چگونه با فلزیاب های تنظیم دستی کار کنیم؟
در این مقاله میخواهیم شما را با نحوه کار با فلزیاب هایی که به صورت دستی تنظیم میشوند آشنا کنیم
چگونه ثبات فلزیاب را تست کنیم؟
چگونه فلزیاب های ساده با تنظیم دستی را باالنس تنظیم و استفاده کنیم ؟
نقشه و مدار داخلی بسیاری از فلزیاب های با تنظیم دستی همان نقشه فلزیاب – ۱۲رگوالتوری یا جرمن پالس –می باشد که نقشه ان در اینترنت موجود است .
این فلزیاب ها،پایداری کمی دارند و تنظیم انها اکثرا زود بهم می خورد  .با ضفیف شدن باتری قدرت انها کم میشود و اگر درست تنظیم و باالنس نشوند -قدرت
انها در خاک های مختلف کم و زیاد میشود.

فلزیاب هایی که در زیر معرفی میشوند بصورت دستی تنظیم میشوند و با مطالعه همین مقاله
میتوانید آنها را تنظیم کنید
فلزیاب اسکورپیون
فلزیاب المینوس
فلزیاب دیپ مستر ایکس ۵
فلزیاب dx8000

فلزیاب KING10
فلزیاب  AMBCایمیجینگ
فلزیاب poroton9900
فلزیاب Deep master 2008

فلزیاب Golden Scorpion Px 4000
فلزیاب سوپر چلنجر
فلزیاب MDL 3500
فلزیاب استورم

فلزیاب Deepers
فلزیاب هانتر ایکس ۴۰۰۰
و صدها مدل دیگر که همه از این نقشه استفاده میکنند،تفاوت بیشتر این مدل ها در نوع بسته بندی و ظاهر دستگاه است ،این فلزیاب ها بصورت دستی تنظیم
میشوند،بیشتر این فلزیاب ها ثبات و پایداری کمی داشته و تنظیم انها زود به زود به هم میخورد که در نتیجه کار با انها را بسیار سخت میکند.

برای به دست آوردن اطالعات بیشتر بهتر است مقاله –راهنمای گنج و روش تست و انتخاب
فلزیاب– را مطالعه کنید.

و اما توضیحاتی در ارتباط با نحوه کار با این فلزیاب ها:
یکی از بزرگترین معایبی که فلزیاب های تنظیم دستی دارند این است که در یک خاک خوب و در خاک دیگر حساسیت ان نسبت به فلزات غیر اهنی مثل طال کاهش
پیدا میکند.
در ابتدا باید ولوم باالنس را که معموال در باالی دستگاه قرار دارد را میزان کنیدکه اگر این کار درست انجام نشود عمق کاوش و حساسیت به طال کاهش میابد چون
این کار بسیار حساس و طوالنی است
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قسمت راهنمای تست و استفاده از فلزیاب های با تنظیم دستی:
روش تست ثبات فلزیاب هنگام خرید :
مهمترین تست فلزیاب قبل از خرید تست ثبات فلزیاب است  .یک فلزیاب خوب و حرفه ای باید چندین تست ثبات را پشت سر بگذارد .

اولین تست ثبات :
تست ثبات در حالت بی حرکت است یعنی دیسک فلزیاب را حرکت نمیدهیم – در این حالت دیسک فلزیاب را دور از لوازم فلزی روی زمین یا یک میز پالستیکی یا
چوبی بدون میخ باشد بهتر است قرار میدیم و فلزیاب را تنظیم میکنیم حاال به ساعت نگاه میکنیم تنظیم فلزیاب حداقل باید  ۲۰الی  ۳۰ثانیه ثابت بماند وگر نه این
فلزیاب به درد خرید و کار نمیخورد چرا ؟ اگر تنظیم فلزیاب شما هر  ۵ثانیه به هم می خورد چطور میخواهید از فلزیاب استفاده کند توجه برای استفاده از فلزیاب
باید از دیسک بصورت جارویی استفاده و زمین را جارو کنید ( در زمینه آموزش اپراتوری مطالب مهمی در کاتالو گ  ECR6000صفحه  ۱۷به بعد موجود است )
هر بار جارو کردن و قدم برداشتن حدودا  ۵الی ده ثانیه زمان میبرد ( با این فلزیاب ها باید خیلی ارام حرکت کنید بعدا دلیل ان را توضیح میدهم ) حاال اگر تنظیم
این فلزیاب هر  ۵الی ده ثانیه به هم بخورد شما نمی تواند از این فلزیاب استفاده کنید.

روش دقیق تست ثبات مرحله اول:
برای تست اول باید روش درست تنظیم کردن فلزیاب را یاد بگیرید.
چکونه فلزیاب های با تنظیم دستی درست تنظیم میشوند:
برای تنظیم فلزیاب – توجه کنید تنظیم فلزیاب نه باالنس فلزیاب -روش باالنس فرق دارد آن را بعدا آموزش میدهم — ولوم کنترل حساسیت را که اغلب مثل
کلید گردان گاوصندوق است را بچرخانید تا صدای بوق فلزیاب را بشنوید -سپس ان را به ارامی برعکس بچرخانید تا صدای بوق دائمی به صدای تق تق –یا– تک
تک – تبدیل شود در این حالت فلزیاب شما کامال تنظیم و حساس است .
به این تنظیم –تریشولد – –Trishcholdو یا به زبان فارسی تنظیم استانه حساسیت گفته میشود.
اگر هیچ صدایی از فلزیاب شنیده نشود یعنی صدای تق تق نداشته باشید یعنی تریشولد فلزیاب شما تنظیم نیست -و قدرت یا عمق زنی فلزیاب بسیار کم است
پس باید تریشولد فلزیاب را دوباره تنظیم کنید تا صدای – تق تق -از فلزیاب شنیده شود -اگر صدای بوق بلند از فلزیاب شنیده شد به این معنی است که فلزیاب
شما یک وسیله فلزی را شناسایی کرده و یا از تنظیم خارج شده است –پس توجه کنید تنظیم بودن –تریشولد –فلزیاب یعنی شنیدن صدای تق تق از فلزیاب

