UŽIVATELSKÝ MANUÁL – APLIKACE, MÓDY, FILTRY

PMD DIGI I. verze 8A

Obsah
UŽIVATELSKÝ MANUÁL – APLIKACE, MÓDY, FILTRY ...........................................................................1
Osciloskop primárního pulsu (PPULS SCOPE)...................................................................................................2
COIL ANALYSER (analyzátor cívky)................................................................................................................3
INTEGR SCOPE (osciloskop integrátorů)...........................................................................................................4
Konfigurace módů ...............................................................................................................................................5
Backup (záloha) parametrů...................................................................................................................................6
Rychlé nastavení Tr – hold a dalších parametrů...................................................................................................6
Princip dvojité integrace.......................................................................................................................................6
Kalibrace detektoru..............................................................................................................................................7
Nastavení maximální citlivosti – DET............................................................................................................7
Diskriminace železných a neželezných předmětů – DIR................................................................................7
Měření vodivosti – MER.................................................................................................................................7
Správný pohyb cívky při měření Target_id..........................................................................................................8
Zvýšení citlivosti detektoru..................................................................................................................................8

1

Osciloskop primárního pulsu (PPULS SCOPE)
Aplikaci spustíte v MENU-DISP,TONY,SYSTEM-APLIKACE . Ukončíte ji stiskem tlačítka MENU,
někdy je potřeba držet toto tlačítko delší dobu.
Tato aplikace slouží k nastavení správného tlumení cívky. Cívku je potřeba provozovat kriticky tlumenou
nebo s opravdu mírným překmitem. Na následujících obrázcích je zobrazena přetlumená cívka a velký
překmit (v červeném kolečku).

Správně tlumená cívka má vypadat takto (je vidět mírný překmit) :

Znak ^ naznačuje pozici detekčního pulsu, každopádně se musí nacházet v „rovné“ části grafu, v praxi díky
mineralizaci bude zřejmě potřeba nastavit poněkud dále od „kolena“, než by samotná cívka dovolila.
Správné tlumení se nastavuje dvojicemi odporů R59+R60, R10+R16, R17+R58+RP4, odpory musí být stejné
hodnoty a jsou zapojeny paralelně k cívce, jemné nastavení lze provést trimrem RP4. Velikosti odporů je
nutno zjistit experimentálně, na tlumení má vliv i použitý OZ2, kabel k cívce, konektor cívky a C11, popř.
C40.
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COIL ANALYSER (analyzátor cívky)
Aplikaci spustíte v MENU-DISP,TONY,SYSTEM-APLIKACE . Ukončíte ji stiskem tlačítka MENU,
někdy je potřeba držet toto tlačítko delší dobu.
Tato aplikace slouží k posouzení kvality cívky. Kvalitní cívka je nutná ke správné funkci diskriminace, pokud
budete používat pouze průměrnou či dokonce špatnou cívku, diskriminace bude nepřesná nebo vůbec nebude
fungovat. Na obrázku v prvním řádku jsou výstupy z osciloskopu, v druhém řádku pak odpovídající
analyzátor cívky pro dobrou, průměrnou a špatnou cívku. V této verzi software je použit vylepšený
(přesnější) algoritmus, takže i průběh označený jako průměrný znamená velmi dobrý výsledek.
Druhý řádek analyzátoru cívky orientačně charakterizuje kvalitu tlumení cívky (KOMPENZ), nejdůležitější
třetí řádek pak dobu relaxace RELAX_TM (čím kratší, tím lépe), a čtvrtý řádek je celkové hodnocení
KVALITY cívky. V případě velmi krátkých dob relaxace (pod 10us) někdy analyzátor hlásí u tlumení
PŘÍLIŠ MOC nebo MÍRNÝ PŘEKMIT, důležitá je ale v tomto případě co nejnižší hodnota RELAX_TM.
Hodnota RT zobrazovaná v třetím řádku (na fotografii chybí) je doporučená hodnota , kterou lze pro začátek
nastavit v MENU-PARAMETRY-GLOBÁLNÍ-RELAX DOBA (RT). Pro začátek není dobré nastavovat
menší hodnotu než 8.

