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8 Въведение

1.1 Предговор

Уважаем клиент,

   всички инженери, служители по продажбите, обучението и поддръжката в OKM GmbH биха искали да ти 

благодарят за закупуването на Fusion Light.

   Детекторът Fusion Light работи на принципа на четене на електромагнитни подписи (EMSR). Освен откриване 

на метални предмети, това устройство може да открива и природни особености на земята като образувания от 

пластове, кухини, разломи, подпочвени води и други неметални обекти. Тогава, разбира се, това оборудване е 

най -подходящо за откриване на гробници, съкровища, резервоари и др.

   Fusion Light може да локализира, документира и анализира заровени обекти в различни структури 

ненатрапчиво, без да се налага да се изкопава района. Използването на EMSR е особено полезно в райони, 

където откриването е задължително и разкопките не са възможни. Лесната и гъвкава работа с Fusion Light може 

лесно и бързо да даде резултати.

   С нашия екип от специалисти гарантираме, че нашите продукти са под периодичен контрол. Нашите 

специалисти се опитват да внедрят нови разработки по отношение на по -нататъшни подобрения за вас.

   Закупувайки или използвайки някой от нашите продукти, не можем да гарантираме, че по време на вашето 

проучване ще успеете и ще имате находка. Разпознаването на скрити и заровени предмети зависи от огромен 

брой фактори. Както знаете, има различни видове почви по целия свят. Променливите свойства на почвата 

могат и ще възпрепятстват и променят крайните сканиращи измервания. Места, където има изключително 

количество подземни води, различни глини, пясъци и влажни почви, което затруднява сканирането и може да 

намали възможностите за максимална дълбочина на всяко оборудване за откриване, независимо от марката или 

модела.

   За повече информация относно това къде е използвано и експлоатирано това оборудване, моля посетете 

нашия уеб сайт. Нашето оборудване непрекъснато се тества и когато са налични подобрения или ъпгрейди, ще 

ги изброим и на нашия уебсайт.

   Необходимо е нашата компания да защити нашите разработки и цялата информация, научена по време на 

фазите „Изследвания и развитие“ при създаването на нашата технология. Стремим се да останем в дадената 

рамка на законодателството, патентите и регистрацията на търговски марки.

   Моля, отделете време да прочетете това Ръководство за потребителя и да се запознаете с работата, 

функционалността и как да използвате Fusion Light. Ние също така предлагаме обучение за нашето оборудване в 

нашата фабрика и на място. Стремим се да поддържаме световна дилърска мрежа за помощ и поддръжка. Моля, 

посетете нашия уебсайт за повече информация.
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1.2 Важни бележки

Преди да използвате Fusion Light и неговите аксесоари, моля, прочетете внимателно тези инструкции за 

експлоатация. Тези инструкции дават информация как да използвате детектора и потенциални източници, 

където трябва да се вземат предпазни мерки.

Fusion Light и неговите аксесоари служат за анализ, документиране и откриване на аномалии на повърхността и 

земни смущения. Записаните данни от наземната структура ще бъдат предадени на компютър, за да се даде 

визуално представяне с помощта на нашата собствена софтуерна програма. Трябва да се спазват всички 

допълнителни бележки към софтуера. Моля, прочетете ръководството за потребителя на софтуера!

1.2.1 Общи бележки

Като електронно устройство, Fusion Light трябва да се третира предпазливо и да се третира внимателно, както с 

всяко електронно устройство. Всяко неспазване на дадените предпазни мерки за безопасност или каквато и да е 

употреба за цели, различни от тези, за които е проектиран, може да доведе до повреда или разрушаване на 

процесорния блок и/или неговите аксесоари или свързани компоненти.

Устройството има вграден модул за защита срещу подправяне, който ще унищожи устройството, ако е отворено 

неправилно. Във вътрешността на устройството няма части за обслужване от крайния потребител.

1.2.2 Възможни опасности за здравето

Ако се използва правилно, това устройство обикновено не представлява опасност за здравето. Според 

съвременните научни познания високочестотните сигнали не са вредни за човешкото тяло поради ниската им 

мощност.

1.2.3 Околна зона

Когато премествате устройството от студено място на по -топло, внимавайте за конденз. Не работете веднага с 

уреда, докато не се изпари евентуалната кондензация. Уредът не е устойчив на атмосферни влияния и водата 

или кондензът могат да унищожат устройството.

Избягвайте силни магнитни полета, които могат да възникнат на места, където има големи електродвигатели 

или неекранирани високоговорители. Опитайте се да избягвате използването на това оборудване в рамките на 

50 метра (150 фута) от този тип оборудване.

Метални предмети на земята, като консерви, калай, пирони, винтове или отломки могат да повлияят на вашите 

данни за сканиране и да представят отрицателни резултати по отношение на вашите данни за сканиране. Също 

така е добре да премахнете всякакви метални предмети, като клетъчни телефони, ключове, бижута и т.н. Не 

носете стоманени ботуши.

1.2.4 Напрежение

Захранването не трябва да е извън посочения диапазон от стойности. Използвайте само одобрени зарядни 

устройства, които са включени в доставката.
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1.2.5 Безопасност на данните
Грешки в данните могат да възникнат, ако:

• обхватът на модула на изпращача е надвишен,
• захранването на устройството или батериите са твърде ниски,
• устройството работи твърде близо до устройства, които изпращат смущения
или
• атмосферни условия (електрически бури, мълнии и др .).

1.3 Поддръжка и услуги

В този раздел ще научите как да поддържате вашия измервателен уред с всички включени аксесоари, за да го 

поддържате в добро състояние дълго време и да получите добри резултати от измерването.

Следният списък показва какво абсолютно трябва да избягвате:

• проникваща вода
• силни замърсявания и прахови
отлагания
• тежки въздействия
• силни магнитни полета
• висок и дълготраен топлинен ефект

За да почистите устройството си, използвайте суха и мек парцал. За да избегнете повреди, трябва да 

транспортирате устройството и аксесоарите винаги в подходящите кутии за носене.