ولوم کنترل حساسیت فلزیاب برای تنظیم فلزیاب باید ان را به دقت تنظیم کنید

روش تست گام به گام تست ثبات فلزیاب:
به این تنظیم –تریشولد  –Trishchold-و یا به زبان فارسی تنظیم آستانه حساسیت گفته میشود حاال که تنظیم کردن درست ان را یاد
گرفتید میریم روی تست ثبات فلزیاب اول باید فلزیاب را درست باالنس کنید ( روش درست باالنس کردن فلزیاب بعدا آموزش داده می
شود ) و بعد بر طبق آموزش های باال باید فلزیاب را تنظیم کنید تا صدای -تق تق -را بشنوید به ثانیه شمار ساعت خود نگاه کنید هر
وقت صدای – تق تق -فلزیاب زیاد یا قطع شد به ساعت نگاه کنید و ببیند چند ثانیه گذشته این زمان زمان ثبات فلزیاب شما است اگر هر
 ۵ثانیه تنظیم فلزیاب شما به هم می خورد یعنی پس از  ۵ثانیه صدای تق تق قطع و یا به صدا ی فلزیاب اضافه میشود یعنی صدای
فلزیاب مثل آژیر یا بوق کامل میشود پس ثبات فلزیاب شما فقط  ۵ثانیه است و کار کردن با این فلزیاب بی فایده است -ولی اگر هر ۲۰
ثانیه تنظیم فلزیاب شما به هم میخورد باید هر دویا سه قدم که بر میدارید یک بار باید فلزیاب خود را تنظیم کنید چرا ؟ برای اینکه هر بار
که دیسک را به سمت چپ و راست می برید و زمین را جستجو میکنید حدود ده ثانیه طول میکشد (توجه کنید در این نوع فلزیاب باید
دیسک را بسیار آرام به چپ و راست حرکت دهید ) پس هر دو یا سه قدم که حرکت میکنید باید دوباره فلزیاب را تنظیم کنید و اگر ثبات
فلزیاب شما حدود یک دقیقه است هر  ۶قدم که برمی دارید باید فلزیاب خود را تنظیم کنید پس می بینید هر چه ثبات
فلزیاب شما باالتر باشد شما راحت تر با فلزیاب کار میکنید و هر چه راحت تر کار کنید عمق باالتری و زمین بیشتری را کاوش میکنید چون
کمتر خسته میشوید و نیروی جسمی و فکری خود را بر روی اپراتوری و جستجو می گذارید .
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مهم  :اخطار  :توجه:
برخی از اپراتورها برای اینکه جلوی بوق های اضافی را بگیرند فلزیاب را در حالت بی صدا تنظیم میکنند اگر زمان ثبات فلزیاب شما ۵
ثانیه است و شما فلزیاب را در حالت بی صدا تنظیم کرده اید یعنی هر  ۵ثانیه از قدرت و عمق زنی فلزیاب شما کاسته میشود و پس از یک
الی دو دقیقه دیگر فلزیاب شما کارایی الزم را ندارد و دیگر کار کردن با فلزیاب کامال بی فایده است پس همیشه فلزیاب خود را در حالت
تق تق میزان کنید و اگر فلزیاب را در حالت بی صدا میزان میکنید زمان ثبات فلزیاب را در نظر داشته باشید و از ان برای تنظیم دوباره
فلزیاب استفاده کنید .
مثال  :زمان ثبات فلزیاب شما  ۳۰ثانیه است پس اول فلزیاب را تنظیم میکنید تا صدای تق تق را بشنوید بعد ولوم تنظیم را کمی تغییر
میدهید تا صدا قطع شود ولی هر  ۳۰ثانیه این تنظیم کردن را دوباره تکرار میکنید چون زمان ثبات فلزیاب شما  ۳۰ثانیه است  .دقت کنید
در حالت بی صدا از عمق کاوش فلزیاب شما کاسته میشود پس ولم تنظیم تریشولد را خیلی کم حدود یک درجه تغییر دهید تا از قدرت
فلزیاب زیاد کاسته نشود .
سوال  :زمان ثبات در حالت بی حرکت گلکسار  ECR6000چقدر است ؟
زمان ثبات یک فلزیاب حرفه ای بیشتر است و زمان ثبات برای گلکسار  ECR6000در حالت دستی بیشتر از دو دقیقه در محیط پر نویز
شهری و در خارج از شهر حتی تا یک ساعت و در حالت اتوماتیک چندین ساعت است.

