همه چیز در مورد فلزیاب های تصویری
در مقاله زیر به سوال های شما پاسخ داده و چندین فلزیاب تصویری مورد
بررسی دقیق قرار میگیرد .
بررسی فلزیاب تصویری
درباره فلزیاب تصویری
حقایقی در باره انواع فلزیاب های تصویری
همه چیز در باره فلزیاب تصویری
آیا فلزیاب تصویری واقیعیت دارد ؟
آیا طال یاب تصویری بخریم؟
از سیستم های  GPRچه میدانید؟
مگنتومتر چیست و چگونه کار میکند؟
فلزیاب تصویری سونی امیجر ساخت کجا است؟
از فلزیاب تصویری سونی چه میدانید؟
بررسی فلزیاب تصویری OKM .
بررسی فلزیاب تصویری اگزاماینر .
بررسی فلزیاب ژاپنی  FULL FINDERفول فایندر
بررسی فلزیاب تصویری
توجه کنید بیشتر فلزیاب تصویری یا طالیاب تصویری تقلبی هستند و تمامی تصاویر از قبل در فلزیاب
تصویری یا طالیاب تصویری یا ژئوفیزیک ذخیره شده است این تصاویر تقلبی بوده و هیچ کمکی به شما
نمیکند .

آیا فلزیاب تصویری وجود دارد؟
برخی به دنبال فلزیابی هستند که بتواند تصویر اشیا زیر زمین را به صورت کامل نمایش دهد .و
فروشندگان سود جو ادعا میکنند سیستم آنها می تواند تصویر کاملی از فلز زیر خاک را نشان دهد و
متاسفانه برخی افراد نا آگاهانه دروغ انها را باور میکنند .در این مقاله سعی می کنیم تا برخی از سیستم هایی
که به کمک لپتاب یا مونیتور کار میکنند و این ذهنیت اشتباه را به وجود می آورند که این سیستم یک
سیستم تصویری است را معرفی کنیم .فلزیاب هایی که به کمک نرم افزار از نتیجه کار تصویر ارائه میدهند
و برخی به اشتباه فکر میکنند این تصویر  .تصویر فلز زیر خاک است.
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درباره سیستم های  GPRچه میدانید؟
سیستم های  GPRدارای یک فرستنده با فرکانس  ۱۰۰مگاهرتز است .فرستنده پس از ارسال سیگنال و
گیرنده  GPRمنتظر برگشت آن می ماند از آنجایی که فلزات امواج را بر میگردانند  GPRاز سیگنال

برگشتی متوجه وجود فلز در زیر خاک می شود .شکل و قدرت سیگنال برگشتی بر روی مونیتور به
نمایش در میاید البته این نوع فلزیاب ها بدون لبتاب هم کار میکنند ولی برای بررسی راحت تر به لبتاب نیاز
دارند.
در زیر به تصاویر نمایش داده شده توسط  GPRدقت کنید.

