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1 Introduction

Глава 1 

Въведение



8 Introduction

1.1 Предговор

Скъпи ползватели,

всички служители на инженерите, продажбите, обучението и поддръжката в OKM GmbH биха искали да Ви благодарят за 

закупуването на eXp 6000.

Детекторът eXp 6000 работи на принципа на електромагнитно четене на подпис (EMSR). Освен откриването на метални 

предмети това устройство е способно да открива и природни особености на земята като образувания от слоеве, кухини, 

празнини, разломи, подземни води и други неметални предмети. Тогава, разбира се, това оборудване е най-подходящо за 

откриване на  гробове, гробници, съкровище, погребани комунални услуги, резервоари и други подобни.

EXp 6000 е в състояние да локализира, документира и анализира погребани предмети в различни структури и съдове без 

натрапване, без да се налага да се разкопава района. Използването на EMSR е особено полезно в области, където откриването 

е задължително и разкопките не са възможни. Лекото и гъвкаво управление на eXp 6000 може лесно и бързо да даде 

възпроизводими резултати.

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

опитват да внедрят нови разработки по отношение на по-нататъшно подобряване на качеството за вас.

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

бъдете успешни и ще намерите находка. Разпознаването на скрити и заровени предмети зависи от огромен брой фактори. 

Както може би знаете, има различни типове почви по целия свят с различни нива на естествено затихване. Променливите 

свойства на почвата могат и ще възпрепятстват и променят крайните измервания при сканиране. Зони, в които има 

изключително голямо количество подземна вода, различни глини, пясъци и влажни почви, което затруднява сканирането и 

може да намали възможностите за максимална дълбочина на всяко и всички устройства за откриване, независимо от 

марката или модела.

За повече информация относно това къде се използва и работи това оборудване, моля посетете нашия уебсайт. 

Оборудването ни непрекъснато се тества и когато са налични подобрения или подобрения, ще ги изброим и на нашия 

уебсайт.

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

„Изследвания и разработки“ при създаването на нашата технология. Ние се стремим да останем в дадената рамка на 

законодателството, патентите и регистрацията на търговски марки.

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

как да използвате eXp 6000. Ние също предлагаме обучение за вашето оборудване в нашата фабрика. Ние се стремим да 

поддържаме световна дилърска мрежа за съдействие и поддръжка. Моля, посетете нашия уебсайт за повече информация.
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1.2 Важни бележки
Преди да използвате eXp 6000 и неговите аксесоари, моля, прочетете внимателно тези инструкции за експлоатация. Тези 

инструкции дават информация за това как да използвате детектора и потенциални източници, където трябва да се вземат 

предпазни мерки.

EXp 6000 и неговите аксесоари служат за анализ, документиране и откриване на аномалии на повърхността и наземни 

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

помощта на собствената ни софтуерна програма. Всички допълнителни забележки към софтуера трябва да се спазват. Моля, 

прочетете ръководството за употреба на софтуера!

1.2.1 Основни бележки
Като електронно устройство, към eXp 6000 трябва да се подхожда с повишено внимание и да се подхожда внимателно както 

с всяко електронно устройство. Всяко неспазване на дадените предпазни мерки или каквато и да е употреба за цели, 

различни от тези, за които е проектирано, може да доведе до повреда или унищожаване на обработващото устройство и / 

или неговите принадлежности или свързани компоненти.

Устройството има вграден модул за борба с подправяне, който ще унищожи устройството, ако бъде неправилно отворено. 

От вътрешната страна на устройството няма части за обслужване от крайни потребители.

1.2.2 Възможни здравословни реакции
Ако се използва правилно, това устройство обикновено не представлява опасност за здравето. Според съвременните научни 

знания високочестотните сигнали не са вредни за човешкото тяло поради ниската им мощност.

1.2.3 Заобикаляща среда
Когато премествате това устройство от студено на по-топло място, внимавайте за кондензацията. Не работете веднага с 

уреда, докато евентуалния конденз може да се изпари. 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 

незащитени високоговорители. Опитайте се да избягвате използването на това оборудване на разстояние до 50 метра от този 

тип оборудване.

Метални предмети на земята, като кутии, калай, пирони, винтове или остатъци, могат да повлияят на вашите данни от 

сканиране и да представят отрицателни резултати по отношение на данните от сканирането ви. Също така е добър навик да 

премахвате всички метални предмети от вашето тяло, като клетъчни телефони, ключове, бижута и т.н. ... Не носете 

стоманени ботуши.

1.2.4 Волтаж
Захранването не трябва да е извън посочения диапазон от стойности. Използвайте само одобрени зарядни устройства, 

батерии и акумулаторни батерии, които са включени в обхвата на доставката.

Никога не използвайте захранването от 115/230 волта.

OKM GmbH
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1.2.5 Безопасност на данните 
Възможни грешки в данните ако:

• обхватът на изпращащия модул е надвишен,

• захранването на устройството или батериите са твърде ниски,

• кабелите са твърде дълги

• устройството работи в близост 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 своя измервателен уред с всички включени аксесоари, за да го поддържате в 

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

Следващият списък указва това, което абсолютно трябва да избягвате:

• проникваща вода

• силни замърсявания и прах

• тежки въздействия

• силни магнитни полета

• висок и дълготраен топлинен ефект

За да почистите устройството си, използвайте сух и мек парцал. За да избегнете евентуални повреди, винаги трябва да 

транспортирате устройството и аксесоарите в съответните куфарчета.

Преди да използвате вашия eXp 6000, моля, уверете се, че всички батерии и акумулатори са напълно заредени. Също така 

позволете на батериите да се разредят напълно, преди да ги презаредите, независимо дали работите с външната батерия или 

с вътрешни акумулатори. По този начин батериите ви ще имат дълъг и издръжлив живот.

За зареждане на външни и вътрешни батерии използвайте само одобрените зарядни 

устройства, които са част от нашия обхват на доставка.

1.4 Опасност от експлозия по време на разкопки
За съжаление, последните две световни войни също направиха земята на много места по света потенциално взривоопасна 

купчина скрап. Множество от тези смъртоносни мощи все още са погребани в земята. Не започвайте диво да копаете за да не 

се натъкнете на такъв предмет, когато получите сигнал за парче метал от устройството си. Първо, наистина може да нанесете 

непоправими щети на наистина рядка находка, и второ, има вероятност обектът да реагира по враждебен начин и да нанесе 

удар.

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 формата им. Извита
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или кръгли предмети трябва да са знак за аларма, особено ако бутоните, пръстените или малките колчета могат да бъдат 

идентифицирани или усетени. Същото се отнася и за разпознаваеми боеприпаси или куршуми и снаряди. Оставете тези 

неща там, където са, не пипайте нищо и най-важното - не носете нищо от себе си вкъщи със себе си. Военните машини за 

убийство използваха диаболични изобретения като рокерни предпазители, киселинни предпазители и топкови 

предпазители. Тези компоненти се разрушават с течение на времето и най-малкото движение може да доведе до счупване и 

задействане на части от тях. Дори на пръв поглед безобидни предмети като патрони или големи боеприпаси са опасни. 

Възможно е взривните вещества да са станали кристални с течение на времето, тоест да са се образували захарни кристали.

Преместването на такъв предмет може да доведе до това, че тези кристали произвеждат триене, което води до експлозия. 

Ако попаднете на подобни реликви, маркирайте мястото и не пропускайте да съобщите находката в полицията. Такива 

предмети винаги представляват опасност за живота на туристи, пешеходци, фермери, деца и животни.
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2.1 eXp 6000   главно у-во
Dimensions (H x W x D) ................................................................................................  320 x 190 x 95 mm

Weight ....................................................................................................................................  about 2200 g

Voltage .......................................................................................................  11.8 - 14.8 VDC, 30 W maximal

Safety Class .........................................................................................................................................  IP40

Operating Time (full charged Power Pack, 25 °C) ................................................................. about 3 hours

Operating Temperature ........................................................................................................  -10 °C – 50 °C

Display ................................................................... 6.5” Diagonal, 1024 x 768 Pixel TFT Color, 650 cd/qm

Processing Unit ..................................................... QuadCore AMD @ 2GHz, OpenGL4.2 HD Radeon GPU

Working Memory (RAM) ..........................................................................................  4 GB Kingston HyperX

Data Memory ........................................................................................  16 GB Industrial SDCard, Class 10

Feedback ............................................................................................................................  acoustic, visual

Storage temperature ............................................................................................................  -20 °C – 60 °C

Air humidity ...............................................................................................................................  5 % – 75 %

Waterproof .............................................................................................................................................  No

Data Transmission Technology ...................................................................  WiFi 802.11n a/b/g, MIMO 2x2

Data Transmission Rate ...............................................................................................  11 Mbps – 54 Mbps

Operation Distance (line of sight to telescopic rod assembly) .................................................... max. 30 m

2.2 Телескопична връзка сглобяване
Dimensions (H x W x D) ..............................................................................................  640 x 140 x 250 mm

Weight ....................................................................................................................................  about 1900 g

Voltage .......................................................................................................  11.8 - 14.8 VDC, 30 W maximal

Safety Class .........................................................................................................................................  IP40

Operating Time (full charged Power Pack, 25 °C) ................................................................. about 5 hours

Operating Temperature ........................................................................................................  -10 °C – 50 °C

Processing Unit .............................................................................................  ARM Cortex M0+ @ 48 MHz

Working Memory (RAM) ....................................................................................................................  32 KB

Data Memory ...................................................................................................................................  256 KB

Storage temperature ............................................................................................................  -20 °C – 60 °C

Air humidity ...............................................................................................................................  5 % – 75 %

Waterproof .............................................................................................................................................  No

Data Transmission Technology ...................................................................  WiFi 802.11n a/b/g, MIMO 2x2

Data Transmission Rate ...............................................................................................  11 Mbps – 54 Mbps

Operation Distance (line of sight to control unit) ....................................................................... max. 30 m

2.3 Компютър , минимални изисквания (не са вкл)

Processor ........................................................................................................................  minimum 1.5 GHz

CD-ROM Drive .........................................................................................................................  minimum 4x

Port (Data Transmission) .....................................................................................................................  USB

Free Memory ....................................................................................................................  minimum 50 MB
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Working Memory (RAM) .................................................................................................  minimum 512 MB

Graphic Card .................................................................................  minimum 256 MB, OpenGL-compatible

Operating System ..................................................... Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10

2.4 Супер сензор
Length .............................................................................................................................................  100 cm

Weight ......................................................................................................................................  about 770 g

Receiver ...................................................... Dual / Hi-Gain – Vertical - Geophysical Phase Reader – EMSR

Sensor technology ......................................................................................................................  TCFX-01-A

2.5 Телескопична сонда
Length ......................................................................................................................................  50 - 120 cm

Weight ........................................................................................................................................  about 1 kg

Receiver ......................................................................................  Dual Geophysical Phase Reader – EMSR

Sensor technology ......................................................................................................................  TCFX-01-A

2.6 Тунелен сензор
Length ...............................................................................................................................................  50 cm

Weight ......................................................................................................................................  about 520 g

Receiver ......................................................................................  Dual Geophysical Phase Reader – EMSR

Sensor technology ......................................................................................................................  TCFX-01-A

2.7 LiveStream сензор
Length ...............................................................................................................................................  50 cm

Weight ......................................................................................................................................  about 820 g

Receiver .....................................................................................  Quad Geophysical Phase Reader – EMSR

Sensor technology ......................................................................................................................  TCFX-01-A

2.8 GPS приемник / eGPS
Dimensions .......................................................................................................................  50 x 50 x 20 mm

Weight ........................................................................................................................................  about 60 g

Input voltage ....................................................................................................................................  5 V DC

Input current (maximum) ................................................................................................................  350 mA

Input current (typical) ......................................................................................................................  46 mA

Data transfer rate ...................................................................................................................................  1 s

Cold start ..............................................................................................................................................  60 s

Warm start ..............................................................................................................................................  1 s
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В следващия раздел можете да намерите цялото стандартно оборудване. Обхватът на доставка може да бъде различен при 

някои обстоятелства поради някои допълнителни аксесоари, които не трябва да бъдат включени в основното оборудване.