گذاشتن دیسک روی زمین برای حذف ذرات:
برخی از اپراتور ها برای حذف ذرات و از بین بردن بوق های اضافی دیسک فلزیاب را روی زمین میگذارند و پس از تنظیم فلزیاب لوپ یا
دیسک را در فاصله ده الی بیست سانتیمتری از زمین قرار داده و جستجو را شروع میکنند توجه کنید که با این روش هم باید زمان ثبات و
نکات ریز دیگری را مد نظر داشته باشید و گرنه جستجو شما بی فایده است .برای مثال اگر زمان ثبات فلزیاب شما ده ثانیه است پس از هر
ده ثانیه یعنی هر دو یا سه قدم که به جلو حرکت میکنید باید دوباره دیسک یا لوپ فلزیاب را روی زمین بگذارید و فلزیاب را دوباره تنظیم
کنید وگرنه بعد ده الی بیست قدم که حرکت میکنید قدرت فلزیاب شما کامال کم میشود در این حالت کار کردن با فلزیاب کامال بی فایده
است چون فلزیاب شما دیگر هیچ فلزی را نمی گیرد.
فلزیاب سگ شکاری نیست که برود و برای شما شکار را بیاورد این مهارت شما در کار با فلزیاب و اپراتوری فلزیاب و تخصص شما در پیدا
کردن مکان های باستانی است که در پیدا کردن گنج به شما کمک میکند .

تست ثبات فلزیاب در حالت حرکت دیسک به چپ و راست با
سرعت زیاد:
زمانی که دیسک فلزیاب را با سرعت به سمت چپ و راست حرکت میدهید و یا حرکت ناگهانی دیسک باعث بوجود امدن سیگنال نویزی در
فلزیاب میشود و هر چه سرعت حرکت دیسک به چپ و راست بیشتر باشد این نویز هم بیشتر است فلزیاب های حرفه ای سیستمی برای از
بین بردن این نویزهای اضافی دارند مثل فلزیاب های گلکسار ولی اغلب فلزیاب های آماتوری چنین سیستمی ندارند پس باید دیسک
فلزیاب را بسیار آرام از چپ به راست حرکت دهید تمام فلزیاب هایی که به صورت دستی تنظیم میشوند و یک یا دو پیچ یا ولوم برای
تنظیم دارند همین مشکل را دارند پس دائم سوال نکنید این فلزیاب چطور است خودتان رو زمین دیسک را با سرعت چپ راست کنید و
تست کنید.
نگران نباشید رفع این مشکل بسیار ساده است فقط لوپ و یا دیسک را آرام حرکت دهید -حاال زمانی است که ثبات قلزیاب مهم و
مطرح میشود چرا ؟ برای اینکه شما باید دیسک را بسیار آرام حرکت دهید و این کار حداقل  ۵الی ده ثانیه زمان الزم دارد و اگر دیسک را
سریع تر حرکت دهید سیگنال اضافی تولید میشود حاال اگر ثبات فلزیاب خیلی کم باشد حتی قبل از اینکه بتوانید یک قدم بدارید تنظیم
فلزیاب شما به هم خورده است و اگر شما نزدیک فلزی باشید ممکن است سیگنال دریافتی از فلز را با سیگنال نویز و پارازیت اشتباه
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بگیرید و فلزیاب خودتان را دوباره تنظیم کنید در این حالت دیگر فلزیاب شما فلز زیر خاک را نمی گیرید – پس هنگام خرید فلزیاب به زمان
ثبات فلزیاب توجه کنید این زمان هر چه بیشتر باشد بهتر است.
نکته مهم :هیچگاه فلزیاب را نزدیگ فلزات ( بیل دوچرخه خودرو ) باالنس و تنظیم نکنید-دقت کنید فلزی زیر خاک نباشد در غیر این
صورت قدرت و عمق زنی فلزیاب شما بسیار کاهش پیدا میکند – یک فلزیاب اتوماتیک و حرفه ای مثل  ECR6000برای رفع این مشکل
امکاناتی دارد ولی شما هنگام استفاده از یک فلزیاب معمولی باید بیشتر دقت کنید تا زحمت و تالش شما بی نتیجه نباشد.
سوال :تست ثبات فلزیاب گلکسار  ECR6000هنگام حرکت دیسک به سمت چپ و راست با سرعت زیاد چقدر است؟ فلزیاب های گلکسار
با دیسک کوچک یا بزرگ و لوپ  ۹۰در حرکت سریع به چپ و راست هیچ مشکلی ندارد میتوانید دیسک را با سرعت خیلی زیاد به سمت چپ
و راست حرکت دهید هیچ سیگنال خطایی از فلزیاب شنیده نمی شود حتی با برخورد ناگهانی دیسک به سنگ یا درخت هیچ سیگنال اضافی
تولید نمی شود.
نکته مهم :برخی از فلزیاب ها ممکن است در حرکت افقی دیسک به سمت چپ و راست مشکلی نداشته باشند ولی در عوض تو جای تنگ
مثل داخل چاله مشکل دارند معموال فلزیابی که هنگام کار با ان مجبور هستید دیسک را به سمت چپ و راست حرکت دهید تا فلز را بگیر
داخل چاله و فضای تنگ و کوچک مشکل دارند در خیلی از فیلم های تست هم میبینید سکه را با سرعت از جلو دیسک به سمت چپ و راست
حرکت میدهد اگر این کار را نکنند و سکه را فقط جلو دیسک نگه دارند دیگر فلزیاب چیزی را نمیگیرید پس جایی که نمی توانید دیسک را
به چپ و راست حرکت دهید فلزیاب کار نمی کند سوال  :آیا فلزیاب گلکسار ECR6000این مشکل را دارد ؟
نه ندارد فلزیاب را در حالت دستی قرار دهید و از ان خیلی راحت در داخل چاله و مکان ناهموار استفاده کنید .