در تصاویر باال میبینید چگونه دستگاه  GPRاز ارسال و دریافت سیگنال تصویر ارائه میدهد .توجه کنید
که تصویر جنس یا فلز زیر خاک قابل مشاهده نیست و فقط تصاویری نامشخص دیده میشود که بیشتر بدرد
زمین شناسی میخورد
در شکل زیر یک نمونه دستگاه  GPRرا میبینید:
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مگنتومتر چیست و چگونه کار میکند؟
دستگاه یا ابزار دیگری که معموال نیاز به یک لبتاب دارد مگنتومترها هستند .مگنتو متر مغناطیس زمین را
اندازه گیری کرده و می تواند خال یا فلزات آهنی را پیدا کند .این در حالی است که نمی تواند فلزاتی مانند
طال و نقره یا مفرغ را شناسایی کند زیرا ابزار فلزات مغناطیسی را شناسایی میکنند و فلزاتی مانند مس  ،طال،
نقره و ..مغناطیسی نیستند.
این ابزار اگر از سنسور های خوبی داشته باشد می تواند حفره  .تونل و یا خال را در از عمق  ۶متری شناسایی
کند  .ولی این ابزار ،تصویری از جنس یا شی کشف شده نمی دهد .معموال برای مشخص کردن ابعاد یک حفره
یا اتاق در زیر زمین این سیستم را به یک لبتاب وصل میکنند تا بتواند شکل حفره یا تونل زیر زمین را دقیقا
نشان دهد .این سیستم ها میتواند مانند یک فلزیاب به صورت نقطه زن عمل کنند و هر کجا که حفره یا فلز
آهنی پیدا کند و بوق بزند .ولی قادر به شناسایی فلز غیر اهنی مثل طال نیستند  .برای دیدن ابعاد و شکل
ظاهری یک حفره به لبتاب نیاز دارید.
توجه مگنتومترها فقط اهن و با دقت کم حفره را شناسایی میکنند و قادر به تشخیص طال نقره و مس
نیستند انها ابزار زمین شناسی میباشند
معموال شکلی که در لبتاب مشاهده میکنید مانند صورت زیر است:

تصاویر نمایش داده شده فلزیاب تصویری
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فلزیاب تصویری OKMفلزیاب  OKMفلزیاب تصویری  OKMفلزیاب  OKMفلزیاب
تصویری OKMفلزیاب OKMفلزیاب تصویری OKMفلزیاب OKMفلزیاب
تصویری OKMفلزیاب OKMفلزیاب تصویری OKMفلزیاب  OKMفلزیاب
تصویری OKMفلزیاب OKMفلزیاب تصویری OKMفلزیابOKM
فلزیاب تصویری شرکت OKM
این فلزیاب ساخت المان است الزم است بدانید تمام فلزیاب های خارجی خوب نیستند در کشور های
دیگر هم فلزیاب بی کیفیت و تقلبی تولید میشود و هم فلزیاب خوب .برای مثال فلزیاب لورنز دیپ مکس
ساخت المان است که یک فلزیاب بسیار عالی است .فلزیاب پالس استار  ۲هم ساخت المان است ان هم
فلزیاب بسیار خوبی است ولی به پای لورنز دیپ مکس نمی رسد فلزیاب تصویری  OKMهم ساخت المان
است ولی فلزیاب خوبی نیست و خریداران بسیاری از ان ناراضی هستند .خطای ان بسیار باال و تصاویر نمایش
داده شده بسیار نامشخص است و اپراتور نمیتواند از روی تصویر نمایش داده شده بفهمد زیر خاک چه
چیزی وجود دارد  .این فلزیاب قادر به تفکیک فلز نیست
در زیر صفحه اول سایت شرکت  OKMرا که فلزیاب های تصویری این شرکت و امکانات ان نشان میدهد
بررسی میکنیم.

BULLIONS OF THE QUERRILLAS ,EXP 3000
 OKMمدل

EXP 3000

تصویر نمایش داده شده از شمش طال توسط فلزیاب

همانطور که میبینید هاله قرمز رنگ در تصویر مربوط به شمش طال میباشد البته اندازه شمش طال مشخص نیست
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تصاویر دریافتی فلزیاب تصویری
METEORITE . LOCALIZER 3000تصویر نمایش داده شده از شهاب سنگ توسط فلزیاب
 OKMمدل LOCALIZER 3000

GOLDEN STONE . FUTURE L-160تصویر نمایش داده شده از سنگ طال توسط فلزیاب  OKMمدل FUTURE
L-160

تصویر سنگ طال از فلزیاب okm
DAGGER EXP3000تصویر نمایش داده شده از خنجر توسط فلزیاب  OKMمدل  EXP3000همانطوریکه
میبینید بهترین تصویر مربوط به خنجری است که احتماال در عمق بسیار کم وجود داشته البته این تصاویر از سایت
خود  OKMتهیه شده و بیشتر جنبه تبلیغ دارد با این حال توجه کنید که خنجر اهنی هم مانند طال به رنگ نارنجی و قرمز
دیده میشود