Professional Professional Plus

eXp 6000 Control unit incl. carrying straps 1 1

Telescopic rod assembly 1 1

Power Pack 2 4

Charger, docking station and travel adapter 2 2

Wireless Headphones 1 1

USB Stick 1 1

3D Software (Visualizer 3D) 1 1

User's manual 1 1

Carrying case 1 1

Telescopic Probe 1 1

Super Sensor 1 1

Tunnel Sensor optional 1

LiveStream Sensor optional 1

Android video eye glasses optional 1

External GPS receiver optional 1

Android Tablet PC (as external display) optional optional

Windows Tablet PC (for Visualizer 3D) optional optional

Table 1: Scope of delivery
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Глава 4 

Контролни елементи

В този раздел ще научите повече за фундаменталното използване на всички контролни елементи за измервателния уред eXp 

6000. Всички връзки, входове и изходи са обяснени подробно.



20 Control Elements

4.1 Разбивка на eXp 6000
Ключовите компоненти на  eXp 6000 са показани на фигура 4.1.

Чрез дисплеи или видео очила можете да видите менюто за навигация и всички записани сканирания.

Всички налични сонди (например телескопична сонда, супер датчик, ...) трябва да бъдат свързани чрез телескопичния възел.

Контролният блок е основният блок за обработка, който приема данни от сондите (чрез телескопичен възел), изчислява, 

представя и запазва данните.

Външният GPS може да се използва за стартиране на GPS навигация без активиране на телескопичния възел.

Безжичните слушалки ви помагат да чуете изходния звук, което спомага за синхронизиране на вашата процедура за ходене.
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4.2 Пакет за мощност / Power pack
Захранващият блок се използва като батерия за вашия eXp 6000. Той се вписва както в контролния блок, така и в 

телескопичния възел.

Фигура 4.2: Контролни елементи

Бутонът за включване / изключване се намира на предния панел на Power Pack и се използва за включването и изключването 

му. Светодиодът до бутона за включване / изключване показва текущото състояние на зареждане на Power Pack.
За да зареждате захранващия пакет, просто го свържете към докинг станцията и зарядното устройство, както е показано на фигура 4.3.

Фигура 4.3: Зареждане

Допълнителна информация за Power Pack, техническите му спецификации, както и информация за поддръжката и 

презареждането ще намерите в отделната му документация.

OKM GmbH
www.okmmetaldetectors.com

Power on/off бутон

LED

Клемен съединител

Пакет захранване, 
поставен в докинг 

станция

Зарядно устройство, 
свързано към 

гнездо за 
зареждане на 

докинг станция

Зарядно

Състояние на зареждане
червено = зареждане / зелено = 
завършено

http://www.okmmetaldetectors.com/


22 Контролни елементи

4.3 Измервателни сонди и сензори
Всяка измервателна сонда, която прикрепяте към телескопичния възел, е оптимизирана за своята специална задача. EXp 

6000 поддържа следните сонди:

• Телескопична сонда

Тази хоризонтална сонда се използва перфектно за сканиране на широки области за кратко време. Можете да

удължите дължината му между 50 и 120 cm. Оптималната дължина зависи от размерите на полето и размера на

обекта, който търсите. Тази сонда може да се използва за следните режими на работа:

◦ Земно сканиране, Магнитометър

• Super сензор

Тази вертикална сонда е най-чувствителната сонда от всички и по този начин перфектно се използва за

намиране на малки количества метал (проучване, добив), както и насочване с щифт. Тази сонда може да се

използва за следните режими на работа:

◦ Земно сканиране, магнитометър, пинпойнтер ,  сканиране на минерали

• Tunnel сензор

Тази вертикална сонда е разработена за намиране на подземни пещери, тунели, гробници и други подобни. Може

да се използва за следните режими на работа:

◦ Земно сканиране и сканиране на тунели

• LiveStream сензор

Тази хоризонтална сонда е много специална, която може да се използва за сканиране на голямо количество

данни. По този начин тя е в състояние да генерира живи изображения за визуално определяне на подземни

обекти. Тази сонда може да се използва за следните режими на работа:

◦ Земно сканиране и сканиране на живо

Фигура 4.4 показва контролните елементи, примерни за телескопичната сонда.
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Всички измервателни сонди са оборудвани със съединител за монтиране на сондата, който монтира сондата към 

телескопичния възел. За да монтирате сондата, просто я натиснете върху стойката на сондата на телескопичния възел.

Всяка от измервателните сонди е допълнително оборудвана с вътрешен жироскоп, за да се контролира ориентацията на 

сондата по време на сканиране. Допълнителни подробности за информацията за ориентация са обяснени в раздел 7.3.1 

„Ориентация на сондата“ на страница 77.

4.4 Монтиране на телескопичен възел
Монтажът на телескопичните пръчки се използва за монтиране на всички налични сонди и за установяване на безжична 

връзка към контролния блок на eXp 6000.

Фигура 4.5: Контролни елементи на телескопичния възел

Индикаторите  LED за състоянието показват текущото състояние на връзка, докато са възможни следните състояния:
• Бяло: За кратко време след включване, светодиодите светят бяло.

• Зелено: Светодиодите светят постоянно зелено, ако е монтирана валидна сонда, но не е установена безжична

връзка с контролния блок.

• Зелено / червено: Светодиодите светят зелено и червено при въртене, ако не е монтирана валидна сонда и не е

установена безжична връзка с контролния блок.

• Синьо / червено: Светодиодите светят синьо и червено при въртене, ако не е монтирана валидна сонда, но е

установена безжична връзка с контролния блок.

• Синьо: Светодиодите светят постоянно синьо, ако е монтирана валидна сонда и е установена безжична връзка с

контролния блок. Това е крайното състояние, в което сте в състояние да проведете измерванията си.
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Бутонът Старт / Стоп се използва за стартиране на ново измерване, пускане на друга линия за сканиране и спиране на 

първата линия на сканиране в автоматичен режим.

Сондата се използва за монтиране на сондите към телескопичния възел. Моля, уверете се, че всички щифтове и контакти са 

чисти преди монтажа.

Лентата за връзване на телескопичния възел може да се използва за фиксиране на подлакътника към ръката ви за по-добро 
задържане.
Преди да включите захранването на телескопичния си прът, трябва да включите захранващ блок в определения слот за 

захранване. След това натиснете бутона за включване / изключване на захранването на Power Pack.

Ключалката може да се използва за настройка на дължината на телескопичния възел за вашите лични предпочитания.

4.5 Контролен блок
Контролният блок е център за обработка на eXp 6000. Чрез контролния блок могат да се избират различни функции, всички 

измерени стойности могат да се записват и съхраняват. Фигура 4.6 показва всички важни контроли на управляващото 

устройство.
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Figure 4.6: Контролен блок
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Преди да използвате контролния блок, трябва да поставите подходящ захранващ блок в определения слот за Power Pack. 

След това натиснете бутона за включване / изключване на захранването на Power Pack.

Всички функции се управляват от многофункционалния бутон за управление или чрез използване на сензорните 

възможности на дисплея. За да работите с устройството, завъртете копчето до желаната функция и натиснете копчето, за да 

изберете. Освен това просто насочвате с пръст върху елемент на екрана.

Ако не искате да използвате безжични слушалки, можете също да включите в гнездото за слушалки общи кабелни слушалки 

с телефонен жак. Освен това ще чуете всички звуци директно през вътрешния високоговорител, ако не са деактивирани.

Чрез USB порт може да се включи общ USB стик в контролния блок, за да копира съхранените изображения на сканиране на 

друг компютър за допълнителна оценка със софтуерната програма Visualizer 3D или да актуализира вътрешния фърмуер, ако 

е необходимо.

HDMI портът може да се използва за свързване на очила за HDMI за видео. Друг начин за свързване на очила е 

използването на безжични очила за очи за видео с Android (вижте раздел 5.5 „Свързване на устройства с Android (Видео 

очила или таблетни компютри)“ на страница 32).

Носещата лента се използва за носене на контролния блок около врата. Освен това можете да използвате лентата за колана, 

за да фиксирате контролния блок към тялото си.

Моля, уверете се, че вентилацията на въздуха не е покрита по време на работа на контролния блок eXp 6000. Ако 

въздухът не може да циркулира правилно, управляващият блок може да прегрее.
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Сглобяване и подготовка

Този раздел обяснява как да сглобите eXp 6000 и да подготвите устройството за работа.
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Преди да използвате eXp 6000 за измерване на полето, трябва да направите някои подготовки. EXp 6000 се състои основно от 

две отделни основни части:

• Блок за управление

Това е основният контролер на eXp 6000, където избирате работните си режими и преглеждате текущите си данни 

за измерване. Освен това всички ваши сканирания ще бъдат записани във вътрешната му памет, преди да ги 

прехвърлите на компютър за подробни анализи.

• Телескопичен възел за сонди

Това е "дръжката" за всички ваши измервателни сонди и сензори. Вградената електроника се грижи всички 

измерени данни да бъдат прехвърляни безжично към контролния блок.

5.1 Блок за управление

Поставете един от напълно заредените захранващи блокове в определения слот на контролния блок eXp 6000, както е 

показано на фигура 5.1.

Натиснете го напълно в слота, докато се заключи. След това натиснете бутона за включване / изключване на захранването на 

предния панел на захранващия блок, докато LED светне. След малко на екрана на контролния блок ще се появи екранът за 

зареждане.

Ще носите контролния блок eXp 6000 около врата си. Освен това можете да фиксирате цялото устройство с лента за колана 

около тялото.

Регулирайте ъгъла на дисплея според вашите лични предпочитания.

OKM GmbH
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Фигура 5.1: Поставяне на захранващия блок в контролния блок
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5.2 Телескопичен възел 

В зависимост от задачата, която искате да изпълните, трябва да прикачите една от вашите измервателни сонди към стойката 

на сондата на вашия телескопичен възел. Фигура 5.2 показва този процес примерен за телескопичната сонда.

Моля, обърнете внимание, че всяка измервателна сонда може да бъде прикрепена само „по един“ или посока в съответствие 

с рамката на горната част на сондата. Малкото изрязване на рамката трябва да съответства на неравностите на стойката на 

сондата.

Сега трябва да поставите друг напълно зареден захранващ блок в определения слот на телескопичния възел на eXp 6000, 

както е показано на фигура 5.3.

Figure 5.3: Placing the Power Pack into the telescopic rod assembly

Натиснете го напълно в слота, докато се заключи. След това натиснете бутона за включване / изключване на захранването на 

предния панел на захранващия блок, докато LED светне.
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Фигура 5.2: Монтиране на телескопичната сонда върху телескопичния възел

Това ниво...

… трябва да съвпадне
с това.
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За вашия личен комфорт трябва да разширите телескопичния възел до предпочитаната от вас дължина.

Фигура 5.4 Уължаване на  пръта

Освен това можете да използвате каишката , за да фиксирате опората за ръката. По този начин работата с телескопичния 

монтаж на пръчки е по-удобна.

5.3 Свързване на външен GPS приемник
В случай, че използвате навигационните функции, за да се придвижвате към сканираната зона, не е необходимо да 

използвате телескопичния възел, но можете да използвате външния GPS приемник (eGPS). Просто го свържете с USB порта 

на контролния блок eXp 6000, както е показано на фигура 5.5.

Figure 5.5: Свързване на външен приемник

Това облекчава процеса на навигация, като носите по-малко оборудване. Допълнителни подробности относно GPS 

навигацията можете да намерите в раздел 6.8.5 „GPS навигация“ на страница 67.
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5.4 Свързване на безжични слушалки
EXp 6000 може да се управлява с всякакви Bluetooth слушалки, налични на пазара. Вашият eXp 6000 се предлага с Bluetooth 

слушалки, както е показано на фигура 5.6.

За да работите с eXp 6000 с безжичните си Bluetooth слушалки, трябва да сдвоите слушалките с контролния блок. Можете да 

направите това, докато зареждате eXp 6000 или като търсите Bluetooth слушалки ръчно след това:

1. Уверете се, че вашите Bluetooth слушалки са включени и са в режим на сдвояване. Влизането в режим на сдвояване 

зависи от вашите Bluetooth слушалки (напр. Задръжте бутона за включване / изключване на захранването или 

натиснат бутона за Bluetooth сдвояване, докато светодиодът не покаже режим на сдвояване).

2. Сега включете eXp 6000 и изчакайте да се установи Bluetooth връзката. Ако връзката не успее, просто 

продължете със стъпка 3 за ръчно установяване на връзка.

3. в главната лента с инструменти и след това натиснете бутона „Търсене за BluetoothИзберете 

слушалки”.

4. Сега се появява диалоговият прозорец от фигура 5.7 с отброяване от 90 секунди, в което контролното устройство 

eXp 6000 търси налични Bluetooth слушалки. Уверете се, че Bluetooth слушалките ви все още са в режим на 

сдвояване.

5. След кратко Bluetooth слушалките са сдвоени и можете да чувате звуковите сигнали през слушалки. 

