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  : مقدمه 

  
راهها  نيو مناسبتر نيكم خطرتر افتنيدر  يتوانمند ست،ين دهيپوش يبر كس عتيدر طب يابيجهت  تياهم
مناطق بكر و ناشناخته بدون هراس از گم كردن راه، صعود قلل  شيمايامكان پ ده،يبه ثبت رس شتريكه پ

 شرفتهياست كه ابزار و لوازم پ ييبتهااز موه "تماما... و  يمحل يبه حضور راهنماها ازيدور دست بدون ن
شاخه  نياوصاف ورود ا نيبا ا. ما نهاده ارياس در اخت يپ يج يجهان ابي تيو در راس آنها موقع يناوبر

  . باشد يدور از ذهن نم يمائيو كوهپ يكوهنورد يبه عرصه آموزشها
جستجو و  ژهيخود بو يها رشاخهيكمك به ز كرديبا رو يكارگروه كوهنورد ديامر موجب گرد نيهم

و  ينقشه خوان يساختار دوره مقدمات جاديرو ابتدا با ا نياز ا. ديبرآ ياتيشاخه ح نيا اءينجات در صدد اح
 يهيبد. ميا برآمدهفنون  نيبا ا يياس بدنبال گسترش آشنا يپ يآموزش كار با ج نكيكارباقطب نما و ا

آن به  تيعوامل موفق نياز مهمتر يهنوردكو تهيبخش در كم نياست حضور كادر عالقمند و جوان ا
  . ديآ يشمار م

به مناطق بكر و  انيمايآموزشها ضمن كمك به ورود كوهنوردان و كوهپ نيآنكه استقبال از ا ديام
  . فرام سازد زيمان را ن يناگوار در عرصه ورزش يناشناخته موجب كاهش حوادث و رخدادها

   
                  ينوردكارگروه كوه                         

  و پژوهش قيبخش تحق                            
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  1فصل 
  ، تئوري و GPSتاريخچه پيدايش 

  نحوه عملكرد آن 
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 GPSتاريخچه و علت پيدايش  1.1

 !! ...نمود؟ GPSچرا وزرات دفاع امريكا اقدام به ايجاد سيستم 

گيري تأسيسات موشـكي جمـاهير سوسياليسـتي    هدف درروزهاي انتهائي مسابقه تسليحاتي، توانائي

شوروي درخاك شوروي ودرسكوهاي موشكها، كه بتواندبادقتي بسيارزيادي انجام شـوداين امكـان را   

 . دادتا تعادل قدرت رادراين مسابقه تسليحاتي، بسودخودرقم بزنندبه نيروهاي امريكائي مي

محل اسـتقراردقيق سـايت موشـكي خـودي      گيري تأسيسات موشكي دشمن، الزم بود تابراي هدف

اين عمل براي سايتهاي موشكي مستقردرخشـكي كاردشـواري نبـود، امـااگر     . دقيقاَ قابل تايين باشد

قراربود كه چنين حمله موشكي ازدريا و يا ازطريق زيردريائي ازاعماق دريـا انجـام شـود، ايـن امربـا      

قيق سايت موشكي خودي نسبت به هرنقطـه  ازاين رو تعيين وحفظ موقعيت د. شداشكال مواجه مي

 GPS(Global Positioningدرروي كره زمين منجربه ايجاد سيسـتم تعيـين موقعيـت جهـاني    

System) گرديد. 

دردوران جنگ سرد و پـس از  . تربودبشرهرروزبه دنبال پيدا كردن راه جديدي جهت ناوبري مطمئن

آمريكاييهااحساس خطـر كردنـدو بـا دليـل      1941دسامبر7در Pearl harborحمله غافلگيرانه به 

 .نمودند GPSنگراني ازآغاز جنگ ناگهاني و ازدست دادن مستعمراتشان شروع به طراحي 
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وزير دفاع وقت اياالت متحده خطاب به پژوهشگران جوان گفت ماچرا نبايد يـك   1972درسال 

-به اين ترتيـب، پيشـرفته  . ي رادراختيارداشته باشيمسيستم موقعيت ياب دقيق هواپيماي نظام

متولد شد كـه درراسـتاي تعيـين مكـان      GPSترين وجديدترين سيستم ناوبري جهاني، يعني 

 . وزمان جغرافيايي در بسترهوانوردي به سرعت فراگيرشد

GPSبه مرور زمـان  . هاي اوليه بسيارپيچيده بودند و كارباآنهابسيار سخت بودGPS   هـا بسـيار

تر شدندولي اين دستگاه فقط در اختيار وزارت دفاع آمريكا بودوهيچ سازماني ديگر قادر پيشرفته

