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 بنام خدا

 ستمینواع سامداوم توانسته است نسبت به ساخت  تیوتالش و فعال قی( پس ازسالها تحقikpvکاوش پارس) ایلیشرکت ا

دام اق انریبار در ا نیاول ی،برایو نظام  یو معدن یتجوگر و کاوشگر صنعتو جس یشناس نیو زم کیزیژئو ف  یها

 در خدمت شما باشد.  دخو داتیاز تول یکیتا هم اکنون با ارائه  دینما

راهم ر جهت فهخاطر شما را از  تیرضا شرکت بتواند نیا داتیتول میدواریام یحال با تشکر از حسن انتخاب جنابعال

 شما در حد مقدور موثر باشد.  اهداف یودراجرا دینما

 اداریر آنتن نوعاز  یریقرار دارد با بهره گ ارشمایکه هم اکنون دراخت یدستگاه میبه ذکر است اضافه نمائ انیشا

 است. دهیگرد دیوتول یطراح یکمپان نیبه سفارش ا ایو   یکمپان نیتوسط ا

فاده رگونه استم به هوقبل از اقدا دیا بدقت مطالعه فرمائراهنما ر نیلطفا قبل از استفاده از دستگاه نکات مندرج درا 

 ور اخذراهنما به منظ نینکات مندرج درا قیدق تیشرکت و رعا نیا نیارائه شده توسط متخصص وزشمطابق با آم

 یملع نیمر( اقدام به تستمیبا س یعمل نیدفترچه و )روش تمر نیراندمان ممکن برابر موارد ذکرشده درا نیبهتر

 . دینمائ

 با ستیبایتور مو اپرا باشدیم یفوق نسب یستم هایس شود،دریکه به شما ارائه م یکه اکثر اطالعات دیتوجه داشته باش

ه با رابط مطلوب در جهینت نیخود،به بهتر ستمیگوناگون با بدست آوردن تجربه با س یطیمح طیمکرر در شرا نیتمر

 برسد. باشندیم یها که نسب ستمیس نیا

 ست؟یچجستجوگر یا معدنیاب  یاکاوشگر  

رق و ب یها کابل ،ی: انواع لوله فلزلیاز قب نیرزمیانواع فلزات کارگذاشته شده درز یکشف وشناسائ یامروزه برا

فاده است یاوتمتف کیالکترون یها ستمیاز س…  رهیغ نمودن فلزات گرانبها و دایو پ یشهر ساتیتاس یتلفن، محفظه ها

 ستمیع ستوان آنها را بر حسب توان کاوش،نو یآنهاست وم نیمتداولتراز  یکی ابیزفل یگردد که دستگاه ها یم

 .نمود یموارد مشابه گروه بند گریود یکاربرد یامکانات جانب ت،یحساس بیضر ک،یالکترون
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 میبسم هللا الرحمن الرح

GOLDEN WIN 

ز نظر چرا که ا دباشیم آل دهیدارند مناسب و ا یکه تفکر حرفه ا یافراد مبتد یباشد که برا یم یحرفها یهایاز نوع آنتن رادار ستمیس نیا

 باشد. یم طیکوچک و قابل حمل و نقل در تمام شرا اریبس ستمیحجم س

 GOLDEN WIN  م  به نا ستمیاهداف که در س یساز جداو  کیاز  تفک توانیرا دارد که م یزن ،نقطهیابی،ردیابیقدرت جهت

METAL ANALYSE ود.است استفاده نم 

وچک و بزرگ ک یطهایعملکرد اپراتور را در مح تواندیباشد که م یمتر قابل کاوش م9وتا عمق  یابیمتر را رد 700شعاع  ستمیس نیا

 و قدرت تیردن حساسبولوم جهت باال  دیاز دو کل ستمیس نیا هدف را بدست آورد. یو مرکز ینمودن نقطه اصل دایپ ییباال برده تا توانا

    POWER-DISABL-MITER یدهایاز کل نیه است همچنشد لیتشک کیتفک
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POWER: وکاوش در یابیوآماده کار رد شودیروشن م ستمیقرار دارد به سمت باال س ستمیکه در سمت چپ س 

                   ندارد. یواکنش چیه ستمیحالت س نیاحالت خاموش بوده که در  نییباشد.وبه سمت پا یم طیمح

DISABL: دهدیانجام م کیرا جهت تفک ستمیکار فعال کردن فرکانس و فرستنده س. 