Преди да използвате вашия Fusion Light, уверете се, че всички батерии и акумулатори са напълно заредени. 

Също така оставете батериите да се разредят напълно, преди да ги презаредите, независимо дали работите с 

външната батерия или с вътрешни акумулатори. По този начин вашите батерии ще имат дълъг и издръжлив 

живот.

За да зареждате вътрешната батерия, използвайте само одобрените 

зарядни устройства, които влизат в доставката.

1.4 Опасност от експлозия при изкопни работи

За съжаление последните две световни войни също направиха земята на много места по света потенциално 

експлозивна купчина скрап. Множество от тези смъртоносни реликви все още са заровени в земята. Не 

започвайте да копаете веднага, когато получите сигнал от парче метал от вашето устройство. Първо, наистина 

може да нанесете непоправими щети на една наистина рядка находка, и второ, има шанс обектът да реагира по 

"обиден начин" и да отвърне на удара.

Обърнете внимание на цвета на земята близо до повърхността. Червен или червеникав цвят на земята е 

индикатор за следи от ръжда. Що се отнася до самите находки, определено трябва да обърнете внимание на 

тяхната форма. Извити или кръгли предмети трябва да са знак за тревога, особено ако копчета, пръстени или 

малки колчета могат да бъдат идентифицирани или опипани. Същото
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се отнася за разпознаваеми боеприпаси или куршуми и снаряди. Оставете тези неща там, където са, не 

докосвайте нищо и най -важното - не вземайте нищо у дома. Убийствените машини на войната използваха 

дяволски изобретения като рокерски предпазители, киселинни предпазители и бушони. Тези компоненти са 

ръждясали с течение на времето и най -малкото движение може да доведе до счупване и задействане на части от 

тях. Дори безобидни на пръв поглед предмети като патрони или големи боеприпаси са всичко друго, освен това. 

Възможно е експлозивите да са станали кристални с времето, тоест да са се образували кристали, подобни на 

захар.

Преместването на такъв обект може да причини тези кристали да предизвикат триене, което да доведе до 

експлозия. Ако попаднете на такива реликви, маркирайте мястото и не пропускайте да съобщите находката в 

полицията. Подобни предмети винаги представляват опасност за живота на туристи, проходилки, фермери, деца 

и животни.
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Следните технически индикации са "медиални" стойности. По време на работа са възможни малки вариации. 

Възможни са технически промени поради обновяването!

2.1 Блок за управление
Дължина ................................................. .................................................. ........................................................................... .. 800 мм

Диаметър ................................................. .................................................. .............................................................................. 65 мм

Тегло ................................................. .................................................. ........................................................................... около 700 g

Клас на защита ................................................ .................................................. ....................................................................... IP40

Време на работа (вътрешна батерия) ............................................ ................................................................. .. прибл. 12 часа

Време за зареждане (вътрешна батерия) ............................................ .......................................................... ..... прибл. 3 часа

Вход (гнездо за зарядно устройство) ............................................. ............................................. ................... 19 V DC / 3,16 A

Процесор / основен процесор .............................................. .................................................. .................... Cortex M3, 32 MHz

Процесор / подчинен процесор .............................................. .................................................. ................. Cortex M0, 24 MHz

Сензорна технология ................................................ .................................................. ................................................ SCMI-15-D

Честота на извадката ................................................ .................................................. ........................ 1024 стойности / секунда

Разделителна способност на измерването ................................................ ........................................ ............................. 16 бита

Работна температура ................................................ .................................................. ................................................... -10 -60 ° C

Температура на съхранение ................................................ .................................................. ....................................... -20 -70 ° C

Влажност на въздуха ................................................ .................................................. .................................................... 5 % - 75 %

Водоустойчив ................................................. .................................................. ........................................................................ .... Не

2.2 Безжичен трансфер на данни
Технология ................................................. .................................................. ............................................................... Bluetooth 5.1

Честотен диапазон ................................................ .................................................. ........................................... 2.402 - 2.480 GHz

Максимална скорост на трансфер ............................................... ........................................................ ............................. 1 Mbps

Получаване на чувствителност ................................................ ....................................................... ................................. +8 dBm

Максимален обхват ................................................ .................................................. .................................................... прибл. 10 м

OKM GmbH
www.okmdetectors.com
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3 Scope of delivery

ГЛАВА 3 

Обхват на доставката
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В следващия раздел можете да намерите цялото стандартно оборудване и аксесоари на Fusion Light. Обхватът на 

доставка може да бъде различен при някои обстоятелства поради някои допълнителни аксесоари, които не са 

включени в основното оборудване.

Описание Количество

Блок за управление 1
Зарядно устройство с адаптер за пътуване 1
Калъф за носене 1
Ръководство за употреба 1
Смартфон с операционна система Android с приложение ОКМ 1
Компютър с операционна система Windows с „Visualizer 3D Standart Edition“ 1

Таблица 1: Обхват на доставката

OKM GmbH
www.okmdetectors.com
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4 Control elements

ГЛАВА 4 

Контролни елементи

В този раздел ще научите повече за фундаменталното използване на всички управляващи елементи на този 

измервателен уред. Всички връзки, входове и изходи са обяснени подробно.
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4.1 Блок за управление
Фигура 4.1 представя всички елементи за управление на блока за управление на Fusion Light. Самият контролен 

блок е сканираща сонда, която може да се използва само във вертикално положение.

   LED индикатор за батерията: Индикаторът за батерията показва текущото състояние на зареждане на 

вътрешната батерия по време на работа. Докато този светодиод свети в зелено, имате достатъчно мощност, за да 

стартирате устройството си. Когато този светодиод започне да мига, трябва да заредите батерията.

