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ការពិពណ៌នាទូេ�
ALISគឺ�ឧបករណ៏�ន់េ�យៃដែដល�ន្របព័ន� sensor ចំនួនពីរ, ទីមួយគឺឧបករណ៍�វរកេ�ហៈ (metal detector),
ទីពីរគឺ���ែដល�ច្រ�បចូ លក��ងដី (GPR)។ លក� ណៈពិេសសរបស់ ALIS គឺមុខ�រៃន�រផ� លរ់ ូប�ពេ�យ្របព័ន�
sensor � ំងពីរេនះ។ អ� កែស� ងរក�ចកំណត់អត� ស��ណ្រ�ប់មក
ី ប់ក��ងដី�ន�៉ង�យ�មរយៈរ ូប�ពែដល�ច
េមើលេឃើញ។ ឧបករណ៍�វរកេ�ហៈ�នមុខ�រពិនត
ិ ្យ្រទង់្រ�យដីនិងចង��លប��ញទី�ំង្រ�ប់មន
ី ។ អង់ែតនGPR្រត�វ
�នប��ល
� េ�ក��ងតួ ក�លឧបករណ៍ែស� ងរករ ួមផ្ស ំ�មួ យរបុំរបស់ឧបករណ៏�វរកេ�ហៈ (MD)។ កែន� ងប�� (Control
Unit) ផ��កឧបករណ៍េអឡិច្រត�នក
ិ �េ្រចើន្របេភទនិងថ�ែដល�ច�ក�ន។ េអ្រកង់ color LCD ផ�ល់លទ� ផលៃន�ររក
េឃើញ�រ ូប�ព � ំងឧបករណ៍�វរកេ�ហៈ (MD) និង GPR។ ឧបករណ៍េនះនឹងបន� ឺសេំ ឡងេ�ទិ៍េ�េពល�រកេឃើញេ�
ហៈ។

លក�ណៈៃនការ្របតិបត�ិ

បេច� ក វ �ទ� sensor ពីរែដលរ ួម�នឧបករណ៍�វរកេ�ហៈ (MD) និង GPR �នសមត� �ពែបងែចករ�ង្រ�ប់មន
ី
និងេ�ហៈ�តុ�ន។ ែដលឧបករណ៍�វរកេ�ហៈ (MD) ្រត�វ�នេ្របើ�ឧបករណ៍�ប់ស��បឋម ចំែណកឯ GPR ្រត�វ
�នេ្របើ�ឧបករណ៍�ប់ស��ប��ប់បន្ស ំទី២។ ដំបូងឧបករណ៍�វរកេ�ហៈ (MD) រកេឃើញនិងកំណត់ទី�ង
ំ វត��� ំង
អស់ែដល�នបំែណកេ�ហៈ។ េហើយប��ប់មក GPR វ ��គរ ូប�ងរបស់វត��។ បំែណកេ�ហៈតូ ចៗមិនប��ញក��ងេឣ្រកង់
រ ូប�ព GPR េទ ខណៈេពលែដលវត��ែដល�នទំហំ្រប�ក់្របែហលនឹង្រ�ប់មន
ី គឺ�ចេមើលេឃើញក��ងេឣ្រកង់�ន។ អ� ក
ែស� ងរក�ចរកេឃើញរ ូប�ងវត��� ំងេ�ះ�រ ូប�ព�នពីលទ� ផលៃន GPR ែដល�នលក� ណៈ�ចំណិតេផ� កៃនដីេ�
ជេ្រ�ខុសៗ�� េហើយរ ូប�ពេនះ�ចយកេ�េ្រប�បេធៀប�មួ យរ ូប�ព�នពីឧបករណ៍�វរកេ�ហៈ�ន។
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១. ការកំណត់រចនាសម�័ន� ALIS
ALIS ្រត�វ�នផ្ស ំេចញពីតួសំ�ន់ៃនឧបករណ៏ sensor របស់ ALIS និង Remote Control Unit មួ យ។

Control Unit

Remote
Control Unit

Search
Head

Control Unit Display
េ�េលើ Control Unit Display �នប៊ូ តុង
េបើកបិទនិងប៊ូ តុងអក្សរ E ែដល�នមុខ
�រ�ប់េផ� ើមនិងប�្ឈប់�រទទួ លទិន�ន័យ។
េដើម្បីេ្របើ្រ�ស់ ចុចប៊ូ តុងអក្សរ E រយៈេពល
៥ វ ��ទីមុនេពលចូ លកម� វ �ធី។

