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wykRywacze 
magnetOmetRyczne
nazwa wip-mag fisher fX-3 sebakmt-metrotech fm-880 b
Rodzaj wykrywanego materiału ferromagnetyki ferromagnetyki ferromagnetyki
głębokość lokalizacji [m] do 2,2 ok. 4 ok. 5 
Częstotliwość pracy [kHz] 7 brak danych brak danych
Tryb pracy 
(statyczny/dynamiczny)

statyczny dynamiczny statyczny

Pomiar głębokości nie nie nie
Regulacja czułości tak tak tak
Sposób powiadamiania operatora 
o wykryciu 

dźwięk dźwięk dźwięk, wskaźnik analogowy

gniazdo słuchawkowe tak tak nie
Test stanu baterii tak nie tak
zasilanie (rodzaj baterii) akumulatory Ni-Cd 1 x 6F22 2 x AA
Czas pracy [h] 30 30-40 do 60
Temperatura pracy [°C] -20 do +40 -18 do +50 -18 do +50
wodoszczelność tak nie nie
waga [kg] 1,2 1,14 1
Długość [cm] 110 107 109,2 
Akcesoria słuchawki, ładowarka, pokrowiec walizka baterie
gwarancja [lata] 1 1 1
Cena netto [zł] 2300 2490 3350
Dystrybutor geo-Serwis gdańsk viking Seba Polska Sp. z o.o.

PAUlINA JAkUbICkA- 
-wIlCzyńSkA

P rzedmioty o właściwoś-
ciach magnetycznych 
znajdujące się pod po‑

wierzchnią zakłócają ziem‑
skie pole magnetyczne. Te 
właśnie anomalie wskazu‑
je magnetometr. Urządzenie 
to ma najczęściej kształt po‑
dłużnej rury i jest wyposa‑
żone w dwa czujniki. Jeśli 

zestawienie magnetometrycznych wykrywaczy metali

wyCzARowANe 
SPoD zIeMI
Przegląd wykrywaczy urządzeń podziemnych 
kończymy magnetometrami, czyli instrumen‑
tami mierzącymi wartość pola magnetycznego. 

wykryją one obiekt pod zie‑
mią, to jeden z nich to sygna‑
lizuje. Dla magnetometrów 
nie ma znaczenia kształt po‑
szukiwanego obiektu, tylko 
tworzywo, z którego jest on 
zrobiony. Służą one do wy‑
krywania ferromagnetyków, 
czyli ciał o własnościach ma‑
gnetycznych. Geodeta za jego 
pomocą może więc odnaleźć 
zarówno obiekt liniowy, jak 
i punktowy. Magnetometry 
mają dość duży zasięg pracy 

w pionie, ale też niewielką 
rozdzielczość poziomą. Nie 
ma znaczenia ułożenie in‑
strumentu w przestrzeni, po‑
nieważ ich praca ma bezkie‑
runkowy charakter. 

M agnetometry nie 
mają zbyt wielu 
funkcji. Regulować 

w nich można czułość i siłę 
sygnału głośnika. Czasami 
są też wyposażone w funkcję 
eliminowania wpływu za‑

kłóceń zewnętrznych. Dzię‑
ki możliwości odczytania po‑
laryzacji sygnału pozwalają 
na określenie, czy wykryty 
przedmiot ułożony jest piono‑
wo czy poziomo. Podobnie jak 
wykrywacze punktowe, dzie‑
limy je na statyczne i dyna‑
miczne (wymagające ciągłego 
ruchu instrumentu). Najważ‑
niejsze w pracy z tym urzą‑
dzeniem jest opanowanie roz‑
różniania dźwięków. Inaczej 
bowiem będą one brzmiały 
dla różnych przedmiotów. 

I nstrumenty są bardzo czu‑
łe. W związku z tym po‑
miar nimi może być za‑

kłócany nie tylko przez duże 
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cst magna-trak 102 cst magna-trak 202 Rd-316
ferromagnetyki ferromagnetyki ferromagnetyki

do 4,5 do 4,5 do 4,5
brak danych brak danych brak danych

statyczny statyczny brak danych

nie nie nie
tak tak tak

dźwięk, wyświetlacz dźwięk, wyświetlacz dźwięk, wyświetlacz

nie nie nie
tak tak tak

6 x lR6, Ni-MH 6 x lR6, Ni-MH 6 x lR6
100 100 ok. 100

-18 do +50 -18 do +50 -20 do +50
tak tak tak
1,3 1,3 1,3

108,6 108,6 100
futerał, baterie futerał, baterie torba przenośna

2 2 2
2900 3000 brak danych

złote Runo złote Runo Atagor Sp. z o.o.

obiekty (np. samochody, li‑
nie wysokiego napięcia), ale 
także niewielkie przedmioty. 
Magnetometry raczej nie sta‑

ną się podstawowym narzę‑
dziem pracy geodety, któremu 
jednak wygodniej korzystać 
z wykrywaczy liniowych lub 

punktowych. Używanie ma‑
gnetometrów może jednak 
uzupełnić funkcje poprzednio 
omawianych wykrywaczy. n

NowA leICA ADS80
wielkoformatowa kamera cyfro-
wa leica ADS80 dostępna jest 
w dwóch konfiguracjach SH81 
i SH82. znajdzie ona zastosowa-
nie w różnych geoprzestrzennych 
projektach, od ortofotomapy po 
kartowanie 3D. Poprawiona prze-
pustowość nowej jednostki kontrol-
nej CU80 z pamięcią flash MM80 
ułatwia jednoczesne pozyskiwanie 

danych o jednakowej rozdzielczości 
obrazu we wszystkich pasmach. ka-
mery będą wykorzystywane w apli-
kacjach fotogrametrycznych i telede-
tekcyjnych. 

źRóDło: leICA

UlTRACAMl
Amerykańska firma vexcel Imaging 
zaprezentowała nowy produkt – ka-
merę lotniczą UltraCaml. Urządze-
nie, zaprojektowane z myślą o ma-
łych przedsiębiorstwach, rejestruje 
jednocześnie dwa rodzaje zdjęć: 
Rgb i w bliskiej podczerwieni, 
w krótkim 2-sekundowym interwa-
le czasu. Pas pokrycia wynosi 80% 
przy 3-calowym pikselu (7,62 cm). 
Nowością jest możliwość integra-
cji z systemem sensorów lidarowych 
w tym samym samolocie.

źRóDło: vexCel IMAgINg

RMk D FIRMy INTeRgRAPH
średniego formatu cyfrowa kamera 
lotnicza RMk D charakteryzuje się 
najwyższą jak dotąd dokładnością 
w swojej klasie i znaczną rozdziel-
czością geometryczną. Na każdy 
piksel przeznaczono 14 bitów, a du-
ży (70 db) dynamiczny zakres ra-
diometryczny umożliwia pozyskanie 
wysokiej jakości zdjęć nawet przy 
gorszym oświetleniu. Szeroki zakres 
kompensacji rozmazania (FMC) re-
dukuje nieostrość zdjęć, a zastoso-
wane sensory pozwalają na jedno-
czesne pozyskanie obrazów Rgb 
i w podczerwieni. wprowadzenie 
RMk D na rynek planowane jest na 
początek 2009 roku.

źRóDło: INTeRgRAPH
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