   Гнездо за зарядно устройство / LED за зареждане: Когато зеленият светодиод на батерията мига по време на 

работа, трябва да презаредите вътрешната батерия, като свържете  зарядното устройство към гнездото за 

зареждане. Докато зареждането е в ход, светодиодът за зареждане свети в оранжево. Когато светодиодът за 

зареждане изгасне, батерията е напълно заредена.

   Тригер с LED индикация: Натиснете спусъка, за да включите детектора. Индикаторът за задействане сега 

свети в зелено и е готов да отговори на входящите заявки за Bluetooth връзка. Веднага след като връзката се 

установи, светодиодът става син. Сега можете да използвате спусъка, за да започнете сканиране, да стартирате 

нова линия за сканиране (сканиране на земята) или да направите баланс на земята (магнитометър). За да 

изключите устройството, натиснете спусъка за поне 3 секунди, докато светодиодът изгасне.

OKM GmbH
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Фигура 4.1: Преглед на контролните елементи

Гнездо за зарядно устройство

Тригер с LED индикация

Дръжка

LED за зареждане

LED индикатор за батерията
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5 Assembly

ГЛАВА 5 

Монтаж
В този раздел е обяснено как да сглобите устройството и как да подготвите измерването.



20 Монтаж

Самият Fusion Light е готов за употреба без допълнителни подготовки. Просто трябва да се уверите, че 

вътрешната батерия е заредена правилно. Затова свържете зарядното устройство към гнездото за зарядно 

устройство, както е показано на фигура 5.1.

Докато зареждането е в ход, светодиодът за зареждане свети в оранжево. Когато светодиодът за зареждане 

изгасне, батерията ще е напълно заредена.

OKM GmbH
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Фигура 5.1: Зареждане на контролния блок преди работа

https://www.okmdetectors.com/


6 Download, install and activate application

ГЛАВА 6 

Изтеглете, инсталирайте и 
активирайте приложението

Тази глава обяснява как да изтеглите и инсталирате приложението от магазина на Google Play, както и 

активирането му. Ако сте получили своя Fusion Light с предварително конфигуриран смартфон, можете да 

пропуснете тази глава.
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Изтеглете, инсталирайте и активирайте 
приложението

6.1 Изтегляне и инсталиране
Можете да изтеглите приложението Fusion Light за вашия смартфон директно от магазина на Google Play 

(https://play.google.com).

За да изтеглите приложението, ще ви е необходим личен акаунт в Google за магазина на Google Play. Затова 

стартирайте приложението Google Play от вашия смартфон, както е показано на фигура 6.1, и следвайте 

инструкциите. Ако акаунтът ви е готов, просто потърсете „okm fusion light“, за да намерите приложението.

Сега кликнете върху „Инсталиране“ и следвайте инструкциите на вашия смартфон, за да изтеглите и инсталирате 

приложението. След като приложението е инсталирано успешно, можете да го стартирате за първи път. Сега вашето 

приложение трябва да бъде активирано.

6.2 Активиране
След като стартирате приложението за първи път, трябва да обработите активирането, за да можете да използвате всички 

функции. За да стартирате процеса на активиране, просто щракнете върху бутона "Активиране на приложението" (вижте 

фигура 6.2).

Има два различни начина за активиране на приложението Fusion Light:

• Активиране чрез QR код

Просто сканирайте QR код със смартфона си, за да активирате приложението

си.

• Ръчно активиране

Въведете ръчно информация като сериен номер и код за активиране.

OKM GmbH
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Фигура 6.1: Изтегляне и инсталиране на приложението
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6.2.1 Активиране с QR код
Един от начините за активиране на вашето приложение е използването на приложения QR код. След като 

изберете опцията „Използвайте QR код“, трябва да позиционирате камерата на вашия смартфон към QR кода.

Ако кодът бъде разпознат от приложението ви правилно, активирането ще успее и можете да използвате вашия 

Fusion Light. В случай, че използвате различно Fusion Light с това приложение по -късно, ще трябва да 

промените съответно активирането си и да повторите процеса на активиране.

OKM GmbH
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Фигура 6.3: Сканирайте QR код, за да активирате приложението

Фигура 6.2: Стартирайте активирането
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Изтеглете, инсталирайте и активирайте 
приложението

6.2.2 Ръчно активиране
Вторият начин за активиране на вашето приложение е чрез ръчно въвеждане на цялата необходима информация. 

Първо въведете серийния номер на Fusion Light. След това въведете подходящия код за активиране. Ще получите 

цялата информация за активиране от вашия дистрибутор на OKM. Пазете тази информация за бъдеща употреба.

След като въведете цялата поискана информация правилно, активирането ще успее и можете да използвате 

вашия Fusion Light. В случай, че използвате различно Fusion Light с това приложение по -късно, ще трябва да 

промените съответно активирането си и да повторите процеса на активиране.

OKM GmbH
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Фигура 6.4: Въведете сериен номер и код за активиране ръчно
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7 Operating modes

ГЛАВА 7 

Режими на работа

В този раздел ще ви запознаем с различните функции на устройството. Всички налични функции и опции ще 

бъдат обяснени подробно.
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Функционалността на устройството се контролира от смартфон с инсталирано приложение Fusion Light. Включете 

смартфона си и изберете иконата Fusion Light, като докоснете с пръст върху нея. Приложението ще  стартира и след това 

се вижда главното меню.

Следните функции могат да се стартират от главното меню:

• Magnetometer

Визуално представяне на земния магнетизъм. В този режим не могат да се съхраняват данни.

• 3D Ground Scan

Графично сканиране на дадена област, докато данните могат да се съхраняват за по -нататъшен анализ. 

Това е режимът, в който се създава 3D изображението. Сканиращият анализ може да се направи 

директно на смартфона или да се прехвърли на компютър и да се анализира с опционалния софтуер 

„Visualizer 3D“ на OKM.

• Open Scan

Когато тази функция е избрана, тя ще покаже всички сканирания, които са в паметта. Когато изберете 

сканиране, то може да се разглежда и да се анализира.