تست ثبات فلزیاب در حالت حرکت دیسک از باال به پایین:
عزیزان توجه کنند هنگام کار با فلزیاب از حرکت عمودی دیسک فلزیاب جدا خود داری کنید البته روشهایی برای اینکه حرکت عمودی دیسک
روی عملکرد فلزیاب بی اثر یا کم اثر باشد وجود دارد ولی تا انجا که میتوانید این حرکت عمودی کنترل و کم کنید روش باال و پایین بردن
دیسک بدون سیگنال مزاهم در باال با نام — -گذاشتن دیسک روی زمین برای حذف ذرات— -آموزش داده شده فقط توجه کنید
اول زمان ثبات فلزیاب را مد نظر داشته باشید و دوم مقدار باال و پایین بردن دیسک تا حد ممکن کم باشد یعنی بعد از اینکه دیسک را به
زمین چسبانید و فلزیاب را تنظیم کردید فاصله دیسک از زمین را خیلی زیاد نکنید و تا حد ممکن این فاصله از ده سانت بیشتر نشود .

آشنایی با سیستم باالنس این نوع فلزیاب:
یکی از بزرگترین معایبی که فلزیاب های با تنظیم دستی دارند این است که در یک خاک قدرت عمق زنی خوب و در خاک دیگر حساسیت ان
نسبت به فلزات غیر آهنی مثل طال کاهش پیدا میکند و در خاک دیگر ممکن است حتی حساسیت ان نسبت به آهن هم کاهش پیدا کند چرا ؟
برای اینکه تنظیم باالنس خاک این فلزیاب ها به صورت دستی است و اغلب اپراتور ها با تنظیم کردن درست باالنس اشنایی ندارند – و از
انجایی که تولید کنند گان این نوع فلزیاب افراد آماتور و کم تجربه هستند توجه چندانی به نحوه ساخت و تنظیم این قسمت نمی کنند و این
موضوع کار تنظیم باالنس را کمی مشکل تر میکند – پس در ابتدا باید ولوم باالنس را که معموال در باالی دستگاه قرار دارد را میزان کنید-
اگر این کار درست انجام نشود عمق کاوش و حساسیت فلزیاب به طال کاهش می یابد – این کار بسیار حساس و طوالنی است .
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روش تنظیم باالنس برای فلزیابهای دستی:

اول هد جستجو یا لوپ فلزیاب را در ارتفاع  ۱۰الی ۲۰سانتی متری از زمین قرار دهید.
توجه  :هرچه فاصله هد از زمین بیشتر باشد همانقدر از عمق کاوش دستگاه کم میشود یعنی اگر  ۲۰سانتیمتر از زمین فاصله بگیرید ۲۰
سانت از عمق کاوش دستگاه کم میشود و اگر زیاد به زمین بچسبانید به دلیل پستی و بلندی زمین و وجود قطعات خیلی ریز فلزی حرکت و
کار کردن با فلزیاب مشکل تر میشود و با برخورد دیسک به گیاهان و سنگها و ذرات معدنی سیگنال مزاحم بیشتر شما را آزار میدهند پس
فاصله مناسب خیلی مهم است.