اي درروسيه يـه خـاطر نـاوبري    كره 007پس از سقوط هواپيماي . به استفاده از تكنولوژي نبود

 .براي عموم آزاداستGPSاشتباه، ريگان اعالم كرد كه استفاده از 

  
فقـط يـك    1978يعنـي در سـال   . به ظهوراينترنت خيلي شبيه بـود  GPSجالب است بدانيم تولد 

فرونـد رشـيده    24فروند رسيد كه امروزه اين تعـداد بـه    12ماهواره به فضا پرتاب شد و به مرور به 

 .است

-بينراكه براي مقاصد نظامي طرح شده بود در سطح  GPSدولت آمريكا استفاده از  1980درسال 

المللي و فراگير بالمانع اعالم كردكـه امـروزه بااسـتفاده ازچهارمـاهواره درپـرواز، اطالعـات دريـافتي        

اولـين مـاهواره   . آيـد آناليزشده و روي مونيتور وكابين خلبان به صورت ديجيتالي بـه نمـايش درمـي   

GPS ماهواره اول كه 10. پرتاب شد 1978در سالBlock I     عه ايـن  نام داشـتند بـه منظـور توسـ

-مـاهواره  23، 1993تـا  1989ازسال . فرستاده شدند (developmental satellites)تكنولوژي 
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پرتاب بيست و چهـارمين  . پرتاب شدند Block IIبه نام (production satellites)هاي توليدي 

شـود كـه فقـط    تصـورمي  GPSبه علت نوپا بودن . اين سيستم راتكميل كرد 1994ماهواره درسال 

برداري، توزيع برق، تلفن، مخابرات، مـديريت  پيمايي كاربرد دارد در صورتي كه امروزه در نقشهدرهوا

دريايي واخيراَ زميني نقـش  هاي هوايي ـ  تر از همه در ناوگانشهري، درياها، اكتشفات نف وگاز، مهم

از تـوان درصـف اسـتفاده كننـدگان     شگفت آنكه امـروزه اشـخاص معمـولي راهـم مـي     . موثري دارد

GPSمشاهده كرد . 

  

  GPSاجزاءسه گانه يك سيستم   1.2
  .داراي سه بخش استGPSيك سيستم 

   Space Segmentبخش فضايي -1

   Control segmentبخش كنترل -2

   User sementبخش كاربردي -3

  

  بخش فضايي  1.2.1
  ماهواره چيست ؟   1.2.1.1

حال اين شي مي تواند بسيار بزرگ باشد  .ماهواره شي يا جسمي است كه حول مدار خاصي مي چرخد 

يا اينكه مي تواند كوچك باشد مانند صدها ماهواره اي كه ) مانند ماه ( 

  . بشر به فضا فرستاده است 
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  : اجزاي ماهواره

  . يك ماهواره ساخته شده توسط بشر مطابق با شكل زير مي باشد اجزاي 

  

  
به ماهواره اين امكان را مي دهد كه با ايستگاههاي راديويي آنتن ارتباطي و فرستنده و گيرنده راديويي 

  . در زمين ارتباط برقرار كند 

تعداد زيادي از . برخي از ماهواره ها براي تصحيح مسير خود از سوختهاي فسيلي استفاده مي كنند 

  . انرژي خورشيد و تعداد كمي نيز از سوخت اتمي استفاده مي كنند 
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  واره در مدار خود باقي مي ماند ؟ چگونه يك ماه  1.2.1.2
  : يك ماهواره به دو دليل زير در مدار خود باقي مي ماند 

  . سرعتي كه ماهواره در خط مستقيم حركت مي كند .  1

  نيروي جاذبه بين زمين و ماهواره .  2

ادي در حالت ع. براي فهم اين موضوع مي توانيد توپي را به يك نخ متصل كرده و آن را بچرخانيد 

توپ به صورت دايره اي مي چرخد ولي اگر نخ پاره شود توپ در مسير مستقيم حركت خواهد كرد 

ماهواره با سرعت متناسب  در خط مستقيم حركت مي . در اينجا نخ همان نقش جاذبه زمين را دارد .