• Settings

Регулирайте някои от опциите, като език или размер на шрифта.

• Information

Това ще покаже подробна информация за текущата версия на софтуера и серийния номер.

OKM GmbH
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Фигура 7.1: Стартиране на приложението и преглед на главното меню
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7.1 Установяване на Bluetooth връзка
Преди да могат да бъдат прехвърлени данни, трябва да се установи Bluetooth връзка между контролния блок 

Fusion Light и смартфона. Този процес ще започне автоматично, когато е необходима връзка. На фигурата 7.2  

графично е изобразен процеса на свързването на Bluetooth връзката при влизане във функцията 

„Магнитометър“.

След като желаната функция бъде избрана, вътрешният Bluetooth модул трябва да се активира автоматично. В 

случай, че не се активира автоматично, ще се появи подкана, в която се посочва, че не е активен и ще попита

OKM GmbH
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Фигура 7.2: Графично изобразяване как се свързва Bluetooth от телефона към детектора.

Този символ показва, че 
опцията за вътрешен 
Bluetooth е активна.
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дали искате да го активирате. За да потвърдите активирането, натиснете „Да“ и изчакайте връзката да бъде 

осъществена.

В случай, че връзка все още не може да се осъществи, проверете контролния блок на Fusion Light, за да се 

уверите, че е включен и че светодиодът на спусъка свети. След осъществяване на връзката светодиодът ще 

светне със син цвят. Ако светодиодът на батерията мига, тогава вътрешната батерия трябва да бъде заредена.

7.2 Магнитометър
Използвайки функцията „Магнитометър“, можете да виждате феромагнитни метали в земята в реално време. 

Това е само визуален режим на търсене и данните не могат да се съхраняват за по -нататъшен анализ. Също така 

не можете да определите дълбочината на обекта или размера на обекта.

На смартфона стартирайте приложението Fusion Light, изберете опцията „Магнитометър“ и ще бъде установена 

Bluetooth връзка (вижте също фигура 7.2 на страница 27). Когато връзката е успешно установена, светодиодът за 

задействане на контролния блок ще светне в син цвят и на смартфона резултатите ще се покажат незабавно.

В този момент във времето блокът за управление може да се движи бавно във всяка посока: напред, наляво, 

надясно и обратно. Устройството за управление трябва да остане във вертикално положение. Контролният блок 

няма да разпознава правилно обекти, ако е завъртян около собствената си ос или ако не е вертикален.

Веднага след като бъде открит силен сигнал, стойностите в изображението ще растат и ще бъдат на върха, когато 

то е директно над обекта, който се търси. В повечето случаи тази техника се използва за откриване на малки 

заровени обекти. Това е полезно за изчистване на обекти, което може да направи по -добро сканиране, когато 

използвате режима „3D наземно сканиране“.

OKM GmbH
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Фигура 7.3: Активиране на режима на работа "Магнитометър"
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   Ако сигналът стане нестабилен, спрете да премествате блока за управление и го задръжте вертикално и 

неподвижно. След това натиснете спусъка, за да може устройството да изпълни баланс към земята. След като 

устройството се балансира отново, можете да продължите със сканирането. Тази задача може да се изпълнява 

толкова пъти, колкото искате или колкото е необходимо.

   Използвайте функцията „Магнитометър“, за да търсите по -малки обекти като пирони, винтове или други 

феромагнитни елементи, които имат тенденция да дават нежелани резултати при други сканирания, като тези, 

създадени с помощта на функцията „3D наземно сканиране“. Не само ще можете да намерите по -малките 

обекти, които лежат на повърхността, но, разбира се, ще можете да локализирате и по -големи феромагнитни 

обекти, които са заровени по -дълбоко в земята. Колкото повече  от по -малките цели, които липсват при 

сканиране, толкова по -лесно е да се намерят елементи, които са по -дълбоки.

   Ако желаната от вас цел е феромагнитен елемент в земята, тогава можете да използвате „Магнитометър“ като 

инструмент за насочване на щифтове и да локализирате точното му положение. За феромагнитни елементи 

това е бърз и лесен начин за локализиране. Когато приключите с режима „Магнитометър“, просто докоснете 

стрелката ß, за да прекратите функцията и да се върнете обратно в главното меню на смартфона.

OKM GmbH
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7.3 3D наземно сканиране
Функцията „3D наземно сканиране“ позволява да се създаде графично измерване, известно още като 3D сканиране, което да 

бъде създадено и съхранено в устройството за по -късна оценка на представянето на компютър или в този случай смартфон. 

Стартирайте софтуера, като щракнете върху приложението Fusion Light и изберете „3D наземно сканиране“. Също като 

бележка, за да се върнете към предишното сканиране или функция на смартфона, можете да натиснете бутона за връщане ß 

и това ще ви върне една стъпка към предишната функция и/или екран.

7.3.1 Подготовка за сканиране на земята
След като сте избрали функцията „3D наземно сканиране“ от главното меню, ще бъдете отведени до 

конфигурационен екран, както е показано на фигура 7.4,  за да изберете допълнителни опции за това как 

ще бъде извършено сканирането.

Можете да избирате между опциите „По подразбиране“ и „Персонализирани“, както е обяснено в следващите 
раздели.

7.3.1.1 По подразбиране

Тази опция е предварително дефинирана конфигурация (бърз старт) със следните непроменяеми настройки:

• Режим на сканиране: Паралелен

• Импулсен режим: Автоматичен

• Дължина на полето: Автоматично

OKM GmbH
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Фигура 7.4: Активиране на режим на работа "3D наземно сканиране"
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7.3.1.2 Персонализирани

Ако искате индивидуално да коригирате настройките за сканиране, трябва да изберете опцията 

„Персонализирани“. Там можете сами да промените всички настройки.

