تبدیل گوشی موبایل اندروید به ردیاب فرکانسی ری فایندرRayfinder
(آپدیت مهر )96

تبدیل گوشی به ردیاب ریفایندر

توجه – توجه – توجه توجه -توجه
قبل از ساختن ردیاب و یا خرید انواع ردیاب یا شعاع زن شاقولی و آنتنی حتما مقاالت زیر با دقت مطالعه کنید
روش تست انواع ردیاب آنتنی (شعاع زن) فرکانسی – جیوه ای – خوراک خور هنگام خرید
روش تست ردیاب شاقولی (شعاع زن شاقولی) هنگام خرید
آشنایی با انواع ردیاب و نحوه کار با آنها
آموزش گام به گام کسب مهارت در هنر ردیابی با انواع ردیاب یا شعاع زن های آنتنی و شاقولی
آموزش کار با ردیاب های آنتنی (ردیاب های گمانه زن)
سپس اقدام به ساختن یا خرید ردیاب نمایید
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برای ساخت ردیاب فرکانسی ری فایندر  Rayfinderمدار زیر را ساخته و به دو میله مثل
شکل زیر وصل کنید.
نحوه اتصال پراب به گوشی

نحوه اتصال پراب به گوشی جهت ساخت ردیاب فرکانسی ریفایندر

قوی تر کردن ردیاب و محافظ گوشی
برای قوی تر کردن ردیاب باید فرکانس آن را تقویت کنیم و قدرت آن را باال ببریم در اینجا روشی بسیار
ساده را به شما آموزش میدهیم اول باید یک اسپیکر بلوتوث تهیه کنید  .اسپیکر بلوتوث وسیله ای است
که بدون سیم با گوشی شما مرتبط میشود و صدا یا فرکانس تولید شده توسط گوشی را تقویت میکند از این
وسیله بیشتر برای تقویت صدای گوشی و شنیدن موزیک استفاده میشود بلوتوث شما باید جای اتصال
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هدفون هم داشته باشد.
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در تصاویر زیر چند مدل اسپیکر بلوتوث را مشاهده میکنید.

روش اتصال اسپیکر بلوتوث به گوشی را میتوانید از فروشنده این وسیله بپرسید.
فیش نری هدفون را داخل سوراخ هدفون اسپیکر بلوتوث نموده و از آنتنها برای ردیابی استفاده کنید .

توجه کنید اسپیکر یا بلندگوی بلوتوثی شما حتما باید قابلیت اتصال به هدفون یا گوشی را
داشته باشد اگر اسپیکر شما جای گوشی ندارد از یک تعمیرکار بخواهید تا جای گوشی به
ان اضافه کند.

در تصویر زیر روش اتصال گوشی و اسپیکر بلوتوث به پراب ردیاب را مشاهده میکنید
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توجه :پراب دو عدد میله است که آن را داخل خاک فرو میکنید سیم های این پراب ها یا میله
ها به گوشی یا اسپیکر بلوتوث وصل میشوند در ردیاب ریفایندر آنتن ها به گوشی یا اسپیکر
بلوتوث وصل نمی شوند
در ردیاب ریفایندر فرکانس تولید شده توسط گوشی به دو عدد میله وصل میشود همانطور که در قسمت
آموزش ریفایندر آموزش داده شده این دو میله یا دو عدد پراب را باید داخل خاک فرو کرد نظر بر این است
که با این کار فرکانس تولید شده وارد خاک میشود و با برخورد به طال یا فلزات دیگر باعث چرخش یا حرکت
آنتن بسمت هدف میشود ( این گفته از نظر علمی مورد قبول نیست ) لطفا مقاله -آشنایی با انواع ردیاب و
نحوه کار با آنها – و –آموزش کار با ردیاب های آنتنی (ردیاب های گمانه زن )را دقیق مطالعه کنید

چند نکته مهم:
خرید یک آمپلی فایر بلوتوث قوی تر و گرانتر کمکی به قویتر کردن ردیاب نمیکند ،مهمترین کاری که آمپیلی
فایر بلوتوث انجام میدهد محافظت از گوشی شما است
پس از روشن کردن و راه اندازی نرم افزار ،فرکانس تولید شده توسط آن در گوشی شنیده میشود ،اگر
فیش آنتن را به گوشی وصل کنید دیگر صدایی نمیشنوید ،در این حالت فرکانس به آنتن منتقل میشود اگر
از آمپلی فایر بلوتوث استفاده میکنید بعد از ارتباط بین گوشی و آمپلی فایر صدای گوشی قطع شده و
فرکانس تولید شده از طریق آمپلی فایر شنیده میشود ،پس از اتصال آنتن به آمپلی فایر بلوتوث دیگر
صدایی نمیشنوید ،در این حالت فرکانس به آنتن منتقل میشود

