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Металошукач на базі мікроконтролера

Металошукач – електронний прилад, що дозволяє виявити металеві
предмети в нейтральному або слабо-провідному середовищі за рахунок їх
провідності. Металошукач виявляє метал у грунті, воді, стінах, в організмі
людини і тварини і т.д. Завдяки розвитку мікроелектроніки сучасні
металошукачі є компактними і надійними приладами.

Різні моделі металошукачів працюють на різних частотах. Це пов’язано з
фізикою явища поширення електромагнітних хвиль. Так металошукачі, що
працюють на низьких частотах, можуть знаходити предмети глибоко, але
великого розміру. При цьому на поверхні землі вони не в змозі помітити
металеві предмети. Якщо частота роботи металошукача висока, то прилади
добре виявляють дрібні об'єкти, але не можуть знаходити предмети в глибині
ґрунту.

Приклади частот металошукачів за призначенням:
- глибинні металошукачі працюють, наприклад, на частоті 6,6 кГц.

Глибина виявлення – близько 4 м;
- ґрунтові металошукачі для пошуку дрібних предметів – до 22,5 кГц.

Глибина виявлення, наприклад каски, – близько 1-1,5 м, монети – до 40 см;
В даний час існує 2 види металошукачів:
1) індукційні металошукачі.
Найбільш поширений і затребуваний різновид металошукачів – це

прилади, що працюють за принципом балансу індукції (IB). Основні їх переваги
– це здатність розрізняти металеві об'єкти по їх провідності і феромагнітним
властивостями, а також здатність відбудовуватися від ґрунту.

Являють собою різновид приладів типу «прийом-передача», містять тільки
одну котушку, яка одночасно є і передавальною і приймальною.

2) імпульсні металошукачі.
Принцип роботи заснований на збудженні в зоні розташування металевого

об'єкта імпульсних вихрових струмів і вимірі вторинного електромагнітного
поля, яке наводять ці струми. В даному випадку, збуджуючий сигнал
передається в котушку датчика не постійно, а періодично, у вигляді імпульсів.
У провідних об'єктах наводяться затухаючі вихрові струми, які збуджують
загасаюче електромагнітне поле. Поле, в свою чергу, наводить в котушці
датчика загасаючий струм. Відповідно, залежно від провідних властивостей і
розміру об'єкта, сигнал змінює свою форму і тривалість.

Переваги: нечутливість до мінералізованого ґрунту, простота конструкції
датчика.

Недоліки: підвищене споживання енергії, слабкі можливості
дискримінації.



ІХ Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів

ISSN 978-966-593-724 (ч. 3) Матеріали конференції, 2015 27

За виконуваним завданням є такі види металошукачів :
- грунтовий металошукач;
- військовий металошукач;
- доглядовий металошукач;
- арочний(рамковий) металошукач;
- глибинний металошукач;
- магнітометр.
По даним, які маємо, обираємо ґрунтовий металошукач.
Ґрунтовий металошукач призначений для пошуку скарбів, монет і

ювелірних виробів. Як правило, побудований по індукційній технології. Має
безліч налаштувань, DSP-процесор, дискримінатор металів – спеціальну
функцію для визначення металу, з якого імовірно складається об'єкт в землі.
Глибина виявлення об'єктів від 20 см до 1 метра.

Для виконання поставленої задачі вибраний ґрунтовий, імпульсний
металошукач. Він є універсальним і може застосовуватися в різних сферах
діяльності людини: у будівництві або ремонті, в охоронних структурах і
криміналістиці, в деревообробній промисловості, при видобутку корисних
копалин, при археологічних розкопках і т.д.

Об'єктом дослідження є різні методи пошуку металу під землею і їх
можливість дискримінації. Предметом дослідження є датчики, які
використовуються для виявлення металу під землею. Мета дослідження:
провести теоретичні дослідження методів знаходження металів під землею.

Були розглянуті такі завдання:
- дослідження процесів знаходження металу;
- створення структурної та принципової схеми металошукача;
- дослідження звукового та візуального виведення інформації.
Теоретична значимість полягає у детальному опрацюванні матеріалів за

сучасними металошукачами, дослідженні новітніх схем функціонування
металошукачів та особливостей їх роботи.

Практична значимість полягає в тому, що даний металошукач здатний
знаходити і розпізнавати метали як на чистій території, так і на сильно
забрудненій.
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