 RMITE : باشد،کهیم ستمیوصحت مدار س یجهت تست و کنترل باطر نیوهمچن  تالیجیجهت روشن نمودن د 

 .کندیامواج را کنترل م افتیارسال ودر اتیعمل

CEBALAN  ANTENNA:   

نسبت به  ستمیس تیقرار دارد وکاربرد آن جهت باال بردن حساس تالیجید ریت چپ دستگاه زدر سم دولومیکل نیا

 توانیدر عمق م یریباشد که با توجه به نفوذ پذ یگوناگون آن م طیمختلف برابر شرا یامواج در عمقها یرینفوذپذ

 کرد. میظسطح اهداف مختلف تن ایرا برابر حجم  ستمیس

 نیو بعداز تمر قیدق ای یبیتقر میتنظ توانیشود که با آن م یم میتقس 10وع شده و تا عدد شر 0وم از عدد ول دیکل نیا

 نییپا ینسبت به کاوش در عمقها ستمیشود عملکرد س میوتجربه فراوان بدست آورد که هرچه اعداد به سمت باال تنظ

شود  یحجم بزرگ در عمق حساس م ایاهداف با سطح  ینسبت به جستجو ستمیس میتنظ نیو برابر ا باشد یرا دارا م

قرار  ی.حال اگر اپراتور در منطقه اابدی یم شیدستگاه افزا تیباشد که حساس یم ستمیحالت س نیبهتر 7تا  5که عدد 

هدف مورد نظر را  یبیحجم تقر نکهیا ایخود ندارد  و  یفلز ای ینسبت به عمق هدف معدن هیو اطالعات اول ردیگ

 یحالت نرمال و خنث نیکرد که ا میتنظ 7 یال 5اعداد  نیرا ب  ANTENNA BALANCEدیکل تواندی، م داندینم

و هرچه اعداد به   دینما یو کاوش م یابیدر عمق رد ای نیکوچک را در سطح زم ایباشد که اهداف بزرگ  یم ستمیس
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آن به  یدهد که خطا یجهت م ریبه سمت هدف تغ یبه آرام ستمیکند بوده و س ستمیگردد عملکرد س میتنظ نییسمت پا

 باشد. یمراتب کمتر م

اعداد  یولوم را رو نیا ینقطه زن اتیولوم را در حالت نرمال و در عمل نیا یابیو جهت  یابیرد اتیدرعمل توجه :

 .می( قرار ده۳تا  ۱کوچکتر)

 ANALYSE METAL: 

 شد.با یم ستمیس ،یو معدن یاهداف فلز یومشخص و جدا ساز کیولوم جهت تفک دیکل نیا

 باشد: یم ریبصورت ز  یو معدن یاهداف فلز کیتفک

 ومینیآلمو  پالتین = 1و 0

 نیکل و کرم = 2

 یمو فرکانس  یانرژ یکه از خود دارا یمعدن یو سنگها یتمام اهداف فلز یکربنات و خوراک ده  = 3

شده  ت ساختهو به صورحرارت کرده اند  ای یانرژ دیرا که از خود تول یتوان اهداف یم زیکد ن نیباشند.در ا

 و مشخص نمود. یابیوجود دارد را رد طیدر مح یعیطب ایاست  

 برنز و  برنج = 4

 طال = 6.5تا  4.5

 = مس و روی 7

 = نقره و کوارتز 9تا  8

 = آهن و حفره 10

مینهای این کد ها نسبی بوده و در شرایط ومحیط و  ز گریتفاوت نوع خاک هر منطقه  با منطقه د لیبد 

 د اصلی راکید تا اگون قابل تغیر هستند و لذا اپراتور باید در هر زمینی فلز مورد کاوش خود را  تست  نماگون

 در آن منطقه بدست بیاورد.

 

 ردقرار دا ستمیکه در مرکز قسمت جلو س یآنتن وسط که شودیدو آنتن کنترل مه لیبه وس ستمیس نیا آنتنها: 

اهداف را در  ستمیباشد س شتریباشد. هرچه طول آنتنها ب یم کمکی دهفرستن یآنتن کنار و باشد،یم فرستنده



 6 

طول  دیبا ینقطه زن یشود و برا یانجام م عتریکاوش سر اتیکه عمل دینما یم یابیرد یبهتر و شتریشعاع ب

 داشته باشد. یبهتر صیو اپراتور تشخ دیآ نییآنتن را کوتاه کرد تا درصد خطا پا

 

 تم:نیروی تغذیه یا باطری سیس

ک ولت کتابی قابل شارژ تغذیه مینماید و می تواند در زمان حداقل ی9از یک باطری  GOLDEN WINسیستم 

کامل  ی شارژحتماَ باطرساعت و حداکثر چهار ساعت ازسیستم استفاده نمود ، باید دقت داشت که در موقع کار اصلی 

خیص سیستم عملکرد پایینی نسبت به تش شدداشته باشد سپس جهت کاوش استفاده کرد چون اگر باطری ضعیف با

 هدف خواهد داشت.