Nejhorší stav je, pokud je tlumení nedostatečné a nastává velký překmit. Takovou cívku nelze vůbec používat.
Osciloskop nemusí úzký překmit vůbec zachytit, cívka se bude jevit jako dobrá, ale analyzátor cívky by ho
měl zachytit a vyhodnotit spolehlivě. V tomto případě zkontrolujte switche a nastavení potenciometru v levé
horní části DPS. Tlumení cívky je individuální a pro každou cívku jiné - více se dočtete v manuálu Výrobní
postup PMD DIGI, část Výroba cívky.
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INTEGR SCOPE (osciloskop integrátorů)
Aplikaci spustíte v MENU-DISP,TONY,SYSTEM-APLIKACE . Ukončíte ji stiskem tlačítka MENU,
někdy je potřeba držet toto tlačítko delší dobu.
Tato aplikace slouží k nastavení pracovního bodu integrátorů (dále PBI). Kdykoliv změníte kompenzaci
cívky, délku paketu, nastavení relax time (RT) či šířky detekčního pulsu, je dobré zkontrolovat nastavení PBI.
K tomu slouží trimr RP1. Na následujících obrázcích je vidět špatné a správné nastavení PBI. Všechny
„čárky“ se musí nacházet ve střední části displeje, jinak zřejmě nebude fungovat kalibrace. Nejčastější
příčina, proč PBI nejde vůbec nastavit je špatně kompenzovaná cívka či velmi nastavený velmi krátký RT
(doporučená hodnota pro začátek je 8).
ŠPATNĚ

SPRÁVNĚ
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Konfigurace módů
Detektor umožňuje vlastní nastavení jednotlivých detekčních módů. Další popis se vztahuje ke stavu po
naformátování EEPROM, tj.výchozí konfiguraci. V případě nejasností lze provést formát EEPROM v
MENU-DISP,TONY,SYSTEM-SYSTEM-FORMAT EEPROM.
Nejprve je nutno nastavit limity napětí akumulátorů v PARAMETRY-FUNKCE-NASTAVENI OCHRAN.
Stiskněte tlačítko POWER a naráz držte tlačítko MENU. Nastavte parametry Hi_accu a Low_accu, ve
MENU-FUNKCE-AKTIVACE OCHRAN zatím zapněte jen ochranu akumulátorů, další ochrany
ponechte vypnuté.
Dále je možné nastavit vlastní organizaci displeje. První řádek je pevně dán, další tři lze zvolit podle vlastního
uvážení - položka MENU-DISP,TONY,SYSTEM-LCD+TONY. Takto změněný mód si lze i pojmenovat
pomocí 4 písmen – položka MENU-DISP,TONY,SYSTEM-EDITACE NAZVU-NAZVY MODU
Dále lze v daném módu nastavit tóny – jednoduchý, multitón, pin-point atd.
Dále lze v daném módu zapnout filtry – DIR, NOTCH a SMART. Filtry lze libovolně kombinovat a v
případě, že některý zapnutý filtr vyhodnotí daný nález jako nežádoucí, nastavený tón se neozve, všechny
ostatní funkce zůstávají zachovány.
Mód jako takový lze aktivovat nebo deaktivovat v MENU-FUNKCE-NASTAVENI MODU. Neaktivní mód
bude při stisku tlačítka MODE přeskočen, nastavení zůstane zachováno. Aktivovat lze opět v MENU,
tentokrát tlačítko MODE umožní nastavit libovolný mód (zobrazí se v pravém horním rohu displeje) a v
aktivaci módu jej opět zapnout. MODE 1 nelze deaktivovat.
POPIS FILTRŮ
Pro správnou funkci je nejdříve nutné provést kalibraci-nastavení detektoru s konkrétní cívkou – viz
dále (neplést s autokalibrací) !!!
DIR – potlačení šrotu. Úroveň DIR musí přesáhnout úroveň DET a úroveň MER musí být překročit určitou
úroveň, nastavenou v MENU-LOKALNI FILTRY-DISC PARAMETRY. Potom je výsledek kladný, jinak
záporný. Nastavuje se experimentálně s kusem železa v módu TEST.
NOTCH – potlačení železa. Úroveň DIR musí být shodná s úrovní DET, povolená tolerance se nastavuje v
MENU-LOKALNI FILTRY-DISC PARAMETRY . Potom je výsledek záporný, jinak kladný. Nastavuje se
experimentálně s kusem železa v módu TEST. V praxi se kombinuje s DIR.
SMART – určeno pro hledání barevných kovů, potlačuje šrot, železo a slitiny. Limit, kdy je kov považován
podle vodivosti za barevný se nastavuje v MENU-LOKALNI FILTRY-DISC PARAMETRY. Nastavuje se
experimentálně s kusem mědi či jiného barevného kovu módu TEST na kladný výsledek a kusem železa či
levné slitiny na záporný výsledek. V praxi se většinou používá samostatně.
Všechny tři filtry mírně zhoršují dosah detektoru.
TESTY FILTRŮ V MODU „TEST“
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Backup (záloha) parametrů
Při experimentování s nastavení detektoru lze v libovolný okamžik provést zálohu všech parametrů daného
módu a popřípadě provést opětovnou obnovu-načtení dat. Stejně tak lze takto kopírovat nastavení z jednoho
módu do druhého, v jenom módu se provede záloha, tlačítkem MODE se přepne na jiný mód a provede se
načtení-obnova dat.
Pro aktivaci stlačte tlačítko ENTER (nesmíte být v MENU) a držte. Postupně budou naskakovat jednotlivé
funkce, v případě, že si to rozmyslíte, držte tlačítko déle, funkce se zruší.
ENTER
 Zaloha dat (BCKP) – úvodní upozornění
 Ulozit bckp dat – provede kompletní zálohu
 Nacist bckp dat – provede načtení-obnovu nastavení pouze parametrů a funkcí
 Nacist bckp POPISu – obnoví názvy módů a Target_id
 == ZRUSENO == zruší funkci