Сега иконата на       Bluetooth          слушалки                                     ще е видима.                       
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Фигура 5.6: Bluetooth слушалки с аксесоари
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5.5 Свързване на устройства с Android (Видео очила или таблети)
Можете също така да сдвоите всяко устройство с Android с контролния си блок eXp 6000, за да предавате информацията за 

дисплея към Android таблет или Android очила за видео. По този начин друг човек (например ръководител, обучител и т.н.) 

може да наблюдава дейностите на оператора. Процедурата за свързване е много проста.

1. Изтеглете и инсталирайте приложението eXp 6000 (ако устройството ви с Android не е закупено заедно с eXp 6000)

2. Включете захранващото устройство eXp 6000

3. Стартирайте приложението за Android и изчакайте връзка

След това можете да преглеждате съдържанието на контролния блок eXp 6000 директно на устройството си с Android и също 

така можете да дистанционно да управлявате eXp 6000, ако тази опция е разрешена (вижте раздел 6.7 „Настройки“ на 

страница 58).

Моля, не забравяйте да деактивирате опциите „Интелигентен мрежов превключвател“ в настройките на WiFi, 

както и „мобилни данни“ под Мобилни мрежи, в противен случай връзка с eXp 6000 не е възможна.

5.5.1 Изтеглете и инсталирайте приложението Android
Ако искате да инсталирате приложението за първи път на ново устройство с Android или смятате да го инсталирате отново 

след фабрично нулиране, първо трябва да изтеглите приложението от „Google Play“.

За това намерете приложението „Play Store“ на устройството си с Android, където ще инсталирате приложението eXp 6000, и 

натиснете върху него. Ще го намерите в менюто с приложения на устройствата си с Android, както е показано на фигура 5.8.
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Фигура 5.7: Сдвояване на Bluetooth слушалки
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Ако досега нямате акаунт в Google, трябва да създадете такъв, за да можете да изтеглите приложението eXp 6000. Просто 

следвайте инструкциите на вашия таблетен компютър, за да изтеглите и инсталирате приложението. За да намерите 

приложението на пазара на Google Play, просто потърсете „eXp 6000“.

След инсталирането първо трябва да стартирате контролния блок eXp 6000 и след това приложението на Android.

в менюто с приложения

5.5.2 Стартирайте приложението на Android

Стартирането на приложението е много просто. Намерете иконата на  eXp 6000                

на устройството ви с Android и натиснете върху него.

Моля, уверете се, че контролното устройство eXp 6000 е включено и работи правилно, преди да докоснете иконата на 

приложения, за да стартирате приложението. След кратък момент приложението се свързва с контролния блок и ще видите 

екранния изход на eXp 6000 също на екрана на вашето Android устройство.

Ако използвате   Android таблет със  сензорен екран, можете да го използвате като заместител на eXp 6000 дисплея. Всички 

сензорни събития ще бъдат изпратени до контролния блок, ако тази опция е активирана в екрана с настройки на eXp 6000 в 

съответствие с раздел 6.7 „Настройки“ на страница 58.
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Фигура 5.8: Инсталиране на приложението през Google Play Store

Фигура 5.9: Меню за приложения на Android с eXp 6000
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5.5.3 Използване на смарт очила Android M100
На фигура 5.10 са показани смарт очила Android M100, които са част от пакета Professional Plus.

С помощта на хардуерните бутони (ОК, Назад и Напред) ще се движите през всички менюта и режими на работа. Като 

алтернатива можете също да използвате многофункционалния бутон за управление на контролния блок eXp 6000, за да 

изберете някоя от функциите.

Бутонът за включване / изключване е в долната страна на очилата . Натиснете този бутон за по-дълго време, за да включите 

или изключите.

Разположението на очилата (причинено от по-ниската му разделителна способност) е различно и по-компактно, както е 

показано на фигура 5.11.

Фигура 5.11: Оформление на очилата 

За начинаещи се препоръчва да работят паралелно eXp 6000 с очила  за първи път, за да видят разликите между 

оформлението и функционалностите на бутоните.
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Режими на работа

В този раздел ще научите повече за различните режими на работа на eXp 6000. Всяка функция е обяснена в 

правилния си подраздел.



36 Режими на работа

Изборът на правилен режим на работа зависи преди всичко от желания изход. Така например има някои функции, които 

трябва да се използват за първоначално първо измерване в непозната област, за да се получи общ преглед, докато други са 

по-подходящи за по-подробно търсене и анализ със специална софтуерна програма за обработка.

След стартиране на eXp 6000 ще видите главното меню ("начален екран"), както е показано на фигура 6.1.

Figure 6.1: Главно меню

В началния екран и много други екрани ще намерите подробна информация за текущото състояние на вашия eXp 6000 като:

• Икона на екрана

Този символ показва активния екран, така че всеки път ще знаете къде се намирате.

• Време и дата

Това е мястото, където ще видите текущото време и дата според вашите настройки. Настройката за час и дата е 

много важна, тъй като тя ще се съхранява заедно с вашите сканиращи изображения.

• Оформление

Тази икона е достъпна само чрез сензорен екран и пряк път за промяна на оформлението на екрана.

• Сила на звука

Тази икона символизира вашето активно звуково устройство (звук, високоговорител или 

слушалки).
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• Състояние на батерията

Иконите на батерията показват текущите условия на зареждане на захранващия блок на контролния блок (горна 

икона), както и захранващия блок на телескопичния възел (долната икона).

• ЕЗИК

Тази икона показва двубуквения код на вашия активен език.

Започвайки от главното меню можете да изберете един от следните основни режими на работа:

• ЗЕМНО СКАНИРАНЕ

Измерване с графична оценка, при което измерените данни могат да се съхраняват във вътрешната памет на 

устройството за по-късен преглед.

• ПИНПОЙНТЕР

Този инструмент за сканиране се използва за даване на точната позиция на откритата цел.

• Magnetometer

Търсете област с интегрирания магнитометър.

• СКАНИРАНЕ НА ТУНЕЛ

Наземно измерване за откриване на тунели, празнини и други кавернозни аномалии.

• СКАНИРАНЕ НА МИНЕРАЛИ

Наземно измерване за откриване на естествено срещаща се минерализация.

• СКАНИРАНЕ НА ЖИВО

Наземно измерване като директен поток от данни на живо.

• НАСТРОЙКИ

Променете езика, датата, часа, силата на звука, оформлението на екрана и други настройки.

• ПАПКА С ФАЙЛОВЕ

Прегледайте записаните файлове или ги прехвърлете на някакъв компютър.

• OFF / ИЗХОД

Изключете устройството и изключете интегрирания PC модул.

Чрез многофункционалното копче за управление или сензорните възможности на дисплея можете да изберете и потвърдите 

желания от вас режим на работа.
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6.1 Земно сканиране
Този режим на работа ви позволява да направите измерване с графично представяне, при което всички 

измерени стойности ще се съхраняват във вътрешната памет на устройството. Също така имате възможност да 

си припомните и видите предварително съхранени графики. Този режим може да се използва с всички сонди.

Режимът Ground Scan е основната ви функция. Това е режимът, в който ще намерите целите и ще намерите 

райони на нарушени почви. Когато нещо е погребано, тогава който го е погребал, трябва да изкопае дупка. 

Потърсете първо това смущение в почвата. Ако дупка е била създадена на 1,5 м дълбочина, след няколко сезона 

дупката ще изглежда с диаметър над 2 м (6 фута) на повърхността. Започнете със сканиране, което има импулс 

приблизително на всеки 30 - 60 см (1 крак до 2 фута) напред и встрани (разстояние между две единични линии 

на сканиране). Не правете прекалено добре при първите сканирания, докато нямате възможна аномалия. 

Потърсете дупките! Обикновено без дупка бихте могли да сте попаднали на минерализация.
На фигура 6.2 е илюстриран пълният работен процес на заземяване. Сините линии показват допълнителни 

стъпки, които се обработват само при използване на LiveStream Sensor.

След активиране на този режим на работа имате възможност да регулирате определени настройки. Има 

различни параметри, които влияят на измерването. Можете да промените следните параметри (подчертаните 

стойности съответстват на настройката, направена от фабриката):

OKM GmbH
www.okmmetaldetectors.com

Фигура 6.2: Работен поток на земно сканиране
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Дължина на полето (Автоматично, 5 м, 10 м ..., 50 м)

Брой измерени стойности на сканираща линия. Ако изберете “Auto”, броят на 

импулсите може да бъде адаптиран към текущата дължина на първата ви сканираща 

линия. По време на първия ред устройството ще чете стойности непрекъснато, без да 

спира. Веднага щом искате да завършите първия си ред, трябва да натиснете или 

многофункционалното копче за управление или бутона за старт / стоп на 

устройството на телескопичния прът, за да спрете процеса на измерване на текущата 

линия. Устройството ще съхранява броя на импулсите и ще го използва за всички 

допълнителни линии на сканиране на едно и също сканиране. Избирайки стойността 

5 m, 10 m, 20 m,…, или 50 m, можете предварително да зададете разстоянието или броя 

на импулсите, които са ви необходими в една измерена линия.

Импулсен режим (автоматичен, ръчен)

Това е режимът, който определя как ще се записват измервателните точки: 

автоматично или ръчно. За гладкия и равен терен повечето използват 

автоматичния режим, за тежки терени може да се използва ръчния режим.

• В автоматичен режим, eXp 6000 ще извършва измерванията 

автоматично, както е предварително определено в селекцията 

„Дължина на полето“.

• В ръчен режим, eXp 6000 ще запише точка на измерване само чрез 

натискане на бутона за старт / стоп на телескопичния възел.

EXp 6000 използва 40 импулса на метър.

Режим на сканиране (паралелен, Zig-Zag)

Режимът на сканиране определя метода на сканиране на дадена област. В паралелен 

режим измерването започва винаги от стартовата линия

(препоръчително), докато в режим Zig-Zag измерванията започват в края на реда, 

сканиран преди.

В последния метод на сканиране (Zig-Zag) трябва да внимавате да не промените 

ориентацията на антената, което означава, че не ви е позволено да се обърнете и по 

този начин трябва да вървите назад всеки втори ред. Измервателната сонда трябва 

да остане в една и съща посока за всяка измерена линия. Въртенето на сондата ще 

създаде грешка.

Допълнителни подробности за режимите на сканиране можете да намерите в 

раздел 7.2.1 „Режим на сканиране“ на страница 73.

Със свързания сензор LiveStream се появяват някои допълнителни диалози след 

избиране на режима на сканиране. Моля, вижте раздел 6.6 „Сканиране на живо“ на 

страница 56 за повече информация относно тази сонда
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Калибриране

След като коригирате всички настройки за сканиране, ще бъдете попитани дали 

искате да сканирате първия ред. Изберете бутона „Назад“, ако искате да коригирате 

настройките си, или изберете бутона „Да“, за да започнете веднага да сканирате 

първия ред.

Освен това можете да използвате бутона за старт / стоп на телескопичния възел за 

стартиране на измерването, което е от по-голям комфорт, защото сега е важно да 

започнете да ходите веднага. Сега eXp 6000 записва данни. Щом първата ви линия за 

сканиране приключи, ще се появи ново съобщение.

Имайте предвид, че в режим на автоматично сканиране трябва да спрете първото 

сканиране, като натиснете отново бутона за старт / стоп в края на реда.

Преди да сканирате следващата линия за сканиране, трябва да отидете до началната 

точка на предстоящия ред, което зависи от вашия активен режим на сканиране 

(паралелен или зиг-заг). Вижте подробности в раздел 7.2.1 „Режим на сканиране“ на 

страница 73.

Сега трябва да изберете бутона „Да“ или да натиснете бутона за старт / стоп на 

устройството на телескопичния прът, за да започнете да сканирате друга линия от 

вашето поле.

Повторете тази процедура, докато цялата скалирана област не бъде сканирана. 

Стъпка по стъпка на екрана на eXp 6000 ще се появи графично представяне. Ако сте 

сканирали всичките си линии и искате да завършите текущото си сканиране, 

изберете бутона „Не“.

Графиката, където има цел, трябва да бъде предимно зелен цвят за фона. Синята 

зона представлява кавернозни обекти в земята. Червеният / оранжевият обект (в 

този пример) е феромагнитен обект. Металните предмети обикновено са 

представени в червено за цветни предмети, червено и синьо за черни предмети и 

синьо за кухини, водни резерви и смущения на земята.

Зоните, в които има минерализация на земята, често се показват с цялото 

разнообразие от цветове. Важно е, когато правите сканиране, обектите в земята да 

не се движат.