چون باالنس خاک فلزیاب شما به صورت دستی میزان میشود تنظیم ان بسیار مشکل و وقت گیر است پس برای تنظیم درست باالنس به
یک ورق طالی  ۲۰گرمی نیاز دارید چون به همراه بردن طال در بیابان درست نیست یک تکه مس  ۲۰در  ۲۰باخود ببرید .مس مانند طال عمل
میکند بخاطر همین ما در آزمایش فلزیاب های خودمان از مس استفاده میکنیم وقتی فلزیابی به مس حساس باشد به طال هم حساس میشود
 ..حاال باالنس را روی یک عدد مثال  ۲قرار داده ولوم ترشولد را میچرخانیم تا صدای تاک تاک را از دستگاه بشنویم حاال مس را به هد دستگاه
نزدیک میکنیم ببینیم ان تکه مس را در چه عمقی میزند بعد ولوم باالنس را روی  ۳میگذاریم و دوباره ولوم ترشولد را میزان میکنیم و مس
را تست میکنیم این کار را انقدر ادامه میدهیم تا بهترین عدد را برای باالنس پیدا کنیم .در این حالت فلزیاب ما در قویترین حالت خود
قراردارد .توجه کنید در تمام این مدت بهتر است دیسک فلزیاب ده الی بیست سانت از زمین فاصله داشته باشد.
بهترین تنظیم باالنس زمانی است که فلزیاب تکه مس را در عمق یا فاصله بیشتری شناسایی کند توجه کنید این تنظیم روی ثبات فلزیاب هم
اثر دارد ممکن است باالنس را جوری تنظیم کنید که ثبات فلزیاب بیشتر و عمق زنی ان کمتر شود و یا عمق زنی و قدرت فلزیاب بیشتر شود
ولی ثبات ان کم شود پس با ازمایش های بیشتر بهترین مکان تنظیم باالنس فلزیاب خود را به دست اورید .
توجه  :وقتی از ان زمین به زمینی دیگر میروید مثال از زمینی به رنگ خاکستری به زمینی به رنگ قهوه ای یا از دشت به کوهستان یا منطقه
پر از سنگ میروید ،دوباره باید بهترین نقطه باالنس را پیدا کنید البته کم کم با تمرین و تجربه متوجه میشوید که باالنس فلزیاب شما روی
چه عددی بهتر است دقت کنید در این نوع از فلزیاب ها کاهش ولتاژ باتری هم روی قدرت و عمق زنی فلزیاب اثر دارد و هم
روی باالنس پس بهتر است تنظیم باالنس فلزیاب خودتان در این شرایط تست کنید — یک بار زمانی که باتری کامال پر است و یک بار
زمانی که باتری در حد وسط و یک بار هم زمانی که یک ساعت مانده تا باتری خالی شود — با تست باالنس در این حالت ها تجربه بهتری به
دست می اورید و پس از مدتی راحت تر و سریع تر باالنس فلزیاب خودتان را تنظیم میکنید.
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سوال تنظیم باالنس در فلزیاب گلکسار  ECR6000چگونه است؟
عملیات باالنس و تریشولد در فلزیاب های گلکسار در مدت  ۳۰الی  ۴۵ثانیه به صورت اتوماتیک انجام میشوند و تنها کاری که شما باید انجام
دهید فشار یک دگمه است تا فلزیاب بگونه ای میزان شود که فلزیاب همیشه به طال حساسیت بیشتری داشته باشد و تازه این تنظیم به
مدت ده الی  ۲۰دقیقه در حالت دستی و یک الی دو ساعت در حالت اتوماتیک ثابت میماند و اگر مواد معدنی داخل خاک تغییر کند فلزیاب یا
اتوماتیک تنظیم میشود و یا به شما اخطار میدهد که دکمه ریست را فشار دهید .فلزیاب های گلکسار دارای باالنس اتوماتیک و هوشمند
است و با فشار یک دگمه تنظیم میشوند و هیچوقت قدرت عمق فلزیاب کم نمیشود .فلزیاب گلکسار مدل  ۶۰۰۰با باتری پر برای حدود ۱۲
ساعت کار مداوم بدون کاهش قدرت عمق را در اختیار شما قرار میدهد .
کدام روش تنظیم بهتر است دیسک را به زمین بچسیانیم یا ده سانت فاصله بدهیم؟:
اگر زمین شما مواد معدنی و ذرات فلزی کمی دارد میتوانید دیسک را به زمین بچسبنید و زمین را جستجو کنید با این کار ده سانت به عمق
جستجوی فلزیاب شما اضافه میشود برای اینکه ده سانت از عمق جستجوی فلزیاب شما با فاصله گرفتن دیسک از زمین در هوا تلف میشود .
ولی اگر مواد معدنی و ذرات فلزی یا الودگی زمین زیاد است دیگر امکان چسباندن دیسک به زمین وجود ندارد چرا؟ چون کار کردن با فلزیاب
در این حالت بسیار مشکل است.

روش تفکیک کردن فلز در فلزیاب های دستی:
چون افراد مختلفی این فلزیاب ها را می سازند روش کار در فلزیاب های مختلف کمی با هم فرق دارد – اول باید مقدار باالنس را زیاد کنید
یعنی مثال به جای  ۳باالنس را روی  ۴یا  ۵یا  ۶یا  ۷قرار دهید و تریشولد را میزان کنید تا صدای تق تق شنیده شود – حاال آهن را به
دیسک یا لوپ فلزیاب نزدیک کنید می بینید که فرکانس صدای فلزیاب زیاد مبشود یعنی صدای تق تق به آژیر تبدیل میشود — و اگر مس
و یا طال را به لوپ نزدیک کنید صدای تق تق فلزیاب قطع میشود – با این روش میتوانید فلز زیرخاک را تفکیک کنید توجه کنید اول باید
ببینید مقدار باالنس برای بهترین تفکیک چقدر است ممکن است تو فلزیاب شما رو عدد  ۵تفکیک خوبی انجام دهد ولی تو فلزیاب یک فرد
دیگر بهترین مقدار باالنس روی  ۶باشد همچنین ممکن است تغییر صدا برای آهن و طال در فلزیاب شما بر عکس باشد پس بعد مطالعه این
قسمت فلزیاب خودتان را تست و تمرین کنید تا بتوانید به درستی کار تفکیک را انجام دهید .
دقت تفکیک در این فلزیاب ها چیزی حدود  ۴۰در صد است و روی عدد تنظیم باالنس برای تفکیک زیاد حساب نکنید چرا ؟
برای اینکه کاهش ولتاژ باتری و شکل سیم پیچ روی دقت تفکیک اثر زیادی دارد پس بهتر است همیشه یک تکه آهن و یک تکه مس به
همراه داشته باشید و قبل از تفکیک فلز زیر خاک – قسمت تفکیک فلزیاب خودتان را تست کنید و از درست بودن تنظیم فلزیاب خودتان
اطمینان حاصل کنید .