سیم استفاده شده برای ردیاب
برای ساخت ردیاب از سیم افشان به طول حدود  ۲۰سانت و قطر حدود نیم میلی متر استفاده کنید یعنی اگر
قطر سیم کمی بیشتر یا کمتر باشد مهم نیست ولی سیم نباید آنقدر نازک باشد که زود پاره شود و یا آنقدر
کلفت باشد که نتوانید به راحتی از ردیاب استفاده کنید
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مراحل تصویری ساخت مدار ردیاب

راهنمای نصب فیش ریفایندر،فیش ریفایندر،ریفایندر

مقاومت های  ۲۲اهم را به پایه های نری گوشی لحیم کنید ،همچنین میتوانید از مقاومت های
 ۱۰الی  ۱۵۰اهم نیز بجای  ۲۲اهم استفاده کنید

نوار چسب را دور مقاومت ها بپیچید تا سیم ها و مقاومت ها اتصالی نکنند
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محافظ نری گوشی برای ساخت ردیاب فرکانسی،ردیاب فرکانسی،ردیاب ریفایندرrayfinder،
دو سر هر کدام از سیم ها را به یک میله ی برنجی یا میخ بلند لحیم کنید و یا با استفاده از یک ترمینال برق
سیم را به میله محکم کنید برای اینکه راحت تر لحیم شوند میتوانید میله ها را با شعله گاز گرم کنید،اگر
دستگاه لحیم ندارید میتوانید قسمتی از سیم را لخت کرده و دور میله برنجی یا میخ پیچیده و سپس با چسب
برق دور تا دور آن را بپیچید تا سیم در جای خود محکم شود
فاصله  ۲میله برنجی از یکدیگر حداقل باید حدود  ۴الی  ۵سانتی متر باشد .
این دو میله را باید داخل خاک فرو کنید  .در زمین های سفت و سخت جهت جلوگیری از صدمات احتمالی به
دو میله برنجی .ابتدا چاله کوچکی در زمین حفر کنید و سپس به آرامی مقداری آب در آن بریزید تا جذب
خاک شده و خاک قابل نفوذ شود
سپس دو میله برنجی ( پراب های دستگاه) را در دست گرفته و به آرامی در خاک فرو کنید تا جایی
که  ۵الی ۱۰سانتیمتر آن بیرون از خاک قرار گیرد .فیش نری مدار را به مادگی اسپیکر بلوتوث وصل کرده
وحاال گوشی خود را جهت ایجاد فرکانس تنظیم نمایید

روش دیگر برای ساختن پراب ها ( همان دو میله برنجی که باید در خاک فرو شود) :
لوازم مود نیاز – دو قطعه از لوله آب پالستیکی یا لوله پولیکا به قطر حدود  ۳سانتی متر و به طول  ۶الی
 ۱۰سانتیمتر  +چهار عدد در پوش لوله آب که از جنس لوله سبز که در بازار موجود است – دو عدد میله
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توجه :از دو عدد میخ بلند هم میتوانید استفاده کنید میخ یا میله باید انقدر محکم باشد که هنگام فرو کردن
داخل زمین خم نشود – دو تکه سیم افشان به طول تقریبی  ۲۰سانت و قطر حدود نیم میلیمتر – و یک
ترمینال برق

لوله پولیکا و درپوش لوله را باید از فروشگاه لوازم لوله کشی تهیه کنید توجه کنید جنس لوله پولیکا است
ولی در پوش ان از جنس دیگری در بازار وجود دارد که معروف به لوله سبز یا سفید در لوله فروشی ها
موجود است

لوله سبز
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درپوش لوله سبز

لوله پولیکا

ترمینال برق

یک خانه از ترمینال

شما به دو خانه از این ترمینال نیاز دارید پس دو تا از انها را به کمک چاقو ار مابقی آن جدا کنید
توجه :هنگام خرید ترمینال توجه کنید که اندازه بزرگ ان را خریداری کنید سواخ ترمینال باید آنقدر بزرگ
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محکم کنید تا تکان نخورد
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باشد که میله برنجی یا میخ بتواند به راحتی وارد سوراخ آن شود و با پیچ ترمینال بتوانید میله یا میخ را کامال

جهت دریافت جدیدترین مقاالت آموزشی ساخت و کار با ردیاب و ...به سایت و یا کانال تلگرام گلکسار مراجعه کنید
تلگرام www.GaLexar.com @Galexarco :