Помнете: „Реалните цели не се движат!“
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Ако решите да не продължавате да сканирате следващ ред, се появява диалоговият 

прозорец за завършване.

В този момент имате шанс да продължите сканирането си, като изберете бутона 

"Не". В противен случай изберете бутона „Да“, за да завършите сканирането 

определено.

Сега можете да решите дали искате да запазите сканирането физически на твърдия 

диск на вашия контролен блок. Можете също да зададете следните опции:

• ЛЮБИМ

Изберете тази опция, ако искате да подчертаете това сканиране като 

любимо. Ако звездата е подчертана, ще бъде много лесно да намерите 

този файл по-късно, като активирате любимия филтър в програмата за 

преглед на файлове (вижте раздел 6.8 „File Explorer“ на страница 64).

• Дължина / Ширина

Тук можете да въведете реалната дължина и ширина на сканираната зона. 

Тези стойности могат също да бъдат променени по-късно в софтуера 

Visualizer 3D след прехвърляне на сканиращия файл на USB флаш (вижте 

раздел 6.8.6 „Копиране на файлове на USB флаш“ на страница

69).

Изберете бутона „Да“, ако искате да запазите това сканиране за постоянно, в 

противен случай изберете бутона „Не“.

Моля, не забравяйте да запазите първоначалната ориентация на сондите по време на сканиране. Също така е много важно да 

се поддържа нивото на измервателните сонди до земята. EXp 6000 ще ви помогне в тази задача, като покаже специална 

индикация в долния ляв ъгъл на екрана. Допълнителни подробности за информацията за ориентация са обяснени в раздел 

7.3.1 „Ориентация на сондата“ на страница 77.
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6.2 Пинпойнтер
Този режим на работа се използва за идентифициране и предоставяне на местоположението на заровени съкровища, метали 

и кухини. Следователно е необходимо да свържете Супер сензора. Ако нямате супер сензора, обмислете много сериозно как 

да го придобиете. Това е изключително мощна и функционална антена, която може да ви помогне при проверката на реални 

цели. Има три основни режима, в които ще използвате тази функция: пин посочване на обект, дискриминация на метали, 

разпознаване на тунели и след това също оценка на размера на обекта. Функцията може да се използва и над сладка вода .

В този режим няма определен начин или посока, които трябва да поддържате. Можете да ходите както искате във всяка 

посока. Все още е важно антената винаги да остава в една и съща посока. Този режим на работа е най-ефективен, след като 

вече сте открили възможен обект и сега искате да знаете повече подробности за него.

Супер сензорът трябва да сочи вертикално към земята. Не бива да се обръща или завърта.

Сега можете бавно да преместите Супер сензора от едната страна на другата над възможния обект. Супер сензорът не може 

да се люлее, той трябва да остане във вертикална ориентация. Моля, опитайте се да заснемете целия обект, което означава, че 

трябва да измервате отвъд краищата на обекта. Повторете това измерване няколко пъти, за да получите ясен подпис на 

обекта. Има 3 различни подписа, от които можете да разпознаете конкретна характеристика на всяка цел.

Фигура 6.4 показва типичен подпис на феромагнетичен метал като желязо. Подписът включва положителна (червена) и 

отрицателна (синя) амплитуда. При поглед отблизо можете да видите дори 2 феромагнитни подписа. Първият подпис 

започва с положителна амплитуда, а вторият подпис започва с отрицателна амплитуда. Редът не е важен, зависи от посоката 

на движение на Супер
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Фигура 6.3: Работен поток на Pin Pointer

Фигура 6.4: Подписване на цел от феромагнетичен метал

Феромагнитни метали 
Феромагнитните цели имат 
положително-отрицателен знак.
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Сензор. Ако продължите да премествате сондата от една страна на друга, тези 2 подписа ще се променят непрекъснато.

Внимавайте да движите супер сензора бавно и на същата височина над земята и над открит обект, за да получите ясен 

подпис.

Фигура 6.5 представлява подпис на цветна мишена. Можете да разпознаете, че има само положителна амплитуда (червена). В 

допълнение към основната амплитуда има още един малък връх, който обикновено е за благородни метали. Също така тук 

редът на амплитудата и малкият връх не са важни и зависят от посоката на сканиране.

Последният от типичните подписи е представен на фигура 6.6. Той е подпис на всички неметални цели и структури. Това 

могат да бъдат празнини, тунели или заровени пластмасови тръби или кутии. Можете да разпознаете, че има само 

отрицателна амплитуда (синя).
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Фигура 6.5: Подписване на не-феромагнитна метална цел

Не феромагнитни метали
Цветните цели имат чисто позитивен 
подпис.

Фигура 6.6: Подписване на неметална цел

Неметални цели
Всички неметални елементи 
имат чисто отрицателен 
подпис.
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6.3 Magnetometer
Избирайки режима на работа на магнитометъра от главното меню, можете да сканирате подповърхността за феромагнитни 

цели и области от почвата с ниско съдържание на желязо. Също така можете да видите осцилоскопния изход на монитора, 

за да можете да идентифицирате феромагнитни материали в земята.

Режимът на магнитометър може да се използва с всички антени, с изключение на сензора за тунел. Веднага щом потвърдите 

режима на работа „Магнитометър“, интегрираният магнитометър ще бъде коригиран към текущата земна стойност на 

местоположението на антената.

Активирайте магнитометъра само над неутрална почва. След това всички сигнали, които отиват в посока нагоре (червени), 

са положителните магнитни полюси на феромагнитен обект, а всички сигнали, които слизат надолу (сини), са отрицателните 

магнитни полюси. Когато активирате режима на магнитометър, бъдете сигурни, че не сте над парче желязо или метален 

предмет, това може да доведе до фалшив баланс на земята и да доведе до грешни резултати.

Ако осъзнаете, че функцията е активирана върху парче метал, просто рестартирайте процеса отново в чиста област на 

почвата.
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Фигура 6.7: Работен поток на магнитометър
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6.4 Сканиране на тунели
Този режим на работа се използва за идентифициране на тунели, празнини и пещери. За да използвате този режим, е 

необходимо да свържете антената за откриване на тунели. Ако нямате опционалната антена за разпознаване на тунели, 

трябва да я получите преди да използвате този режим. Това е изключително мощна функция и може да ви помогне при 

идентифицирането на тунели, празнини и пещери.

След активиране на този работен режим имате възможност да регулирате настройката на импулсния режим. На фигура 6.8 

можете да видите съответното подменю.

Моля, вижте раздел 7.3.3 („Ръчен или автоматичен импулсен режим?“) На страница 80 за допълнителни обяснения относно 

настройката на импулсния режим.

След това отидете в началната си позиция и изберете опцията „Стартиране на сканиране“ (Зелена отметка), за да започнете 

измерването. Ще се появи съобщение и ще ви попита дали сте готови да започнете измерването си. Завъртете 

многофункционалното копче за управление и изберете „Да“. Щом натиснете копчето, важно е да започнете да ходите 

веднага, тъй като eXp 6000 вече записва данни.

6.4.1 Техника на сканиране
Когато търсите тунели, празнини или пещери под повърхността, процедурата е по принцип същата като при търсенето на 

природни минерали. Основната разлика е, че силата на сигнала ще бъде много по-силна и типичното оцветяване ще бъде по-

тъмно синьо.
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Figure 6.8: Сканиране на тунел
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Сигналът за тунел в софтуера Visualizer 3D обикновено се представя от депресия от горната част на сканирането. Софтуерът 

ще покаже в много случаи кривината или горната част на тунела, отварящи се или празни, като тази на фигура 6.9. 

Относителната почва все още ще показва естествената минерализация, която е в земята. Въпреки че тунелът обикновено е 

много по-широк от заровено съкровище, силата на сигнала е много по-ниска за празнота. Празнотата е подобна на въздушен 

джоб под повърхността и други сигнали могат да маскират сигнал от тунел. В случай, че се реализира сигнал от тунел, 

провеждането на контролните сканирания е необходимо за правилен анализ.

На фигурата по-горе сканирането беше проведено при нормално традиционно сканиране на земята с множество линии на 

сканиране. При провеждане на традиционно наземно сканиране трябва да се използва паралелният метод на сканиране. С 

трите гледки ясно се вижда къде е тунелът.

Фигура 6.10 вдясно е друг пример за това как може да се появи тунел. 

Въпреки че общите стойности на сигнала не са много силни, 

повтаряемостта на обекта го е направила така, че формата на тунела 

лесно да се разпознае.

За най-доброто намиране на тунел има два възможни метода на 

сканиране, които могат да се използват. Първият метод за сканиране е 

метод Паралел, който е обяснен по-рано в това ръководство. Когато 

използвате този метод, ще се използва функцията „Ground Scan“.

Вторият метод е методът на един ред. Избирането на „Тунелно 

сканиране“ ще създаде предимството да се проведе само една линия. 

Линията за сканиране започва в началото и в края на реда сканирането 

може да бъде записано във вътрешната памет. Сканирането на няколко 

линии не е възможно.

Важно е да зададете началната си точка и да сте сигурни, че вървите по 

права линия. Докато вървите по линията също е много важно 

височината на антената да не се променя. Тъй като тунелният сензор е 

по-къс от този на Super Sensor, важно е антената да се държи в
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Фигура 6.9: Тунел, показан при многоредово сканиране

Фигура 6.10: Клиентът представи тунел, 
намерен в Турция
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вертикално положение. Не се навеждайте, за да приближите антената до земята. Той е проектиран да бъде по-високо над 

земята, за да елиминира някои от по-малките сигнали, които могат да създадат фалшиви аномалии в рамките на 

сканирането.

Преди да започне сканирането, някои важни елементи, които човек трябва да запомни, са:

• Създайте пътека и бъдете сигурни, че тя е свободна и без пречки.

• Пътеката трябва да е права.

Препоръчва се дърпане на линия или въже от началото до края на пътеката.

• Уверете се, че по време на сканирането антената се държи на същата височина.

• Скоростта или разстоянието между импулсите трябва да бъде еднакво. 

Промяната на скоростта ще доведе до неточно сканиране.

• Завършете сканирането на контрола.

Контролното сканиране е повторение на сканиране, като се използват всички същите параметри.

Когато цялото сканиране е направено правилно, провеждането на анализа на данните е много по-лесно.

Методът с една линия също е много точен начин за локализиране на по-дълбоки празнини и тунели. Когато се използва 

методът на един ред, шансовете за грешка значително намаляват. Този метод се използва за първоначално проучване на 

дадена зона.

В примера от фигура 6.11 празнотата е оградена, за да се покаже местоположението. Сканиране като това по-горе ще се 

повтори няколко пъти, за да се гарантира, че празнотата е истинска и че тя също не се движи.

Повтарянето на сканирането е известно още като контролни.

Забележка, която трябва да запомните е, че колкото по-голям е отворът или празнотата на тунела, толкова по-дълбоко 

тунелът може да бъде открит. Ако тунелът е много малък, максималната дълбочина ще бъде намалена и може да бъде трудно 

да се намери. Дълбочината на тунела не може да бъде точно определена. Софтуерът Visualizer 3D е проектиран да измерва 

дълбочината, като се започне от нарушаването на повърхността до самия обект.
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Фигура 6.11: Метод с една линия, използван за локализиране на тунел
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6.5 Сканиране на минерали

Следващите процедури не се отнасят за тези, които търсят заровени съкровища или кеш от предмети. 

Това е само с цел търсене и намиране на естествено срещащи се минерални находища и техните 

находища с OKM eXp 6000. Ако търсите заровени предмети с голяма стойност или други изкуствени 

предмети, поставени в земята, тогава тази функция е не е правилно за вашата кандидатура. Моля, 

изберете друга функция, която ще ви даде желаните резултати.

Примерите, съдържащи се в този раздел, са действителни сканирания от действителни местоположения, а данните са 

извлечени от реалния терен. Резултатите от вашата конкретна област може да се различават. Както при всяко оборудване, 

съответните данни зависят от типа на почвата във вашия район, което може да промени окончателното отчитане. 

Сканирането и примерите, използвани в тази добавка, са получени от потребители, разположени в различни части на 

Африка, Азия, Южна и Северна Америка.

При търсене на минерални находища или други естествени минерали или образувания, разположени в земята, е важно да се 

работи в чиста среда, без остатъци и препятствия. Отломките могат да замърсят района и да намалят вероятността за успех. 

