فلزیاب های ماهواره ای از خیال تا واقعیت
یکی از سوال هایی که زیاد از ما پرسیده میشود درباره فلزیاب های ماهواره ای است  ،در این مقاله
سعی داریم که تمام ابعاد این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم تا شما در جریان واقعیت های موجود
در این زمینه قرار بگیرید.

شاید اولین سوالی که برای شما پیش آمده باشد این است که آیا فلزیاب ماهواره ای
وجود دارد ؟
فلزیاب ماهواره ای چگونه کار میکند ؟
کدام دستگاه ها از سیستم گنج یابی ماهواره ای استفاده میکنند ؟
احتماال از فروشنده های مختلف ادعاهای عجیب و غریبی در مورد دستگاه های گنج یاب ماهواره ای شنیده
اید.
مثال خودم از شخصی شنیده بودم که میگفت دستگاه فلزیاب لیزری وجود دارد که با ارسال لیزر به نقاط مورد
نظر و سپس ارسال اطالعات به ماهواره محل دقیق گنج را شناسایی میکند.
و یا بارها شنیده ام که شخصی اکانت ماهواره دارد و هزینه استفاده هر ساعت از آن یک میلیون تومان است
 ،دوستان عزیز همیشه سعی کنید قبل از اینکه حرف های شیرین و خیالی این افراد را باور کنید  ،کمی
تحقیق کنید  ،از افراد با سابقه ی خوب که سالها با انواع مختلف فلزیاب کار کرده اند مشورت بگیرید تا سرتان
کاله نرود.

در همین ابتدا خیالتان را راحت کنم که:
هیچگونه ماهواره ای اختصاصی که افراد عادی بتوانند برای کاوش منابع زیر زمین به صورت
اختصاصی از آن استفاده کنند وجود ندارد  ،برترین ماهواه های زمین شناسی در اختیار سازمان
فضائی و زمین شناسی امریکا میباشد  ،از این ماهواره ها جهت مصارف نظامی و برای ردیابی منابع و
تحرکات در زیر زمین بهره برده میشود  ،انتقال اطالعات این سیستمهای ماهواره ای به بخش خصوصی
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از این ماهواره ها جهت زمین شناسی  ،تغییرات اقلیمی استفاده میشود  ،و در موارد خاص تا حدودی
منابع را در سطح و عمق زمین شناسایی میکند.
به عنوان مثال در چند سال گذشته گروهی از باستان شناسان آمریکایی اعالم کردند که با استفاده از
تصاویر ماهواره های ناسا موفق شدند ۱۷هرم گمشده را در زیر مناطق باستانی مصر کشف کنند که
اکنون این تصاویر منتشر شده است..
تاکنون برپایه آخرین کشفیات باستان شناسی تصور می شد که حداقل  ۱۴۰هرم در سراسر مصر
وجود دارند..
اکنون گروهی از باستان شناسان دانشگاه آالباما با استفاده از تصاویر مادون قرمز ماهواره های ناسا
موفق شدند  ۱۷هرم گمشده دیگر را در مصر کشف کنند این تیم به منظور دستیابی به این نتایج،
تصاویری را که ماهواره های ناسا از مدار  ۷۰۰کیلومتری باالی زمین با دوربینهای پر قدرتی که می
توانند اجسام نقطه ای با قطر کمتر از یک میلیمتر را از باالی سطح زمین شناسایی کنند بررسی کردند..
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براساس گزارش دیلی میل ،عالوه بر این  ۱۷هرم ،هزار قبر و  ۳هزار محل زندگی که در زیر مصر
مدفون شده اند نیز کشف شدند.
یک مثال دیگر از کاربرد ماهواره های فضایی که میتوان به آن اشاره کرد استفاده از این فن آوری در
یافتن شهرهای گمشده است.
به عنوان مثال ارچاک که یک باستان شناس معروف مصری است از زمان دریافت مدرک دکترای خود
در سال  ۲۰۰۵تاکنون مکان هایی را با دقتی شگفت انگیز و با استفاده از تصاویر دریافتی از ناسا و
ماهواره های تجاری کشف کرده است .برای نمونه او در مصر به یافتن بیش از  ۳٫۱۰۰سکونتگاه
باستانی ،هزاران گور ،و جالب توجه این است–  ۱۷هرم که پیش از این کشف نشده بودند!– کمک
کرده است..
از گذشته تصاویر ماهواره ای و عکسهای هوایی در حجمی وسیع جهت شناسایی محدوده محوطه های
باستانی مورد استفاده قرار می گرفت .با پیشرفت این علم در سال های اخیر ،تصویربرداری مدرن
ماهواره ای و عکس های هوایی با قدرت تفکیک مکانی باال در جهت اکتشافات محوطه های کوچکتر و
آثار باستانی موجود در سطح و زیر خاک بکار گرفته شدند .از آنجائیکه تحقیقات باستانشناسی جهت
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کشف آثار و دیرینه آنها مرتبط با مطالعات گیاهشناسی ،جنگلداری ،خاکشناسی ،هیدرولوژی و سایر
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علوم است ،لذا فناوری سنجش از دور بعنوان یک روش کارآمد جمع آوری کلیه اطالعات ،پا به عرصه
رقابت گذاشته و در راستای تکمیل مطالعات باستانشناسی و تفسیر اطالعات بدست آمده از زمین،
قدم بر می دارد.