تلفن0911 833 5033-- 0911 931 4595:

وسط در پوش لوله آب را حدود  ۳میلی متر سوراخ کنید و یک میله برنجی را داخل آن فرو کنید و سپس با
چسب محکم کنید ترمینال را از انتها وارد میله کنید و پیچ ان را محکم کنید داخل سوراخ دوم ترمینال یک
تکه سیم فرو کنید و پیچ ان را محکم کنید تا سیم کامال محکم شود .
در عکس های زیر مراحل آماده سازی پراب بیشتر مشخص میشود  .شما باید دو عدد از این پراب ها را
بسازید وسط در پوش لوله اب را حدود  ۳میلی متر سوراخ کنید و یک میله برنجی را داخل ان فرو کرده و
سپس با چسب محکم کنید ،ترمینال را از انتها وارد میله کنید و پیچ آن را محکم کنید داخل سوراخ دوم
ترمینال یک تکه سیم فرو کنید و پیچ ان را محکم کنید تا سیم کامال محکم شود .
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توجه کنید :میله را باید با چسب دو قلو یا یک چسب خوب دیگر به درپوش لوله آب خوب بچسبانید
دو عدد سیم از داخل این پراب ها خارج میشود که این سیم ها به فیش گوشی وصل میشود مثل اولین
عکس این صفحه که نقشه ساخت مدار این ردیاب است .توجه کنید که این روش برای افرادی ایجاد شده که
آشنایی و مهارت فنی کمی دارند افراد ماهر میتوانند با ابتکار خود پراب بهتری بسازند حتی میتوانید روی
لوله پلیکا یک عدد فیش نصب کنید تا هر وقت دوست داشتید بتوانید سیم ها را از پراب جدا کنید چند
عکس دیگر برای این کار در زیر اضافه میکنم
سیم استفاده شده برای ردیاب
برای ساخت ردیاب از سیم افشان به طول حدود  ۲۰سانت و قطر حدود نیم میلی متر استفاده کنید یعنی اگر
قطر سیم کمی بیشتر یا کمتر باشد مهم نیست ولی سیم نباید آنقدر نازک باشد که زود پاره شود و یا آنقدر
کلفت باشد که نتوانید به راحتی از ردیاب استفاده کنید
توجه :پراب دو عدد میله است که ان را داخل خاک فرو می کنید سیم های این پراب ها یا میله ها به گوشی
یا اسپیکر بلوتوث وصل میشوند
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در عکس زیر تمام قسمت های ردیاب ریفایندر را میبینید توجه کنید گذاشتن فیش برای پراب ها اجباری
نیست

در این قسمت روش ساخت انواع آنتن برای ردیاب های ریفایندر آموزش داده میشود
توجه :در ردیاب ریفایندر آنتن ها به گوشی یا اسپیکر بلوتوث وصل نمی شوند

ساختن آنتن با استفاده از برنج
روش ساختن یک آنتن با لوله برنجی توجه کنید اگر دو عدد از این دسته ها را بسازید یک ردیاب  ۲آنتن
دارید و اگر یک دسته بسازید و به یکی از آنها را به ردیاب وصل کنید ردیاب یک آنتن دارید ،برای ساختن
ردیاب ریفایندر اتصال سیم به دسته اجباری نیست
توجه کنید :این آنتن باید توسط تراشکار ساخته شود
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آنتن ساده و ارزان که خودتان میتوانید آن را در خانه بسازید

آموزش ساختن آنتن ارزان و ساده با استفاده از فیلتر یا درایر یخچال:
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فیلتر یا درایر یخچال چیست و از کجا باید خریداری شود؟
در یخچال یک قطعه مسی وجود دارد که کار آن فیلتر کردن گاز است و به آن copper
accumulatorیا درایر یا فیلتر یخچال می گویند .جنس آن از مس است و در دو اندازه وجود دارد .یکی
به طول حدود  ۱۵سانتیمتر و قطر حدود ۵/۲سانتیمتر و دیگری به طول  ۵/۱۲سانتیمتر و قطر  ۲سانتیمتر.
از هر دوی آنها میتوانید استفاده کنید برای تهیه آنها میتوانید به فروشندگان یا تعمیرکاران لوازم یدکی
یخچال و کولر مراجعه کنید.
همانطور که گفتم این فیلترها در دو اندازه وجود دارند استفاده از اندازه بزرگتر آن ساده تر است چون فقط
میله برنجی را خم کرده و در داخل آن قرار میدهید ولی در مدل کوچکتر که در داخل آن مواد ضد رطوبت
قرار داده شده است یک توری مسی قرار دارد که باید اول آن توری را سوراخ کرده و مواد ضد رطوبت
داخل آن را خارج کنید این مواد به شکل گلوله های بسیار کوچک است و خطری برای شما ندارد .البته مدل
کوچکتر به دلیل داشتن سوراخ کوچکتر ،میله آنتن راحت تر در آن قرار میگیرد و بهتر میچرخد.