Наличието на отломки може също да доведе до фалшиви или подвеждащи сигнали. Пречките най-вероятно ще трябва да 

бъдат избягвани. Създайте пътека, по която може да се избегне ненужното движение на супер сензора. Допълнителното 

движение на Super Sensor може да доведе до неточни данни. Не забравяйте винаги да работите с данни, които могат да се 

повтарят. Повече информация за контролните сканирания в раздел 8.2 „Контролни сканирания“ на страница 85.

При търсене на минерални находища или други естествени минерали или образувания, разположени в земята, е важно да се 

работи в чиста среда, без остатъци и препятствия. Отломките могат да замърсят района и да намалят вероятността за успех. 

Наличието на отломки може също да доведе до фалшиви или подвеждащи сигнали. Пречките най-вероятно ще трябва да 

бъдат избягвани. Създайте пътека, по която може да се избегне ненужното движение на супер сензора. Допълнителното 

движение на Super Sensor може да доведе до неточни данни. Не забравяйте винаги да работите с данни, които могат да се 

повтарят. Повече информация за контролните сканирания в раздел 8.2 „Контролни сканирания“ на страница 85.

При извършване на търсене на полета за минерализация е важно да се идентифицират области с по-голяма вероятност с 

помощта или изследването на геолог или известно геологично местоположение. Намирането и проучването в известни 

области или области с по-голяма вероятност значително ще увеличи шансовете ви за успех. Различните геоложки 

образувания могат да дадат различни резултати във всяка конкретна област. Ако е възможно, винаги е най-добре да 

започнете обучението и / или тестване на оборудването в или на известна област, за да идентифицирате правилно 

минералния подпис в софтуера. Различните места ще имат други геоложки свойства и могат или не могат да дадат точно 

отчитане или измерване. Различните характеристики на земята, минерализацията и подредовете могат да увеличат или 

намалят възприемчивостта на супер сензора.

Софтуерът Visualizer 3D ще идентифицира петна от минерализация. Когато провеждате сканиране с OKM eXp 6000, се 

предполага, че потребителят или операторът е запознат с правилната работна техника.
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Режимът на работа „Минерално сканиране“ може да се използва само със сензора Super, за да можете да видите и по-фини 

или по-малки минерални отлагания.

След активиране на този работен режим имате възможност да регулирате настройката на импулсния режим. На фигура 6.12 

можете да видите съответното подменю.

Моля, вижте раздел 7.3.3 („Ръчен или автоматичен импулсен режим?“) На страница 80 за допълнителни обяснения относно 

настройката на импулсния режим.

След това отидете в началната си позиция и изберете опцията „Старт сканиране“, за да започнете измерването. Ще се появи 

съобщение и ще ви попита дали сте готови да започнете измерването си. Завъртете многофункционалното копче за 

управление и изберете „Да“. Щом натиснете копчето, важно е да започнете да ходите веднага, тъй като eXp 6000 вече записва 

данни.

6.5.1 Техника на сканиране
Следващата техника се отнася само за режима на минерално сканиране със супер сензора

(1) Уверете се, че всички батерии и захранващи блокове имат достатъчно зареждане, за да завършите сканирането изцяло.

(2) За зоната, която ще бъде търсена, уверете се, че можете да изминете желания път без никакви прекъсвания, паузи или 

големи препятствия (вижте обяснението по-долу).

Сканирането трябва да се извърши по следния начин. Създайте път, по който може да се премине един ред. Този път трябва 

да бъде по-дълъг път, обикновено по-дълъг от 20 метра. Нормалната
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Фигура 6.12: Работен процес на сканиране на минерали
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дължината за проспективните зони може да бъде между 50 и 100 метра; до 200 м дължина. Зоните с много неравен терен със 

сигурност ще бъдат по-къси.

Това измерване трябва да е само на една линия!

Маркирайте началните и стоп точките си. Издърпайте линия от началната точка до крайната точка, за да сте сигурни, че 

пътувате по ПРАВА ЛИНИЯ! Ако не ходите по права линия, ЩЕ ви дадат невярно четене.

Активирайте GPS (външен или вътрешен), за да получите по-добра точност на вашите начални и стопиращи 

точки. Това е много важно за локализиране на позицията, след като данните са били успешно анализирани.

(3) Сглобете eXp 6000 и прикрепете Super Sensor.

(4) Стартирайте eXp 6000 и изберете „Mineral Scan“ от главното меню (вижте Фигура 6.12).

(5) Изберете автоматичен или ръчен за Импулсния режим в зависимост от терена, който ще бъде планиран. Натиснете 

многофункционалното копче за управление.

(6) Уверете се, че вашият супер сензор остава една и съща височина над земята и че остава вертикален по време на 

сканирането. За участъци с тесен терен или трудно преминаващи, използвайте ръчния режим. Опитайте се да поддържате 

височината между 5 см и 10 см (2 ”до 5”) над земята с не повече от ± 5 см (2 ”) отклонение по време на сканирането, за да 

получите добро измерване (промяна на височината на Super Sensor може да ви даде невярно четене).

(7) Диалоговият прозорец „Искате ли да стартирате сканирането?“ ще се появи. Кликнете върху „Старт сканиране“, за да 

започнете сканирането. Започнете да се движите напред веднага след натискане на бутона, не отлагайте.

(8) В края на сканирането натиснете многофункционалното копче за управление, за да спрете сканирането си (внимавайте да 

не разклатите Супер сензора при натискане на бутона за стартиране или спиране, защото може да има отрицателен ефект 

върху сканирането).

(9) Диалоговият прозорец „Искате ли да запазите сканирането?“ ще се появи. Изберете „Да“, за да запазите сканирането, и 

„Не“, за да не запазите сканирането.

Въпреки че ще можете да видите сканирането на монитора eXp 6000, се препоръчва да завършите анализа на компютъра. 

Софтуерът Visualizer 3D ще ви даде повече инструменти за по-добра идентификация на минерални залежи.

Много е важно да се проведат контролните сканирания.
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6.5.2 Анализ на сканирането
След като прехвърлите сканираните изображения на вашия компютър (както е описано в раздел 6.8.6 “Копиране на файлове 

на USB флаш” на страница 69), сега ще видите сканиране, което е права линия. Това сканиране вече е готово да започне 

анализа.

За да видите разликите в сканирането, завъртете го настрани.
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Фигура 6.13: 3D-екран на визуализатора

Фигура 6.14: Изглед отстрани на площта на сканиране
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Горното изображение (Фигура 6.15: Естествено минерално поле) има подчертания раздел за това как изглежда естествено 

минерално поле. Моля, обърнете внимание на горните цветове, те са трудно забележими, когато са на пряка слънце или ярка 

светлина. Моля, направете анализа в зона, в която компютърът може да бъде засенчен от по-голямата част от естествената 

светлина, за да разпознае по-добре цветовете. Изображението е от практически опит в областта.

Фигура 6.16: Природно минерално поле (допълнителен пример)

Практически опит и коефициент на повторяемост от няколко локации в световен мащаб са направили този цвят този, който 

трябва да наблюдавате в рамките на сканирането. Както бе посочено по-рано, не е лесно да разпознаете цвета.
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Фигура 6.15: Природно минерално поле
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Друг подпис, който трябва да се търси, е подписът, показващ наличието на не-феромагнитна субстанция, както в примера 

по-долу (Фигура 6.17: Пример, показващ типичния сигнал на цветния метал). Сканираното изображение трябва да се гледа 

от страничния изглед. Кликнете върху „Минимизиране на разликата във височината“, за да можете да поставите 

сканирането на екрана. Ако стойностите са твърде високи, тогава забелязването на разликите няма да е възможно.

В горния пример по-малката площ е прикрепена към по-голямата площ, това е много типично и се среща доста често при 

работа с минерали, разположени в твърдата скала.

След намирането на първоначална площ, за да се определи размерът на полето или потенциалното поле за минерали, тогава 

трябва да се проведе конвенционално сканиране, както е посочено в раздел Ground Scan на страница 38. Когато провеждате 

конвенционално сканиране, бъдете много внимателни, за да не завъртите антената. Ротационните грешки се правят много 

лесно и могат да бъдат разочароващи. Чрез използването на „Паралел“ ротационният фактор се намалява значително и 

почти се премахва. Друг основен фактор при провеждането на който и да е от сканирането е абсолютно да поддържате 

максимално същата височина (± 3 см).
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Фигура 6.17: Пример, показващ типичния сигнал за цветни метали
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6.5.2.1 Допълнителни примери
В следващите примери са открити други случаи на естествено срещащо се злато. Тези конкретни примери са от потребител в 

Северен Судан.

Фигура 6.18: Показва слаб сигнал, който може да бъде по-малък или по-дълбок.

Тези допълнителни примери дават злато, което е вградено в скалата, заедно с кварц и черен пясък. 
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Фигура 6.19: Стойност на измерването, показваща цветна аномалия
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6.5.3 Определящо положение на аномалията
След откриване на аномалия е много важно да знаете как да намерите местоположението. Това става много просто като се 

въведе дължината на полето в прозореца „Характеристики“ (клавиш F9).

След като дължината е въведена в системата, можете да се придвижите до желаната позиция с помощта на клавишите със 

стрелки на клавиатурата.

На фигура 6.20: Положение на аномалията с разстояние, което можете да видите в долния ляв ъгъл, разстоянието се показва. 

Началото на сканиране обикновено винаги е от долната дясна страна на прозореца на софтуера. Линията за позициониране 

беше поставена на място с помощта на клавишите със стрелки. След това положението на сигнала може да се намери с 

помощта на прости инструменти за измерване на разстоянието.
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Фигура 6.20: Положение на аномалията с разстояние
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6.6 Сканиране на живо
За да работите в работен режим „Сканиране на живо“, трябва да свържете сензора LiveStream към вашия eXp 6000. В този 

работен режим не е необходимо да поддържате определена посока на сканиране. Можете да вървите напред или назад над 

измерената площ. На екрана веднага ще видите какво се намира в момента точно под измервателната сонда. Графичното 

представяне е много подобно на работния режим на Ground Scan, но много повече данни ще бъдат обработвани наведнъж.

На фигура 6.21 е илюстриран работният процес на сканиране на живо.

Веднага след като изберете „Сканиране на живо“ от главното меню, трябва да калибрирате измервателната сонда. Тази 

процедура се обработва, както следва:

Веднага щом видите този диалогов прозорец, трябва да задържите сензора си на 

живо точно над неутрална земя, което означава нормално под земята, без 

потенциални обекти. Дръжте измервателната сонда прибл. 5 до 15 см над земята и 

натиснете бутона „Да“.

Освен това можете да натиснете бутона за старт / стоп на телескопичния възел или 

многофункционалния бутон за управление на контролния блок.
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Фигура 6.21: Работен процес на сканиране на живо
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Сега eXp 6000 калибрира вашата измервателна сонда според сегашния 

ъндърграунд, за да получава оптимални данни след това.

Моля, не премествайте сондата по време на тази процедура.

Индикаторът за напредък ви информира за процеса. Обикновено ще отнеме само 

няколко секунди, за да завършите калибрирането.

След обработката на калибрирането eXp 6000 наземният скенер е готов да започне 

измерването. Сега трябва да отидете до началната си точка и да натиснете бутона 

"Старт сканиране".

Освен това можете да натиснете бутона за стартиране на телескопичния възел или 

многофункционалния бутон за управление на контролния блок.

Сега трябва да вървите по права линия, която може да бъде напред, назад или дори в двете посоки. Всички измерени данни 

ще се движат по екрана (отгоре надолу), дори когато не се движите. Измерените стойности се актуализират постоянно. Ако 

сте разположени точно над цел, тя ще се вижда на екрана.
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6.7 Настройки
EXp 6000 предлага много настройки, които могат да бъдат конфигурирани. В главното меню трябва да изберете

иконата за н-ки което е малка предавка в горния десен ъгъл на екрана. Можете да получите достъп до това

опция от няколко екрана по време на работа на eXp 6000.След като изберете иконата за настройки,        ще видите 

екрана с настройки, както е показано на фигура 6.23.

Figure 6.22: Основни настройки

Първо трябва да изберете една от следните категории, които са налични в лявата странична лента:
• Основни 

 This is the place where you can set general options like Brightness, Volume, GPS and 

Measure system (metrical or imperial).

• Език
Тук избирате предпочитания от вас език, на който искате да работите с eXp 6000.

• Дата
Тук ще настроите цялата информация относно датата.

• Време
Тук ще настроите цялата информация относно времето.

• РАЗЧИТАНЕ

Тук можете да изберете текущото оформление (ден, нощ, по 

подразбиране).
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• ИНФОРМАЦИЯ

Информационният панел изброява подробна информация за версиите на фърмуера и софтуера, както и 

състоянието на батерията.