Фигура 7.5 илюстрира процеса на конфигуриране на настройките за сканиране. Можете да промените следните опции:

• Режим на сканиране

Режимът на сканиране определя начина, по който трябва да се извърши измервателното поле или 

областта на сканиране. Допълнителна информация може да бъде намерена в Глава 8.1.1 “Режим на 

сканиране” на страница 41. Налични са следните опции:

◦ Паралелно

Метод на измерване, докато оператора  събира и съхранява информация, "пътуваща" само в една 

посока. Този метод ще даде по -точен резултат от сканирането.

◦ Зиг-Заг

Метод на измерване, докато операторът  събира и съхранява информация, "пътуваща" в двете посоки. 

След като се отдалечите от началната точка, преминете вляво от нея и се върнете.

◦ Импулсен режим

Импулсният режим задава начина, по който се извършват отделните измервания или сканирания. 

Налични са следните опции:

OKM GmbH
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Фигура 7.5: Настройка на параметрите на сканиране поотделно
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◦ ◦ Автоматично

Отделните измерени стойности се записват последователно без прекъсване и се контролират от

софтуера. Няма взаимодействие с потребителя, докато цикълът не приключи.

◦ Ръчно

Този метод се контролира изцяло от потребителя чрез натискане на бутона за задействане за ръчно

записване на измервателна стойност.

• Дължина на полето

◦ Автоматично

Дължината на сканиращата линия се определя при достигане на края на първия път. Там трябва да

натиснете спусъка на вашия Fusion Light, за да посочите края на първата линия за сканиране.

Всички следващи линии за сканиране ще имат същата дължина като първата.

◦ Метри

Дължината на линия за сканиране е определена преди началото на сканирането. Всеки ред за

сканиране има еднаква дължина и ще се изпълнява автоматично до края на всеки предварително

определен ред. В края на всеки ред за сканиране устройството ще спре и ще изчака потребителят да

започне нова линия за сканиране или да запази текущото сканиране.

След като всички параметри са избрани, докоснете бутона „Старт“.
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7.3.2 Процедура за измерване
Преди да започне самото измерване, трябва да се установи Bluetooth връзка между контролния блок 
Fusion Light и

смартфона.

Веднага след като връзката е установена, застанете в началото на първия ред за сканиране, за да започнете 

сканирането. Както е посочено на фигура 7.6, трябва да натиснете спусъка на вашия Fusion Light, за да сканирате 

първия ред.
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Фигура 7.6: Установяване на Bluetooth връзка в режим на работа "3D Ground Scan"
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След като бъде натиснат, устройството ще започне да записва измерването.

a) Когато е избран автоматичният  „Импулсен режим“, операторът трябва незабавно да започне линията си.

Придвижете се бавно напред, докато стигнете до края на реда или докато устройството вече не издава звуков

сигнал. След като устройството спре първия ред, подгответе се за следващия ред. За да стартирате следващия

ред, отново кликнете върху бутона за задействане на ръкохватката или докоснете екрана на смартфона.

b) Ако ръчната функция е избрана в „Импулсен режим“, тогава операторът ще контролира напълно устройството.

След натискане на спусъка на контролния блок на Fusion Light устройството ще запише измерването.

Придвижете се напред до следващата точка и отново натиснете бутона за задействане, за да запишете

следващото измерване и т.н. Устройството ще изчака ръчно въвеждане, докато достигне края на първоначално

въведената предварително определена дължина. След като се достигне края, подгответе се за втория ред за

измерване и т.н.

Измерете всеки ред, докато не завършите сканирането. След като завършите всеки ред, не натискайте отново 

спусъка, а докоснете „Готово сканиране“ на екрана на вашия смартфон, за да преминете към следващия екран и 

да запазите сканирането.

Важно е  уредът да е на земята и да стои на същата височина. Препоръчваме да държите 

устройството на или приблизително 10 см над земята.
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Фигура 7.7: „Zig-Zag“ сканиране в режим „3D Ground Scan“
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7.3.3 Запазване на сканирането
Когато решите да запазите сканирането, натиснете бутона „Да“ и ще се появи следващият екран с въпрос дали 

искате да дадете име на сканирането, както е показано на фигура 7.8.

По подразбиране са посочени датата и часът, силно препоръчваме да му дадете идентифициращо име или да 

отбележите името и местоположението, така че в случай, че видите цел или предмет в рамките на сканирането, 

да можете да се върнете на същото място, за да го проверите.
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Фигура 7.8: Запазване на текущото сканиране

Фигура 7.9: Добавяне на размери на полето към текущото сканиране
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След като сканирането получи име, можете също да добавите размерите на полето на сканиращата област, като щракнете 

върху бутона „Още“, както е показано на фигура 7.9. След това щракнете върху бутона „OK“, за да запазите сканирането в 

паметта.

7.3.4 Сканиращ анализ
Независимо дали сканирането е запазено или не, все още сте в режим на изглед, в състояние да видите наскоро 

извършеното сканиране. Тук все още можете да контролирате анализа, като увеличавате и намалявате мащаба, завъртате 

графиката и я позиционирате.

На фигура 7.10 можете да видите наличните контроли. Натиснете върху някоя от иконите, за да я активирате. Когато сте 

избрали икона и тя е налична, тя ще светне в зеленикав/подчертан цвят. Както в примера по -долу, това е бутонът за 

сканиране на позицията, който е маркиран.

За да приключите анализа на сканирането, натиснете бутона за връщане назад на телефона си, за да се върнете в главното 
меню.
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Сканиране на позицията Нулиране на изгледа по подразбиране

                                              

Фигура 7.10: Контроли за анализ в работен режим "3D наземно сканиране"
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7.3.5 Прехвърляне на данни към компютър (по избор)
За да се извърши допълнителен анализ на данните, измерванията могат да бъдат прехвърлени на компютър чрез USB 

кабел. Данните трябва да бъдат записани на твърдия диск на компютъра, преди да отворите отделните сканирания със 

софтуера “Visualizer 3D”.