Power On/Off
button
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E button
• Data a
• Keep f

២. ការចាប់េផ�ើម
១. �កថ� ឧបករណ៍ sensor ALIS និង Remote Control Unit េ�យេពញ។
២. េបើកឧបករណ៍ sensor ALIS េ�យចុចប៊ូ តុងបិទ/េបើកេលើ Control Unit។
៣. េបើក Remote Control Unit ឱ្យដំេណើរ�រ។
៤. េ�េលើ�រប��ញរបស់ Remote Control Unit “ALIS”
វ �ធីស្រ�ប់ដំេណើរ�រ។ ចំែណកឯ “ALIS Gateway”

គឺ�កម�
គឺ�កម� វ �ធី

ស្រ�ប់��ប់ WiFi។
ចំ�:ំ “ALIS”និង “ALIS Gateway”គឺ�កម� វ �ធីរបស់Android។
៥. ពិនិត្យ�លបរ �េច� ទនិងេពលេវ�ៃន្របព័ន� Android។ �នឹង្រត�វេ្របើ
ស្រ�ប់កត់្រ�ទិន�ន័យ។
៦.

្របសិនេបើ�មិន្រត�វ សូ មកំណត់េ�យ្រតឹម្រត�វេ�យេ្របើ “Settings”
។

៧.

�ប់េផ� ើមកម� វ �ធី ALIS េ�យចុចេលើរ ូប ALIS

េ�េលើ Remote

Control Unit។
៨. ទំព័រដំបូងៃន ALIS នឹងេលចេចញមក។ ALIS �នេ្រត�មខ� �នរ ួច�ល់េដើម្បីទទួ លទិន�ន័យ។
៩. “CONNECTED” នឹង្រត�វ�នប��ញេ�េលើេអ្រកង់របស់ឧបករណ៍
sensor។ ្របសិនេបើ “CONNECTED” មិន្រត�វ�នប��ញសូ មចូ លេ�
�នទំព័រ “�រ��ប់ Wifi” េ�ក��ងទំព័រ Appendix។

េអ្រកង់ដំបូងរបស់ ALIS
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3. ការវាស់ស�ងM
់ D
១. ALIS ្រត�វ�នបំ�ក់េ�យឧបករណ៏�វរកេ�ហៈធម� � (MD)
និង GPR។
២. ្របតិបត� ិ�រនិងមុខ�រៃនឧបករណ៏ MD របស់ ALIS គឺដូច��
នឹងឧបករណ៍ sensor MD ធម� �ែដរ។
៣. ៃលត្រម�វ sensor េ�យចុចប៊ូ តុង “R” េលើ Control Unit មុនេពល
េធ� ើ�រ�ស់ស�ង់។
៤. េ្របើគំរ ូេតស� េ�ហៈ (ដុំ��ស� ិចពណ៌ទឹក្រក�ច��ប់េ�ែផ� ក��ងៃន
្រប�ប់�ន់) េដើម្បីពិនិត្យេមើល្របតិបត� ិ�ររបស់ឧបករណ៍ sensor
MD Rest button “R”
MD ។
៥. អូ សក�លឧបករណ៍ពីេឆ� ងេ���ំ និងពី��ំេ�េឆ� ង។
៦. កុំ��ស់ទីក�លឧបករណ៍េ�មុខនិងថយេ្រ�យ។ MDនឹងមិនបន� ឺ
សំេឡងេ�ទិ៍េទ ។
៧. េ�េពល��ស់ទីេលើដី សូ មយកចិត�ទុក�ក់ក��ង�ររក�ច��យៃនក�លឧបករណ៍ែស� ងរកពីេលើ
ដី�៉ង�ឱ្យ�នច��យេថរ�មែដល�ចេធ� ើេ��ន។ �ររ�កិលេ��ងមុខមិនឱ្យេលើសពីមួយ
�គបីៃន្របែវងក�លឧបករណ៍ែស� ងរក។
៨. រក�ក�លឧបករណ៍ែស� ងរកេ�យ្រសបនិងសុវត� ិ�ព�មែដល�ចេធ� ើេ��ន។