Просто натиснете категория или използвайте многофункционалното копче за управление, за да изберете категория и 

натиснете копчето за управление, за да го активирате. Сега можете да коригирате конкретни настройки, които са описани в 

следващите раздели.

6.7.1 Основни
Това е мястото, където конфигурирате GPS, измервайте единици, яркост и настройки на силата на звука.

• Разрешаване на дистанционно управление
Можете да разрешите дистанционно управление на свързани устройства с Android като таблетни компютри и 

очила . Ако тази опция е активирана, можете да контролирате контролния си блок eXp 6000 с помощта на външно 

устройство с Android.

• Използвайте метрична система
В определени моменти трябва да изберете дължина или ширина на сканираните области. Това може да се 

направи в метри (метрична система) или крака (имперска система). Имате възможност да изберете коя от 

двете системи за измерване искате да използвате:

◦ Ако отметката е зададена, метричната система (метър) е активирана.

◦ Ако отметката не е зададена, имперската система (фут) е активирана.

• Автоматична яркост
Ако тази отметка е зададена, яркостта на дисплея ще се регулира автоматично според осветлението на околната 

среда. Яркостта на дисплея ще се увеличи по-ярко заобикалящата светлина и обратно.
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• яркост
Ако яркостта не се регулира автоматично, трябва да я настроите ръчно. Просто изберете предпочитаното 

ниво на яркост.

• Сила на звука
Тук коригирайте предпочитаното си ниво на звука.

• Използвайте GPS
Тук можете да активирате или деактивирате вътрешната GPS функция. Поставете отметката, за да активирате 

GPS. Ако GPS е активиран, всички координати на позицията ще се съхраняват заедно с данните от сканирането 

ви. По този начин ще можете да се придвижите до сканираното поле по-късно, както е описано в раздел 6.8.5 

„GPS навигация“.

6.7.2 Език
Контролният блок eXp 6000 се предлага с множество различни езици, за да улесни възможно най-лесното управление на 

устройството и неговите функции.

Figure 6.24: Езикови настройки

Изберете предпочитания език от списъка. Следните езици са били налични в момента на отпечатване на това ръководство:

• German

• English

• French

• Spanish

• Italian

• Polish

• Norwegian

• Arabic

• Turkish

• Farsi

• Russian

• Bulgarian

• Greek

• Dutch

• Chinese

• Vietnamese

В бъдеще в този списък могат да бъдат добавени още езици.
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6.7.3 Дата
Тук можете да зададете цялата информация за дата като формат, ден, месец и 

година.

Figure 6.25: Настройки на дата

Първо избирате един от наличните формати за дата и след това настройвате опциите за ден, месец и година според местното 

време. Тази дата ще бъде използвана за именуване на файлове за запазване.

6.7.4 Време
Тук можете да зададете информация за цялото време като формат, час и 

минута.

Figure 6.26: Настройки за време

Първо избирате един от наличните часови формати и след това настройвате опциите за час и минута според местното 

време. Това време ще бъде използвано за именуване на файлове за запазване.
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6.7.5 Оформление
Контролният блок eXp 6000 предоставя различни теми за оформление, за да поддържа оператора с най-доброто изживяване, 

дори при странни светлинни условия.

Ако зададете отметка за опцията „Изберете кожата автоматично“, контролното устройство eXp 6000 избира текущото 

оформление автоматично, като измерва светлинното състояние на околната среда. Ако светлината се промени по време на 

работа, самото оформление може да се промени.

Можете да избирате между следните различни теми за оформление:

По подразбиране
Това е темата по подразбиране с най-доброто качество на дисплея по отношение на 

дизайна. Но вероятно това е кожата, която трудно се чете на ярка слънчева светлина.

дневна светлина
Това е тема за оформление, която е оптимизирана за използване при много ярки 

светлинни условия като силна слънчева светлина. Високият контраст между бяло и черно 

подобрява четимостта.

През нощта
Това е тема за оформление, която е оптимизирана за използване при много тъмна 

светлина като нощно време. Силният контраст между черно и бяло подобрява четимостта, 

без да излъчва много ярка светлина.
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По всяко време по време на работа на eXp 6000 можете да докоснете веднага иконата на 

оформление, за да отворите диалогов прозорец за да промените текущата кожа.

6.7.6 Информация
Информационният панел предоставя подробна информация за текущите версии на фърмуера и софтуера на вашия eXp 6000, 

както и информация за текущите условия на зареждане на батериите. Информацията за батерията и състоянието на сондата 

или телескопичния възел са достъпни само ако е установена активна безжична връзка.

Фигура 6.28: Екран за информация

Информацията за фърмуера и сериите може да бъде полезна в случай на технически въпроси към екипа за поддръжка на 

OKM.

6.7.7 Възстановяване на фабричните настройки по подразбиране

Веднага щом влезете в екрана с настройки, иконата на оригиналните настройки в горния десен ъгъл има

, След като изберете тази нова икона от полето за съобщенияпроменена в иконата за възстановяване на фабрич. настройки  

фигура 6.29 се появява.

Фигура 6.29: Възстановяване на фабричните настройки по подразбиране

Потвърдете с „Да“, за да нулирате всички опции до фабричните настройки. Всички ваши лични настройки ще бъдат загубени 

след това.
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6.8 File Explorer
File Explorer е мястото, където са организирани всички ваши предварително запазени сканиращи файлове. Тук имате 

възможност да отворите, изтриете и прехвърлите сканираните си изображения.

6.8.1 Преглед на екрана
Екранът на File Explorer и неговите контролни елементи е показан на фигура 6.30.

Фигура 6.30: Преглед на сканиращи изображения във файл Explorer

В страничната лента можете да превключвате между режимите на работа, в които файловете са категоризирани.
Лентата с инструменти предоставя няколко бутона за действие, които са описани в подраздел 6.8.1.1 „Лента с инструменти“.

Елементът от списъка с файлове показва информация за всеки файл за сканиране и е описана в подраздел 6.8.1.2 „Елемент от 

списъка с файлове“.

Броят на файловете показва текущия номер на файла, както и максималния номер на файла.

Изберете иконата на главното меню в долния десен ъгъл на екрана, за да се върнете към главното меню ("начален екран").

6.8.1.1 Лента с инструменти
Лентата с инструменти съдържа следните бутони за действие:

Показване само на любими
Този бутон се използва за насилване на списъка само с любимите файлове. След като изберете този бутон, 

ще бъдат изброени само файлове, които са маркирани като любими.
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Показване на всички файлове
Този бутон се използва за принудително изброяване на всички файлове, а не само на любимите. След 

като изберете този бутон, всички файлове ще бъдат изброени.

Маркирайте всички файлове
Този бутон се използва за маркиране на всички файлове наведнъж. Това може да е полезно, ако ще 

изтриете или копирате всички файлове.

Премахнете отметката от всички файлове

Този бутон се използва за маркиране на всички файлове наведнъж.

Копирайте маркираните файлове на USB флашка

Използвайте този бутон, за да копирате всички файлове, които са маркирани на външен USB 

флаш.
Изтрийте маркираните файлове

Използвайте този бутон, за да изтриете всички файлове, които са маркирани за постоянно от 

контролния блок eXp 6000.

Оставете лентата с инструменти

Този бутон става важен, ако работите с контролния блок eXp 6000 изключително с многофункционалния 

бутон за управление. След това трябва да изберете този бутон, за да върнете фокуса в списъка с файлове.

6.8.1.2 Елемент от списъка с файлове
Елементът от списъка с файлове представлява един сканиран файл, който е проведен и запазен. На фигура 6.31 са показани 

всички елементи на списък.

Любимият индикатор показва дали файлът е маркиран като предпочитан           или не.

Индикаторът на сондата ви казва коя сонда или сензор е била използвана за провеждане на това сканиращо изображение. 

Възможни са следните индикации на сондата:

• = Телескопична сонда

• = Супер сензор

• = Тунелен сензор

•  = LiveStream Sensor
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GPS индикаторът показва дали файлът е проведен с активиран GPS  или не.

В информацията за файла ще прочетете датата и часа, когато е проведено сканирането и коя сонда сте използвали за 

сканиране.

Маркерът може да бъде запълнен с отметка (маркирано) или може да бъде празно    . 

маркирайте няколко файла, за да изтриете или копирате файлове в една стъпка.

6.8.2 Преглед на файлове
След избиране и активиране на запис на файл чрез натискане на многофункционалния бутон за управление или чрез 

докосване върху елемента от списъка с файлове, на екрана се появява диалоговият прозорец от фигура 6.32.

Фигура 6.32: Изберете действие за файл

Тук имате избор от няколко действия как да продължите с файла. Налични са следните действия:

Отвори файл

Изберете това действие, за да отворите файла и да прегледате данните му за сканиране директно на екрана на 

контролния блок eXp 6000.

Изтрий файла

Изберете това действие, за да изтриете файла за постоянно от твърдия диск на eXp 6000.

Активирайте страничната лента

Това действие затваря диалоговия прозорец и активира страничната лента, където можете да изберете друга 

категория файлове (Ground Scan, Mineral Scan, Tunnel Scan).

Активирайте лентата с инструменти

Това действие затваря диалоговия прозорец и активира горната лента с инструменти, където можете да 

изберете допълнителни действия, както е описано в раздел 6.8.1.1 „Лента с инструменти“ на страница 64.

Задаване / Отмяна като любимо

Използвайте този бутон, за да маркирате или премахнете маркиране на избрания файл като любим. 

Използвайки възможностите на сензорния екран можете да направите това също като докоснете иконата на 

малката звезда, останала до всеки запис в списъка с файлове.
OKM GmbH
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Задаване / Отмяна на маркера

Използвайте този бутон, за да маркирате или премахнете маркиране на избрания файл като "избран". 

Използвайки възможностите на сензорния екран можете да направите това също като докоснете малката икона 

на квадратчето вдясно до всеки елемент от списъка с файлове. Това може да е необходимо за обработка на 

повече файлове наведнъж (например изтриване или прехвърляне на файлове).
Стартирайте GPS навигация
Това действие е достъпно само ако избраното сканирано изображение е проведено с активиран GPS. 

Използвайте този бутон, ако трябва да отидете до областта на сканиране, където е бил проведен избраният файл. 

Повече информация относно GPS навигацията е описана в раздел 6.8.5 „GPS навигация“ на страница 67.

6.8.3 Отваряне на файлове и преглед на изображения за сканиране
След като изберете файл и натиснете многофункционалното копче за управление или просто докоснете името на файла

на екрана се показва диалоговият прозорец от фигура 6.32. Сега изберете бутона за отваряне за да отворите скан. изображение.

Контролният блок започва да чете записаните данни от файла и го показва едновременно на екрана. Като завъртите 

многофункционалния бутон за управление надясно или наляво, можете да забавите или ускорите този процес. Така че 

можете да следвате цялостния процес на сканиране още веднъж.

Ако не искате да видите тази стъпка по стъпка процедура, моля натиснете многофункционалното копче за управление, за 

да заредите всички данни наведнъж.

6.8.4 Изтриване на файлове
Има два възможни начина за изтриване на файлове от вашия eXp 6000:

• Изтрийте един файл
След като изберете файл и натиснете многофункционалното копче за управление или просто докоснете името на 

файла, на екрана се показва диалоговият прозорец от фигура 6.32. Сега изберете бутона за изтриване, за да 

изтриете само този единствен файл.

• Изтрийте куп маркирани файлове

Преди да можете да изтриете повече файлове наведнъж, трябва да маркирате файловете. За това трябва да зададете 

отметката на квадратчето право на името на файла. Най-лесният начин да направите това е като използвате 

сензорните възможности на дисплея. След като всички маркирани файлове са маркирани, докоснете изтриването

бутон в лентата с инструменти в горната част на екрана.

6.8.5 GPS навигация
За всички сканирани изображения, които са сканирани с активиран GPS, можете да използвате вътрешната навигационна 

система, за да намерите областта на сканиране. Всеки файл с активиран GPS се обозначава с иконата за GPS навигация точно 

до името на файла. За да стартирате навигацията, докоснете файла запис или го изберете с помощта на 

многофункционалното копче за управление. На екрана се появява диалогът от фигура 6.32.
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, Натиснете този бутон, за да стартирате GPSТам ще намерите бутон със същата икона за GPS навигация            

навигационен екран, както е показано на фигура 6.33.

Позицията показва GPS координатите на текущата ви позиция, докато целта е мястото, където сте извършили сканирането.

