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1. GENEL ÖZELLİKLER:
UXO Radar; dâhili olarak frekans jenaratörü bulunduran yer altı görüntüleme cihazıdır. Manyetik alan
ölçer sensörleri yardımıyla yeraltındaki anomalileri inceleyerek bunları görsel olarak 2 boyutlu ve 3 boyutlu
görüntüleyebilen bir cihazdır. Dâhili hafızası yardımı ile yapılan çekimler hafızada saklanabilir ve daha
sonrasında tekrar görüntülenebilir şekilde tasarlanmıştır.

1.1. Frekans Jenaratörü:
UXO Radar 8 farklı frekans ayarı ile birlikte gelmektedir. Her frekans ayarı için ayrıca manuel hassas ayarlama
modu bulunmaktadır. Cihaz üzerindeki iki konektörden kablo yardımı ile elektrotlara sinyal aktarımı
sağlanabilmektedir.

1.2. UWB Radar:
Ultra wideband radar yardımıyla yeraltındaki anomalilere yönelik 2 boyutlu gösterim sağlanabilmektedir.

1.3. Manuel 3D Çekim:
Bilgisayara ihtiyaç olmadan yer altı görüntülemek için yapılan çekimleri hafızasında saklayabilen ve daha sonra
görüntüleyebilen ve istenildiğinde silinebilen modu bulunmaktadır.

1.4. Otomatik 3D Çekim:
Bilgisayar yardımıyla gerçek zamanlı çekim yapılmasına olanak sağlayan 3D görüntüleme modu bulunmaktadır.

1.5. Dil, Ses, Parlaklık:
Toplamda 4 farklı dil seçeneğini desteklemektedir. Ayrıca ses açma/kapama ayarı ve ekran parlaklığını kontrol
edebilme gibi özellikleri de barındırmaktadır.
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2. CİHAZ TANITIMI:
UXO Radar cihazı ön panelinde 4.3” TFT dokunmatik ekran, açma kapama anahtarı, şarj
soketi, frekans jeneratörü için sinyal çıkışları ve örnek alma, kalibrasyon, reset ve geri butonlarından
oluşmaktadır.

Şekil 1: UXO RADAR Ön Panel

Örnek Alma butonu; 3D görüntüleme aşamalarında ölçüm almak için kullanılan butondur.
Kalibrasyon butonu; UWB Mod ve 3D görüntüleme aşamalarında toprak kalibrasyonu yapmak için
kullanılan butondur.
Reset butonu; UWB Mod ve 3D görüntüleme aşamalarında toprak kalibrasyonunu resetlemek için
kullanılan butondur.
Geri butonu; Menü içi dolaşımlarda bir önceki ekrana dönmeye yarayan butondur.

[4]

3. CİHAZ MENÜLERİ:
3.1. ALAN TARAMA:
UXO Radar cihazına entegre olarak gelen yer altı frekans jenaratörü ile hedef nesnenize yönelik
frekansları üretip uygulayabilirsiniz. Aramaya başlamadan önce elektrotları toprağa çakınız. Ardından kablo
bağlantılarını Şekil 2’deki gibi gerçekleştiriniz.

Şekil 2: Alan Tarama Bağlantı Şekli

Akabinde cihazınızdan AYARLAR menüsünde ALAN TARAMA sekmesine tıklayınız.
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Şekil 3: Ayarlar Menüsü

Açılan HEDEF TİPİ menüsünde aramak istediğiniz hedefinize yönelik seçim yapınız.

Şekil 4: Hedef Tipi Menüsü

Seçiminizi yaptıktan sonra açılan ekran Şekil 4’te gösterilmiştir.
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Şekil 5: Örnek Aranıyor Menüsü

Açılan ekranda;





Hedef Tipi,
Hedef Frekansı,
Manuel Frekans Ayarlama Barı ve
Ayarla butonu bulunmaktadır.

