
گٌج ُای زیر خاكی ُدف ةصیاری از افرادی اشت كَ از گٌج یاب اشتفادٍ وی كٌٌد، 

اوا اغنب فقط فنزُای ةی ارزش را در زیر زویي پیدا وی كٌٌد. فنزیاب وی تّاًد 

ةرخی فنزُا را وّقعیت یاةی كٌد، اوا ًىی تّاًد فنزات ةا ارزش را از فنزات وعىّمی 

 .تظخیع دُد

  
شر آطكار شاز )كَ وعىّالو یك شیه پیچ امكتریكی در ًزدیكی فنزیاب ةّشینَ یك 

شعح زویي اشت( كار وی كٌد. یك ویدان وغٌاظیصی كَ ةّشینَ ایي شیه پیچ ةَ 

هجّد وی آید، در خاك ًفّذ وی كٌد، اگر ویدان از آُي، فّالد، یا فنزات خاص دیگر 

وتقاةالو ویدان  عتّر كٌد، یك جریان ضعیف در فنز ایجاد وی ًىاید. ایي جریان

وغٌاظیصی تّمید وی كٌد، كَ از ُىان شیه پیچ یا شیه پیچ دیگری در شر فنزیاب 

 .عتّر وی كٌد، ه شیگٌال ضعیفی را در ایي شیه پیچ ایجاد وی كٌد

  
قععات خصاس امكترهًیكی ایي شیگٌال را آطكار ًىّدٍ ه یك الوپ یا عقرةَ یا 

وی كٌٌد، ه ایي ًظاًگر یافتي یك جصه غدای ُظدار دٌُدٍ ای را در گّطی فعال 

 .فنزی در زیر خاك اشت

 

 
 

 
ُىچٌیي فنزیاب ُا ةرای طٌاشایی ه رد كردن غذاُای فاشد طدٍ تّشط اجصام 

 .فنزی، ًیز وّرد اشتفادٍ قرار وی گیرًد

 جصتجّ در طي



یك فنزیاب عىنیاتی كَ وی تّاًد آُي یا اطیاء فّالدی را پیدا كٌد، ةصازید. چٌیي 

جصاوی ویدان وغٌاظیصی ای )خاغل از آطكار شاز( را پخض وی كٌٌد، ه شیگٌال ا

ضعیف امكتریكی در شیه پیچ )اظراف آُي رةا( ایجاد وی كٌٌد. شیگٌال ُا تقّیت 

طدٍ ه ةیزری را ةَ غدا در وی آهرًد. قتل از شاخت ایي ودار ختىاو درس "شاخت 

 .ودار هآطٌایی ةا قععات" را ورهر كٌید

 .وی طّد ةرای ایي فعامیت پژهُظی اهمیاء ودترم ًیز كىك كٌٌدتّغیَ 

  
 

 
 

 

 آًچَ طىا ًیاز دارید:

گرم خىیر وجصىَ  ٠٥جام ةزرگ یا ةظقاب پالشتیكی، طي، چصب ًّاری، ارٍ، قنه، 

شازی، آُي رةای )یا آُي رةاُای( قّی، قیچی، كاتر، ةردةّرد ه پایَ، تقّیت كٌٌدٍ 

ةا رهكض  ٢٣، شیه الكی ًىرٍ BC٤٤٠وظاةَ - NPN، تراًزیصتّرTL٥٧٠عىنیاتی

همتی ةَ ُىراٍ شری آن، گیرٍ كاغذ، ةیزر، شیه  ٩ًازك، شیه رهكض دار، ده ةاتری 

 چیي، شیه مخت كي، ةعری ةزرگ پالشتیكی دشتَ دار

 

 

  



 

 

 
از یك ةزرگتر ةخّاُید قصىت عىدٍ تَ ةعری پالشتیكی را ةترد. یك متَ آهیزان  -٠

 .ةاقی ةگذارید تا تَ ةعری ةَ طكل مّال ةَ آن آهیزان طّدپالشتیكی را 

 

 

 
تَ ةعری پالشتیكی را خه كٌید تا شر فنزیاب شاختَ طّد. وقداری خىیر  -٣

 .درجَ قرار گیرد ٩٥وجصىَ شازی ةَ زیر مّال ةچصتاًید، تا تَ ًصتت ةَ ةاقی ةعری 

 

 

 



 
ف قعب ُا را خامی دهیصت دهر شیه رهكض دار خّل آُي رةا ةپیچید، اظرا -٢

شاًتیىتر از ُر ظرف شیه پیچ را آزاد ةگذارید. اًتِای شیه ُا را مخت ٠٠ةگذارید. 

كٌید. ایي شیه ُا را ةَ شیه رهكض دار وعىّمی هغل ًىایید. ایي شیه ُا را 

 .)ُىاًٌد طكل ودار زیر( ةَ ةردةّرد هغل كٌید

 
 .قععات را ُىاًٌد طكل زیر ةر رهی ةردةّرد قرار دُید

 .در جدهل زیر ًدٍّ شیه كظی آودٍ اشت

 

 .در پایان ةیزر ه شیه پیچ را ةَ ةردةّرد هغل كٌید

 

پس از آًكَ ةیزر ه شیه پیچ ةَ ةردةّرد هغل طدًد، ةَ كىك خىیر وجصىَ  -٤

شازی پایَ، ةردةّرد، ةیزر ه ةاتری را در داخل ةعری ودكه كٌید. آُي رةا ه شیه پیچ 
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ودكه كٌید ةَ ظّری كَ یكی از قعب ُای آن ةَ شىت  را در قصىت پاییي ةعری

 .پاییي ةاطد

 
از یكی از دهشتاًتان ةخّاُید چٌد گیرٍ كاغذ فّالدی را در ظرف طي وخفی  -٠

كٌد. فنزیاب را ةَ فاغنَ یك شاًتیىتر رهی طي ُا خركت دُید. ٌُگاوی كَ فنزیاب 

 .ةَ جصه فنزی ةرشد ةیزر ةّق وی زًد

  

 
 یل ًقنیَآطكار شاز هشا

ةرخی چراغ ُای راٌُىایی ه راًٌدگی ةَ فنزیاب ه طىارًدٍ خّدره وجِز ُصتٌد. 

چراغ ُا ةَ یك شیه خنقَ ُای امكتریكی )هاقع در شعح جادٍ( وتػل ُصتٌد. 

ُىاًٌد شیه پیچ فنزیاب، ایي خنقَ ُا فنزات داخل خّدرهُای عتّری را آطكار وی 

 .فرشتٌد كَ ًظاًگر خضّر خّدره اشتكٌٌد، ه شیگٌامی ةَ چراغ راٌُىایی وی 

 