< L/3

៩. ្របសិនេបើ MD �នសំេឡងេ�ទិ៍េ�្រគប់ទីកែន� ងេលើដី សូ មកំណត់ឧបករណ៍ sensor MD េឡើង
វ �ញេ�យចុចប៊ូ តុង “R” ។ ្របសិនេបើសំេឡងេ�ទិ៍មិនឈប់��មៗប��ប់ពីកណ
ំ ត់េឡើង វ �ញ ក��ងដី�ច
�នេ�ហៈ�តុ។ ក��ងករណីេ�ះ ្រត�វអនុវត� “Soil Compensation”។ នីតិ វ �ធីរបស់ “Soil
Compensation” ្រត�វ�នពិពណ៌�ដូ ច�ងេ្រ�ម។
១០. េ�យ�រដី�ន�រ��ស់ប�រឥតឈប់
�
ឈរ គួ រែតអនុវត� នីតិ វ �ធី Soil Compensation េដើម្បី��
�ននូ វសមត� �ព�វរកល� បំផុតេ�េពល�ក់ក��ងតំបន់។
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នីតិ វ �ធី Soil Compensation
ជំ�នទី ១

ជំ�នទី ២

1“ (2-3cm)

េ�េពលលឺសំេឡងេ�ទិ៍២ដង
សូ មយកក�ល
ឧបករណ៍ែស� ងរកមកដីេហើយរ�កិលក�លឧបករណ៍ពី
េលើកឧបករណ៍�វរកេ�ហៈ េ�កែន� ងែដល��ន មួ យចំេហៀងេ�ែផ� កមួ យេទៀតេ�ក��ងតំបន់ែដល
េ�ហៈ�តុ។
��នេ�ហៈ�តុ េ�យរក��េ�ចំ�យែដលែណ�ំ
ចុចនិងសង� ត់ប៊ូតុង RESET (R) រហូ តដល់សេម� ងរ ្របែហល២-៣សង់ទីែម៉្រត (មួ យអុីញ) ពីេលើដី។ ក��ង
�ក់រអួ លេ្របកង់ខ�ស់ (សំេឡងេ�ទិ៍១ដងបន� ��) ដំ�ក់�លេនះ ឧបករណ៍�ប់យកលក� ណៈដី។
ែ្របេ��េ្របកង់សេម� ង�ប (សំេឡងេ�ទិ៍២ដង)។

ជំ�នទី ៣

ជំ�នទី ៤

Confidence click

Confidence click
េ�េពលសំេឡងេ�ទិ៍ពីរដង��ស់ប�រេ��សំ
�
េឡង
េ�ទិ៍េលឿន
សូ មេលើកឧបករណ៍េឡើងេលើរហូ តដល់
សំេឡងេ�ទិ៍ចុងេ្រ�យ។
រ ួច�្រតលប់មក “confidence click” (លឺសំេឡងេ�ទិ៍
ម� ងេរៀង�ល់៣ វ ��ទី) ។
េ�េពលេ�ះ “Soil Compensation”្រត�វ�នអនុ
វត� េ�យេ�គជ័យ។