سکه فلزیاب
COIN WALKABOUT DELUXEتصویر نمایش داده شده از دو عدد سکه در عمق کم که با فاصله کمی از هم قرار
دارد توسط فلزیاب  OKMمدل  DELUXEتوجه در خود سایت  OKMهیچگونه اطالعاتی در باره چگونگی تهیه تصاویر و
عمقی که این اشیا در ان قرار دارند داده نشده
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همانطور که میبینید تصاویر دریافتی از مقداری فلز پوسیده مس با دو عدد سکه که با فاصله از هم قرار گرفته تفاوتی نمیکند

همانطوریکه دیدید تصاویر دریافتی بسیار نامفهوم و نامشخص است  .همچنین سنگ طال و شهاب سنگ که از جنس اهن
است برنگ قرمز دیده میشود که نشان میدهد این فلزیاب قادر به تفکیک نوع فلز نیست توجه کنید تصاویر نمایش داده
شده مربوط به یک مدل نیست
فلزیاب های شرکت  OKMبرای اشیائ زیر هیچ گونه تصویر قابل قبولی نمایش نمیدهد

تصویر مجسمه فلزیاب تصویری

مجسمه مقذاری سکه

تاج ساخته شده از طال

با توجه به خطای باال و نداشتن تصاویر قابل فهم خرید فلزیاب تصویری OKMرا به کسی توصیه نمی
کنیم این ابزار بیشتر به درد پیدا کردن معادن می خورد تا پیدا کردن گنج .
اخباری که در سایت های دیگر در باره محصوالت  OKMانتشار یافته
با توجه به اینکه در سال های ۲۰۱۳و  ۲۰۱۴محصوالت شرکت  OKMآلمان صرفا جنبه تجاری داشته و کارایی
چندانی نداشته است و همچنین اعتراضات و شکآیات بسیاری در سراسر دنیا من الجمله کشورهای اروپایی
آمریکایی و آسیایی صورت گرفته است از ارائه محصوالت تولیدی  ۲سال اخیر این شرکت معذوریم.لطفا
درخواست نفرمایید .از سایت
های  www.felezyabparsian1.comو www.01.felezyabone.com
و  www.felezyabaria.comو چند سایت دیگر
توجه اگر شما با فلزیاب های  OKMاشنایی کامل دارید میتوانید نظرات و خاطرات خود را در باره فلزیاب
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تجربه اقای حسن در باره فلزیاب OKM
سالم من فلزیاب  OKMمدل  EXP5000داشتم از ان مدلی که عینک دارد من که خیلی از فلزیاب OKM
ناراضی هستم  .آدم را کالفه میکرد یک نقطه را میزد و شکل یا حاله مال را نشان میداد وقتی دوباره روش
میرفتیم دیگر چیزی نشان نمیداد من با فلزیاب های زیادی کار کردم ولی هیچ کدام به این بدی نبودند حتی
بدترین دستساز ایرانی از  OKMبهتره خطا خیلی زیاد دارده بعد من  GP3500خریدم کار با اون کمی مشکله
ولی راضی هستم نمیدونم فلزیاب گلکسار شما چه جوریه چون امتحانش نکردم ولی هر کی  OKMبخره سرش
کاله رفته ایکاش سایت شما را زود تر میدیدم و ضرر نمیکردم

بررسی فلزیاب تصویری اگزاماینر Examiner
فلزیاب اگزماینر ساخت شرکت گلد دیتکتورز یونان است
قطعات و لوازم همراه دستگاه:
تبلت فلزیاب اگزماینر