از دیگر کاربرد ماهواره های فضایی بحث خاکشناسی و فرسایش خاک در راستای کویر زدایی است.
برخی از تغییرات در الیه های فوقانی زمین مانند الیه های غیرقابل نفوذ برای آب و باال آمدن سطح آب
در الیه های باالیی زمین ،موجب تشکیل حالت باتالقی و یا الیه های شور بر روی سطح زمین می شود و
ادامه آن به تشکیل کویر و اراضی شور منجر می گردد .همچنین ،در اثر از بین رفتن پوشش گیاهی،
استفاده بی رویه از جنگل ها و مراتع و اقدام به شخمزنی در جهت شیب ها شرایط مناسبی را برای
فرسایش خاک فراهم می آورد.

4
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:

از دیگر کاربردهای استفاده از ماهواره ها مربوط به علوم زمین شناسی و شناسایی گسل ها میباشد ،
همچنین از این تصاویر جهت شناسایی معادن و منابع زیرزمینی همچون شناسایی انواع معادن  ،نفت و
… میباشد.
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تصاویری که توسط ماهواره هایی مثل  Landsatvگرفته می شود ،اغلب برای به دست آوردن اطالعات
ضروری درباره زمین است.
تاریخچه نخستین کاربرد تصاویر ماهواره ای در علوم زمین به سال  ۱۹۷۲بر می گردد ،زمانیکه
نخستین ماهواره لندست توسط سازمان فضایی آمریکا (ناسا) به فضا پرتاب شد .تا آن زمان زمین
شناسان از عکس های هوائی در اکتشافات منابع معدنی و نفت استفاده می کردند.

استفاده از تکنولوژی میکروموج و تلفیق آن با ماهواره
دکتر «بلومبرگ» با میکروموج هایی که طول موج بزرگ تری دارند و در عمق زمین بیشتر نفوذ می کرد،
میدان های آلومینیومی فراوانی در اعماق زمین در صحرای  Negebکشف کرد که کاربرد تکنولوژی
میکروموج را به اثبات رساند .سپس با هواپیمایی مجهز به رادارهایی بر فراز این سرزمین ها پرواز و
دستاوردهای آن را با مناطق شناخته شده مقایسه کرد و در نهایت ثابت شد که با این روش می توان
قطعات فلزی قعر زمین را به خوبی شناسایی کرد .از این رو طبق نظر دکتر «بلومبرگ» ماهواره های
مجهز به رادار امکان کشف اشیای دفن شده را بهتر فراهم می سازد.
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شاید تا همین حاال برای شما روشن شده باشد که از ماهواره های فضایی در موارد مختلفی میتوان بهره
گرفت.
این مساله درست است ولی اگر هنوز فکر میکنید دستگاه های فلزیابی وجود دارند که از طریق
ماهواره منابع گنج های زیر زمینی را برای عموم شناسایی میکنند باید بگویم سخت در اشتباه هستید
همانطور که در باالتر نیز توضیح دادم استفاده از ماهواره ها جهت شناسایی منابع مختلف نیازمند
همکاری های گسترده بین کشورها و سازمان های مرتبط مانند سازمان های میراث فرهنگی  ،سازمان
هایی که به کشف منابع زیر زمینی مانند معدن و نفت میپردازند میباشد.
استفاده از ماهواره ها در ایران نیازمند کسب مجوز از سازمان فضایی ایران  ،ارتش و نهاد های نظامی
است  ،هزینه های استفاده از ماهواره ها فقط از عهده دولت ها بر میاید و اینطور نیست که شما
بتوانید دستگاه فلزیابی خریداری کنید که بتواند به راحتی برای شما گنج یابی کند.
در ادامه مقاله ادعای سودجویان از این واژه را بررسی میکنیم :
اگر بخواهم واضح تر توضیح دهم  ،استفاده کردن از همچین واژه ای در فروش فلزیاب یعنی کاله
برداری .هیچ گونه دستگاه فلزیابی وجود ندارد که بتواند از طریق ماهواره فلزیابی کند .متاسفانه
بعضی فروشنده های کاله بردار فلزیاب با این ادعا که فلزیابشان از طریق ماهواره فلزیابی میکند سر
خریداران بی اطالع را کاله می گذارند ،برخی نیز پول های زیادی بابت خرید اکانت از ماهواره
ازمشتریان دریافت میکنند .فلزیاب ها ی موجود در بازار فعال به شکل های زیر عرضه میشود .فلزیاب
های زیر می توانند نتیجه واقعی در عمق ها و کیفیت های مختلف در حین کار با یک فلزیاب داشته