ប��បក�លឧបករណ៍ែស� ងរក
េហើយេផ� �ង��ត់�
��ន�រេ�ទិ៍េកើតេឡើងេទេ�េពល��ស់ទីពីេលើដីេ�
េ�ក��ងវត� �នៃន
ចំ�យ្របតិបត� ិ�រធម� �។
សំេឡងេ�ទិ៍បន� យ sensitivity បន� ិចបន� �ចេហើយ
ព��មម� ងេទៀតរហូ តដល់តំបន់ែដល��នេ�ហៈ
�តុមិនបេង� ើតសំេឡងរ�ក់រអួ ល។
ឧបករណ៍េនះគឺេ្រត�មខ� �ន�េ្រសចេដើម្បី្របតិបត� ិ�រ
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4. ការេរៀបចំសំរាប់ការវាស់ស�ង់ GPR
១. ្របតិបត� ិ�ររបស់ ALIS ្រត�វ�នអនុវត� េ�យ២ជំ�ន៖ ១）�ររកេឃើញវត��ែដលកប់ក��ងដីេ�យ
MD និង ២）�រេមើលេឃើញវត��េ�យ GPR ។
២. េ្របើឧបករណ៍sensor MD េដើម្បីរកេ�ហៈ�តុេ�ក��ងដី។
៣. �ក់��កស��សំ�ល់តូចមួ យ ）វត��ែដលមិនែមន�េ�ហៈ�មួ យ （េលើទី�ំងែដល�នរក
េឃើញៃនេ�ហៈ�តុ។
៤. កំណត់តំបន់មួយែដល�ន�ង�េរ� (៥០-៨០) សង់ទីែម៉្រតគុណនឹង (៥០-៨០) សង់ទីែម៉្រតជុំ វ �ញ
ស��សំ�ល់។
៥. ទំហំៃនៃផ� េស� ន�ច្រត�វ�នកំណត់េ�យអ� កេ�ះមីន��ល់។
៦. កំណត់ទី�ំង “ទី�ំង�ប់េផ� ើម” េ��ងេ្រ�តំបន់េស� នេហើយ�ក់��ក��ស� ិច។
៧. អ� កេ�ះមីន�ចេ្រជើសេរ �សទី�ំង�ប់េផ� ើម� ំងែផ� ក�ង��ំឬែផ� ក�ងេឆ� ងៃនតំបន់េស� ន។

50cm

វត��ែដលរក
Detected
េឃើobject
ញេ�យ
byMD
MD

ទី�ំង�ប់េផ� ើម
ទី�ំងអ� កេ�ះមីនឈរ

50cm
តំបន់�វរក

ទី�ំងៃន“ទី�ំង�ប់េផ� ើម”

ទី�ំងៃនវត��ែដល
រកេឃើញេ�យ MD
ស��ទី�ំង�ប់េផ� ើម

ក�លឧបករណ៍ែស� ងរក ALIS េ�ក��ងទី�ំងដំបូង
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ស��ទី�ំង�ប់េផ� ើម

៥. ការចាប់យកទិន�ន័យ GPR

១. កំណត់ MD េឡើង វ �ញេ�យចុចប៊ូ តុង RESET (R)។
២. �ក់ក�លឧបករណ៍ែស� ងរកេ�ទី�ំងដំបូង។ កន��យៃនក�ល
ឧបករណ៍ែស� ងរកគួ រែត្រត�វ�ន�ក់េ�េលើស��សំ�ល់��ក��ស� ិច។
៣. ចុចប៊ូ តុង E េលើ Control Unit េដើម្បី�ប់េផ� ើមទទួ លយកទិន�ន័យ។
“CONNECTED” នឹង្រត�វ�នប�រេ��
�
“ACQUIRING” េ�េលើេអ្រកង់
របស់ Control Unit។
៤.
�ន់ក�លឧបករណ៍ែស� ងរករយៈេពល១ វ ��ទីមុនេពល�ប់េផ� ើម
��ស់ទី។
៥. ��ស់ទីក�លឧបករណ៍ែស� ងរកេ�េលើដីរក�ច��យ្របែហល២-៣សង់ទីែម៉្រត។
៦. រ�កិលក�លឧបករណ៍ែស� ងរកពីេឆ� ងេ���ំនិងពី��ំេ�េឆ� ង�មបេ�
� យែខ្សប��ត់្រសប��។
៧. ក�លឧបករណ៍ែស� ងរក្រត�វែតរក�ឱ្យែកង�និច�េ�នឹងែខ្សេស� ន។
៨. កុំបង� ិលឬេផ� �ងក�លឧបករណ៍ែស� ងរកេពលកំពុងេស� ន។ កុំេធ� ើចល��ម�ងធ� �។
៩. ព��ម��ស់ទីក��ងេល្ប�នេថរ។ ពីេឆ� ងេ���ំឬពីេឆ� ងេ���ំគួរែត�នេពលេវ�្របែហល១វ ��
ទី។ ��ប់សំេឡង MD េដើម្បីប��ក់�េល្ប�នេស� នេថរឬក៏អត់។
១០. ��ស់ទី�មបេ�
� យប��ត់្រសប��ចំនួន៦ ។
១១. ចំណុចក�
� លៃនក�លឧបករណ៍ែស� ងរកគួ រែត្រត�វ�នេស� នេ�ពី�ងេលើេ�លេ� ប៉ុែន� មិន
�ំ�ច់្រត�វែតេស� នឱ្យចំេ�លេ�េទ។
១២. ប��ប់ពីេស� ន្រសប្រ�ំមួយដងេ�ជិតេ�លេ� ក�លឧបករណ៍ែស� ងរក្រត�វយក្រតលប់េ�ទី
�ំង�ប់េផ� ើមដំបូងវ �ញ។
១៣. េធ� ើ�៉ង�កុំឱ្យគន� ងេស� ន�ន់��ឬ្រត� តេលើ��។
១៤. ្រតឡប់េ�ទី�ំងដំបូង។
១៥. េ�េពលក�លឧបករណ៍ែស� ងរក�នប�្ឈប់រ ួច�ល់ សូ មចុចប៊ូ តុង “E” េដើម្បីប�្ឈប់�រទទួ ល
ទិន�ន័យ។

