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Prvým krokom po vyleptaní a navŕtaní DPS1 a DPS2 je potrebné DPS zmontovať do základnej
zostavy. Osadiť a prispájkovať prepojovací konektor. 

                                      ZOSTAVENIE A OŽIVOVANIE DPS1.

Ďalším krokom bude postupné osadzovanie a oživovanie DPS1. Pre začiatok prepojky pätice a
všetky trimre. K DPS1 je prispájkovaný len konektor pre L1 a L2 všetky ostatné periférne
pripojenia sú riešené pomocou kontaktnej lišty. Uľahčí to jednoduchšiu montáž či demontáž.
Pred samotným oživovaním jednotlivých častí je potrebné dôsledne očistiť plošné spoje od zbytkov
kolofónie.

ZDROJ 12,3V: Pri osadzovaní zdroja je vhodné diody D1 a D2 osadiť zospodu a vybrať tak, aby
bolo výstupné stabilizované napätie 12,3V. Tranzistor T1 treba vložiť do vhodných pinov. Na
svorky pre batériu pripojiť laboratórny zdroj pozvoľne zvyšovať napätie až na 20V a pritom
sledovať napätie a prúd na výstupe stabilizovaného zdroja (12,3V asi 25mA).
Ak je všetko v poriadku treba merať aj napätie na výstupe IO1A=6,15V. Na laboratórnom zdroji je
vhodné nastaviť el. pojistku na 100mA a pri oživovaní ďalších častí vždy napätie zvyšovať
pozvoľne. 

G-LUPA: Po osadení trimre do strednej polohy LED pripojiť na piny. Invertujúci vstup IO2A cez
R5 spojiť so stredným napätím 6,15V. Trimrom R12-linearita treba zvoliť polohu kedy LED
nesvietia. Teraz pripojiť externe odpor M22 priamo k invertujúcemu vstupu IO2A, druhý koniec
dotknúť na plus svieti LED+ a potom na mínus svieti LED-.



ZOSILOVAČ+AUTOLADENIE+FILTER: Pri osadzovaní treba dať len pozor pri spájkovaní FET
tranzistorov aby sa neprehriali. Konektorom na spodu DPS pripjiť S2/A pre prvý test AUTO-BOD.
V režime BOD je reakcia vyrovnania zmien predĺžená len do takej miery aby bolo možné presnejšie
zamerať polohu detekovaného kovu. To znamená že autoladenie pracuje v oboch polohách S2 no v
polohe BOD je citlivosť zvýšená asi o 15%. Umožňuje to túto funkciu používať nepretržite.
TEST. S2 rozpojený, krátko sa dotknúť  prstom v oblasti C3, dôjde ku rýchlej reakcii LED G-lupy.
S2 spojený, to isté zopakovať, dôjde ku pomalšej reakcii. Kondenzátor C4 v rozsahu 10n až 15n. 

PRIJÍMAČ+OSCILÁTOR+OBVODY FÁZE: Ostatné obvody osadiť a prístroj zapnúť bez cievok
L1 a L2. G-lupa by mala byť v rovnováhe teda zhasnutá. Mala by reagovať len na dotyk prstom v
mieste označenom ako TEST. Na výstupe IO4B bude potom napätie 6,15V.

Hodnoty súčiastok sú zrejmé s priložených schém a predlôh DPS. Odpory treba použiť s
toleranciou 0,5 až 1%. Kondenzátory MKT  RM5mm. Odporové trimre majú priemer 6,6mm.

Týmto je základná doska  DPS1 predbežne oživená a predladená.



                                                   ZOSTAVENIE CIEVOK

Ďalším krokom bude navinutie a zostavenie cievok. Pre začiatok stačí cievky provizórne upevniť na
kartónovú podložku.Pripojovací kábel spojiť s konektorom a druhý koniec k cievkam pomocou
kúska DPS so štyrmi pripojovacími miestami pre cievky.

OPRAVA: C16=C10     C17=C8 v obvode fáze.





Použitý materiál balza sila 2,5mm a hranol 10x20mm. Lepidlo Duvilax a EPOXY 1200.
Pred nanesením epoxy náteru všetky hrany a prechody obrúsiť do hladka.





                                             PRVÉ LADENIE S L1 A L2

Na DPS1 teraz pripojiť všetky periférne prvky, spínače, potenciometer ZEM a konektor od L1, L2. 
Prípravok pre dolaďovanie zbitkového napätia pripojiť na Pin6 IO1. Ak sa pripojí do MB1 potom  
S1 na 100%. Pripojiť tiež zostavený kondenzátor C1, ktorý sa možno podľa potreby bude
dolaďovať.  LED diody G-lupy si treba správne označiť plus a mínus. 

Zapnúť prístroj a pohybom cievok nastaviť zbitkové napätie 1Vst. Na IO1  Pin6 nastaviť symetriu
trimrom R8 na 6,15V ss. V režime ZEM teraz prejsť ponad cievku kúskom medeného plechu
0,05x2x2cm. Ak je odozva kladná cievky sú zapojené správne. Prepnúť do režimu ROZLÍŠENIE,
meď kladná odozva železo záporná odozva. Trimrami na DPS ZEM a ROZLÍŠENIE je možné
prístroj naladiť do rozsahu. Správnosť funkcie v režime ZEM je možné otestovať tehlou.
Pri dolaďovaní je výhodnejšie použiť osciloskop a tak presnejšie doladiť napätie na MB1 a
symetriu na MB2, kedy je možné vidieť priebehy za vzorkovacím stupňom.
Takto naladenú DPS1 je možné pomocou predĺžených vodičov pripojiť k DPS2.