باشند.
فلزیاب های با سیستم  piمثل لورنز و گلکسار
فلزیاب های  TRمثل فلزیاب های شرکت مینلب
فلزیاب های با سیستم  VLFوBFO
حفره یاب ها
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در این مقاله مجال توضیح چگونگی عملکرد سیستم های مختلف فلزیاب و مزایا و معایب آنها نیست ،
جهت آشنایی بیشتر با انواع فلزیاب مبتوانید مقاالت بخش فلزیاب سایت را از اینجا مطالعه کنید.
ادعای فلزیاب ماهواره ای ناسا
برخی از دستگاه های فلزیاب نظیر محصوالت مینلب گو فایندر ،مینلب جی پی زد  ۷۰۰۰و … یک جی
پی اس داخلی برای کاوشگران در نظر گرفته تا با استفاده از آن موقعیت مکان کاوش برای بررسی های
بعدی در خود سیستم ذخیره گردد و فقط خود کاربر قادر به تعیین موقعیت و مشاهده آن می باشد و
حتی کمپانی تولید کننده هم قادر به رهگیری دستگاه فلزیاب نمی باشد ،متاسفانه فروشندگان
غیرمعتبر دستگاه های فلزیاب با اقدام به شایعه پراکنی و دروغ اعالم می کنند که دستگاه ها از
طریق ماهواره قابل کنترل هستند و اطالعات کاوشگران در اختیار دیگران قرار می گیرد که این
موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد و هیچ فلزیابی قابل رهگیری از طریق سیستم های جی پی
اس GPSنمی باشد و اساسا این موضوع شایعه ای بیش نیست و هیچ شرکتی درون دستگاه
فلزیاب گیرنده جی پی اس جاگذاری نمی کند.
همچنین هیچ گونه دستگاهی وجود ندارد که از طریق ماهواره اقدام به فلزیابی کند سیستم های
ماهواره  GPSصرفا جهت تعیین موقعیت مکانی و نقشه برداری کاربرد دارد و به هیچ عنوان هیچ
سیگنالی به ماهواره ارسال نمی شود ،چون اساسا نحوه کار ماهواره ارسال سیگنال است و تجزیه و
تحلیل آن در دستگاه ها در زمین صورت می گیرد که می توان موقعیت مکان مورد نظر را تعیین کرد
در نتیجه دروغ بزرگی به نام فلزیاب ماهواره ای به هیچ عنوان صحت ندارد.
فلزیاب ماهواره ای وجود خارجی نداشته و اینکه عده ای میگویند فلزیاب ما فلزیاب ماهواره ای است
یک دروغ محض مطلق و فقط یک منبع درامد از راه نادرست میباشد.
اگر شخصی میگوید دارای فلزیاب ماهواره ای است و با دقت محل گنج یاب دفینه را مشخص مینماید
سئوال برانگیز است زیرا این شخص چرا خودش با سیستم فلزیاب ماهواره ای گنج را پیدا نمینماید تا
از این طریق به ثروت برسد البته وقتی به این افراد ابراز مینمائید که چرا با فلزیاب ماهواره ای خود
تا به حال گنج یاب دفینه را پیدا ننموده اید میگویند ما نیازمالی نداریم و قبالً موفق شده ایم و االن
برای سرگرمی این کار را انجام میدهیم و بعضی از این افراد سیستم فلزیاب ماهواره ای را اجاره داده
و میگویند ما از محل دور میتوانیم محل گنج یا دفینه را مشخص نمائیم و تعدادی از این افراد
میگویند ما باید تصاویر به خارج از کشور بفرستیم یا نقشه و شکل اصلی و نقشه و مختصات گنج یا
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این افراد از یک وای فای  WI – FIبه همراه گوگل مپ و یک جی پی اس  GPSبهره برده و میگویند
سیستم فلزیاب ماهواره ای داریم.
در رابطه با فلزیاب ماهواره ای باید گفت که تا کنون هیچ ماهواره یا برای مصرف شخصی و بنام شخصی
به فضا فرستاده نشده است و تمامی ماهواره ای موجود در فضا متعلق به دولت ها می باشند و هیچ
شخصی از انها استفاده شخصی نمیکند و نمیتواند ادعایی بر صاحب بودن این وسیله داشته باشد پس
وجود فلزیاب های ماهواره ای با این ادعا که به ماهواره وصل هستند و از طریق ماهواره به اهداف
یابی می پردازند ادعایی بیش نیست و شرکت هایی که چنین ادعایی دارند جز دروغ چیزی برای گفتن
ندارند.
) (NASAو پنتاگون و مراکز عظیم تحقیقاتی در ژاپن و آمریکا با بی نهایت پرسنل دانشمند و نخبه که
حتی در میان آن جوانان نخبه ایرانی هم دیده می شود .عاجز مانده اند اما بعضی فروشندگان کاله
بردار در دکان های مخروبه خود به این فناوری ها دست یافته اند یا برخی پا را فراتر نهاده و ادعا
میکنند که با کشورهایی که خدمات ماهواره ارائه میدهند تا  ۲۰متر زیر زمین را به وضوح شناسایی و
دفینه را می یابند.
اما ماجرا به همین جا ختم نمی شود و یک کارشناس میراث فرهنگی به دلیل آشنایی خود با اکثر
دستگاه های موجود در بازار در این رابطه می گوید:
خود سازمان میراث فرهنگی هم همچین دستگاه هایی که فروشندگان سودجو ادعا میکنند در اختیار
ندارد و مسلماً در صورت وجود چنین سیستم هایی دیگر چیزی باقی نمی گذاشتند و خوشبختانه
بسیاری از آثار میراث فرهنگی کشور از دسترس تمام این دستگاه ها بخاطر محدودیت های کاریشان
خارج مانده و جای نگرانی زیادی وجود ندارد.
ایشان بازهم از شنیده ها و دیده های خود میگوید :دستگاههای ژئوفیزیک که این سیستمها را به
نام فلزیابهای تصویری تا عمق  ۱۵الی  ۲۰متر معرفی مینمایند ،جهت شناسایی رگههای زمین و
گسلها مورد استفاده قرار میگیرد.
متاسفانه برخی از افراد سودجو این سیستمها را به قیمت خیلی باال بفروش میرسانند.
افراد سود جو دوربینهای حرارتی و دید در شب را به نام فلزیاب تصویری معرفی مینمایند که این
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میگیرد.دستگاههای زنده یاب لیزری را نیز به نام فلزیاب تصویری واقعی تا شعاع  ۲کیلومتر با تبلیغ