Rychlé nastavení Tr – hold a dalších parametrů
Rychlé nastavení Tr-hold se provede stiskem tlačítka UP (nesmíte být v MENU), nastavíte požadovanou
hodnota pomocí UP/DOWN a stiskem ENTER uložíte. Další nastavitelný parametr v tomto menu je citlivost
detektoru, hodnota 10 znamená největší citlivost, optimum je 8. Pokud máte aktivované nějaké filtry, lze
nastavit i parametry filtrů.

Princip dvojité integrace
Na následujícím obrázku je zobrazen princip dvojité integrace. V části 1. jsou měřící pulsy DET,DIR a MER,
v části 2. referenční pulsy a v části 3. je proveden A/D převod výsledků integrace. Detektor teoreticky
umožňuje i jiné provozní režimy, ale to je věc budoucnosti. V současném software lze pouze vypnout dvojitou
integraci a použít jednoduchou.
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Kalibrace detektoru
Před kalibrací se ujistěte, že cívka je správně vykompenzovaná a detektor je „zahřátý“ na pracovní
teplotu. Použijte plastový stůl, alespoň 20m od „civilizace“, v žádném případě uvnitř budovy.
Elektroniku a akumulátor umístěte alespoň 1m od cívky.

Nastavení maximální citlivosti – DET
Pro nastavení maximální citlivosti zkuste změnit nastavení RELAX DOBA (RT) a DET sirka s kovem,
který chcete primárně hledat. Oba parametry se ovlivňují, nastavte takovou kombinaci, při které bude detektor
nejcitlivější. Citlivost lze samozřejmě zvýšit změnou šířky primárního pulsu, ale pozor na spotřebu a
přesycení mineralizovaných půd, chce to nejlépe vyzkoušet někde v terénu! Hodnota RT pod 8 už většinou
způsobuje problémy s vodivostí země, přiblížení cívky k zemi má vliv na „zápornou“ výchylku indikátorů.
Jelikož se ji automatika snaží dorovnat, vzniká problém při opětovném oddálení cívky od země.

Diskriminace železných a neželezných předmětů – DIR
Pomocí kusu rezavého železa nastavte DIR pauza a DIR sirka tak, aby úroveň DIR byla stejná jako DET,
lépe asi o jedno či dvě procenta menší. Pro alobal pak bude úroveň výrazně menší, pro barevné kovy větší.
Železo:

Měření vodivosti – MER
MER pauza a MER sirka nastavte tak, aby úroveň MER byla pro rezavé železo asi 1/3 úrovně DET. Pomocí
MER je určováno Target_id, pro železo by mělo být 5-6, pro alobal 0-1, pro barevné kovy 10 a více v
MERicim bodě = 15.
Alobal:

Bronzová slitina:

Pro čisté barevné kovy bude úroveň MER ještě větší, tj. na první pohled je lze takto rozlišit.
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Správný pohyb cívky při měření Target_id
Při měření Taqrget_id nejprve pomocí funkce pin-point lokalizujte nález a potom zvolna ve vertikálním
(svislém) směru pomalu přibližujte cívku k nálezu. V nastaveném bodě bude v závislosti nastavení detektoru
změřeno Target_id a zobrazen výsledek, popřípadě popis nálezu.
Target id je změřeno v okamžiku, kdy DET úroveň = MERici bod, potom se načte a uloží úroveň MER
a použije jako Target_id.

Úprava citlivosti detektoru
U verze UPD_8 zasuňte switch JMP1 a nastavte výchozí hodnotu CITLIVOST na 8. Foto je illustrační,
pozice switche na plošném spoji UPD_8A je stejná.
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