نمای داخلی فیلتر در زیر نشان داده شده است
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توجه :انتهای میله را حتما بصورت کامال زاویه دار مانند شکل زیر خم کنید تا  ،در داخل این نوع دسته روان
تر بچرخد
این میله از جنس برنج یا مس است و برای جوشکاری از آن استفاده میشود .که در ابزار فروشی ها میتوانید
آن را خریداری کنید
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توجه:

آنتن ها را طوری در دسته قرار دهید که راحت بچرخد و لق نزنند  .دو عدد سیم را به هر یک از

این دسته ها لحیم کنید
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آنتن ها را که از جنس میله برنجی است را پس از خم کردن داخل آن قرار دهید ،حاال آنتن ردیاب شما آماده
است -این میله ها برای جوشکاری برنج استفاده میشوند و در ابزار فروشی ها میتوانید آن را تهیه کنید

دو سر هر کدام از سیم ها را به هر یک از فیلتر ها لحیم کنید برای اینکه راحت تر لحیم شوند میتوانید
فیلتر ها را با شعله گاز گرم کنید،اگر دستگاه لحیم ندارید میتوانید قسمتی از سیم را لخت کرده و دور لوله
ی برنجی پیچیده و سپس با چسب برق دور تا دور برنجی بپیچید تا سیم در جای خود محکم شود

سیم های متصل به آنتن ها به کجا وصل میشود؟
توجه کنید سیم های خارج شده از زیر دسته به جایی وصل نمیشوند  .ولی اگر دوست دارید طال یاب شما کامال
مانند ردیاب ریفایندر باشد میتوانید سیم های آنتن ها را به دو سر یک یا چند باتری قلمی وصل کنید بدون
باتری حساسیت ردیاب کم و ردیاب فلزات بزرگ را ردیابی میکند و با اضافه کردن باتری قلمی حساسیت
ردیاب بیشتر شده و ردیاب فلزات کوچکتر را ردیابی میکند میتوانید  ۴عدد باتری قلمی را برای حساسیت باال
و یک باتری را برای برای حساسیت کم استفاده کنید توجه  :این نظر تولیدکنندگان ردیاب ریفایندر است
ولی از نظر من نیازی نیست بهتر است اول مقاله آشنایی با انواع ردیاب و مقاله روش کار با ردیاب های
آنتنی را خوب مطالعه کنید
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جعبه مشکی همان قسمتی است که باتری داخل ان قرار میگیرد  .و پیچ تنظیمی که روی جعبه قرار دارد
ولتاژ باتری را تغییر میدهد یا به زبان ساده تر تعداد باتری را کم و زیاد میکند
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در شکل باال روش اتصال باتری ها را میبینید سر هر باتری به ته باتری دیگر متصل میشود انتهای باتری به
یک آنتن وصل میشود و سیم آنتن دیگر هر بار به یکی از قسمت های اتصال که با شماره های یک الی چهار
مشخص شده وصل میشود اگر سر اتصال را به شماره یک وصل کنیم یک باتری به آنتن وصل شده در
نتیجه حساسیت ردیاب کم میشود و اگر به شماره  ۴وصل کنیم تمام باتری ها به آنتن وصل شده و حساسیت
ردیاب زیاد میشود نقاط اتصال  ۲و  ۳حساسیت متوسط را ایجاد میکنند برای اتصال باتری ها به هم بهتر
است از یک جای باتری استفاده کنید اگر به برق و الکترونیک آشنایی ندارید از یک فرد وارد کمک بگیرید