គន� ងដ៏ល�ៃន�រេស� នរបស់ក�លឧបករណ៍�ប់ស��
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១៦. ទិន�ន័យនឹង្រត�វ�នេផ� រពីឧបករណ៏ sensor េ� Remote Control Unit។ “TRANSFERRING”នឹង
ប��ញេលើេអ្រកង់របស់ Control Unit។

១៧. ប��ប់ពីទិន�ន័យ្រត�វ�នេផ� រេ� Remote Control Unit �រវ ��គទិន�ន័យនឹង�ប់េផ� ើមេ�យ
ស� ័យ្របវត� ិ។
១៨. ្របសិនេបើ�រទទួ ល�នទិន�ន័យមិនេ�គជ័យ េ�ះ�រ “Error, Dataset too short” ឬ “Error,
Data corrupted” នឹង្រត�វ�នប��ញេ�េលើេអ្រកង់ Remote Control Unit។ ក��ងករណីេនះ ចុចប៊ូ
តុងថយេ្រ�យ (ស��្រតីេ�ណ) េ�ែផ� ក�ងេ្រ�មៃនេអ្រកង់េដើម្បី្រតលប់េ� Operation mode វ �
ញ។ ប��ប់មក�ប់េផ� ើមទទួ លទិន�ន័យម� ងេទៀត។
១៩. ក��ងករណីេ�ះ ចុចប៊ូ តុង្រតឡប់មកវ �ញេ�ែផ� ក�ងេ្រ�ម។ ប��ប់មក “Ready for
acquisition” នឹងប��ញម� ងេទៀត េហើយ�រ�ញទិន�ន័យប��ប់នឹង្រត�វ�ន�ប់េផ� ើម។

ចុចប៊ូ តុងេនះេដើម្បី្រតឡប់មកវ �ញ
9

២០.
េ�េពលអ� កេឃើញទិន�ន័យែដល�នដំេណើរ�រចប់រ ួច�ល់ សូ មសេង� តេមើលគុណ�ពៃន
ទិន�ន័យែដលទទួ ល�ន។ េ្របើែតទិន�ន័យ�ែដល�នគុណ�ពល� ស្រ�ប់�របក្រ�យប៉ុេ�
� ះ។
្របសិនេបើគុណ�ពទិន�ន័យមិនល� សូ មេធ� ើ�រ្របមូ លទិន�ន័យម� ងេទៀត។

ទិន�ន័យ�នគុណ�ពល�
គន� ងគឺ្រសប និង�នគ��តេស� ើៗ��
អ� ក�ចេមើលេឃើញរ ូប�ង្រ�ប់មីន�នច�ស់�ស់

ទិន�ន័យ�នគុណ�ពមិនល�
គន� ង្រត�វ�នខូ ច្រទង់្រ�យ�៉ង��ំង េហើយរ ូប�ព�នខូ ច
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៦. ការពន្យល់ពីទិន�ន័យ GPR
១. ទិន�ន័យ�ប់េផ� ើមេ�យស� ័យ្របវត� ប
ិ ��ប់ពីដំេណើរ�រ។
២. Progress bar នឹងប��ញពី��ន�ពដំេណើរ�រ។ ប��ប់ពីដំេណើរ�រ្រត�វ�នប�� ប់រ ូប�ពនឹង
្រត�វ�នប��ញេ�យស� ័យ្របវត� ិ។ េលខទិន�ន័យនឹង្រត�វ�នប��ញេ�ែផ� ក�ងេ្រ�មៃនរ ូប�ព។