Page

سیستمها نیز هیچ گونه ربطی به فلزیاب نداشته و فقط جهت موارد خاص مورد استفاده قرار

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:

دروغین به فروش میرسانند ،که این سیستم ها نیز هیچگونه ربطی به فلزیاب نداشته و فقط جهت
پیدا کردن افراد زنده به هنگام زلزله در زیر آوار میباشد ،همچنین دستگاه زوم صدای پرندگان و
تقویت صدا را به اسم فلزیاب های ماهواره ای با اسامی دروغین و با قیمت های فوق العاده باال به
فروش می رسانند.
در یک جمع بندی کلی به کاربردهای ماهواره ها در چند خط به صورت تیتر وار اشاره میکنیم:
استفاده از ماهواره میتواند در بسیاری از مکان های دور افتاده و خطرناک مفید باشد.
میتوان مکانهای وسیعی را در کمترین زمان ممکن مورد بررسی قرار داد.
از ماهواره میتوان برای پیدا کردن معادن مختلف استفاده نمود.
ماهواره ها در زمین شناسی ،هواشناسی  ،تحقیقات در زمینه ی تغییرات اقلیمی کاربرد دارند.
از ماهواره میتوان برای پیدا کردن راههای قدیمی و شهرهای زیر زمین استفاده نمود.
الزمه استفاده از ماهواره برای یافتن معادن داشتن تخصص و مهارت فوق العاده زیاد است.

