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 آشنایی با اسکنرها

 تقدیم به کاربران محترم اپراتوران حرفه ای

 

 کاری از شرکت فلزیابی اطلس

 

 مؤلف سخن

آشنایی با سیستم ه ببه یاد پروردگاری که بی منت سفره ی روزی را مقرر ساخته. دوستان عزیز، قبل از شروع 

ا بودم و نیز هستم، نیز همانند شم ی حقیرهای مگنومتر، خواستم دو سه سطری با هم خلوت کنیم، چرا که بنده

ای ردارید حداقل تجربهبفقط آنچه که باید گفت را می خواهم بگویم تا شما نیز در این راهی که می خواهید قدم 

یم و حداقل اینکه با است. بی تحقیق و بی اطالع دنبال سیستم نروکه می توان به شما عزیزان بیان کرد همین 

ی متعددی در این راه دو سه نفر از کسانی که در این راه موفق شده اند مشورت کنیم؛ چرا که خود بنده ضررها

م آید. فقط برادران برای تضمین موفقیت خود دنبال سیستنمی دیدم و از دستم جز این چند حرف چیز دیگری بر

 ی مقاله شرح می دهیم.های اورجینال باشید تا دست ساز؛ که بحث آن را در ادامه

 

 ی یکتای هنرمندی ماستزندگی صحنه                       

 حنه رود کسی نغمه ی خود خواند و از ص ره                                                

 استجصحنه ویپسته هب                        

 یاد رم آن نغمه هک مردم بسپارند هبخ                                            
  



 حرفه ایپراتوران ا

 

3 
 

 مقدمه

 با سالم و درود بر دوستان عزیز

 Electroکه مخفف  EMSRی امواج ایهی اسکنرهایی که بر پای که مد نظر است دربارهجزوه

Magnetic Signature Reading باشد،  به معنی خواندن سیگنالهای الکترومغناطیسی )مگنومتر( می

ای مدفون شده طراحی شده، که عالوه بر یافتن فلزات و اشیاء فلزی، قادر به شناسایی حفره ها، تونل ها و اتاق ه

یا  3Dین نقشه های اسکنرها وسیله ای بسیار کارآمد و با دقتی محسوب می شوند که با آن می توان از زم پس

 سه بعدی تهیه کرد و دنبال هدف رفت.

 دالیل انتخاب سیستم های مگنومتر

 کاربری آسان -1

 آموزش در زمان کوتاه -2

 جزیه و تحلیل داده ها بدون نیاز به متخصصت -3

 

)رادار نفوذی  GPRی دوستان توجه فرمائید، سیستم های دیگری نیز در بازار ارائه می شوند که بر پایه نکته:

ماینر که اوالً و موارد دیگری از سیستم های ژئوفیزیک همانند اگزا KS 700یا  Cobra 400زمین( امثال 

ا انجام بدهید و زمان رکارایی نسباتاً سختی دارند و نیاز به متخصص است که بتوانید تجزیه و تحلیل داده ها 

 د.طوالنی می خواهید تا بتوانید بطور کامل یاد بگیری
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 آشنایی با سیستم های مگنومتر –فصل اول 

ی طراحی شده اند سیستم های مگنومتر که در مقدمه اشاره شد، سیستم های که بر پایه سنجش میدان مغناطیس

با آنالیز  ن ارائه دهند تا ماتا بتوانند با ارسال امواج توسط سنسورها به زمین و دریافت آنها، یک نقشه ای از زمی

روزه وجود دارد مبنی بر این داده ها به وجود فلزات یا تونل یا حفره و غیره پی ببریم. شایعات زیادی در بازار ام

علم فیزیک کامالً غیر  که سیستم های مگنومتر توانایی سنس فلز را ندارند، عزیزان چنین حرف هایی با تکیه بر

د را طراحی که بر این اساس بیشتر سیستم های خو OKMنند منطقی می باشد؛ یا این که شرکت مطرحی ما

 کرد دروغی بیش نیست یا این که تمامی این مباحث حرف و حدیث است و تبلیغ.

ونه منبع علمی گاین حرف ها از شیادانی که دنبال فروش سیستم های دست ساز خود هستند برمی آید و هیچ 

ه کلیپ هایی تهیه شده نیا یک مگنومتر می تواند فلز سنس کند یا ندارد و نخواهد داشت و برای اثبات این که آ

 رآمد می باشد.که می توان مهری بر دهان این شیادان زد، هدف ما آشنایی با سیستم های اورجینال و کا
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 سیستم مگنومتر اجزای تشکیل دهنده یک – دومفصل 

م یک اسکنر را می همی شوند که همگی در کنار سیستم های مگنومتر معموالً از سنسورها و درایور ها تشکیل 

 سازند.

 .دباش می راسکن یک قوت که نقطه است درایورها و ها سنسور سوپر ما روی بحث پس

 :سوپر سنسورها -1

رافت سوپرسنسورها ظبصورت عمود یا تلفیق چند عدد سنسور با موازات همدیگر شکل می گیرند، هر چقدر دقت و 

 زنی و عکس العمل اسکنر باالتر خواهد بود.باالتر باشد قدرت عمق 

ز هم دور باشند، در اعمق زنی سوپرسنسورها با فاصله سنسورها از هم رابطه مستقیم دارند. هر چقدر سنسورها 

 پراب عمق زنی باالیی خواهد داشت.