ស��MD(ឧបករណ៍�វរកេ�ហៈ)

ជេ្រ�ៃនរ ូប�ព GPR

ស��GPR

េលខទិន�ន័យ

េអ្រកង់ALIS

េលខឯក� ALIS

៣. រ ូប�ព�ងេលើប��ញពីស�� MD េហើយរ ូប�ព�ងេ្រ�មប��ញពីស�� GPR។
៤. ែខ្សពណ៌េ��េ�ក��ងស�� GPR ប��ញគន� ងរបស់ក�លឧបករណ៍ែស� ងរក។ េ�េពលែដលគន� ង
ខូ ច្រទង់្រ�យ (ែខ្សគន� ង្របសព� ���េដើម) ្រត�វលុបទិន�ន័យ�ស់េ�លេហើយ�ប់េផ� ើមទទួ លយក
ទិន�ន័យ�រ�ថ� ី។
៥. ស�� GPR ប��ញរ ូប�ពេ�ក��ង្រស�ប់ជេ្រ��េ្រចើន។ (សូ មេមើលទំព័រ Appendix A.៥.
េដើម្បីយល់ពីរច�សម� ័ន�រ ូប�ពរបស់ GPR)
៦. រ ូប�ព GPR ែតមួ យ្រស�ប់ប៉ុេ�
� ះែដល�នប��ញេ�េលើេអ្រកង់។ ប៉ុែន� េ�េពលែដលអូ ស
េលើរ ូប�ព GPR ទី�ំង (ជេ្រ�) ៃនរ ូប�ពនឹង្រត�វ�ន��ស់ប�រ� េហើយេយើង�ចេមើលេឃើញរ ូប�ព
េ�្រស�ប់េផ្សងៗេទៀត។
៧. ទី�ំង (ជេ្រ�) ៃនរ ូប�ព្រត�វ�នចង��លប��ញេ�ែផ� ក�ងេលើេអ្រកង់ៃនរ ូប�ព GPR។
៨. រ�កិលស��បូ កេ�េលើចំណុចក�
� លៃនស��្រកហមនិងេខៀវេ�ក��ងរ ូប�ព MD។ �គឺ�ទី�ំង
ៃនេ�ហៈ�តុ េហើយស��បូ កេ�ះនឹងប��ញេ�ទី�ំងដូ ច��េ�េលើ GPR។
៩. អូ សរ ូប�ព GPR ចុះេ្រ�មេដើម្បីពិនិត្យេមើលស��េ�ទី�ំង (ជេ្រ�) េ្រ��ងេនះ។
១០. េ�េពលកំពុងអូ សរ ូប�ព GPR ចុះេ្រ�ម ្របសិនេបើេឃើញរ ូប�ពៃនរង� ង់ពណ៌្រកហមនិងេខៀវ
តូ ចៗេលចេឡើង�ប់��ឬក៏��ស់��េ�កែន� ងែតមួ យ
េ�ះេយើង�ចសន� ិ��ន�ន���ច�
្រ�ប់មីន។
១១. េ�ះបី�រ ូប�ពពណ៌្រកហមឬេខៀវេលចេឡើងម� ងេហើយក៏េ�យ ក៏ប៉ុែន� ពណ៌� ំងេ�ះមិន�ន
េលចេចញ�ថ� ីម�ងេទៀតេ�េពលែដលអូ សេលើរ ូប�ព GPR េ�ះ�្របែហលមិនែមន�រ ូប�តុែដល
្រត�វ�នកប់ក��ងដីេ�ះេទ។ ែត��ច�តំណៃនដីែដលេកើតេឡើងពីសំេណើម។