Фигура 7.11 показва предварително записани сканирани изображения в системата на папките на Android. 

Сканираните изображения обикновено се намират в Device Storage > Documents > OKM > FusionLight > scans

Следните папки се използват от приложението Fusion Light:

• Device Storage > Documents > OKM > FusionLight > thumbnails

Тази папка съдържа всички генерирани миниатюри, които се показват в приложението, за да се

визуализират съхранените изображения за сканиране. Ако изтриете тези файлове, няма да видите

изображение за предварителен преглед при отваряне на съхранени сканирания.

• Device Storage > Documents > OKM > FusionLight > scans

Това е папката, където се съхраняват всички изображения за сканиране. Те могат да бъдат

прехвърлени за допълнителен анализ на данни към компютър със софтуера “Visualizer 3D”.

• Device Storage > Documents > OKM > FusionLight > manuals

Това е папката, където се намират всички ръководства за потребителя. Ако изтриете едно от

ръководствата, можете да изтеглите текущото от горната дясна лента на менюто в главното меню.
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Фигура 7.11: Намиране на папката със сканирани изображения
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7.4 Open Scan 
Можете да видите сканирания по всяко време от главното меню. Просто стартирайте приложението и изберете „Open 

Scan“. След това паметта ще отвори всички налични сканирания. Натиснете желаното сканиране, за да го отворите!

По -горе е показан екранът за избор на сканиране. Щракнете върху някой от файловете, за да отворите 

изскачащо меню със следните елементи:

• Open Scan

Изберете този елемент, ако искате да отворите сканираното изображение за графично показване и

анализ.

• Delete Scan

Изберете този елемент, ако искате да изтриете сканираното изображение от вашия смартфон.

За да се върнете към предишния екран, натиснете бутона за връщане назад на вашия смартфон или използвайте 
стрелката .
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Фигура 7.12: Преглед на сканиранията  в паметта на устройството
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7.5 Настройки
Има няколко конфигурационни настройки, които могат да се променят поотделно по време на работа с 

приложението Fusion Light. На фигура 7.13 са показани всички опции.

Следните опции могат да бъдат коригирани:

• Език

Можете да изберете език по ваш избор. Това ще улесни работата с приложението.

• Размер на шрифта

Можете също да промените размера на шрифта, който се използва в приложението. Предлагат се три 

размера: нормален, голям и огромен.

• Scan vibration 

Ако тази опция е активирана, смартфонът ще вибрира, за да покаже конкретен напредък. По този 

начин можете да изключите звука и вместо това да „усетите“ процеса на сканиране.

7.6 Информация
Когато изберете „Информация“ от главното меню, ще се появи нов екран, показващ версията на софтуера, както 

и серийния номер на устройството, който е необходим за всякакви заявки за поддръжка.
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Фигура 7.13: Настройки
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8 Field procedure

ГЛАВА 8 

Field procedure (Теренна 
процедура)

Тази глава дава практически указания относно общата процедура за сканиране. Различните методи и процедури 

за сканиране ще бъдат обяснени подробно.
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www.okmdetectors.com

https://www.okmdetectors.com/


Field procedure 41

8.1 Обща процедура за сканиране
Като цяло всяко сканиране винаги започва в долния десен ъгъл на зоната за сканиране. Започвайки от тази 

точка, трябва да вървите по пътя за сканиране, като всеки следващ път е разположен от лявата страна на 

предишния му път. По време на тези линии измервателните стойности ще бъдат записани и в зависимост от 

избрания режим на работа или прехвърлени директно на компютър, или записани в паметта на устройството.

Устройството спира в края на всеки завършен ред за сканиране, така че потребителят може да намери началната 

позиция на следващия ред. По този начин всички пътища ще бъдат записани и площта ще бъде измерена.

Фигура 8.1 показва всички 4 възможни начални позиции и съответния първи път на сканиране. В зависимост от 

състава на вашия терен можете сами да определите оптималната отправна точка за вашето измерване.

Пътищата за сканиране могат да бъдат посочени като "Zig-Zag" или "Parallel" траверси. Също така броят на 

импулсите (точките на измерване), които се записват по време едно сканиране, може да се регулира 

индивидуално в зависимост от размера на вашата зона за сканиране (дължина на пътя на сканиране).

8.1.1 Режим на сканиране
Има две общи техники за изследване на област с Fusion Light:

• Zig-Zag

Началната позиция на двете сканиращи пътеки една до друга е от противоположната страна на

измерената област. Ще записвате данни за пътя на сканиране и за пътя за връщане.

• Parallel

Началната позиция на две пътеки за сканиране винаги е от една и съща страна на измерената област.

Ще записвате данни само по един начин и в една посока, докато трябва да се върнете до началната

позиция на следващия път на сканиране, без да записвате данните.

Фигура 8.2 представя схематично и двете техники.
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Фигура 8.1: Начална позиция на сканираща област
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Правейки сканирането в режим "Паралелно", ще започнете в долния десен ъгъл на зоната на сканиране (точка Œ), за да ходите и 

да записвате път на сканиране към горния десен ъгъл на областта. След като запишете първия ред, трябва да се върнете до 

началната точка и да се преместите вляво от първата линия за сканиране, за да стартирате пътя на сканиране номер 2 (точка

), за да стартирате там втория път на сканиране. По този начин всички други пътища ще бъдат сканирани, докато не

достигнете лявата страна на вашата зона за измерване. Правейки сканирането в режим "зигзаг", ще започнете да вървите и 

записвате от долната дясна страна на вашата зона за измерване (точка

за сканиране към горния десен ъгъл на зоната за измерване. За разлика от паралелното измерване, трябва да 

продължите да записвате данни, докато вървите по втория път на сканиране. Така че да отидете до началната 

точка на втория път на сканиране(точка ) и сканирайте след това в обратна посока. По този начин всички 

други пътища ще бъдат сканирани в режим на сканиране „Zig-Zag“, докато не достигнете лявата страна на 

вашата зона за измерване.