                                                     OSADENIE A OŽIVENIE DPS2

DPS2 postupne celú osadiť, odpor R5 pripojiť zospodu DPS. Pripojiť všetky ovládače a sluchátka.
Trimre do strednej polohy. JP1 a JP2 nespájať. JP3 spojiť, JP4 poloha sluchátka. S2 nespájať. R7
TÓN nastaviť do strednej polohy a  tiež hlasitosť. Podľa obrázku spojiť DPS1 s DPS2.  Zapnút
prístroj a potenciometrom R7 hľadať prahovú hodnotu  a v slúchadlách sledovať odozvu, ktorá by
mala byť okolo strednej polohy R7 slabá s možnosťou zmeny pri pootáčaní R7. Pre dosiahnutie
tohoto kroku je možné vhodne upraviť hodnotu R5 či R6.
Nastavenie (modrá LED) prahovej hodnoty komparátora IO1B trimrom R38 v súčinnosti  s R7
TÓN o päť stupňov doprava od prahovej hodnoty akustiky. Ak je to potrebné treba upraviť R37.
Pripojovacie miesto S2 na DPS2 je nespojené, to znamená, že všetky doplnkové funkcie ak sú
jednotlivo aktivovaná môžu pracovať. 
JP1-aktivácia funkcie dvojtónu (spojené-1 rozpojené-0).
JP2-aktivácia zvýraznenej akustiky pre EMM 50R (reproduktor)
Tieto funkcie je možné jednotlivo ovládať aj troj polohovým prepínačom S4.
Ak sa pripojovacie miesto S2 na DPS2 spojí potom budú všetky doplnkové funkcie zablokované, v
slúchadlách bude znieť len čistý tón, ktorého farbu je možné doladiť trimrom R17. 

Po naladení  treba obe DPS spojiť priamo a všetky nastavenia skontrolovať. Po otestovaní s
rôznymi kovmi v režime ZEM a ROZLÍŠENIE je možné pristúpiť k samotnej montáži prístroja.



                               MONTÁŽ JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ PRÍSTROJA.

Krabica pre detektor bola použitá Z66 (78x132x65) pre batérie rozmer 41x80x120. Po navŕtaní a
olepení Al fóliou je možné pristúpiť k samotnej montáži.



                         Základná DPS1 spojená s AM vyhodnocovacím obvodom DPS2.



                                                            Zostavený prístroj AM-FM.



                                     Panelové štítky pre rôzne verzie prístrojov.















                PRÍLOHA
K detektoru je možné pripojiť aj cievky typu DD s rovnakou  výslednou citlivosťou. 

OPRAVA:  C16=C10    C17=C8



Prístroj je koncipovaný ako dvojčinný čo umožňuje ostrejšiu odozvu na okraji dosahu a tým aj
väčšiu citlivosť. Ak by sa nepodarilo udržať stabilitu prístroja v rozumnom limite je možné IO2
neosadiť a tak dosiahnuť väčšiu stabilitu no na úkor citlivosti, ktorá sa môže zmenšiť asi o 8%.
Vstupný obvod sa tak zmení na jednočinný.

                  Osciloskopické priebehy signálov v MB2 dvojčinná a jednočinná verzia.
                                                            Cievky eliptické.

Na obrázku 4 je vidno nesprávne nastavenú symetriu v MB2 trimrom R8.



K základnej doske DPS1 je možné pripojiť aj iné typy vyhodnocovacích obvodov čo umožní
zrealizovať vlastnú predstavu  tohoto obvodového riešenia. Jedným príkladom je obvod FM kde pri
detekcii dochádza  ku zmene kmitočtu v sluchátkach od 1Hz do 200Hz.podľa vybudenia cievok. 

                                    Príklad návrhu vyhodnocovacieho obvodu FM.

                                     Testovanie FM vyhodnocovacieho obvodu.



Spojením obvodu AM a FM vznikne zaujímavý vyhodnocovací obvod AM-FM kedy je možné
podľa  aktuálnych podmienok zvoliť vhodný pracovný režim.

                                         Jedno z možných riešení obvodu AM-FM.



                        AM vyhodnocovací obvod bez prídavných funkcií.



Vstupný obvod je možná zjednodušiť. V tomto zapojení nieje potrebný prvok pre nastavenie
symetrie. Obvod je ochudobnený o riadenie citlivosti v predvolených režimoch ale ak uvážime, že
režim ROZLÍĚNIE je len doplnkový tak je to tiež dobrá voľba.
V tejto úprave je potrebné zmeniť kondenzátor vo fázovom obvode C10 na 1n2. 

                        Krátky návod k uvedeniu hţadaŢa TRIBEX-ASS do prevádzky.

1. Zmontujte jednotlivé časti prístroja.
2. Pripojte hľadaciu cievku konektorom, maticu nie je potrebné doťahovať.
3. Všetky prepínače do strednej polohy, prepínač DF-0. Potenciometre do strednej polohy.

Sluchátka pripojiť a zapnúť prístroj. Zaznie tón a stíchne. Ovládacím prvkom TÓN nastavte
prahovú hodnotu-slabý tón v sluchátkach.

4. Teraz pomocou G-LUPY a tónu treba ovládacím prvkom ZEM eliminovať vplyv zeme tak,
že miernym pohupovaním vo zvislom smere cievkou a pootáčaním potenciometra ZEM v
jednom či druhom smere vyrušíme reakciu tónu a G-LUPY. Treba pritom dbať aby pod
cievkou nebol kovový predmet.

5.  Teraz je možné započať hľadanie. Postupne podľa skúseností a charakteru terénu je možné
zapínať doplnkové funkcie. Modrá LED je tiež ovládaná prvkom TÓN. Túto funkciu je
možné použiť bez pripojených slúchadiel je takmer rovnako citlivá. 

Prístroj je možné trvale používať v režime BOD pričom sa citlivosť zvýši asi o10% až 15%.
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