ال در خاک فوذ باسنسور بصورت عمود در یک پراب عمودی یک سوپر سنسور می گویند. سوپرسنسورها در ن 2به 

رها فقط در کیفیت نقش بسزایی را ایفا می کنند و فرق بین دو یا بیشتر سنسورهای بکار رفته در سوپرسنسو

وان سوپرسنسور تتصویر می باشند نه در عمق دهی بیشتر، اما به دیسک های عمود که تک سنسور دارند نمی 

 گفت.

 

، طول سوپرسنسور FLC 100عدد سنسور  2می باشد که متشکل از  OKMنمونه ای از سوپرسنسور شرکت 

120 cm .می باشد 
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 درایور:  -2

 دستگاه درایور می دهد رقرا بررسی مورد را سنسور از دادها تحلیل و تجزیه کار که مگنومتر دستگاه از قسمتی به

 مغناطیس به نسبت رسنسو که تغییراتی و گرفته قرار پردازش مورد سنسور از دادها قسمت این در .میشود گفته

 امیزی رنگ سیکل کی در تغیرات براساس و فرستاده ویژواالیزر همان یا تحلیلی برنامه به را کرده ثبت زمین

 به (فلزات) باشد ثبتم اگر و رفته آبی رنگ سمت به باشد( حفره) منفی تغیرات اگر است اینصورت به که می کند

 بهترین اگر حتی ی کند.م ایفا زمینه این در را اساسی و اصلی نقش درایور باشید داشته به یاد رفته. قرمز سمت

 باشد نویز دارای و باشه نشده استفاده خوبی قطعات و خوب طراحی از شما درایور و باشد در اختیارتان سنسور

 داشت. نخواید را خوبی اسکن شما مطمعناً

ابل اثبات است که قما با سیستم های دست ساز تنها در این نقطه عزیزان دقت فرمایید، مخالفت  نکته طالیی:

اشد و یا اینکه اورجینال بیا اورجینال نمی  سیستم های دست ساز اوالً سنسورهایی که مورد استفاده قرار می دهند

رایور ساده با یک برد و د باشند به احتمال بسیار باال درایور مناسبی نمی توانند طراحی و برنامه نویسی کنند و

 نمی شود از سوپرسنسورها کار کشید.
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 نکات مهم در تهیه یک اسکن موفق – سومفصل 

 شناخت زمین مد نظر -1

ونه موانعی باشد که در عزیزان محترم، توجه داشته باشید زمینی که مد نظر اسکن برداری است باید عاری از هرگ

د امکان آن موانع را های هرز و یا هرگونه موانع و تا حاسکن باعث اختالل می شود مثل وجود سنگ ها یا علف 

 م دهید:داری را طبق نقشه زیر انجاپاکسازی کنید و اگر موانع بزرگی است، بایستی روش اسکن بر

 

 

 امکان خطوطی ترسیم کنید تا حد امکان از یک شابلون استاندارد استفاده کنید یا اگر در دسترس ندارید تا حد -2

 الین ها و فاصله ایمپالس هایتان متغیر نباشد و اسکن شما دچار اختالل نشود. خطتا 
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 استفاده از سوپرسنسور -3

یر نباشد و به هیچ با سطح زمین تا انتهای خط الین متغ آنبایستی عمود بر زمین باشد و فاصله این سنسور 

 عنوان جهت سوپرسنسور تغییر نکند.

 

 حالت های اسکن برداری -4

ا دومین گزینه را میا بصورت اتوماتیک و یا بصورت دستی می باشد که در گرند اسکن حالت های اسکن برداری 

ی سوپرسنسور اصلهبرای جوابگیری بهتر انتخاب می کنیم، چرا که در حالت اتوماتیک بایستی سرعت حرکت و ف

کن دستی نسبت به ا اسبا زمین کامالً ثابت بوده و این کار به نظر مشکل می آید و دچار خطا می شویم، ام

 پراتور می باشد.اتوماتیک از خطای کمتری برخوردار است چرا که سرعت حرکت در هر ایمپالس ها دست خود ا

 

 نحوه اسکن برداری -5

 انجام می گیرد. طبق شکل زیر: (موازی) پارالل و یازیگ زاگ  اسکن برداری به دو حالت
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 اسکن کنترلی -6

ف بایستی حداقل و به یک هدف منجر شدید برای قطعی بودن هداگر شما زمین مدنظر را اسکن برداری کردید 

سکن برداری تغییر یک الی دو اسکن دیگری از زمین در جهات مختلف بردارید چرا که اهداف اصلی با تکرار ا

 موقعیت نمی دهند و ثابت می مانند و در هر بار اسکن همانند اسکن قبلی ظاهر می شوند.

 

  تشخیص اهداف اصلی -7 

برداری و شروع تجزیه و تحلیل داده ها، به این نکات توجه فرمائید که اهداف اصلی دارای با انجام کار اسکن 

 ی دیگر تمامی این موارد را ذکر می کنیم.هستند که در مقاله معینیو یک ابعاد  هندسیشکل یک 

 توصیه نمی شود.و زیر خطوط برق فشار قوی  مه آلود، بارانیاسکن برداری در روزهای  -8

 

 

 

 کاری از تیم آموزشی اپراتوران حرفه ای

   @atlasdetector 

   @atlasmd 

   09056074203 

 

 