جای باتری ردیاب ریفایندر
و برای اتصال تک تک باتری ها از یک کلید چند حالته یا کلید سلکتور استفاده کنید
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توجه کنید ساختن این قسمت اجباری نیست برای کم حساسیت ردیاب فقط الزم است تا سر
آنتن ها را کمی به سمت پایین خم کنید بهتر است مقاله کار با ردیاب های آنتنی را با دقت
مطالعه کنید
توجه  :این نظر تولیدکنندگان ردیاب ریفایندر است ولی از نظر من نیازی نیست بهتر است اول مقاله آشنایی
با انواع ردیاب و مقاله روش کار با ردیاب های آنتنی را خوب مطالعه کنید
توجه کنید من سعی میکنم مدار ردیاب را بسیار ساده کنم همچنین مطالب را بسیار ساده بیان کنم تا
افرادی که هیچ گونه آشنایی به برق و الکترونیک ندارند خودشان بتوانند این ردیاب ها را برای خود بسازند
 .در این میان تغییرات اندکی در ساخت ردیاب داده ام که با نمونه اصلی متفاوت است و اطمینان داشته
باشید مانند دستگاه اصلی کار میکند  .اگر شما با این ردیاب نتیجه نگرفتید بدانید با خرید ردیاب
اصلی ریفایندر هم نتیجه نمیگیرید.

آموزش و دانلود نرم افزارهای تبدیل گوشی به ردیاب
همانطور که گفتم قلب اصلی تمام ردیاب ها یک تولید کننده یا مولد فرکانس است و ما از یک نرم افزار
بسیار عالی به نام

Waveformgeneratorبرای این کار استفاده میکنیم اول روش کار با نرم افزار را

به شما یاد میدهیم و سپس شما یاد میگیرید تا گوشی همراه خود را به هر مدل ردیابی که میخواهید تبدیل
کنید و باور کنید قدرت و کار ان با گرانترین ردیابی که میخرید یکی است

تصویر برنامه یا نرم افزار ردیاب روی گوشی
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آموزش نرم افزار ردیاب

- ۱حلقه چرخان با چر خاندن آن فرکانس و قدرت خروجی کم و زیاد میشود
-۲جهت چرخش
-۳نمایش مقدار فرکانس  ،فرکانس تولید شده در این قسمت نمایش داده میشود
-۴شکل فرکانس در این قسمت دیده میشود
-۵در این قسمت  ۶دگمه دیده میشود که با کمک آنها شکل موج فرکانس عوض میشود شما فقط به دو کلید
اول نیاز دارید با فشار کلید اول شکل موج سینوسی و با فشار دگمه دوم شکل موج مربعی میشود
-۶کلید روشن و خاموش با فشار ان دستگاه روشن شده فرکانس تولید میکند و با فشار دوباره ان دکمه
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-۷کلید فرکانس با فشار دادن ان فرکانس تولید شده در قسمت  ۳دیده میشود و با چرخاندن
حلقه  ۱میتوانید فرکانس را کم و زیاد کنید
-۸کلید کنترل قدرت خروجی که با فشار دادن آن قدرت فرکانس تولید شده در قسمت  ۳دیده میشود و با
چرخاندن حلقه  ۱میتوانید قدرت فرکانس را کم و زیاد کنید که بهتر است روی بیشترین حالت
یعنی  ۱۰۰باشد

فایل  apkرا از آدرس زیر دانلود و به کارت حافظه گوشی خود منتقل کنید و سپس آن را نصب
نمایید
دانلود فایل apkبرای نصب در گوشیهای اندروید
دانلود از طریق کانال دانلود فایل های گلکسار: @galexardl

**************************************************************************************************

نرم افزار دوم با قابلیت کار تا فرکانس  ۲۲کیلوهرتز
نام این نرم افزار  FUNCTION GENERATORیا فانکشن ژنراتور است
این نرم افزار را از اینجا دانلود کنید
دانلود از طریق کانال دانلود فایل های گلکسار: @galexardl
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کار با این نرم افزار آسان است و تغییر دادن فرکانس در آن به راحتی انجام میشود همچنین امکان دادن
فرکانس دقیق تر را نیز دارد مثال فرکانس  ۳ممیز  ۲کیلو هرتز یا  ۲/۳کیلو هرتر.توجه کنید در این نرم
افزار ۲/۳اینگونه نوشته میشودKHZ۳٫۲

آموزش کار با این نرم افزار

برای انتخاب شکل موج فرکانس خروجی روی یکی از این دگمه ها فشار دهید

و شکل موج خروجی را

انتخاب کنید بنظر من شکل موج سینوسی بهتر است ولی اغلب ردیاب ها فقط شکل موج مربعی دارند شما هم
میتوانید یکی از این دو شکل موج را انتخاب کنید

دادن فرکانس به این نرم افزار
برای دادن فرکانس مورد نظر اول روی کلید
بعد روی کلید

فشار داده

فشار دهید سپس صفحه کلیدی ظاهر میشود و شما به راحتی میتوانید

فرکانس مورد نظر را در ان وارد کنید
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برای دادن فرکانس با رقم اعشار دگمه ممیز را فشار دهید و سپس عدد بعدی را وارد کنید مانند شکل زیر