اما حتما توجه کنید که استفاده از ماهواره در گنج یابی تخیلی بسیار شیرین است و دور از
واقعیت است.
گنج یاب ماهواره ای را میتوان یکی از رویاهای کاوشگران در سالهای اخیر به شمار آورد .اما تا چه
اندازه این ایده با واقعیت تطابق دارد جای بحث است .استفاده از ماهواره برای فلزیابی یا گنجیابی
 .برای استفاده عموم حداقل در حال حاضر ممکن و میسر نیست.
مطرح شدن چنین بحثی از سوی هر فردی کامال نادرست است.لطفا کمی فکر کنید.و جیب هایتان را
محکم بچسبید.

حاال کمی دقیق تر بررسی میکنیم:
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ماهواره چیست ؟
ماهوار به دستگاههای ساخت بشر گفته میشود که به صورت عمدی به فضا فرستاده شده در
مدارهایی در فضا به گرد زمین یا سیارات دیگر میچرخند.
اهمیت ماهوارهها برای مخابرات و بررسی منابع زمینی و پژوهش و کاربردهای نظامی و جاسوسی
روزافزون است.
نخستین ماهواره فضایی جهان اسپوتنیک( ۱-به معنی همسفر ۱-به زبان روسی) بود که در تاریخ ۱۲
مهر  ۴( ۱۳۳۶اکتبر  )۱۹۵۷به مدار زمین پرتاب شد .پرتاب اسپوتنیک ۱-به مدار زمین آغازگر عصر
فضا و مسابقه فضایی شد .از آن زمان ،حدود  ۶۶۰۰ماهوارهٔ بیش از  ۴۰کشور به وسیلهٔ  ۱۰ملت
به فضا پرتاب شدهاند .بنا بر تخمینی مربوط به  ۳۶۰۰ ،۲۰۱۳تا در مدار باقی ماندهاند .از این تعداد
حدود  ۱۰۰۰تا فعال بودهاند؛ مابقی ،عمر مفیدشان را پشت سر گذاشته و به زبالههای فضایی تبدیل
شدهاند.
اولین ماهواره ایاالت متحده برای تقویت کردن مخابرات پروژه اسکور» در سال  ۱۹۵۸میالدی بود که
از یک نوار برای ضبط و پخش پیامهای صوتی استفاده میکرد .از این ماهواره برای پخش پیام تبریک
کریسمس رئیس جمهور آمریکا «آیزن هاور» به سراسر دنیا استفاده میشد .در سال  ۱۹۶۰میالدی
ناسا ماهواره «اکو» را پرتاب کرد .تل استار اولین ماهواره فعال مخابره مستقیم ماهوارهای تجاری بود.
اولین ماهواره مصنوعی ،اسپوتنیک  ۱Sputnik ۱بود که توسط شوروی سابق
در  ۴اکتبر  ۱۹۵۷شروع به کار کرد؛ که این باعث به راه افتادن یک رقابت فضایی بین شوروی و
آمریکا شد .آمریکا نیز اولین ماهواره خود را در  ۳۱ژانویه  ۱۹۵۸به فضا پرتاب کرد .بزرگترین