Cihaz altın, gümüş, bronz, bakır, fosfor, demir, alüminyum ve mücevher için belirlenen frekanslar ile
üretilmiştir. Ancak manuel olarak frekansları değiştirmenize de olanak sağlamaktadır. Manuel Frekans Ayarlama
Bar’ını sağa veya sola çekerek istediğiniz frekans değerine getirdikten sonra Ayarla butonuna basarak frekansın
kaydedilmesini sağlayabilirsiniz. Sonrasında işleminize devam edebilirsiniz.

Şekil 6: Manuel Frekans Ayarlama
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3.2. ULTRA WIDEBAND RADAR
Ultra wideband teknolojisinde (UWB), iletim ve alımda ultra kısa süreli darbeler kullanılmakta ve
karakteristik spektrum çok geniş bir frekans aralığına uzanmaktadır.
UWB sistemler düşük güç spektral yoğunlukları nedeniyle diğer haberleşme sistemleri için zaten
ayrılmış olan frekans spektrumlarını, diğer sistemlerle minimum düzeyde bir karışma ile veya hiç karışma
olmadan kullanabilmekte ve diğer radyo frekans cihazları tarafından beyaz gürültü şeklinde algılanmaktadırlar.
Ultra Wideband sistemi ile ölçümü yapılan farklılıkları grafiksel olarak ekranda görüntüleyebilirsiniz. Bu
modu kullanmak için AYARLAR menüsünde UWB RADAR sekmesine tıklayınız.

Şekil 7: Ultra Wideband Radar Ekranı

Açılan ekranda 4 ana unsur bulunmaktadır.





Ölçüm değeri,
Kalibrasyon butonu,
Yapılan kalibrasyonun geri alınması için Reset butonu,
Ölçüm değerlerinin görüntülendiği Grafik tablosu.
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Şekil 8: UWB Modunda Kullanım

Ekran açıldığında cihazı toprağa dik duracak şekilde (Şekil 8) tutarak Kalibrasyon butonuna basılır.
Kalibrasyon butonu ile ölçüm alınacak olan alana duyarlılığı artırmak adına kalibrasyon işlemi
gerçekleştirilmektedir. Ölçüm alma aşamalarında sık sık Kalibrasyon yapılabilir. Böylelikle toprak ayarı yapılmış
olur. Akabinde ölçüm işlemine devam edilir.
Ölçüm esnasında alınan ölçümler sol üst köşede anlık değer olarak görüntülenmekte ve aynı zamanda
grafik tablosunda sinyal olarak da görüntülenmektedir.
Yapılan kalibrasyon işlemini iptal etmek için ise Reset tuşuna basılabilir. Reset butonu yapılan
kalibrasyon işlemini iptal etmek için kullanılmaktadır.
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3.3. 3D MODU:
UXO RADAR 3D çekim modu iki farklı moddan oluşmaktadır; MANUEL ve CANLI ÇEKİM modu.
Temel olarak;
* MANUEL MOD ile aldığınız örneklemeler cihaz hafızasında tutulmaktadır. Çekilen örneklerin yönetimi
AYARLAR menüsündeki ÇEKİMLER ekranından yapılabilmektedir. Çekilen örnekler; cihazı bilgisayar ile
haberleştirerek 3D görüntüleme yapabilmek için bilgisayara aktarılabilir. Cihazdan çekimleri silmediğiniz sürece
o çekimlere ulaşılabilir. Çekim yapabilmek için bilgisayarınızın yanınızda olmasına gerek yoktur. Örneklemler
hafızada tutulur, istediğiniz zaman bilgisayara aktarılabilir.
* CANLI ÇEKİM MODU ile çekim yapılabilmesi için ise bilgisayarınızın yanınızda olması gerekir. Bilgisayar ile
cihaz senkronize bir şekilde çalışır ve çekim işlemi yapılır. Ancak bu çekim modu cihaz hafızasında saklanmaz.
Dilerseniz çekim bittikten sonra bilgisayar üzerinden çekimi bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.