روش تفکیک و دقت تفکیک فلزیاب گلکسار چطور است ؟
تنظیم بخش تفکیک در فلزیاب گلکسار به صورت اتوماتیک انجام میشود کاهش ولتاژ باتری و عوامل دیگر بر روی دقت تفکیک فلزیاب
گلکسار اثری ندارد فلزیاب گلکسار به صورت اتوماتیک برای آهن شکل میخ و برای فلز غیر آهنی کوزه را نشان میدهد و همزمان فرکانس
صدای فلزیاب هم عوض میشود و برای زباله آهنی بزرگ در عمق کم عکس نعل و برای زباله غیر آهنی بزرگ در عمق کم عکس قوطی را
نشان میدهد دقت تفکیک هم حدود ۸۰در صد است ممکن است برای فلزات خیلی کوچک یا خیلی بزرگ و آلیاژ ها خطا وجود داشته باشد .

صفحه نمایش فلزیاب گلکسار مدل ECR6000
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اثر گرم شدن قطعات در عملکرد فلزیاب :
آیا باید فلزیاب را مدتی روشن نگه داریم تا گرم شود بعد با ان کار کنیم ؟
پس از روشن کردن فلزیاب بهتر است مدت کوتاهی حدود یک الی چند دقیقه بمانید بعد ان را تنظیم و استفاده کنید  .چرا؟
دلیل ان گرم شدن قطعات الکترونیک و دمای هوا است  .گرما بر روی کار کرد درست لوازم الکترونیک اثر زیادی دارد .البته هنگام
طراحی یک مدار الکترونیک استاندارد تا جای ممکن این موضوع در نظر گرفته میشود ولی در مورد فلزیاب هایی که مدار و نقشه ان آموزشی
و ساده است معموال چنین چیزهایی در نظر گرفته نشده .پس باید مدت بیشتری برای گرم شدن وسیله منتظر بمانید – توضیح این موضوع به
زبان ساده کمی مشکل است پس تا همین حد بدانید که هر چه مصرف جریان وسیله شما بیشتر و نقشه و مدار فلزیاب شما معمولی تر است
مدت زمانی که باید صبر کنید تا دمای دستگاه به یک حد ثابتی برسد و فلزیاب بهتر کار کند بیشتر است و همین موضوع باعث شده تا بیشتر
فلزیاب های موجود در ایران که از نقشه های رایگان استفاده میکنند بسیار ناپایدار باشند .

ترس از حفاری و ارزش حفاری در گنج یابی ؟؟؟
سالم و عرض ادب
مهندس دستگاه لورنز زد وان دیپ مکس ۵یک جایی رو زدیم دستگاه سیگنال خوبی میده با شماره  ۱۳ایا طبق تجربه شما فلز با ارزشی
میتونه باشه؟؟؟؟
جواب
با سالم دوست عزیز درست است که فلزیاب لورنز زد وان فلزیاب خیلی خوبی است ولی بدون خطا نیست — بهترین کار این است که
شانس خودتان را امتحان کنید —— برخی عزیزان خیلی از حفاری می ترسند اگر با فلزیاب جایی را بگیرند با ده نفر مشاوره میکنند
که ارزش حفاری دارد یا نه و این کار کاری اشتباه است — اول دارید به همه دنیا میگویید جایی دارید دنبال گنج میگردید – بعد ان دوست
عزیز شما تا حاال بسته شانسی خرید اید —— پیدا کردن گنج درست مثل خریدن بسته شانسی از یک مغازه است —— شما به مغازه ایی
میروید و یک بسته شانسی می خرید ممکن است فروشند ادم درستی نباشد و تمام بسته های شانسی در ان مغازه پوچ باشند و یا ادم خوبی
باشد و تو چند تا از بسته ها جایزه های خوبی وجود داشته باشند — این درست مثل انتخاب زمین و مکان برای پیدا کردن گنج است ممکن
است زمین شما فقط میخ و قوطی نوشابه داشته باشد -و یا تو زمین دیگری چند وسیله مفرغی بی ارزش به همراه چند وسیله با ارزش —
— پیدا کردن جای خوب هم شانس الزم دارد و هم علم و تجربه —— می رسیم به قسمت دوم شما شانسی را میخرید تکان میدهید و
صدایش را می شنوید  .ولی به جای باز کردن از ترس انکه ممکن است چیزی تو بسته نباشد ان را دور می اندازید — که این
کار اشتباهی است حداقل بسته را باز کنید و شانس خودتان را امتحان کنید — در هنگام کار با فلزیاب دستگاه در یک نقطه بوق می زند
ممکن است بدشانس باشید و چیزی زیر خاک نباشد و یا چیز خوبی باشد پس درست مثل خرید شانسی باید حفاری کنید و شانس خودت را
امتحان کنید توجه کسانی که از حفاری می ترسند و تا از وجود مال صد در صد مطمئن نباشند حفاری نمیکنند هیچ وقت موفق نمی
شوند تجربه با حفاری به دست می اید .