ماهواره مصنوعی که هم اکنون به دور زمین میچرخد ایستگاه بینالمللی فضایی میباشد.
انواع ماهواره
ماهواره ضد سالح
ماهواره ضد سالح ،که بعضی مواقع ماهوارههای کشنده نیز خوانده میشوند ،ماهوارههایی هستند که
برای خراب کردن ماهوارههای دشمن و دیگر سالحهای مداری و اهداف دیگر طراحی شدهاند؛ که
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آمریکا (در حال تحقیق و توسعه) و روسیه ،از این نوع ماهوارهها ،در اختیار دارند.
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ماهوارههای ستارهشناختی
ماهوارههای ستارهشناختی که برای مشاهده فاصله سیارهها وکهکشانها و دیگر اشیای خارجی فضا،
.استفاده میشود.
ماهوارههای زیستی
ماهوارههای زیستی ،ماهوارههایی هستند که برای حمل ارگانیسم های زنده ،طراحی شدهاند .عموماً
.برای آزمایشهای علمی استفاده میشوند.
ماهوارههای مخابراتی
ماهوارههای مخابراتی ،ماهوارههایی هستند که برای اهداف ارتباط راه دور ،در فضا قرار گرفتهاند.
ماهوارههای مخابراتی مدرن ،نوعاً از مدارهای زمینهمگام ،مولنیا ) (Molniyaو پایینزمینی استفاده
میکنند.
ماهوارههای مینیاتوری
ماهوارههای مینیاتوری ،ماهوارههایی هستند که دارای وزن کم و سایز کوچک ،به طور غیرعادی
میباشند .طبقهبندی جدیدی که برای گروه بندی این ماهوارهها استفاده میشود ،عبارت است از:
ماهوارههای کوچک  ۲۰۰–۵۰۰کیلوگرم
ماهوارههای میکرو زیر  ۲۰۰کیلوگرم
ماهوارههای نانو زیر  ۱۰کیلوگرم
ماهوارههای هدایتکننده
ماهوارههایی هستند که از پخش کردن سیگنالهای رادیویی استفاده میکنند تا دریافت کنندههای
موبایل را در زمین فعال نمایند تا مکان دقیق آنها مشخص شود.
ماهوارههای اکتشافی
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ماهوارههای مشاهداتی زمین یا ماهوارههای مخابراتی میباشند ،که برای کاربردهای نظامی و جاسوسی
.مستقر شدهاند.
ماهوارههای زمینشناسی
ماهوارههای زمینشناسی ،ماهوارههایی هستند که برای نظارت بر محیط ،هواشناسی و ساختن نقشه
.استفاده میشوند.
و حاال سواالتی که ذهن خریداران دستگاه های فلزیاب ماهواره ای را به خود مشغول کرده است
یک نمونه از سوال هایی که از ما پرسیده میشود را به همراه پاسخ قرار میدهیم
بنده چند وقت پیش با کارشناسی آشنا شدم که صحبت از اسکن از طریق ماهواره میکرد که با دستگاه
 GPSابتدا نقطه مورد نظر رو برداشت میکرد و با استفاده از فلش اطالعات نقطه رو به لب تاب و به
سرورش تو استرالیا وصل میشد  ،بعد از یک هفته که بقولی ماهواره رو نقطه مورد نظر میومد،
تعدادی عکس با توضیحات به ایمیل میفرستاد ،که وجود بار ،عمق ،حفره… رو نشون میداد ،اگه
بخواهید عکس اسکن رو برای شما میفرستم .البته ایشون ادعا میکرد که اکانت داره و عضویت داره ،
به نظر شما چقدر میتونه صحت داشته باشه؟

پاسخ:
همه اش دروغ است اول ماهواره برای معدن یابی و زمین شناسی است و به درد گنج نمی خورد —
دوم مبلغ اکانت ان اینقدر باال است که افراد معمولی قادر به خرید ان نیستند — فقط دولت ها
میتوانند خریداری کنند چون خیلی گران است و حتما باید چندین ساله خریداری شود -یعنی اکانت
یک ماه و ده روزه وجود ندارد— سوم – ماهواره به میل من و شما جابجا نمیشه اول باید موقعیت
جی پی اس را به سازمان جغرافیای ایران بدی رئیس ان را تایید کنه بعد با نامه اداری از شرکت ان
که اغلب در امریکا است تقاضا اطالعات کنه چند ماه طول میکشه تا ماهواره ان منطقه را اسکن کنه و
متخصصین ان شرکت اطالعات را بررسی و جواب نامه ایران را بدهند – تازه فقط به درد معدن یابی و
زمین شناسی و گاهی باستان شناسی میخوره — توجه کنید باستان شناسی با گنج پیدا کردن شما
فرق دارد – با این ماهواره ها میشود شهری که زیر خاک مدفون شده را تغریبا پیدا کرد -توجه کن
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ماهواره گرفته شده و حتی میتوانی سقف خونه خودت را با ان ببینی پولی هم نیست مجانی است به
درد گنج کنی هم نمیخوره ولی میتوانی مسیری را که باید بری تا به ادرس مورد نظر برسی را
ببینی — پس مراقب باش برای اینجور چیزها پول نده که سرت کاله رفته است،
یک سوال معمول در ذهن کاربران فلزیاب این است که آیا فلزیاب آنها با ماهواره ها در ارتباط است.
آیا امکان ردیابی توسط دستگاه های جی پی اس وجود دارد ؟
ابتدا باید خدمتتان این نکته را گوشزد کنم که اکثر دستگاه های رایج موجود در بازار ایران فاقد جی
پی اس هستند  ،در بعضی مدل دستگاه های شرکت مینلب سیستم  Gpsمشاهده شده است  ،ابتدا
باید بدانید که کاربرد این تکنولوژی در فلزیاب ها چیست ؟
استفاده از فن آوری جی پی اس در بعضی از فلزیاب های خارجی جهت ثبت موقعیت و ذخیره در حافظه
دستگاه جهت شناسایی و ثبت موقعیت جهت استفاده در مراجعات بعدی است  ،در واقع این سیستم
به شما کمک میکند تا با استفاده از مشخصات دقیق جغرافیایی مکان مورد جستجو را به راحتی پیدا
کنید  ،آن هم فقط خودتان!