 دیجیتال:

 جهت تست و صحت مدار سیستم میباشد همچنین عملیات ارسال و دریافت امواج را کنترل میکند.

 

 روش تعین عمق یا متراژ هدف:

ح ف از سطمتراژ هداز اطمینان از وجود هدف جهت تعین  اپراتور پس از آنکه نقطه مورد نظر را بدست آورد و پس

 زمین باید به این نکات توجه فرماید:

تر قرار را بر روی اعداد کوچک ANTENNA BALANCE و کلیدولوم  وآنتن کناری باز شود نتنها را کوتاه نمایدآ

ین . در ادهد . پس از این کار اپراتور سیستم را روبروی سینه خود به صورت دست باز و موازی زمین نگه دارد

ور خد و دستم بر روی نقطه شروع به گردش کامل میکند  که ابتدا موافق عقربه های ساعت )راست( می چرحالت سی

ل کامل میزند سپس مکس می کند و به سمت مخالف عقربه های ساعت )چپ( واکنش نشان میدهد و می چرخد حا

تر مسب نیم بدست آمده را بر ح کم کند وعدداپراتور می تواند تعداد دورهای موافق را از تعداد دورهای مخالف 

خد و مکث کند دور کامل بسمت راست بچر 4ان مثال اگر آنتن بروی نقطه د. تا عمق تقریبی  بدست آید. بعنوحساب کن

د که بر باشمی 9دور  بسمت چپ بچرخد ، پس از این کار تعداد دورها را از هم کم میکنیم وعدد بدست آمده   13و 

 4 -13=  9                                                                                     م.         حسب نیم متر حساب میکنی

 CM 450  =CM 50 × 9                                   عمق چهر مترو نیم میباشد.هدف تقریباً در  
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 روش حرکت آنتن و کار با آن :

 هرجه بد 90ر حرکت اپراتو نیپس از ا دهدیجهت م ری.آنتن به سمت هدف تغ میدهیقرار م نیزم یابتدا انتن را مواز

 رد کند. ای دییرا تا  هیتا آنتن حرکت اول دهدیجهت م ریآنتن تغ هیهمان سمت اول

 مربع استفاده کند. واز قانون مثلث  تواندیپس از حرکت دوم انتن ،اپراتور م

 

حالت  مت شمال می ایستد آنتن بسمت هدف )راست( تغیر جهت می دهد. در اینرو به س دراین حالت اپراتور -1

 درجه به جهت راست درهمان نقطه تغیر جهت می دهد و به سمت شرق می ایستد. 90اپراتور 

 سمت شرق قرار دارد و آنتن به سمت چپ تغیر جهت می دهد.دراین حالت اپراتور رو به  -2
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 روش استفاده از آنتن سیستم:

 اپراتور سیستم را میتواند به چند حالت به دست بگیرد و استفاده نماید.

واند از ر می تآنتن یا سیستم را روبروی سینه بگیرد در این حالت سیستم با سرعت بیشتری حرکت میکند و اپراتو -1

ه روش نکه بد یا ایقوانین حرکتی مثلثی یا مربع جهت محدود کردن محیط و بدست آوردن نقطه اصلی هدف استفاده کن

 بدست آورد. درجه گردش داشته باشد و از این دایره بتواند زاویه یا جهت ردیابی را 360که به جهت آنتن دایره 

عد خودرا هید.ساسیستم را در دست گرفته و پاها را به عرض شانه باز کنید ، آرنج خود را به پهلوی خویش تکیه د -2

ستید و قطه بایپایین کنید و در یک ن-نگهدارید و سیستم را بوسیله مچ دست باالبصورت موازی با زمین و نود درجه 

تواند نسبت درجه تغیر جهت دهید ، پس از حرکت دوم سیستم، اپراتور می 90نسبت به حرکت اول انتن ، به جهت آن 

 د.و از قوانین مثلث و مربع استفاده کن به حدود تقریبی هدف، مسیر جهت یابی را مشخص نماید
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