Разстоянието ви показва колко далеч трябва да изминете, за да стигнете до вашата целева GPS позиция.

Стрелката на посоката сочи посоката, в която се намира вашата сканирана област. Ако стрелката сочи директно към маркера 

за ориентация, вие вървите в правилната посока. Във всеки друг случай трябва да коригирате посоката си, като завивате 

надясно или наляво, в зависимост от ъгъла на стрелката.

Примерите от фигура 6.34 ще обяснят как да коригирате посоката на ходене, за да намерите вашата цел:

A В този пример вървите на север, но трябва да влезете в североизток. Така че трябва да се обърнете

себе си 45 ° вдясно.
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B Тук влизате на Запад, но трябва да отидете на Изток. Значи вървите в обратна посока. Обърнете се на 180 ° и тръгнете 

в обратна посока (на изток).

C Този пример показва, че вървите в посока Юг, което е точно правилния път

областта на сканиране, тъй като стрелката на посоката и ориентационният индикатор са насочени една към друга.

6.8.6 Копирайте файлове на USB флашка
Ако искате да анализирате записаните сканирани изображения със софтуера Visualizer 3D, първо трябва да копирате вашите 

файлове на USB флашка.

1. Свържете USB флаш към USB порта на вашето контролно устройство eXp 6000.

2. Стартирайте файловия си програма и маркирайте всички сканиращи файлове, които искате да копирате на USB флашка. Ако 
вие сте

ще копирате всички съществуващи файлове, може да използвате бутона маркирай всички за да маркирате всички файлове наведнъж.

3. Сега натиснете бутона за копиране в лентата с инструменти в горната част на екрана. В диалоговия прозорец ще бъдете

попита дали наистина искате да започнете да копирате всички маркирани файлове. Потвърдете, като изберете „Да“ 

и изчакайте, докато всички данни бъдат прехвърлени на USB флашка.

4. Изключете USB флашката, за да освободите заключването на екрана и да продължите да работите с вашия eXp 6000.

След това можете да свържете вашия USB флаш към всеки компютър с Windows, за да отворите файловете за подробен 

анализ със софтуер Visualizer 3D.

6.9 Изключване / излизане
Всеки път, когато искате да изключите устройството си, е важно да използвате функцията „изход“, като изберете иконата за 

изключване в десния долен ъгъл на екрана.

Не изключвайте eXp 6000, като изключите захранващия пакет. Изключването на захранващия пакет може да причини 

повреда на устройството. След като изберете иконата за изключване, ще се появи екранът от фигура 6.35.

Сега е безопасно да изключите Power Pack и по този начин напълно да изключите контролния блок eXp 6000.
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Figure 6.35: Изключване
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6.10 Актуализация на софтуера
EXp 6000 е в състояние да актуализира своя софтуер след промяна или подобряване от OKM. За това трябва да изтеглите 

конкретен файл за актуализация от уебсайта на OKM. Веднага след като е налице нова актуализация, OKM публикува файла 

на уебсайта.

Процесът на актуализиране на софтуера е следният:

1. Изтеглете файла за актуализиране от интернет.

2. Копирайте файла във външна USB памет (например USB флаш).

3. Включете USB хранилището към USB порта на eXp 6000.

4. Контролният блок eXp 6000 ще открие актуализиращия файл автоматично и трябва да следвате инструкциите на 

вашия екран.
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Глава 7

Теренна процедура

Тази глава дава практически инструкции за общата процедура за сканиране на дадена област. Различните методи и 

процедури за сканиране ще бъдат обяснени подробно.



72 Теренна процедура

7.1 6 Основни правила, които трябва да следвате

Следвайки 6-те първични правила по-долу, значително ще увеличите шансовете си за успех с линията на оборудване OKM. 

Неспазването на основните правила най-вероятно ще доведе до грешки.

1. Не завъртайте и не завъртете антената или Super Sensor - това означава, че когато антената е обърната в една 

посока, тя трябва да остане в тази посока. Ако се използва вертикална антена като Super Sensor, тя трябва да остане 

вертикална, а не наклонена настрани. Хоризонталът трябва да е хоризонтален и да не е наклонен.

2. Не променяйте височината на антената по време на сканиране. Антената винаги трябва да стои на една и съща 

относителна височина през цялото сканиране (препоръчително е между 5 см до 10 см над земята).

3. Движете антената със същата скорост! Когато сте в автоматичен режим, скоростта на антената по време на линия за 

сканиране трябва да остане същата. Когато сте в ръчен режим, разстоянието между импулсите трябва да е същото.

4. Дръжте всяка линия за сканиране направо! Ходете направо, а не в крива. Това става много лесно, като НЕ гледате 

антената или устройството и не гледате цел, която е по-далеч. Постоянното гледане на антената или устройството 

ще ви накара да ходите в кръгове.

5. Уверете се, че вашите сканирания са достатъчно големи, за да видите потенциалната цел или полето на целите 

(първоначалните сканирания не трябва да са по-малки от 4 m x 4 m). Когато сканирането е твърде малко, тогава 

общият размер на целта не може да се види и грешките в анализа могат да се появят поради липсата на размер.

6. Не забравяйте да извършите контролните сканирания !!! Когато преминете над поле, важно е да повторите процеса 

поне 2 или повече пъти, за да сте сигурни, че полето има цел или няма цел. Неизпълнението на контролните 

сканирания накара много потребители да копаят в райони, където нямаше цел.

ПОМНЕТЕ: РЕАЛНИТЕ ОБЕКТИ НЕ СЕ ДВИЖАТ
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7.2 Обща процедура на сканиране
По принцип всяко сканиране винаги започва в долния десен ъгъл на областта на сканиране. Започвайки от тази точка, 

трябва да извървите пътека за сканиране по сканираща пътека, при което всеки следващ път се намира от лявата страна на 

предишния му път. По време на ходене по тези линии стойностите на измерванията ще се записват и в зависимост от 

избрания режим на работа или се прехвърлят директно на компютър или се записват в паметта на устройството.

Устройството спира в края на всяка завършена линия за сканиране, така че потребителят да намери началната позиция на 

следващия ред. По този начин ще бъдат записани всички пътеки и ще бъде измерена площта.

Фигура 7.1 показва всички 4 възможни начални позиции и съответния първи път на сканиране. В зависимост от състава на 

вашия терен можете сами да определите оптималната начална точка за измерването си.

Пътеките за сканиране могат да бъдат посочени като „Zig-Zag” или „Parallel”. Също така броят на импулсите (точките за 

измерване), които се записват по време на един път на сканиране, може да се регулира индивидуално в зависимост от 

размера на сканираната ви област (дължина на пътя на сканиране).

7.2.1 Режим на сканиране
Има две общи техники за изследване на зона с eXp 6000:

• Зиг заг
Началната позиция на две пътеки за сканиране един до друг е от противоположната страна на измерената зона. Ще 

записвате данни и за вашия сканиращ път, и за връщащия път.

• Паралел (препоръчително)
Изходното положение на две пътеки за сканиране винаги е от една и съща страна на измерената зона. Ще записвате 

данни само по един начин и в една посока, докато трябва да се върнете и да върнете обратно в изходната позиция 

на следващия път за сканиране, без да записвате данни.

Фигура 7.2 представя и двете техники схематично.
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Правейки сканирането в режим „Паралелно“, ще започнете от долния десен ъгъл на сканираната зона (точка Œ), за да ходите 

и записвате пътека за сканиране към горния десен ъгъл на областта. След запис на първия ред трябва да се върнете до 

началната точка и да се придвижите вляво от първата линия за сканиране, за да започнете сканирането

път 2 (точка 2), за да започне там вторият сканиращ път. По този начин всички останали пътеки ще бъдат сканирани, докато 

не достигнете лявата част на областта на измерване.

Правейки сканирането в режим „Zig-Zag“, ще започнете и от долната дясна страна на вашата измервателна зона

(точка1) за разходка и запис на пътека за сканиране към десния горен ъгъл на областта на мярката. За разлика от 

паралелното измерване, трябва да продължите да записвате данни, докато вървите назад

втори път за сканиране. Така че отивате до началната точка на втория път на сканиране (точка 2) и сканирате в обратна 

посока. По този начин всички останали пътеки ще бъдат сканирани в режим на сканиране "Zig-Zag", докато не стигнете до 

лявата страна на областта на измерване.

Разстоянието между пътеките за сканиране трябва да бъде последователно по време на едно измерване, но може да варира

от площта на мярката за измерване на площ. Ако търсите предимно по-малки цели, вие също трябва да изберете a

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 бъдат

затворете се заедно, за да намерите възможни цели.

7.2.2 Регулиране на броя на импулсите на пътя на сканиране
Възможно е да се избере разстоянието (брой импулси) преди да започне измерването или да се избере автоматичният режим 

(„Авто“), за да се коригира броят точки на измерване след завършване на първия път на сканиране.

Когато разстоянието е конфигурирано, устройството ще спре автоматично, когато този номер бъде достигнат и изчака 

старта на новия път на сканиране.

В автоматичен режим трябва да спрете измерването на първия път на сканиране сами, като натиснете съответния бутон, 

веднага щом сте стигнали до края на първия път на сканиране. Това ефективно количество точки на измерване ще бъде 

използвано за всички допълнителни пътеки за сканиране на това измерване. Започвайки от втория път на сканиране, 

устройството сега спира автоматично след достигане на предполагаемия брой импулси.
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Няма специално правило за избор на точния 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.

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

толкова по-голяма е точността на графичното изображение. Ако търсите малки обекти, трябва да изберете по-малко 

разстояние, за големи обекти можете да увеличите разстоянието между импулсите.

Фигура 7.3 показва ефектите на разстоянието и броя на импулсите на пътя на сканиране за някои обекти.

Фигура 7.4 показва разликата между много малко импулси (лява страна) и много повече импулси (дясна страна) на една и 

съща дължина на пътя на сканиране. За това вторият запис (дясна страна) показва много повече подробности и също така 

могат да се видят по-малки обекти.

Не се колебайте да запишете повече измервания с различен брой импулси. Например можете да сканирате голяма площ, 

преди да направите второ подробно измерване на точността. Особено ако търсите по-големи обекти можете да продължите 

така. По този начин можете да измервате по-голяма площ много бързо и след това правите нови сканирания, локализиращи 

заподозрените цели.
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Фигура 7.4: Сравнение на нисък и висок брой импулси

Фигура 7.3: Ефекти от промяната на броя на импулсите и тяхното разстояние
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Когато провеждате сканиране, важно е не само да отбележите колко импулси се използват, но за да получите ясна картина за 

това, което сканирате, е много важно да наблюдавате скоростта си. Всяка линия за сканиране трябва да се измерва със 

същата скорост като предишния.

Фигура 7.5 показва какво може да се случи, ако ходите с различна скорост по време на сканирането ви.

Използването на различна скорост на ходене в пътеките за сканиране ще доведе до изместване в пътя на сканиране. В 

интерес на истината, целта може да бъде разрязана на няколко по-малки предмета или напълно загубена, защото е 

пропусната. По-късно, когато данните се изтеглят за по-нататъшен анализ, грешките в скоростта могат да направят целта 

напълно не идентифицируема и могат да бъдат изхвърлени.

Като цяло важи следното правило: Проверете сканирането на практически размери, където можете да видите линиите за 

начало и спиране и можете да прекосите удобно област, за да поддържате скоростта и разстоянията разумни.

7.3 Специални бележки за полевата процедура
Има някои аспекти, които трябва да обърнете внимание при извършване на сканиране. По принцип сканирането е толкова 

добро, колкото е извървеният път. Правенето на грешки по време на сканиране ще се покаже в крайното графично 

представяне също като грешка. Това ще доведе до неудовлетвореност 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 води до неприемливи резултати. Моля, помислете за следния съвет:

• Какво търсите (гробове, тунел, погребани предмети, ...)? Този въпрос има директни ефекти върху начина на 

провеждане на сканирането. Ако търсите по-големи цели, разстоянието между точките за единична мярка и 

пътеките за сканиране може да бъде по-голямо, сякаш търсите малки цели.

• Информирайте се за района, в който търсите. Има ли смисъл да откривате тук? Има ли исторически справки, които 

потвърждават вашите спекулации? Какъв тип почва е на тази площ? Има ли добри условия за запис на данни? 

Разрешено ли е да търсите на това място (напр. Частна собственост)?

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

стойности. Всички допълнителни контролни измервания трябва да се коригират индивидуално.
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Фигура 7.5: Различна скорост на ходене по време на сканиране
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• Каква е формата на обекта, който търсите? Ако търсите ъглова метална кутия, идентифицираният обект във 

вашата графика трябва да има формуляр според това.