Разстоянието между пътищата на сканирането трябва да бъде последователно по време на едно измерване, но 

може да варира в зависимост от площта на измерване. Ако търсите предимно по -малки цели, трябва да 

изберете и по -малко разстояние между линиите. Стандартно правило е: Колкото по -малко е разстоянието 

между пътеките, толкова по -точни ще бъдат вашите сканирания. Когато провеждате първите си сканирания, 

линиите не трябва да са близо един до друг, за да се намерят възможни цели.

8.1.2 Регулиране на броя импулси за сканираща пътека
Възможно е да изберете броя импулси преди започване на измерването или избор на автоматичен режим 

("Авто"), за да регулирате броя на точките на измерване след завършване на първия път на сканиране.

Когато броят на измервателните точки е конфигуриран, устройството ще спре автоматично, когато този брой 

бъде достигнат и изчаква началото на новия път на сканиране.

В автоматичния режим трябва да спрете измерването на първия път на сканиране, като натиснете съответния 

бутон, веднага щом достигнете края на първия път на сканиране. Това ефективно количество на
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измерените точки ще бъде използвано за всички по -нататъшни пътища на сканиране на това измерване. Започвайки от 

втория път на сканиране, устройството сега спира автоматично след достигане на предполагаемия брой импулси.

Помнете броя на импулсите, които сте записали за пътя на сканиране. Тази сума трябва да бъде 

въведена по -късно в софтуерната програма, когато прехвърляте данните на компютър, за да 

получите правилно всички измерени данни от вашия измервателен уред!

Няма специално правило за избор на правилния брой импулси. Но има различни аспекти, които трябва да се 

имат предвид. Това са някои съображения

• дължината на измерената ви площ и

• размера на обектите, които търсите.

Предпочитаното разстояние между два импулса е около 15 cm до 30 cm. Колкото по -малко е разстоянието 

между два импулса, толкова по -точно ще бъде графичното представяне. Ако търсите малки обекти, трябва да 

изберете по -малко разстояние, за големи обекти можете да увеличите разстоянието между импулсите.

Фигура 8.3 показва ефектите от разстоянието и броя на импулсите на сканираща пътека за някои обекти.

Фигура 8.4 показва разликата между много малко импулси (лява страна) и много повече импулси (дясна страна) 

при една и съща дължина на пътя на сканиране. Следователно вторият запис (дясната страна) показва много 

повече подробности, а също така могат да се видят и по -малки обекти.
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Фигура 8.4: Сравнение на малък и голям брой импулси

Фигура 8.3: Ефекти от промяната на броя импулси и тяхното разстояние
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   Не се колебайте да запишете повече измервания с различен брой импулси. Например можете да сканирате 

голяма площ, преди да направите второ подробно измерване. Особено ако търсите по -големи обекти, можете да 

продължите така. По този начин можете да измерите голяма площ много бързо и след това правите нови 

сканирания, локализиращи подозрителните цели.

   Когато  сканирате, е важно не само да отбележите колко импулси се използват, но и за да получите ясна 

представа за това, което сканирате, е много важно да наблюдавате скоростта си. Всяка линия за сканиране 

трябва да се измерва със същата скорост като предишната линия.

Фигура 8.5 показва какво може да се случи, ако ходите с различни скорости по време на сканирането.

   Използването на различна скорост на ходене в пътищата за сканиране ще доведе до измествания в пътя на 

сканиране. Всъщност целта може да бъде разрязана на няколко по -малки елемента или напълно загубена, 

защото е пропусната. По -късно, когато данните се изтеглят за по -нататъшен анализ, грешките в скоростта 

могат да направят целта напълно неидентифицирана и могат да бъдат изхвърлени.

   Като цяло е валидно следното правило: Съхранявайте сканирането с практически размери, където можете да 

видите началните и крайните линии и можете удобно да прекосите зона, за да поддържате скоростта и 

разстоянията си разумни.

8.2 Специални съвети за полеви процедури
   Има някои аспекти, които трябва да имате предвид, когато извършвате сканиране. По принцип едно 

сканиране е толкова добро, колкото е изминат пътят. Допускането на грешки при сканиране ще се покаже в 

крайното графично представяне също като грешка. Това ще предизвика разочарование и загубено време.

   Преди да започнете с измерване в полето, трябва да помислите какво търсите и дали избраната област е 

подходяща. Измерването без план обикновено ще доведе до неприемливи резултати. Моля, вземете предвид 

следните съвети:
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• Какво търсите (гробове, тунел, погребани предмети...)? Този въпрос има пряко въздействие върху начина

на провеждане на сканирането. Ако търсите по -големи цели, разстоянието между отделните точки на

измерване и пътищата на сканиране може да бъде по -голямо, сякаш търсите малки цели.

• Информирайте се за района, където търсите. Има ли смисъл да се търсите тук? Има ли исторически

справки, които потвърждават вашите предположения? Какъв тип почва има тази област? Има ли добри

условия за запис на данни? Разрешено ли е да се търси на това място (например частна собственост)?

• Първото ви измерване в непозната област трябва да бъде достатъчно голямо, за да получи представителни

стойности. Всички допълнителни контролни измервания трябва да се регулират индивидуално.

• Каква е формата на обекта, който търсите? Ако търсите ъглова метална кутия, идентифицираният обект

във вашата графика трябва да има същата форма.

• За да получите по -добри стойности относно измерванията на дълбочината, обектът трябва да е в центъра

на графиката, което означава, че трябва да бъде рамкиран с нормални референтни стойности (нормална

основа). Ако обектът е отстрани на графиката и не е напълно видим, измерването на приблизителната

дълбочина не е възможно, а също и измерването на размера и формата е ограничено. В този случай

повторете сканирането и променете позицията на зоната на сканиране, за да получите оптимално

положение на аномалията вътре в графиката.

