Ο αποστατικός ανιχνευτής χρυσού SPECTRA
εκπέμπει μέσα στο έδαφος συγκεκριμένες
συχνότητες ανάλογα το μέταλλο που επιθυμούμε
να ανιχνεύσουμε, για να δημιουργήσει φόρτιση
στο στόχο.
Κατόπιν ο χειριστής με τις κεραίες δέκτη θα βρεί
τη γραμμή του στόχου και θα την ακολουθήσει.
Η συχνότητα στα αποστατικά SPECTRA είναι
πολύ σταθερή με ακρίβεια 0,1 Ηz, ώστε να μην
υπάρχουν σφάλματα από άλλα είδη μετάλλων.

Ψηφιακή εκπομπή συχνότητας Digital Frequency Synthesizer:
Επιλέξτε πρόγραμμα συχνότητας για ανίχνευση χρυσού, χαλκού, ορείχαλκου, σιδήρου, μολυβιού, αλουμινίου, διαμαντιών,
νερού, κενού & άλλων στοιχείων, η συχνότητα δεν είναι κλειδωμένη μπορείτε να την μεταβάλλετε με βήματα +/- 1 Hz.
Φίλτρο απόρριψης φυσικών μεταλλευμάτων Digital Ground Balance:
Μετρητής για το βαθμό μεταλλεύματος και αυτόματη μεταβολή στο παλμό του σήματος για να αποφεύγει τις «χρυσόπετρες».
Αυτοματοποιημένη έναρξη Automatic Power On:
Υπάρχουν σημεία στο έδαφος με σύσταση που δεν επιτρέπει τη τέλεια λειτουργία του ανιχνευτή.
Ο αποστακτικός ανιχνευτής χρυσού SPECTRA δεν έχει πλήκτρο ενεργοποίησης.
Ο ανιχνευτής ελέγχει το χώμα από τη γείωση του και ενεργοποιείται αυτόματα, όταν το συγκεκριμένο σημείο του εδάφους
μπορεί να απορροφήσει πλήρως το σήμα που εκπέμπει.
Η κατασκευή του ανιχνευτή χρυσού SPECTRA είναι συμπαγής και ενιαία με εσωτερική μπαταριοθήκη και γείωση που
συνδέεται άμεσα χωρίς καλώδια στη μονάδα. Το σήμα του εκπέμπεται προς όλες τις κατευθύνσεις.

μετρητής εδάφους

βαθμός μεταλλεύματος

o μετρητής μεταλλεύματος εδάφους
“GROUND BALANCING”:
Το SPECTRA διαβάζει το ποσοστό
δυσκολίας (μεταλλικότητας και
υγρασίας) και το φανερώνει σε
βαθμό 0 έως 99.
Ο μετρητής εκτός του ότι μας
ενημερώνει για τις εδαφικές
συνθήκες, χρησιμοποιείται και από
τον ανιχνευτή για την ακύρωση
των παρεμβολών.