یک تبلت کوچک با صفحه لمسی و قلم نوری و سیستم عامل ویندوز که روی ان نصب شده.
 Interfaceیا سخت افزار رابط که از یک طرف پراب ها به ان وصل میشوند و از طرف دیگر توسط
کابل  USBبه تبلت وصل میشود.
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لوازم اضافی:
مگنتومتر یا سنسور گرادیومتر که بیشترین کار برد ان در اکتشاف کانیهای مغناطیسی در زمینی که دارای
مقدار زیادی آهن شامل مگنتیت ،هماتیت است

یک فلزیاب معمولی که حتما باید به همراه داشته باشید از کیفیت و کارایی این فلزیاب اطالعی نداریم ولی از
انجایی که دستگاه اگزاماینر  Examinerفلزیاب نیست و کاربرد اصلی ان بیشتر برای زمین شناسی است
پس داشتن یک فلزیاب خوب و حرفه ای کمک زیادی به شما میکند .
توجه :عکس زیر فلزیاب شرکت اگزاماینر  Examinerاست که از لوازم جانبی این وسیله میباشد

ماژول مخصوص  ۲۲پروب و  ۲۲پروب فوالدی ضد زنگ و دو حلقه کابل برای اتصال پروب ها به ماژول یا
رابط پروب و تبلت .توجه کنید که این ماژول و به همراه لوازم ان برای اسکن سریعتر زمین بسیار مفید
است .
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روش کار این ابزار که کابرد اصلی ان در زمینه زمین شناسی و معدن یابی است بطور ساده بدین گونه است.
چهار پروب را توسط  ۴کابل به رابط وصل و ربط را نیز به تبلت وصل میکنید چهار پروب فوالدی را در زمین
فرو میکنید طوری که یک مربع با ضلع های یک متری درست شود دستگاه باید برطبق کاتالوگ تنظیم و
استفاده شود جهت کسب اطالعات بیشتر میتوانید کاتالوگ این فلزیاب را از سایت دانلود کنید