ការបក្រសាយរូបភាព GPR

១. អូ សរ ូប�ព GPR ចុះេ្រ�មេដើម្បីប�រទី
� �ំងជេ្រ�។
២. អូ សរ ូប�ព GPR ចុះេ្រ�ម។ ្របសិនេបើពណ៌េខៀវ - ្រកហម - េខៀវ��ស់��េ�ះ��្រ�ប់មីន។
11

d=0.0cm
រ ូប�ពដំបូង

d=6.5cm

d=9.7cm

រ�កិលស��បូ កេ�េលើចំណុចក�
� លៃនស��្រកហមនិងេខៀវេ�ក��ង
រ ូប�ព MD ប��ប់មកស��បូ កេ�ះនឹងប��ញេ�េលើ GPR ផងែដរ

d=13.3cm

d=16.2cm
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d=20.2cm

៧. រេបៀបរក្សោទុកនិងដឹកជ���ន ALIS
១. ប��ប់ពីេ្របើ្រ�ស់ សូ មបិទកុង�ក់�មពលេដើម្បីបិទ� ំងឧបករណ៏�ប់ស�� ALIS និង
Remote Control Unit។
២. ចូ រកុំទុក Remote Control �ទំរង់ Saver mode។
៣. Remote Control Unit មិន�ចេ្របើ�ទូ រស័ព� រ �ក៏��ប់អុីនធឺេណត�នេទ។
៤. ្រត�វរក�ទុកេ�ក��ង្របអប់ផ��ក។
៥. ដងៃន Remote Control Unit មិន�ំ�ច់ដកេចញពី sensor ALIS េទ។
៦. ស្រ�ប់្របតិបត� ិ�រ្រប�ំៃថ� មិន�ំ�ច់ដកថ� េចញក៏�ន។
៧. ្រត�វេ�ះថ� េចញេ�េពលែដលមិន�ន�រេ្របើ្រ�ស់ក��ងរយៈេពលយូរ។

Canvas bag

Battery Charger for
Remote Control Unit

Remote Control Unit
and Holder
Battery Charger
Earphone

Detector
Spare Battery
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Appendix

A.១ ការដំំេណើរការទិន�ន័យែដលបានរក្សោទុកេឡើងវ�ញ
១. �ល់ទិន�ន័យែដលទទួ ល�ន្រត�វរក�ទុកេ�ក��ង Remote Control Unit។ ទិន�ន័យ�មួ យ�ច
ដំេឡើងនិងដំេណើរ�រេឡើង វ �ញ។
២. អ� ក�ចេ្របើមុខ�រេនះេដើម្បីពិនិត្យេមើលរ ូប�ព GPR ែដល�្រស័យនឹង�៉��ែម៉្រតដំេណើរ�រ
េផ្សងៗេទៀត�ន។
៣. �ញេ��ង��ំេដើម្បីប��ញមុខ�រ “ Load”។
៤. ប�� ីទិន�ន័យនឹងេលចេចញមក។

៥. េ្រជើសេរ �សេលខទិន�ន័យប��ប់មកចុច “ Load”។
៦. ទិន�ន័យនឹង្រត�វ�នដំេណើរ�រេឡើង វ �ញ េហើយប��ញេចញ។
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A.២ ការៃលត្រម�វរូបភាព GPR
១. សំេណើមរបស់ដី�នឥទ� ិពលេ�េលើគុណ�ពៃនរ ូប�ព GPR។
២. សំេណើមដី េល្ប�នៃនរលកេអឡិច្រត��៉េញ៉ទិចេ�ក��ងដីនិងតៃម� របស់ Epsilon ៃនដី�នទំ�ក់
ទំនង��។
៣. េយើង�ចបេង� ើនគុណ�ពរ ូប�ព GPR �មរយៈ�រេ្រជើសេរ �សតៃម� Epsilon �ន្រតឹម្រត�វ។
៤. េយើង�ច��ស់ប�រតៃម�
�
Epsilon េ�យ�ញ menu ALIS ចុះេ្រ�ម។
៥. េយើង�ចកំណត់ទី�ំងរបស់វត���ន្រតឹម្រត�វ �មរយៈ�របេង� ើន្របសិទ�ិ�ពរ ូប�ពរបស់ GPR
េ�យកំណត់តៃម� Epsilon េ�យ�ន្រតឹម្រត�វ។
៦. �រ��ស់ប�រតៃម�
�
Epsilon មិន�នេធ� ើេ�យ�ន�រ��ស់ប�រទិ
� ន�ន័យេដើមេឡើយ។
៧. តៃម� ធម� �របស់ Epsilon �ច្រត�វ�នកំណត់ដូច�ងេ្រ�ម៖
១.០:
៥.០:
៩.០:
១៥.០:
២០.០:

ខ្យល់
ដីស�ត
� ��ំង
ដីស�ត
�
ដីេសើមល� ម
ដីេសើម

៨. ប��ប់ពីកំណត់តៃម� ថ�រី បស់ Epsilon ចុច “ Reprocess” េដើម្បីទទួ ល�នរ ូប�ពថ� ី។
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A.៣ ការភា�ប់ WiFi
១. ALIS និង Remote Control Unit ្រត�វ�ន��ប់��េ�យ WiFi។ (មិន�ំ�ច់��ប់អុីនធឺណិតេទ)
២. �រ��ប់េ�យ WiFi នឹង្រត�វ�នបេង� ើតេ�យស� ័យ្របវត� ប
ិ ��ប់ពី ALIS និង Remote Control
Unit ្រត�វ�នេបើកដំេណើរ�រ។
៣. �រ��ប់្របព័ន� WiFi �ំ�ច់េធ� េើ ឡើង វ �ញ េ�េពលែដល�ន�រប��ញ� "Disconnected"។
៤. ពិនិត្យ� WiFi កំពុងដំេណើរ�រេលើ Remote Control Unit ឬក៏េបើក WiFi ែដល�នកំណត់េលើ
្របព័ន�្របតិបត� ិ�ររបស់ Android។
៥. េ�ះបី��រ��ប់ WiFi រ�ង Remote Control Unit និងឧបករណ៍�ប់ស�� ALIS ្រត�វ�ន
បេង� ើតេឡើងក៏េ�យ េពលខ� ះកម� វ �ធី ALIS មិន�នប��ញ� “Connected” េ�ះេទ។ ក��ងករណីេនះ
ផងែដរ្រត�វេបើក “Alis Gateway”

។

A.៤ ការ្រគប់្រគង WiFi េ�េលើ Android
១. េនះ�ច្រត�វ�នេធ� ើេ�យ setting-WiFi េ�េលើ Remote Control Unit។

២. េបើក Remote Control Unit េហើយប៉ះ��ង
ំ �ងេលើេដើម្បី�ញ�ចុះេ្រ�មឬចុច "Setting"។

16

១. ប��ក់� ALIS ្រត�វ�ន��ប់
២. មិន�នអុិនធឺរែណតគឺ�លក� ខណ�ធម� �
៣. កុំ��ប់អុីនធឺណិត

៣. �ញ�ចុះម� ងេទៀត

៤. ពិនិត្យ��ន�ព��ប់ WiFi េ�េលើ setting-WiFi របស់ Remote Control Unit។
៥. ្របសិនេបើ�រត��ប់មិន�នេកើតេឡើង វ �ញេទ សូ មេធ� ើ�របិទនិងេបើក� ំងឧបករណ៍�ប់ស��
ALIS និង Remote Control Unit។
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A.៥ រូបភាព GPR

រច�សម� ័ន�3Dរបស់រ ូប�ព GPR
(មិន្រត�វ�នប��ញេ�េលើេអ្រកង់)
េ�េពលអូ សេលើ GPR រ ូប�ពែដលស� ិតេ�ជេ្រ�ខុសៗ��នឹងប��ញម� ងមួ យៗេ�េលើេអ្រកង់ ។

អក្សរកាត់
ALIS

Advanced Landmine Imaging System
Dual Sensor ឧបករណ៏ស្រ�ប់�រ�វរកមីនក��ងដីែដល�នរ ួមប��ល
� MD និង GPR
GPR
Ground Penetrating Radar ឧបករណ៏ែដលប��ន
� រលកេអឡិច្រត��៉េញទិកេ�ក��ង
ដីនិង�ប់វត��ែដលកប់ក��ងដី�មរយៈរលកស��ែដល�ល្រតឡប់ វ �ញ។
MD

Metal Detector, or Electromagnetic Induction (EMI) sensor. ែដន�៉េញទិកែដល
�នេ្របកង់�បប�
� លមកពីេ�ហៈ�តុ្រត�វ�នរកេឃើញ។

Processing

�ដំេណើរ�រស��ែដល ALIS អនុវត� េលើ Remote Control ែដលបេង� ើតរ ូប�ព GPR
េឡើង វ �ញពីទិន�ន័យ��ល់របស់ GPR។

WiFi

ស� ង់�រ protocol ៃន�រត��ប់ឥតែខ្ស
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