" متسك Metal Detectorعند تنشيط منط التشغيل  "•
األرض. 

أثناء عملية ضبط اجلهاز.التمييزحترك زر ضبط•

 صحيح.بشكل) Ground Balanceيعمل التمييز فقط بعد القيام بعملية ضبط اجلهاز  (
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 اإلنذارات عن األخطاء اليت ميكن أن تظهر أثناء استخدام اجلهاز.الفصلجتد يف هذا   
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" يكون حجم الصور البيانية احملفوظةGround Scanعندما تقوم بالقياس على مساحات واسعة يف منط التشغيل املسح األرضي    "
 باملائة يظهر اإلنذار 20كبرياً. بسبب ذلك يقل املكان الفارغ حلفظ البيانات باستمرار  . حاملا يقل املكان الفارغ حلفظ البيانات عن 

 10.1املوجود يف الرسم  

 ميكنك تفريغ مكان حفظ البيانات بنقل البيانات10.2 عندما ال يوجد مكان فارغ حلفظ البيانات يظهر اإلنذار املوجود يف الرسم  
املوجودة إىل الكمبيوتر وذلك باستخدام الربنامج اخلاص لذلك .

 على الشاشة ال ميكن مراقبة فولطية التشغيل بعد . هلذا السبب ال ميكن اإلنذار بأن 10.3عندما يظهر اإلنذار املوجود يف الرسم   
البطارية منخفضة الشحن. ما يؤثر أيضاً على إغالق اجلهاز التلقائي. ننصحك بفحص اجلهاز عند التاجر من أجل جتنب املزيد من  

األضرار.

OKM Ortungstechnik GmbH

www.okmmetaldetectors.com

: ال يوجد مكان حلفظ املزيد من البيانات     10.2الرسم  

 : خطأ داخلي يف اجلهاز  10.3الرسم 

: يوجد فقط مكان قليل حلفظ البيانات    10.1الرسم 
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 إذا مل يتم تغيري البطارية منذ فترة طويلة و عدم توفر اجلهد الكهربائي الكايف   . جيب عليك أن10.4يظهر اإلنذار املوجود يف الرسم   
تغلق اجلهاز وتشحن البطارية بأقرب وقت ممكن  . استخدام اجلهاز رغم ذلك ميكن أن يؤدي إىل فقدان البيانات. 

حيتوي اجلهاز على وحدة كمبيوتر داخلية ولذلك جيب إغالقه بشكل صحيح كما هو احلال يف الكمبيوتر العادي     . من أجل ذلك اختر 
 مرة أخرى إىل أنه جيب عليك االنتظار حىت يغلق10.5" من القائمة الرئيسية . يشري اإلنذار التايل املوجود يف الرسم    Exitاخليار "

اجلهار من تلقاء نفسه.

 يف هذه احلالة ميكنك فك اجلهاز من التزود 10.6عندما ال ميكن للجهاز اإلغالق من تلقاء نفسه يظهر اإلنذار املوجود يف الرسم     
بالطاقة الكهربائية وإغالقه بفعل ذلك  .

OKM Ortungstechnik GmbH

www.okmmetaldetectors.com

: ال ميكن إغالق اجلهاز تلقائياً     10.6الرسم  

: جيب شحن البطارية  10.4الرسم 

غلق اجلهاز تلقائياً    ا: سيتم 10.5الرسم  