Şekil 9: 3D Mod Seçim Ekranı

3.3.1. Manuel Mod:
Çekim yapmaya başlamadan önce çekim yapacağınız yerin çekim yapılacak yol ve her yolda
atılacak adım sayısını belirlemeniz gerekmektedir. Daha sonra bu çekim yapılacak yol ve her yolda
alınacak örnek sayısı ile manuel olarak 3D çekim yapılacaktır.
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3.3.1.2. Manuel Modda El ile Çekim:

Şekil 10: Manuel Modda El ile Çekim Ekranı

Çekim yapılacak alan için yol sayısı belirlendikten sonra Şekil 10’daki yukarı ve aşağı butonları
yardımıyla ayarlanır. Akabinde daha önce boş olduğunu bildiğiniz bir hafızaya kaydetmesi için Çekim
numarası ayarlanır. Gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra Başlat butonuna basılarak ölçüm başlatılır.
İlk olarak tutma kolundaki Kalibrasyon butonuna basılarak kalibrasyon işlemini
tamamladıktan sonra ölçüm alma tuşu ile ölçüm almaya başlanabilir. Çekim esnasında alınan
ölçümler sağ alt köşede gösterilmektedir. Ayrıca sağ taraftaki 2D gösterim modunda da renk ayrımına
uygun şekilde renklendirilmiştir.

Şekil 11: Manuel Modda El ile Örnek Çekim

Bu mod ile her ölçüm için ölçüm alma butonuna basılması gerekmektedir. Ölçüm bittikten
sonra AYARLAR menüsündeki ÇEKİMLER sekmesinden, kaydetmiş olduğunuz Çekim No ile bilgisayara
aktarma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
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3.3.1.2. Manuel Modda Otomatik Çekim:
Çekim yapılacak alan için yol sayısı belirlendikten sonra Şekil 12’deki yukarı ve aşağı butonları
yardımıyla ayarlanır. Akabinde daha önce boş olduğunu bildiğiniz bir hafızaya kaydetmesi için Çekim
numarası ayarlanır. Gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra Başlat butonuna basılarak ölçüm başlatılır.

Şekil 12: Manuel Modda Otomatik Çekim

İlk olarak tutma kolundaki Kalibrasyon butonuna basılarak kalibrasyon işlemini
tamamladıktan sonra ölçüm alma tuşu ile ölçüm almaya başlanabilir. Çekim esnasında alınan
ölçümler sağ alt köşede gösterilmektedir. Ayrıca sağ taraftaki 2D gösterim modunda da renk ayrımına
uygun şekilde renklendirilmiştir.

Şekil 13: Manuel Modda Otomatik Mod ile Örnek Çekim
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Bu mod ile ölçüm almak için bir kez ölçüm alma moduna basılması yeterlidir. Akabinde her 2
saniyede otomatik olarak ölçüm alacaktır. Sola dönme noktalarına gelindiğinde pozisyon alındıktan
sonra ölçüm almaya devam etmek için tekrar ölçüm alma tuşuna basılması gerekmektedir.
Ölçüm bittikten sonra AYARLAR menüsündeki ÇEKİMLER sekmesinden, kaydetmiş olduğunuz
Çekim No ile bilgisayara aktarma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
3.3.2. Canlı Çekim Modu:
Çekim yapmaya başlamadan önce çekim yapacağınız yerin çekim yapılacak yol ve her yolda
atılacak adım sayısını belirlemeniz gerekmektedir. Daha sonra bu çekim yapılacak yol ve her yolda
alınacak örnek sayısı ile otomatik olarak 3D çekim yapılacaktır.