از انجایی که طول عوض هر کدام از مربع ها یک متر است پس زمین باال از طرف افقی  ۷متر و از طرف
عمودی  ۶متر است و کل زمین  ۴۲متر است و برای اسکن این زمین شما باید  ۴۲بار میله ها یا پراب فوالدی
را در زمین فرو کرده دستگاه را تنظیم و اسکن ها را  ۴۲بار تکرا کنید و در پآیان نتیجه اسکن را ببینید که
این کار بسیار وقت گیری است  .اگر هر اسکن حدود یک دقیقه وقت شما را بگیرد  ۴۲دقیقه حدودامعادل
یک ساعت زمان برای اسکن زمین نیاز دارید البته در عمل بدلیل صفت بودن زمین  .زمان هر اسکن ممکن
است به چندین دقیقه افزایش پیدا کند .
و حاال نمونه تصاویر اسکن شده با اگزاماینر را با هم میبینیم
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همانطور که میبینید تصاویر نمایش داده شده نشان دهنده شکل و نوع فلز یا تفکیک نیست ،و شما برای
تفکیک فلز به یک فلزیاب نیاز دارید
و حاال بررسی فلزیاب تصویری اگزاماینر یا اکساماینر Examiner:
بطور خالصه این ابزار بیشتر یک وسیله زمین شناسی است و برای پیدا کردن فلزات کوچک مانند یک سکه
مفید نیست ولی از ان میتوان برای یافتن فلزات به مقدار باالتر حداقل  ۵۰در  ۵۰سانت و یافتن گور یا حفره
استفاده کرد تصاویر نمایش داده شده بیشتر بدرد زمین شناسی معدن یابی یا پیدا کردن گورستان و یا
بنایی که بر اثر زلزله خراب و زیر زمین مدفون شده استفاده کرد .
از مگنتومتر هم برای پیدا کردن اهن میتوان استفاده کرد
و از فلزیاب ان هم برای تفکیک فلز و یا پیدا کردن فلزات کوچک میتوان استفاده کرد
توجه :
ما در این مقاله اگزاماینر  Examinerرا تایید یا رد نمی کنیم فقط امکانات ان را بررسی میکنیم و از
افرادی که با این دستگاه کار کرده اند تقاضا میکنیم نظرات و خاطرات خود را در باره این دستگاه در بخش
سوال وارد کنند و ما نظرات و خاطرات انها را به این قسمت اضافه میکنیم
توجه :اگر شما با اگزاماینر  Examinerآشنایی کامل دارید میتوانید نظرات و خاطرات خود را در
باره اگزاماینر Examinerدر بخش سوال مطرح کنید ما پس از بررسی نظر شما را در این قسمت قرار
میدهیم
خاطرات و تجربه کاربران با فلزیاب اگزاماینر Examiner
************************************
بدون نام :من قبال اگزاماینر داشتم کار با ان وقت گیر بود اسمش را گذاشتیم مامور بیا مرا بگیر چون برای
یک تکه زمین کوچک چند ساعت وقت ما را میگرفت
بدون نام :۲من اگزاماینر دارم کار با ان وقت گیر است و مشکالتی دارد باید یک فلزیاب هم داشته باشی تا
خطا کمتر بشه در کل راضیم
حسین پور  :من از این وسیله راضی نیستم بدرد پیدا کردن مال کوچک و متوسط نمیخوره حتما باید خیلی مال
بزرگی باشه که اینجور مال ها گیر ما نمی اید
اقای ب از شیراز  :این دستگاه برای پیدا کردن فلزات کوچک مناسب نیست – اگر زمین خشک باشد یا پس از
بارندگی کار نمی کند در استان های خشک بهترین موقع کار یک تا دو روز پس از بارش باران است که
سطح زمین خیس و گل آلود نیست ولی خاک مرطوب است – برای پیدا کردن تونل و اتاق زیر زمین بسیار
خوب است ولی جنس داخل اتاق را نشان نمی دهد – یعنی اگزاماینر اتاق پر جنس را با اتاق خالی تشخیص
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نمی دهد جنس حتما باید در داخل خاک مدفون شده باشد – کار با اگزاماینر بسیار وقت گیر است .
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گردآوری شده از سایت های دیگر:
احسان نجفی:سالم من یک سال با لورنز کار کردم خیلی جالب نیست اگزاماینر که دیگه اشغال هست یکی آمد
گفت تو ۱۰متری یک اتاق طال هست کندیم شن بود ولی مینلب چیز دیگری است
بدون نام:۳حتما لورنز شما تقلبی است و یا اپراتور خوبی نیستی  ،اپراتوری فلزیاب هم یک هنر است
… لورنز کارش درسته .اگزاماینر هم دوستان داشتند آهن و هم رده های اون رو خوب میزنه و همچنین
حفره زن خوبیست ولی خبری از فلزات غیر اهنی مثل طال ندارم.
بدون نام:۴سالم