Οι ανιχνευτές χρυσού αποστάσεων του ανταγωνισμού είναι απλές γεννήτριες συχνοτήτων, με κλειδωμένες συχνότητες
και δεν αντιλαμβάνονται τις εδαφικές συνθήκες. Στην έρευνα οι γεννήτριες συχνοτήτων λειτουργούν καλά σε έδαφος μέσης
μεταλλικότητας, σε ουδέτερο έδαφος χάνουν απόδοση, και σε έντονα μεταλλικό χώμα παρουσιάζουν ψευδής ενδείξεις.
Οι αποστατικοί ανιχνευτές χρυσού SPECTRA έχουν λογισμικό με φίλτρο για ψηφιακή ακύρωση παρεμβολών εδάφους.
Αυτό επιτρέπει να λαμβάνουμε αξιόπιστες ενδείξεις, χωρίς απώλειες στην απόσταση εντοπισμού, ακόμη και σε δύσκολα
εδάφη. Ο παλμός του σήματος εκπομπής (δηλ. ή κυματομορφή) αλλάζει αυτόματα για να ταιριάξει με το έδαφος στο οποίο
ανιχνεύουμε με το σύστημα SPECTRA track.
Η σταθερότητα του σήματος εκπομπής στους αποστατικούς ανιχνευτές χρυσού αποστάσεως SPECTRA ελέγχεται από
έναν ψηφιακό μικροεπεξεργαστή DSP, o οποίος έχει την δυνατότητα να τρέχει 40 εκατομμύρια εντολές ανά δευτερόλεπτο,
έτσι η οποιαδήποτε απόκλιση / ολίσθηση της συχνότητας δεν πρόκειται να παρατηρηθεί, καθώς ο επεξεργαστής
αναλαμβάνει τις διορθώσεις της συχνότητας, οι οποίες είναι άμεσες και ακριβής.
Το κάθε είδος μετάλλου έχει μοριακή δομή που δονείται σε διαφορετική μοριακή συχνότητα.
Οι ανιχνευτές χρυσού αποστάσεων πρέπει να διατηρούν τη συχνότητα τους απόλυτα σταθερή ώστε να διεγείρουν
μόνον το επιθυμητό μέταλλο. Διαφορετικά λαμβάνουμε ανύπαρκτους στόχους, από μεταλλεύματα, μαγνητικά πεδία της γης
και ηλιακή ακτινοβολία.

Επιλέγουμε τη συχνότητα για έρευνα ενός μετάλλου, η οποία δεν είναι κλειδωμένη, και μπορεί να ρυθμιστεί με
τα πλήκτρα βέλη για μεγαλύτερη αξιοπιστία. Κατόπιν αρχίζει η φόρτιση του εδάφους με τη συχνότητα της επιλογής μας
ώστε να εκμηδενιστούν οι άλλοι στόχοι. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση η οθόνη “START SCANNING” ενημερώνει
να ξεκινήσουμε την ανίχνευση, καθώς το επιθυμητό μέταλλο έχει πλέον φορτιστεί και μπορεί να εντοπιστεί.

ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΣ

ΑΡΓΥΛΩΔΕΣ ΕΔΑΦΟΣ

ΒΩΞΙΤΗΣ

Ανάλογα το ποσοστό μεταλλεύματος, ο ανιχνευτής επιλέγει το κατάλληλο παλμό για να μην λάβουμε ψευδής στόχους
« Το SPECTRA μεταβάλει το σήμα του για καλή λειτουργία σε όλα τα εδάφη »

Κρατώντας τις κεραίες εντοπίζουμε και
ακολουθάμε το σήμα του αντικειμένου.
Συνδέονται με τον ενισχυτή ώστε να αυξηθεί
η δυνατότητα εντοπισμού σήματος σε μεγάλη
απόσταση και να ενισχυθούν οι αδύνατοι στόχοι.
Ο ενισχυτής έχει κουμπί επιλογής απορρίψεων
μικρών μεγεθών.
Οι κεραίες είναι επιχρυσωμένες για καλύτερη
αγωγιμότητα.
Κεραίες «Γ» ( δέκτης )

Ο ενισχυτής τοποθετείται στη ζώνη του χειριστή και συνδέεται
με τις κεραίες με το εικονιζόμενο καλώδιο.
Tροφοδοτείται με μπαταρία 9v. Με τον ενισχυτή δημιουργείται πλέον ένας
ηλεκτρομαγνητικός δέκτης, έτσι όλοι οι χειριστές
(και όχι μόνον όσοι έχουν έμφυτη ικανότητα στη ραβδοσκοπία) μπορούν
να ανιχνεύουν με επιτυχία.
Weigh Check Control σύστημα για απόρριψη μικρών μεγεθών - WCC
Όταν ανιχνεύσουμε το στόχο, αξιολογούμε το βάρος του.
Το κουμπί ελέγχου βάρους στην αρχική θέση (grams) επιτρέπει
τον εντοπισμό και μικρών αντικειμένων βάρους λίγων γραμμαρίων.
Αυξάνοντας το επίπεδο σταδιακά απορρίπτονται μεγαλύτερες ποσότητες,
έως μέγεθος κιλού στο μέγιστο (Kgs)
Ενισχυτής δέκτη