• Не трябва да има повече от един обект при сканиране. Това ще повлияе на измерването на дълбочината.

Полезно е да се сканират частични области над такива цели.

• Трябва да направите поне две контролирани сканирания, за да сте по -сигурни в резултатите си. Това също

е важно за разпознаване на областите на минерализация.

• Най -важното правило при работа с минерализация. ИСТИНСКИТЕ ЦЕЛИ НЕ СЕ МЕСТЯТ!Ако целта ви

се движи, това най -вероятно е минерализация.

8.2.1 Ориентация на сондата
   По време на едно измерване сондата трябва винаги да има същото разстояние до земята. Обикновено 

препоръчваме височина около 5 - 15 см от повърхността на земята, ако е възможно.

   В случай, че ще преминете през камъни, дърво или висока трева, която е по -висока, започнете сканирането си 

със сензора по -високо от самото начало. При такива обстоятелства може би ще трябва да започнете 

сканирането със сондата на височина 2 фута (50 см) и да я задържите на това ниво за цялото сканиране. Важно е 

да се поддържа височината, това ще изкорени много грешки. Като правило, не променяйте височината по време 

на сканиране, тъй като това може да доведе до ненужни грешки.

   Друг важен аспект е физическата ориентация на сондата. По време на паралелния режим на сканиране 

ориентацията на сондата не се променя, защото винаги измервате в една и съща посока. Дори в режим на 

сканиране "Zig-Zag" ориентацията на сондата не трябва да се променя. Това означава, че нямате право да се 

обръщате с устройството и сондата в края на пътя на сканиране. Вместо това трябва да се обърнете
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 и продължете да сканирате. В противен случай получената от вас графика включва червени или сини ивици. 

Тези ивици по време на сканиране обикновено се наричат „Ротационни грешки“.

8.2.2 Parallel или Zig-Zag?
За опитни потребители на Fusion Light са подходящи и двата режима на сканиране. Според опита най -добрата 

графика е получена в режим "Паралелно", защото тръгвате в една и съща точка и пътувате в същата посока. 

Също така е по -лесно да контролирате скоростта на ходене. Особено в неравни територии като планински 

страни, склонове или други наклонени слоеве се предпочита паралелният режим. Що се отнася до скоростта, 

опитният потребител много често  използва режима Zig-Zag за първоначалното сканиране, за да определи дали 

има аномалии в зоната, която си заслужава по-нататъшно проучване.

8.2.3 Съвети от самите обучаващи
Когато провеждате сканиране, има някои изключително важни елементи, които трябва да се отбележат. На 
първо място е от решаващо значение да се отпуснете. Когато сте напрегнати, вие оказвате твърде голям натиск 
върху себе си, за да направите сканирането правилно, което често води до грешки.

• Новозаровените цели са трудни за наблюдение. Много потребители получават оборудването и първото

нещо, което правят, е да излязат и да заровят обект. Когато обект влезе в земята, той променя естествения

характер на почвата и създава някакъв шум. Обикновено скрития обект има по -слаб "подпис"от

неестествения шум и затова не се открива. Така направените сканиращи изображения няма да показват

заровения елемент, а ще визуализират шумната зона в сини цветове. След като предметът е подправен,

което означава, че е бил в земята за пълен цикъл от сезони (обикновено една година), шумът намалява и

"подписът" на погребания обект става отново видим.

• Тренирайте по известни цели. В курса на обучение във фабриката имаме няколко обекта, които са били

затрупани от години, точно като истински цели на полето. Тези цели могат да бъдат идентифицирани бързо

и лесно, тъй като не са естествени за почвата. Други цели, които можете да използвате във вашия район, са

заровени комунални продукти, като тръби, резервоари, електрически кабели, канализация, гробища и т.н.

Повечето от тези елементи могат да бъдат намерени във всяка общност, град или село. Тук трябва да

започнете обучението си.

• Вземете професионално обучение. Когато се възползвате от обучението, било то от фабриката или от

квалифициран дилър, ще разберете не само използването и работата на детектора OKM, но и софтуера

много по -лесно и ще можете да идентифицирате цели, както и грешки.

• Не разчитайте само на едно сканиране. Толкова много потребители излизат на полето и правят измерване

и виждат цел. Вместо да повторят сканирането и да го възпроизведат няколко пъти, те излизат и вземат

лопата и копаят. В много редки случаи първото сканиране ще бъде перфектно. Дори обуаващите правят

множество сканирания, за да се уверят, че не гледат области на минерализация или грешка.
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• Минерализация на почвата - О! Много разочароващо! Всички ще го изпитаме. Когато сте в район, за

който е известно, че има високи нива на минерализация, бъдете готови да извършите повече

сканирания от нормалното.

◦ Глината вероятно е враг номер едно. В зависимост от съдържанието на желязо в глината ще се

определи колко силно ще бъде затихването. Бързо правило за съдържанието на желязо е - колко е

тъмно. То може да варира от светло сиво до тъмно оранжево. Колкото по -тъмене предмета,

толкова повече желязо ще има в него.

◦ ◦ Пясъкът обикновено е много бистър и лесен за лов. Има два фактора пясък, които трябва да се

отбележат. Пясък, където подземните води са много плитки, което означава, че подземните води

обикновено са само на няколко метра от повърхността или пустинен пясък, където е много сух. В

пустинен пясък целите могат да бъдат разположени 3 пъти по -дълбоко от посоченото.

◦ ◦ Земеделската земя е друга област, която трябва да се отбележи. В съвременните ферми се

въвеждат толкова много хранителни вещества и торове, създавайки неестествена зона на

минерализация.

◦ ◦ Скалисти планински райони. Райони с много планини също са осеяни с петна от минерализация.

Планинските райони са създадени от разломи в земята и това е може би най -голямата зона за

природни богатства, както и за минерализация.
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