صفحه کلید

سپس دگمه KHZیا  HZرا فشار دهید تا عدد داده شده در برنامه ذخیره شود
توجه کنید اگر دگمه
اگر دگمه

را فشار دهید فرکانس وارد شده به هرتز است

را فشار دهید فرکانس وارد شده به کیلو هرتز خواهد بود
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برای افزایش قدرت روی دگمه

فشار دهید ،سپس روی دگمه

فشار دهید صفحه کلید ظاهر میشود عدد  ۱۰۰را وارد کنید

پس از وارد کردن عدد  ۱۰۰دگمه ی  %را فشاردهید تا عدد مورد نظر ذخیره شود

برای تولید فرکانس این دگمه را فشار دهید
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آموزش کار با ردیاب ریفایندر:
توجه :پراب دو عدد میله است که آن را داخل خاک فرو میکنید سیم های این پراب ها یا میله
ها به گوشی یا اسپیکر بلوتوث وصل میشوند در ردیاب ریفایندر آنتن ها به گوشی یا اسپیکر
بلوتوث وصل نمی شوند
در ردیاب ریفایندر فرکانس تولید شده توسط گوشی به دو عدد میله وصل میشود همانطور که در قسمت
آموزش ریفایندرآموزش داده شده باید این دو میله یا دو عدد پراب داخل خاک فرو شوند نظر بر این است
که با این کار فرکانس تولید شده وارد خاک میشود و با برخورد به طال یا فلزات دیگر باعث چرخش یا حرکت
آنتن بسمت هدف میشود (این گفته از نظر علمی مورد قبول نیست لطفا مقاله –آشنایی با انواع ردیاب و
نحوه کار با آنها – و— آموزش کار با ردیاب های آنتنی ردیاب های گمانه زن را دقیق مطالعه کنید

راه اندازی سریع
در زمین سخت و خشک یک سوراخ کوچک را حفر کرده و سپس داخل آن مقداری آب بریزید تا مانع از آسیب
به پایه های میله های پراب به علت فشار اضافه موقع وارد کردن پراب ها به داخل زمین شود.

هر کدام از پراب ها یا همان میله ها را با دستان خود نگه دارید و حدود  ۱۰سانتی متر وارد خاک کنید
و اطمینان حاصل کنید که خوب محکم شده توجه کنید که دو میله به هم اتصال پیدا نکنند بهتر است فاصله
پراب ها از یکدیگر حداقل حدود ده سانتیمتر و یا بیشتر باشد.
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در عکس باال دو عدد میله پراب به جای آنکه جدا ساخته شود بصورت یکپارچه درست شده یعنی دو میله
پراب روی یک تکه پالستیک کلفت و ضخیم وصل شده که در کار آن تاثیری ندارد فقط ساختن و استفاده از
آن کمی مشکل تر است ،ساختن دو پراب جدا بهتر است.

تنظیم نرم افزار ردیاب:
برای پیدا کردن هر فلز یا شی اول باید فرکانس ردیاب را برای آن فلز یا شی میزان کنید –برای این کار
میتوانید از جدول زیر استفاده کنید و فرکانس فلز یا شی مورد نظر را وارد نرم افزار گوشی کنید-
همانطور که در جدول میبینید فرکانس HZ ۵۰۰۰یا  ۵۰۰۰هرتز برای پیدا کردن طال در نظر گرفته شده
فرکانس بین  ۴۹۰۰الی  ۵۱۰۰هرتز برای طالی معدنی و از  ۵۲۰۰الی  ۵۳۰۰هرتز برای طالی ساخته شده
توسط انسان با عیار  ۱۸الی  ۲۲نتیجه بهتری میدهد همچنین فرکانس  ۵۴۰۰الی  ۵۵۰۰برای جواهرات با
عیار پایین تر بهتر عمل میکند –پس از تنظیم ردیاب روی فرکانس ۵۲۰۰الی  ۵۳۰۰هرتز  ۵دقیقه صبر
کنید تا سیگنال کافی وارد زمین شده و زمین را بار دار کند سپس با آنتن های ردیاب اطراف را جستجو کنید
اگر نقطه ای را شناسایی کردید دوباره ردیاب را برای  ۵۰۰۰هرتز میزان و  ۵دقیقه صبر کنید و دو باره با
آنتن ها اطراف را جستجو کنید اگر آنتن ها نقطه ای را نشان داد آنجا یک ماده معدنی طال قرار دارد وگرنه در
آن نقطه طالی ساخته شده توسط انسان قرار دارد