سوال خیلی رایج:
آیا فلزیاب های دارای جی پی اس باعث شناسایی اپراتور میشود ؟
دستگاه های  GPSمورد استفاده درفلزیاب ها تنها گیرنده هستند و قادر به انتقال هر گونه اطالعات
نیستند  ،زیرا نیازمند به یک انتقال دهنده اطالعات مانند سیم کارت دارای اینترنت و یا وای فای
میباشند  ،تا کنون در هیچ فلزیاب مطرحی چنین موردی مشاهده نشده است.

Gpsچیست ؟
جی پی اس چیست و چگونه کار می کند ؟
جیپیاس یا سیستم موقعیتیاب جهانی) ، (Global Positioning Systemsیک سیستم راهبری و
مسیریابی ماهوارهای است که از شبکهای با حداقل  ۲۴ماهواره تشکیل شده است .این ماهوارهها به
Page

مصارف نظامی تهیه شد ولی از سال  ۱۹۸۰استفاده عمومی آن آزاد و آغاز شد.

14

سفارش وزارت دفاع ایاالت متحده ساخته و در مدار زمین قرار داده شدهاند .جیپیاس در ابتدا برای

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:

خدمات این مجموعه در هر شرایط آب و هوایی و در هر نقطه از کره زمین در تمام شبانهروز در
دسترس است و استفاده از آن رایگان است.
عالوه بر جیپیاس ،دو سیستم کمابیش مشابه دیگر نیز وجود دارد :سیستم گلوناس که دولت شوروی
سابق ساخته و اکنون به دست کشور روسیه اداره میشود و سیستم گالیله که کشورهای اروپائی آن
را برای وابسته نبودن به سیستم آمریکائی جیپیاس ساخته اند.
قطب نماهایی که با نیروی مغناطیسی زمین جهت یابی میکنند ،به تدریج جای خود را به گیرندههای
جیپیاس خواهند داد؛ جیپیاس ،سامانهای است که به کمک گروهی از ماهوارهها جهت یابی میکند.
ماهوارههایی که هرکدام در مدارهای خود به دور زمین در گردشند؛ این ماهوارهها با ایستگاههای
ویژهای بر روی زمین در تماس اند و همواره موقعیت آنها در فضا مشخص است .دستگاه گیرندهٔ
جیپیاس شما ،با ارتباط با تعدادی از این ماهواره ها ،فاصلهٔ شمارا تا آنها تعین میکند و سپس
موقعیت دقیق شما روی زمین بدست میآید
در این مقاله با ماهواره های فضایی و کاربردهای آن آشنا شدید و حاال میدانید که چرا فلزیاب ها
نمیتوانند با ماهواره در ارتباط باشند.
همچنین در این مقاله با جی پی اس و کاربرد آن در فلزیاب های آشنا شدید و حاال میدانید کاربرد جی
پی اس در فلزیاب ها چیست.
بنابر این از این به بعد اگر کسی به شما گفت من فلزیابی ماهواره ای دارم و یا اکانت دارم و یا صحبت
هایی از این دست کرد با اطالعاتی که حاال به دست آورده اید میتوانید دست چنین افرادی را رو کنید.
هوشیار باشید و همیشه سعی کنید با مطالعه هر چه بیشتر و کسب دانش درست اطالعات خود را در
زمینه های مورد نیاز باال ببرید.

پیروز باشید
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