سرعت عمل لورنز از اگزاماینر خیلی بیشتره یعنی شما میتونید منطقه بیشتری را در زمان کمتری جستجو
کنید مشکل سیستم های تصویری اینه که یکم کند هستند  .هیچ سیستمی بی خطا نیست ولی اگزاماینر حفره
رو خوب میزنه اما کارکردن با ان یکم سخت تره
بدون نام :۵اگزاماینر واقعا حفره یاب خوب و دقیقی در تشخیص اتاقکها در زیر زمین است که میتونه مکمل
خوبی برای ردیاب و فلزیاب باشه.
بدون نام :۶توجه تمام نظرات اعالم شده در زیر مورد تایید ما نیست  .شما هم میتوانید نظرات خود را برای ما
ارسال کنید.
-۱کارکردن با اگزاماینر مشکل و وقت گیر است و همچنین باید در اپراتوری و کاشت پراپها خیلی دقت کرد
چون با پراپ زدن غلط تمام تصویر اسکن شده  .نادرست و پر از خطا خواهد بود
پس باید مهارت کافی و وقت کافی برای پراپ زنی دقیق داشته باشید
 -۲یکی دیگر از معایب اگزاماینر این است که کار کردن با ان محدود و همیشه و همه جا نمیتوان از ان
استفاده کرد مثال فرض کنید ما در یک منطقه که کامال سنگی یا سنگ فرش هست یا در منطقه ای که هدف در
دیواره اطاق یا یک غار باشه نمیشه از اگزاماینر استفاده کرد شاید سوال برای دوستان پیش بیاد که در ان
صورت ما از مگنومتر یا فلزیاب اگزاماینر استفاده میکنیم و نیازی به استفاده از پراپ نیست باید بگم که اوال
مواردی که برای پراپ گفته شد دقیقا برای مگنومتر و فلزیاب اگزاماینر هم صدق میکنه ضمن اینکه مگنومتر
به بسیاری از سنگ های دارای فلز بخصوص اهن حساس هست و فلزیاب اگزاماینر هم فکر نکنم در حدود
یک متر هم بتونه سنس کنه
 -۳اگزاماینر اهداف کوچک رو سنس نمیکنه اینو بخاطر داشته باشید
 -۴ولی از محاسن اگزاماینر باید به این نکته اشاره کرد که اگر اپراتوری صحیحی و وقت الزم برای انجام
عملیات در اختیار داشته باشیم خطای بسیار کمی داره چه برای حفره و چه برای فلز در حجم باال
-۵عمق زنی اگزاماینر واقعا باال است حتی چندین برابر بیشترین عمقی که لورنز میتونه بزنه البته برای فلزات
در حجم باال
 -۶اگزاماینر تفکیک ندارد پس نمیتوانید تشخیص بدهید که فلز زیر زمین اهن است یا نه
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 -۷امکان تشخیص ذرات در اگزاماینر خیلی بیشتر است اگر اپراتور خوبی باشید
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-۸اگزاماینر عمق هدف رو به ما میده
-۹حمل و نقل و استفاده از اگزاماینر نسبت به لورنز مشکل تر است
و اما در باره لورنز:
اول اینکه روی قسمت تصویری لورنز حساب زیادی باز نکنید
 -۲لورنز اهداف بزرک و کوچک را شناسایی میکند و میتوان با لوپ ۱در ۱متر تا  ۴متر هم از ان نتیجه گرفت
-۳اپراتوری با لورنز راحت تر است و محدودیتهایی که اگزاماینر در مکانهای مختلف دارد را ندارد
-۴لورنز تفکیک دارد اما نباید زیاد به ان اطمینان کرد ولی این مشکل با تمرین زیاد تا حدی قابل حل است
-۵لورنز عمق هدف رو به ما نمیدهد
-۶درصد خطا در لورنز بیشتر از اگزا ماینر هست و ذرات را هم شناسایی میکند
در کل توصیه ام به دوستان این است که:
اگر هدفتان در عمق باالیی است و مکان شما هم کامال امن میباشد .و زمان زیادی هم دارید و به دنبال بارهای
بزرگ هستید گزینه اول اگزاماینر است
و اگر نه بهتراست که در فکر تهیه لورنز باشید

در زیر سایر مقاالت را هم مطالعه کنید
توجه کنید که با کلیک بر روی مقاالت زیر میتوانید وارد سایت شده و آنها را مطالعه کنید
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( لطفا حتما این مقاله رامطالعه کنید)
ساخت انواع آنتن برای ردیاب فرکانسی
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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
آموزش روش کار با فلزیاب هایی که به صورت دستی تنظیم میشوند
مقاله فلزیاب های ماهواره ای از خیال تا واقعیت

دانلود رایگان تمامی کتاب های نایاب و گرانقیمت علوم غریبه و گنج یابی در
سایت گلکسار
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