• За да получите по-добри стойности по отношение на измерванията на дълбочината, обектът трябва да бъде в 

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

земя). Ако обектът е отстрани на графиката и не е напълно видим, измерването на прогнозна дълбочина не е 

възможно, а също и измерването на размера и формата са ограничени. В този случай повторете сканирането и 

променете позицията на вашата област на сканиране, за да получите оптимално положение на аномалията вътре в 

графиката.

• При сканиране не трябва да има повече от един обект. Това ще повлияе на измерването на дълбочината. Полезно е 

да сканирате частични области над такива цели.

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

разпознаване на области на минерализация.

• Най-важното правило при справяне с минерализацията.  реалните обекти не се движат  Ако вашата цел се 

движи, най-вероятно това е минерализация.

7.3.1 Ориентация на сондата
По време на измерване сондата трябва винаги да има еднакво разстояние до земята. Обикновено препоръчваме височина 

около 5 - 10 см от повърхността на земята, ако е възможно.

В случай, че ще преминете над камъни, дървесина или висока трева, която е по-висока, започнете сканирането си със сензора 

по-нагоре в началото. При обстоятелства като тези, тогава може би ще трябва да стартирате сканирането с сондата на 

височина от 2 фута (50 см) и да я поддържате на това ниво за цялото сканиране. Важно е да се поддържа височината, това ще 

премахне много грешки. По правило не променяйте височината по време на сканиране, тъй като това може да създаде 

ненужни грешки.

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

сондата не се променя, защото винаги измервате в една и съща посока.
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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 вървите назад и да продължите 

сканирането. В противен случай получената ви графика включва червени или сини ивици, както е показано на фигура 7.6. 

Тези ивици по време на сканиране обикновено се наричат „Грешки в ротационния режим“.

EXp 6000 ще ви даде индикация за хоризонталната ориентация на сондата по всяко време по време на сканиране. Той ще 

покаже изображение в левия долен ъгъл на екрана, както е показано на фигура 7.7.

Моля, имайте предвид, че тази индикация за ориентация не избягва грешки при въртене, но ви информира за наклона на 

сондата спрямо земната повърхност. Символът, показан на фигура 7.7, показва добра ориентация на свързаната 

хоризонтална сонда.

Следващите два раздела описват символиката на индикацията, която ви помага да извършите сканиране с по-добро 

качество. Просто експериментирайте с отклонението, преди да проведете сканиране, за да получите усещане за силата на 

корекцията.

7.3.1.1 Супер сензор, сензор за тунел

Следващата таблица обяснява символиката на всички вертикални сонди. Има изображения с 1 стрелка (малък наклон) и 2 

стрелки (висок наклон).

Слаба
индикация

Висока
индикация

Корекция

Трябва да спуснете сондата (намалете разстоянието до земята).
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Фигура 7.7: Индикация за ориентация на свързаната сонда
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Трябва да вдигнете сондата (да увеличите разстоянието до земята).

Трябва да обърнете сондата на дясната страна.

Трябва да обърнете сондата вляво.

7.3.1.2 Телескопична сонда, сензор на живо
Следващата таблица обяснява символиката на всички хоризонтални сонди. Има изображения с 1 стрелка (малък наклон) и 2 

стрелки (висок наклон).

Слаба
индикация

Висока
индикация

Корекция

Трябва да спуснете сондата (намалете разстоянието до земята).

Трябва да вдигнете сондата (да увеличите разстоянието до земята).

Трябва да обърнете сондата на дясната страна.

Трябва да обърнете сондата вляво.

7.3.2 Паралелен или Zig-Zag?
За квалифицирани потребители на eXp 6000 са подходящи и двата режима на сканиране. Според опита най-добрата графика 

е получена в режим „Паралел“, защото започвате в същия момент и вървите в същата посока. Освен това е по-лесно да 

контролирате скоростта и посоката на ходене.
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Особено при неравен терен като планински страни или други наклони се предпочита паралелният режим. Що се отнася до 

скоростта, опитният потребител много често ще използва режима Zig-Zag само за първоначалното сканиране, за да определи 

дали има аномалии в областта, струваща допълнителни проучвания.

7.3.3 Ръчен или автоматичен импулсен режим?
Големите равномерни или проходими повърхности обикновено се измерват в автоматичен режим. Ръчният импулсен режим 

се използва най-вече за труден неравен терен, места, където има доста голям растеж и ако резултатът от измерването трябва 

да бъде много точен.

В терени с труден достъп като планински скали и страни, хлъзгави повърхности или обрасли площи е разумно да се 

използва ръчния импулсен режим. Тъй като всеки импулс ще се пусне ръчно, имате достатъчно време да позиционирате 

сондата по правилния начин и да запишете измерената стойност. По този начин можете също да измервате точно маркирани 

по-рано точки от предварително определена решетка.

7.3.4 Съвети от самите обучители
При извършване на сканиране има някои изключително важни елементи, които трябва да се отбележат. На първо място е 

важно да се отпуснете. Когато сте напрегнати, оказвате прекалено голям натиск върху себе си, за да извършите сканирането 

правилно; често води до грешки.

• Наскоро заровени цели е трудно да се видят. Много потребители получават оборудването и първото нещо, което 

правят е да излязат и да заровят предмет. Когато обектът отива в земята, той променя естествения признак на 

почвата и създава някакъв шум. Обикновено погребаният предмет има по-слаб подпис от неестествения шум и 

поради това не се открива. Първоначалните сканиращи изображения няма да показват погребания елемент, но 

визуализират шумна зона в сини или зелени цветове. След като сезонът е подправен, което означава, че е бил в 

земята за пълен цикъл от сезони (обикновено една година), шумът намалява и подписът на погребания обект 

отново се вижда.

• Тренирайте по известни цели. В курса за обучение във фабриката имаме няколко предмета, които са погребани с 

години, точно като истински цели в полето. Тези цели могат бързо и лесно да бъдат идентифицирани, тъй като не 

са естествени за почвата. Други цели, които можете да използвате в собствения си район, са погребани комунални 

услуги. Тръби, резервоари, електрически, канализация, гробища и т.н. ... Повечето от тези предмети могат да бъдат 

намерени във всяка общност, град или град. Това е мястото, където трябва да започнете обучението си, ако щете да 

тренирате само.

• Получете професионално обучение. Когато се възползвате от получаването на обучение от фабриката или от 

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

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

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

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

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

многократни сканирания, за да гарантират, че не гледат към области на минерализация или грешка.
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• Минерализация на почвата - О! Много разочароващо! Всички ще го преживеем. Когато сте в зона, за която се знае, 

че има джобове с висока минерализация на земята, 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. Бърз анализ на съдържанието на желязо е колко е тъмно, може да варира от светло 

сиво до тъмно оранжево. Колкото по-тъмна е глината, толкова повече желязо има.

◦ Пясъкът обикновено е много бистър и лесен за ловуване. 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.

◦ Земеделските земи е друга област, която трябва да се отбележи. В съвременните стопанства се въвеждат 

толкова много хранителни вещества и торове, създаващи неестествена зона на минерализация.

◦ Скалисти планински райони. Районите с много скали също са обградени 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 минерализация.

• Всички сканирания имат червено и синьо. Когато преглеждате сканирането в софтуера Visualizer 3D, всяко 

сканиране има червено петно. Сканирането представлява най-силните сигнали (червено), както и най-слабите 

сигнали (синьо).

◦ Истинската цел обикновено ще има много по-силен сигнал от този на минерализирано поле. Той също няма да 

се движи. Ако смятате, че червеното петно в софтуера е истинска цел, извършете набор от контролни 

сканирания и вижте дали целта остава на същото място или се движи. Ако се движи, значи не е истинско.
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Тук можете да намерите допълнителна информация за аксесоари, които могат да комплиментират основната единица. 

Имайте предвид, че споменатите аксесоари не са включени в нормалния обхват на доставка.
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8.1 Супер сензор
Super Sensor е антена с висока разделителна способност, която е специално настроена за откриване на метали. И все пак е 

възможно да се разпознаят по-големи празнини с тази антена. Конкретен

характерно е да се разграничават черните метали от цветните метали. Тази 

дискриминация е възможна в работен режим Pin Pointer. В сравнение с 

телескопичната сонда Супер сензорът може

намери много по-малки и по-дълбоко разположени метални предмети.

Супер сензорът може да се използва в следните режими на работа:

• Ground Scan

• Pin Pointer

• Magnetometer

• Mineral Scan

За да използвате Super Sensor с eXp 6000, просто го свържете към 

телескопичния възел и винаги дръжте антената вертикално към земята. 

Фигура 8.1 показва как трябва да се държи правилно Super Sensor.

Супер сензорът не трябва да се люлее, нито да променя височината, нито 

нагоре, нито надолу, по време на измерването. Колкото по-гладко е 

задържана антената, толкова по-добри ще бъдат резултатите от сканирането 

ви. Разстоянието между земята и долната част на антената трябва да бъде 

около 10 см, но може да бъде увеличено в зависимост от условията на терена.

Контролният блок eXp 6000 ще ви помогне, като посочи правилната ориентация на Super Sensor по всяко време по време на 

сканиране. Това поведение е обяснено в раздел 7.3.1 „Ориентация на сондата“ на страница 77.

Ориентацията на антената не трябва да се променя по време на пълното измерване!
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8.2 Контролни сканирания
Винаги провеждайте набор от контролни сканирания върху която и да е област преди изкопаването. Контролното сканиране 

е много точно измерване, за да се гарантира, че търсената зона е жизнеспособна зона и да се провери дали целта е реална. 

Това става, като се правят допълнителни сканирания.

За да се осигури съгласуваност на сканирането един и същ човек трябва да направи сканирането, те трябва да се извършват, 

като се използват същите начални и същите точки на спиране. Контролните сканирания имат еднакво количество импулси и 

същото количество линии за сканиране при всяко сканиране. И двата метода, еднолинеен и конвенционален, трябва да се 

проведат, за да се гарантира, че полето на минерализация е правилно. Това е много важно, тъй като е по-лесно да се проведе 

допълнителен набор от сканирания, отколкото да се копае дупка с нищо в нея.

В примера (фиг. 8.2) най-лесният начин за провеждане на първоначално сканиране на контрола е сканирането на същата 

линия в двете посоки. Този метод се използва при проучване на естествено срещащи се полета на полезни изкопаеми.

Това става, като се направи първото сканиране напълно. В края на реда изтеглете съществуващите данни на лаптопа или 

променете на друг контролен чип (само за някои налични детектори). Много потребители ще имат множество контролни 

чипове за тяхната единица, за да извършат повече сканиране над дадена област, без да се налага да изтеглят данните след 

измерване.

Има няколко много важни причини: една, ако целта се движи тогава най-вероятно е област без валидна цел и две, можете да 

получите много по-добро възприемане на действителния размер или площ на целта.

Важно е едно и също лице да извършва измерванията. По този начин сканирането ще бъде направено точно същото, със 

същата скорост и същото количество импулси. Важно е другите да наблюдават оператора, докато сканирането се извършва, 

за да се гарантира, че не се допускат грешки и линиите за сканиране са прави. Останалите потребители трябва да гарантират, 

че Super Sensor не се върти или накланя и че остава на същата височина над земята.
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Фигура 8.2: Контрол Сканирайте една и съща линия в двете посоки.
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Ако множество оператори ще извършат сканиране, то трябва да се отбележи в прозореца Характеристики на софтуера 

Visualizer 3D за това кой оператор е извършил сканирането. По този начин могат да се отбележат фини разлики между 

операторите.

Когато работите в област, която обхваща традиционно сканиране, контролните сканирания трябва да се извършват в групи 

от 3.

На Фигура 8.3 по-горе се определят процедурите за провеждане на традиционното контролно сканиране. Задължително се 

използват ТОЧНИТЕ ЕДИНСТВЕНИ ТОЧКИ и ТОЧНИТЕ СЪЩИ СТОПИНГОВИ ТОЧКИ. Ако не се използват същите 

точки, сканирането потенциално ще има грешки от самото начало. Когато търсите естествено срещаща се минерализация и 

отлаганията й, най-малката променлива може да направи разликата в точното откриване.

Когато търсите традиционните погребани предмети, този метод се използва и за да се гарантира, че предметът е 

действителен. Единствената разлика е, че при традиционно погребан обект стойностите на сигнала ще бъдат значително 

увеличени за действителния обект (и).
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Фигура 8.3: Традиционна процедура за сканиране на контрола
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