تجربه با حفاری همین حفاری های بیهوده به دست می آید
روش تست طال با فلزیاب پالسی و تفاوت ان با فلزیاب TR – VLF – BFO
برخی عزیزان موقع تست فلزیاب متوجه میشوند که فلزیاب شان به طال حساسیت کمی دارد دلیل ان چسیت ؟  . .اولین مشکل شکل و اندازه
طال است ا ز طالی ریز باریک و یا زنجیر استفاده نکنید انگشتر کوچک زنانه و زنجیرهای طال سیگنال ضعیفی ایجاد میکنند برای اینکه فلزیاب
بتواند انها را بگیرد —طالی کوچک و زنجیر طال باید سال ها زیر خاک قرار بگیرد تا بافت های ان یک پارچه شود— -ان موقع فلزیاب ان را با
قدرت زیادتری میگیرد —— پس همیشه فلزیاب را با طالی بزرگ مثل پالک بزرگ یا سکه بزرک طال یا انگشتر مردانه که مقدار طال در ان
بیشتر باشد تست کنید . .مشکل بعدی تنظیم فلزیاب است فلزیاب هایی که به صورت دستی تنظیم میشوند اگر درست تنظیم نشوند
حساسیت انها نسبت به طال به مقدار زیادی کم میشود ولی برخی از فلزیاب های

TR – VLF – BFOقادرند تکه های بسیار ریز و کوچک

طال را شناسایی کنند ولی توجه کنید این قدرت شناسایی بهایی هم دارد و ان این است که فلزیاب بسیار حساس میشود و بیشتر خاک های
معدنی و ریشه و سنگ ها را طال شناسایی میکند پس تصمیم با شما است اگر حفاری بیهوده برای شما مشکلی ایجاد نمیکند از فلزیاب حساس
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استفاده کنید و اگر با حفاری بیهوده مشکل دارید از فلزیاب با حساسیت کمتر استفاده کنید برخی از فلزیاب ها مثل فلزیاب های گلکسار
این توانایی را دارند تا بسته به میل اپراتور حساسیت انها کم و زیاد شده و با میزان دلخواه اپراتور هماهنگ شوند توجه کنید که فلزیاب
های ساده با تنظیم دستی چنین امکاناتی ندارند و کنترل حساسیت انها کار مشکلی است .

تاثیر کاهش ولتاژ باتری برعملکرد فلزیاب
فلزیاب های پیشرفته با کاهش ولتاژ باتری مشکل چندانی ندارند و معموال در محدوده تعریف شده توسط شرکت تولید شده فلزیاب به خوبی
کار میکند مثال در فلزیاب گلکسار  ۶۰۰۰قدرت و دقت فلزیاب از ولتاژ  ۱۴ولت الی  ۹ولت هیچ تغییری نمیکند ( ممکن است سوال کنید
باتری فلزیاب گلکسار  ۶۰۰۰فقط  ۱۲ولت است پس ولتاژ  ۱۴ولت از کجا امده وقتی باتری کامال شارژ و پر شود مقدار ان به حدود  ۱۴ولت
میرسد ) و برای اینکه ولتاژ باتری از حدود  ۱۴ولت به  ۹ولت برسد الزم است تا فلزیاب به مدت حدود  ۱۲ساعت به صورت یک سره
روشن بماند و کمتر کسی پیدا میشود که از  ۸صبح تا  ۸شب بدون خوردن اب و غذا و استراحت یک سره فلزیاب را روشن نگه دارد و به
دنبال گنج باشد.
ولی فلزیاب های ارزان قیمت و آماتوری  :این فلزیاب ها به کاهش ولتاژ باتری بسیار حساس هستند همینطور که باتری ذره ذره و کم کم
ضعیف میشود فلزیاب هم دائم از تنظیم خارج میشود معموال مصرف جریان این فلزیاب ها بسیار زیاد و خارج از کنترل است و برخی
قطعات فلزیاب هم زود گرم میشوند و گرمای زیاد هم دلیل دیگر بی ثباتی انها است برای استفاده از این فلزیاب ها حتما از باتری با
آمپر باال استفاده کنید برای مثال فلزیاب گلکسار  ۶۰۰۰با باتری  ۱۲ولت  ۵آمپر  ۱۲ساعت به خوبی کار میکند ولی فلزیاب هاب آماتوری و
ساده معموال به  ۱۸ولت برق نیاز دارند و شما مجبور هستید از دو عدد باتری یکی  ۶ولت و دیگری  ۱۲ولت استفاده کنید از طرف دیگر آمپر
باتری هم باید باال باشد معموال این فلزیاب ها با باتری  ۵آمپر بیشتر از دو یا  ۳ساعت درست کار نمیکنند .

باتری های لیتیوم پلیمر بهتر است یا باتری خشک اسیدی ؟
یا تولید باتری های لیتیوم پلیمر اغلب تولید کنند گان عالقه زیادی به استفاده از این باتری ها پیدا کرده اند ولی من هنوز از باتری های
خشک اسیدی استفاده میکنم شاید بخواهید دلیل ان را بدانید.

تفاوت این دو نوع باتری چیست و کدام بهتر است ؟
مشخصات باتری های خشک اسیدی:
بزرگترین عیب این باتری ها سنگینی انها است در عوض قیمت انها کم و دوام و طول عمر انها زیاد است درست کردن شارژر برای انها
ارزان و ساده است و بسیار بی خطرهستند اگر این باتری ها را همیشه شارژ و کامال پر شده نگه دارید حداقل دو سال به خوبی کار
میکنند .