27
Page

جهت دریافت جدیدترین مقاالت آموزشی ساخت و کار با ردیاب و ...به سایت و یا کانال تلگرام گلکسار مراجعه کنید
تلگرام www.GaLexar.com @Galexarco :

تلفن0911 833 5033-- 0911 931 4595:

انتخاب فرکانس برای ردیابی
 HZنام فارسی

فرکانس ها به هرتز

–——————————————————————————————–
۱،۰۰۰

استخوان

–——————————————————————————————–
۱۲۰،۰۰۰

زغال

–——————————————————————————————–
۲۶۲،۵۰۰

تیتانیوم

–——————————————————————————————–
۳،۴

الومینیوم

–——————————————————————————————–
۸۰۲،۰۰۰

نقره

 – ۳۸٫۹۶ – ۳۳ – ۱۳۳ – ۸۷۰۰برخی در ایران با این فرکانس جواب گرفته اند
–——————————————————————————————–
۵،۰۰۰

طال

 ۲۷۴۰ – ۱۲۵۰۰ – ۵۵۰۰هرتز یا HZ
 – ۳۸٫۹۳ – ۳۰برخی در ایران با این فرکانس جواب گرفته اند
–——————————————————————————————–
۱۸،۰۰۰

آهن
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۴۰۰۰

سرب
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–——————————————————————————————–
۷۰۰۰

الومینیوم

–——————————————————————————————–
۱۱۳۰۰

یا مفرغ برنز

–——————————————————————————————–
۱۱۷۰۰

مس

–——————————————————————————————–
۱۲۷۰۰

الماس

–——————————————————————————————–
۱۶۸۰۰

آهن

–——————————————————————————————–
۱۰۰۰۰

اب

–——————————————————————————————–
۷۰۰

حفره

–——————————————————————————————–

مفرغ آلیاژی است از مس و قلع و روی که حداقل  ۶۷درصد مس دارد
برُنز ،آلیاژی از مس و قلع میباشد .برخی از انواع برنجها برنز هم نامیده میشوند

برخی از قسمت های آموزشی کار با ردیاب ریفایندر دقیقا از روی کاتالوگ آن کپی و در این
مقاله قرار داده شده است،توجه کنید که تمام قسمت های آن مورد قبول علوم مهندسی و
همچنین شرکت گلکسار نمی باشد
برای مثال فرکانس در امر ردیابی هیچ اثری ندارد ،برای بدست آوردن اطالعات بیشتر در این
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خصوص حتما مقاله آشنایی با انواع ردیاب را مطالعه کنید
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فرکانس های دیگر را میتوانید در عکس زیر جستجو کنید
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شروع به کار ردیابی با ردیاب فرکانسی :
پس از تنظیم فرکانس آنتن ها را بصورت شکل زیر در دست خود بگیرید و نوک آنتن ها باید کمی بسمت
پایین باشد .میله ها را در جهت رو به جلو ،و موازی با یکدیگر در فاصله  ۲۰الی  ۴۵سانتی متر از یکدیگر
نگه دارید  .هر کس باید بهترین فاصله را برای خودش پیدا کند این کار با آزمایش و خطا انجام میشود.

چگونگی نگه داشتن آنتن های ردیاب:
میله های آنتن را در امتداد بدن نگه دارید اپراتور باید آرام بایستد و پاها را کمی جدا از هم قرار دهد و
دست ها نزدیک به بدن باشند ولی سفت نباشند برای شروع میله ها را اندکی شیب دار و متمایل به تعادل
نگه دارید  .یعنی سر میله ها زیاد به سمت پایین نباشند ،هرچه میله آنتن ها موازی با سطح زمین باشد
حساسیت ردیاب بیشتر و کار مشکل تر میشود چون آنتن ها خیلی زود بسمت چپ و راست حرکت میکنند و
خطای شما هم باالتر میرود  .هرچه سر آنتن ها بیشتر بسمت زمین باشد حساسیت و خطای ردیاب
کمتر میشود پس بسته به توانایی خود بهترین زاویه را برای آنتن ردیاب پیدا کنید تا هم خطا ی ردیاب کم
شود و هم حساسیت خوبی داشته باشید .توجه کنید که به کف و مچ دست فشار زیادی وارد نکنید دسته
آنتن ها را بسیار آرام و راحت دردست بگیرید و همیشه آنتن ها موازی یکدیگر باشند .مهمترین تمرین نگه
داشتن درست آنتن ها است تا انها جدا از یکدیگر به اطراف حرکت نکنند-تمرین تعادل نگه داشتن آنتن ها
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توجه کنید وقتی آنتن ها بسمت هم حرکت میکنند نباید به یکدیگر برخورد کنند

پس از تمرین تعادل نگه داشتن آنتن ها اپراتور باید یاد بگیرد که گام به گام راه برود و آنتن ها را موازی هم
و متعادل نگه دارد .قدم ها باید با سرعت نرمال و محکم و مساوی باشد .در هر قدم فاصله و مسافت یکسانی
باید طی شود در غیر اینصورت آنتن ها ممکن است تعادل خود را از دست بدهند .