Αποστατικός ανιχνευτής χρυσού SPECTRA - Χαρακτηριστικά
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16 bit επεξεργαστής - ταχύτητα 40 MIPS / 160 MHZ
32 bit DDS synthesizer chip παραγωγής κυματομορφών
Ψηφιακή σύνθεση συχνοτήτων - γεννήτρια συχνοτήτων με ακρίβεια 0.1 Hz Χ 20 PLL
Προγράμματα έρευνας μετάλλων χρυσού, αργύρου, χαλκού, ορειχάλκου, μολύβδου, σιδήρου, αλουμινίου
Προγράμματα έρευνας για ανίχνευση διαμαντιών, κενού, νερού & κενό πρόγραμμα για άλλες συχνότητες
Οι συχνότητες μεταβάλλονται σε βήματα 1 Ηz
Οθόνη 64 x 128 dot matrix με 8 επίπεδα φωτισμού
Κατανάλωση 80 mA χωρίς φωτισμό / 180 mA με πλήρη φωτισμό.
Μετρητής κατάστασης μπαταριών
“APO” Auto Power On: Αυτόματη έναρξη λειτουργίας σε αγώγιμο έδαφος
“DGB” Digital Ground Balance: Φίλτρο απόρριψης σημάτων από μεταλλεύματα εδάφους
Ένδειξη ποσοστού μεταλλεύματος με εικονίδιο και κλίμακα
“RAYtrack”: Επιλογή κατάλληλου παλμού ανάλογα το έδαφος
“RAYgraph”: Γραφική ένδειξη παλμού
Ένδειξη φόρτισης σήματος στο έδαφος
Γείωση από ανοξείδωτο ατσάλι – σύνδεση απευθείας χωρίς καλώδια στη μονάδα
Mονάδα περιστρεφόμενη σε οποιαδήποτε οπτική γωνία
Πιεστικά πλήκτρα & ηχητικές ενδείξεις
“WCC”: Ενισχυτής σήματος με δυνατότητα απόρριψης μικρών μεγεθών στόχου
Επιχρυσωμένες κεραίες δέκτη
Εμβέλεια ανίχνευσης 1600 μ. Βάθος έως 7 μ.
Σχεδιασμός στις Η.Π.Α, κατασκευή στην Αγγλία.
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Πως λειτουργούν οι ανιχνευτές μετάλλων - χρυσού αποστάσεως
μοριακής συχνότητας