مشخصات باتری های لیتیوم پلیمر :
بیشترین حسن و خوبی انها سبک بودن این نوع باتری است ولی در عوض معایب انها زیاد است – من خیلی دوست داشتم از این باتری ها برای فلزیاب های گلکسار
استفاده کنم ولی پس از یک سال ازمایش و هزینه های مختلف به این نتیجه رسیدم که استفاده از این باتری ها برای مصرف کنندگان نه تنها فایده ای ندارد بلکه
ضرر هم دارد – چرا ؟ ؟ – همانطور که گفتم تنها خوبی و فایده این نوع باتری فقط سبک بودن انها است این باتری ها به ضربه – گرما – و اتصال سیم ها و مدار یا
دستگاهی که به ان وصل هستند بسیار حساس هستند و چنین مشکالتی ممکن است باعث اتش گرفتن و یا حتی انفجار باتری شود شاید در باره گوشی
های تلفن – تبلت – وحتی لب تاب هایی که باتری انها منفجر شده شنیده باشید -بارها عزیزانی با فلزیاب هایی که باتری انها منفجر شده و حتی قسمتی از فلزیاب
را هم از بین برده به من مراجعه کرده اند که در بین انها فلزیاب های معروف خارجی هم بوده اند و من به هیچ عنوان دوست ندارم چنین اتفاقی برای ساخته های
من بیفتد  .از طرفی این باتری ها بسیارگران تر هستند و انواع نامرغوب انها در بازار فراوان است و با خراب شدن انها مصرف کنند برای پیدا کردن باتری مرغوب
با قیمت مناسب دچار مشکل می شود  .و از همه مهم تر شارژ کردن این باتری ها داستان دیگری دارد  .این باتری ها در بسته بندی حدود  ۷/۳ولتی وجود
دارند و برای داشتن باتری  ۱۲ولت شما باید  ۴عدد از این باتری ها را با هم سری کنید که میشود حدود  ۸/۱۴ولت که مشکلی نیست مشکل اصلی شارژ این
باتری ها است از انجایی که این باتری ها بسیار حساس هستند روش درست برای شارژ انها  .شارژ کردن تک تک انها است یعنی برای هر باتری یک
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شارژ استاندارد و برای  ۴باتری  ۴عدد شارژر – میدانم همین حاال دوستان زیادی میگویند ببینید این اقا چقدر بی سواد و نادان است برای شارژ باتری لیتیومی
انواع برد های کوچک شارژ وجود دارد – دوستان عجله نکنید من همه انها را تست کرده ام و هم نقشه و مدار انها را بررسی کرده ام در شرایط خاص و از روی
ناچاری استفاده از انها مانعی ندارد البته با قبول خطر خراب کردن باتری  .بله یکی از دالیل خرابی باتری های لیتیومی همین بردهای کوچک شارژر است و در دستگاه
های گران قیمت برای هر سل باتری یک شارژر استاندارد جدا استفاده میشود از طرفی ممکن است به مدت چند ماه از فلزیاب استفاده نکنید پس باید کاری
بکنید تا باتری فلزیاب خراب نشود برای باتری خشک اسیدی فقط کافی است هفته ای یک بار به مدت نیم ساعت باتری را به شارژ کنید که کار سختی نیست و حتی
اگر هر دو هفته یک بار باتری را شارژ کنید مشکلی پیش نمی اید ولی باتری لیتیوم  .اگر به مدت طوالنی از وسیله استفاده نمیکنید باید کمی باتری را خالی کنید تا
ولتاژ باتری به مقدار  ۷۵در صد برسد یعنی باتری  ۱۲ولت باید مصرف شود تا ولتاژ ان به حدود  ۹ولت برسد بعد میتوانید ان را به مدت چند ماه بدون استفاده
نگه دارید و هنگام استفاده باید ان را شارژ و استفاده کنید البته مشکالت دیگری هم دارد مثال بیش از اندازه شارژ کردن و یا اینکه انقدر فلزیاب را روشن نگه
دارید تا باتری کامال خالی شود این کار ها ممکن است باتری را کامال خراب کند  – .دلیل اصلی خرابی زیاد باتری های لیتیومی هم رعایت نکردن همین چیزها است –
و درست همان زمانی که شما به فلزیاب نیاز دارید باتری دستگاه خراب شده حاال از کجا با سرعت باتری تهیه کنیم – پس فکر خوبی نیست که من یک فلزیاب به
شما بدهم با این همه قانون و مشکالت  .ولی شما در انتخاب باتری ازاد هستید

حتما مقاله –راهنمای گنج و روش تست و انتخاب فلزیاب– را مطالعه کنید
تنها چیزی که میتوانم از خودم برای همه ایرانی ها و فارسی زبان ها به یادگار بگذارم همین مقاالت است با ارزوی موفقیت و سالمتی برای همه شما

تاریخ

۲۱/۱۲/۱۳۹۶
مطالب زیر را نیز مطالعه بفرمایید:

آموزش تبدیل گوشی موبایل به ردیاب شعاع زن فرکانسی همراه با نرم افزار
تبدیل گوشی موبایل اندروید به ردیاب فرکانسی ری فایندرRayfinder
تبدیل گوشی موبایل به ردیاب دو نفره jeotara-جوتارا ساخت ترکیه
آموزش کار با ردیاب های آنتنی (ردیاب های گمانه زن)
آشنایی با انواع ردیاب و نحوه کار با آنها
ساخت انواع آنتن برای ردیاب فرکانسی
آموزش ساخت ردیاب خوراک خور ساده
دانلود کتاب های مفید که به شما در گنج یابی کمک میکند
همه چیز در مورد فلزیاب های تصویری ،مگنومترها و سیستم هایGPR
نقد و بررسی فلزیاب تصویری او کا امokm
نقد و بررسی فلزیاب تصویری اگزماینرexaminer
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