3.3.2.1. Canlı Çekim Modunda Otomatik Çekim:
Bu mod ile alınan çekimler hafızada kaydedilmediği için doğrudan bilgisayara aktarılmaktadır.
Bu gerekçe ile bilgisayarda UXO Radar arayüzü açılmış olmalı ve bağlantı başlatılmalıdır. Sonrasında
çekim yapılacak alan için yol sayısı belirlendikten sonra Başlat butonuna basılarak ölçüm
başlatılmalıdır.
İlk olarak tutma kolundaki Kalibrasyon butonuna basılarak kalibrasyon işlemini
tamamladıktan sonra ölçüm alma tuşu ile ölçüm almaya başlanabilir. Çekim esnasında alınan
ölçümler sağ alt köşede gösterilmektedir. Ayrıca sağ taraftaki 2D gösterim modunda da renk ayrımına
uygun şekilde renklendirilmiştir.

Şekil 14: Canlı Çekim Modunda Otomatik Çekim

Bu mod ile ölçüm almak için bir kez ölçüm alma moduna basılması yeterlidir. Akabinde her 2
saniyede otomatik olarak ölçüm alacaktır. Sola dönme noktalarına gelindiğinde pozisyon alındıktan
sonra ölçüm almaya devam etmek için tekrar ölçüm alma tuşuna basılması gerekmektedir. Ölçüm
alma butonuna her basıldığında arayüzde ölçümler görüntülenebilmektedir.
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3.3.2.2. Canlı Çekim Modunda El ile Çekim:
Bu mod ile alınan çekimler hafızada kaydedilmediği için doğrudan bilgisayara aktarılmaktadır.
Bu gerekçe ile bilgisayarda UXO Radar arayüzü açılmış olmalı ve bağlantı başlatılmalıdır. Sonrasında
çekim yapılacak alan için yol sayısı belirlendikten sonra Başlat butonuna basılarak ölçüm
başlatılmalıdır.

Şekil 15: Canlı Çekim Modunda El ile Çekim

İlk olarak tutma kolundaki Kalibrasyon butonuna basılarak kalibrasyon işlemini
tamamladıktan sonra ölçüm alma tuşu ile ölçüm almaya başlanabilir. Çekim esnasında alınan
ölçümler sağ alt köşede gösterilmektedir. Ayrıca sağ taraftaki 2D gösterim modunda da renk ayrımına
uygun şekilde renklendirilmiştir.

Şekil 16: Canlı Çekim Modundan El ile Örnek Çekim

Bu mod ile her ölçüm için ölçüm alma butonuna basılması gerekmektedir. Ölçüm alma
butonuna her basıldığında arayüzde ölçümler görüntülenebilmektedir.

[14]

3.4. DİL SEÇİMİ:
Cihaz Türkiye’ye özel olarak açılışta Türkçe dil seçeneği ile gelmektedir.
Değiştirilmek istendiği takdirde AYARLAR menüsündeki DİL SEÇİMİ menüsünden dil değişimi yapılabilmektedir.

Şekil 17: Dil Seçimi Ekranı

3.5. ÇEKİM AYARLARI:
UXO Radar ile manuel modda alınan 5 çekim için hafızada yer ayrılmıştır. Bu 5 hafıza alanının yönetimi bu
ekrandan yapılmaktadır.
AYARLAR menüsündeki ÇEKİMLER menüsünden manuel modda alınan ölçümlerin yönetimi yapılabilmektedir.
Her alan ayrı ayrı silinebilmekte veya 3D görüntüleme için bilgisayar/tablete gönderilebilmektedir.

Şekil 18: Çekimler Ekranı
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3.6. SES & IŞIK:
Menü seçiş ve geçişlerinde çalan tuş sesinin kapatılması ve ekran parlaklığının ayarlanmasının yapıldğı
menüdür. Ayrıca donanım ve yazılım olarak versiyon numaralarını içermektedir.
AYARLAR menüsündeki SES & IŞIK menüsünden ses ve ekran parlaklık yönetimi yapılabilmektedir.

Şekil 19: Ses ve Işık Ayar Ekranı
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