Απεικόνιση μορίου χρυσού.
Το κάθε στοιχείο της φύσης έχει μοναδική μοριακή δομή, η οποία δονείται σε συγκεκριμένη,
μοναδική μοριακή συχνότητα.
Όλα τα στοιχεία της φύσης ταλαντώνονται σύμφωνα με ένα φαινόμενο γνωστό σαν «συνήχηση».
Ένα κλασσικό παράδειγμα για αυτό το φαινόμενο είναι ο καθαρός, δυνατός, σε υψηλή συχνότητα ήχος, που μπορεί
να θρυμματίσει ένα λεπτό κομμάτι γυαλιού. Αν η φυσική συχνότητα του γυαλιού είναι ταυτόσημη της "νότας"
που παίζει, το γυαλί θα αρχίσει να συντονίζεται στην παλμική δόνηση.
Αν η δόνηση γίνει πολύ έντονη για την δομή των κρυστάλλων, θα θρυμματιστεί. Συνήχηση συμβαίνει όταν ένα
αντικείμενο απορροφά ενέργεια ίδια με την δική του φυσική συχνότητα. Αυτή η εκ συμπάθειας συνήχηση θα συμβεί
όταν μία πηγή εκπέμπει μία συχνότητα που αμέσως απορροφάται από ένα κατάλληλο αντικείμενο. Tα μόρια είναι
το μικρότερο κομμάτι ενός στοιχείου που υπάρχουν σε ελεύθερη μορφή, ενώ διατηρούν ακόμη τα χαρακτηριστικά
του στοιχείου που είναι μοναδικό. Τα μόρια δονούνται, παράγοντας την συχνότητα που γνωρίζουμε σαν
«μοριακή συχνότητα», ή «πεδίο ενέργειας» ή «ατομική συνήχηση». Ορισμένοι άνθρωποι μπορούν να δουν αυτό το
πεδίο ενέργειας με γυμνό οφθαλμό, όπως στην περίπτωση της ανθρώπινης αύρας.
Μετά πολλά έτη πειραματισμού με διάφορες συσκευές, εξελίξαμε αυτό το μικρό και ενισχυμένο πομπό SPECTRA,
ικανό να εκπέμπει ράδιο-συχνότητες (RF) με σταθερότητα 0,1Hz, αρκετή ώστε να διεγείρουν μόνον τα επιθυμητά
στοιχεία. Αυτή η σταθερότητα στο σήμα της συχνότητας παράγεται από ένα τεχνολογικά εξελιγμένο μικροτσίπ DSP
ταχύτητας 40 MIPS ( MIPS = million intsructions per second ) μέσα στο SPECTRA.
Το σήμα αποστέλλεται μέσω του εδάφους σε μεγάλες αποστάσεις με διαφορετικές κυματομορφές (παλμούς),
που φιλτράρουν τις παρεμβολές απο τα μεταλλεύματα της περιοχής που ερευνάται.
Το σήμα εκπέμπεται στο χώμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Εξαιτίας αυτής της εκπομπής γίνονται «ορατοί»
οι στόχοι. Οι στόχοι μπορούν να ανιχνευθούν προς όλες τις κατευθύνσεις, και ο χειριστής δεν περιορίζεται
να ανιχνεύσει προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση.
Από την στιγμή που ο ανιχνευτής χρυσού αποστάσεων SPECTRA εκπέμπει το σήμα, ο αναμενόμενος στόχος
απαντά με ένα καθαρό και παρόμοιο σήμα. Αυτό το καθαρό σήμα μπορεί να ακολουθηθεί από το χειριστή,
χρησιμοποιώντας τις κεραίες σχήματος «Γ»,
και εξαιτίας αυτού όλα τα μη επιθυμητά αντικείμενα απορρίπτονται. Το σήμα μεταξύ του SPECTRA και του στόχου
γίνεται ένα «μονοπάτι» για τον χειριστή να εντοπίσει το στόχο. Όλη η διαδικασία διαρκεί λίγα λεπτά για
να συμπεράνουμε εάν υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι στόχοι μέσα στην ακτίνα έρευνας που έχει ο ανιχνευτής
μετάλλων – χρυσού αποστάσεων SPECTRA.
Η ακτίνα του SPECTRA εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, βασικά από το μέγεθος του στόχου, όσο μεγαλύτερος
ο στόχος, τόσο η ακτίνα επεκτείνεται. Μετά από τις εδαφικές συνθήκες (παρουσία ηλεκτρολυτών) και χρόνο
παραμονής στο έδαφος. Ένας άλλος παράγοντας που ενισχύει την απόδοση είναι οι χημικές αλλαγές του εδάφους
γύρω από το στόχο. Οι στόχοι που έχουν την ιδιότητα να οξειδώνονται, ο ίδιος ο στόχος ή το περίβλημα του,
δυναμώνουν το σήμα. Εξαιτίας αυτού του παράγοντα οξείδωσης, ο στόχος θα παρέχει την δυνατότητα ενίσχυσης
του σήματος εκπομπής του SPECTRA, για αυτό το λόγο ένα αντικείμενο που είναι θαμμένο για μεγάλο χρονικό
διάστημα στο έδαφος, απορροφά το σήμα σε μεγαλύτερο ποσοστό από ένα φρεσκοθαμμένο.
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