یک تکه طال را روی زمین قرار دهید و سپس نگه داشتن آنتن ها و راه رفتن درست را تمرین کنید و از
فاصله دور به سمت و اطراف طالیی که روی زمین گذاشته اید حرکت کنید پس از مدتی تمرین آنتن ها
بهآرامی به سمت طال حرکت میکنند .توجه کنید که به دست آوردن مهارت زمان میبرد .کار با ردیاب های
آنتنی اینطور نیست که فوری جواب دهد ممکن است چند هفته یا چند ماه و حتی چند سال زمان ببرد تا شما
در کار با ردیاب مهارت الزم را به دست بیاورید .کم شدن این زمان فقط به تمرین درست و استعداد شما
بستگی دارد
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بعد از چند دقیقه تمرین به دور میله هایی که در خاک فرو کرده اید به شعاع  ۳متر بطور دایره ای شروع به
حرکت کنید  .در حالی که آنتن ها به شکل متعادل نگه داشته شده است
وقتی ما به شکل دایره ای به دور میله هایی که در در خاک فرو کرده ایم حرکت می کنیم اگر هدفی وجود
داشته باشد آنتن ها به آن سمت منحرف میشوند حرکت دایره ای را چند بار انجام میدهیم اگر همیشه آنتن
ها به یک سمت منحرف شدند به همان سمت حرکت میکنیم ولی اگر آنتن ها یک بار جهتی را نشان دادند و
بعد نشان ندادند یعنی خطایی صورت گرفته است

تعیین عمق
برای تعیین عمق تقریبی هدف از چهار جهت مخالف به نقطه مشکوک نزدیک شوید و نقاطی را که میله ها شروع به
انحراف به سمت یکدیگر میکنند را عالمت گذاری کنید این نقاط لبه های هاله انرژی هدف هستند فاصله بین دو نقطه را
عالمت گذاری و اندازه بگیرید  ،نصف فاصله بین دو عالمت گذاری عمق هدف است مثال اگر فاصله دو نقطه  ۳متر بود
عمق تقریبی یک ونیم متر است
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عمق گیری هدف توسط ردیاب ریفایندر

روش دوم اندازه گیری عمق هدف
وقتی باالی هدف قرار میگیرید یکی از دسته ها را در دست بگیرید و روی عمق تمرکز کنید هر دور چرخش
آنتن را یک متر در نظر بگیرید.
توجه کنید از این روش عمق یابی برای همه نوع ردیاب آنتنی میتوانید استفاده کنید
حتما مقاله آموزش کار با ردیاب های آنتنی و آشنایی با انواع ردیاب را در سایت گلکسار مطالعه کنید
بزودی در یک مقاله کامل اصول تمرین درست و همچنین امتحان هایی برای شما اماده میکنم تا هم توان
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در هیچ سایت ایرانی پیدا کنید پس منتظر مقاالت جدید ما باشید
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توجه
تمام مقاالت ردیاب کامل شده و نرم افزار ها در دو کانال تلگرام جهت دانلود قرار داده شده است
لطفا سوال های خود درباره ردیاب را در پایین همین صفحه در سایت بنویسید  .شماره تلفن ها برای کمک و
خدمات گارانتی به کسانی است که فلزیاب های گلکسار  ECR6000و  ECR5000را خریداری کرده و یا دادن
اطالعات به کسانی که مایل به خرید فلزیاب های گلکسار هستند میباشد

توجه  :نکته خیلی مهم :
حتما مقاله آموزش گام به گام کسب مهارت در هنر ردیابی با انواع ردیاب یا شعاع زن
های انتنی و شاقولی را مطالعه کنید در این مقاله با اسرار کار ردیاب ها و نحوه تمرین
درست آشنا میشوید –با مطالعه و انجام تمرین های این مقاله به یک اپراتور حرفه ای
ردیاب تبدیل میشوید .
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

www.GaLexar.com
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