  . خود باقي بماند كند ولي گرانش زمين باعث مي شود كه ماهواره در مدار 

  

  

  

  

  مدارهاي ماهواره   1.2.1.3
  :ماهواره هاي ساخته شده توسط بشر مي توانند در يكي از دو مدار زير به چرخش در آيند 

  geostationary (2) و مدارهاي  (1)مدارهاي قطبي 

يك مدار قطبي ممكن . يك ماهواره در مدار قطبي بر فراز قطب شمال و جنوب حركت خواهد كرد 

يك ماهواره در يك مدار . هزاران كيلومتر از زمين فاصله داشته باشد است از صدها كيلومتر تا صدها 

بار دور كره زمين بچرخد در حاليكه ماهواره هاي در  14نزديك به زمين ممكن است در شبانه روز 

  . مدارهاي دورتر ، تعداد كمتري در طول شبانه روز به دور زمين مي چرخند 
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ساعت يكبار دور كره زمين مي  24هر   Geostationaryاما ماهواره هاي موجود در يك مدار 

ماهواره . اين در واقع همان زماني است كه زمين نياز دارد تا يكبار به دور محور خود بچرخد . چرخند 

يعني در واقع در اين چرخش فقط ( به سمت شرق و بر فراز خط استوا به دور كره زمين مي چرخد 

در واقع ماهواره هاي ) . ند و عرض جغرافيايي آن ثابت مي ماند طول جغرافيايي ماهواره تغيير مي ك

براي اينكه . موجود در اين محور طوري رفتار مي كنند كه هميشه نسبت به كره زمين ثابت هستند 

در اين فاصله ، . مايلي باالي كره زمين باشند  22,237چنين اتفاقي بيفتد اين ماهواره ها بايد در فاصله 

يا درپاي   Footprintبه اين سطح تحت پوشش ماهواره . واند نيمي از كره زمين را ببيند ماهواره مي ت

. مثال اين نوع ماهواره ها ، ماهواره هاي گيرنده هاي ديجيتال خانگي مي باشند . ماهواره نيز مي گويند 

انال را به صورت در واقع اين تنها دليل آن است كه شما با يكبار تنظيم ديش ماهواره خود مي توانيد ك

  . مناسب دريافت كنيد و ديگر نياز به تنظيم مجدد آن نداريد 

  

  انواع ماهواره ها   1.2.1.4
 Communication Satellite: ماهواره هاي ارتباطي  

از اين ماهواره ها به وفور در ارتباطات . اين ماهواره ها نقش بسيار موثري در زندگي انسانها دارند 

... يزيوني و خطوط تلفن و راديويي و تلو

  . استفاده مي شود 
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 :  Navigation Satelliteماهواره هاي ناوبري  

من كجا هستم ؟ به كجا مي خواهم بروم ؟ از چه مسيري حركت كنم ؟ اينها سواالتي هستند كه 

و با توجه  1950ماهواره هاي ناوبري از سال . ماهواره هاي ناوبري به خاطر آنها به فضا پرتاب شده اند 

به نياز كشتيها براي پيدا كردن مسير خود در اقيانوسها بوجود 

بحث اصلي ما در اين كتاب نيز همين ماهواره ها و . آمده اند 

اين . شما با آنها مي باشد  GPSنحوه ارتباط دستگاه گيرنده 

ماهواره ها نقش عمده اي در پيشرفت ناوبري در جهان و 

هات ناوبري و انجام كارهاي دقيق جلوگيري از بروز اشتبا

  . مهندسي داشته اند 

  

  

  Weather Satelliteماهواره هاي هواشناسي 

ماهواره هاي هواشناسي چشمان ما در آسمان مي باشند كه به ما در پيش بيني وضعيت آب و هوا 

  . سال است كه به خدمت بشريت در آمده اند  30اين ماهواره ها بيشتر از . كمك مي كنند 

  . مجموعه هاي ماهواره هاي ديگري نيز وجود دارند كه بنا به كاربردهاي خاص بوجود آمده اند 

  

  و قطبي   Geostationaryتفاوت بين مدارهاي   1.2.1.5
نيز گفته  GEOكه به ماهواره هايي كه در آن در حال حركتند به اختصار   Geostationaryمدار 

  . درجه يا خط استوا مي باشد  0 مي شود مداري است كه منطبق بر مدار
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اين مدار براي تشخيص موقعيت استفاده كرد آن است كه اين مدار سطح اما دليل آنكه نمي توان از 

كره زمين را به صورت كامل پوشش نمي دهد و افرادي كه در نزديكي قطب شمال و يا نزديكي قطب 

  . جنوب مي باشند در تشخيص موقعيت دقيق ، مشكل خواهند داشت 

خواهيم ببينيم كه يك دستگاه گيرنده بر روي  حال كه با مفاهيم اوليه مربوط به ماهواره آشنا شديم مي

  . زمين چگونه مي تواند موقعيت خود را با استفاده از اين ماهواره ها شناسايي كند 

  

در ابتدا الزم به ذكر است كه خدمات اين مجموعه در هرشرايط آب و هوايي درهر نقطه 

ان اين سيستم، هيچ پديدآورندگ. روز در دسترس استازكره زمين در تمام ساعت شبانه

  . واستفاده ازآن رايگان است اندحق اشتراكي براي كاربران در نظر نگرفته

 GPSماهواره هاي   1.2.1.6

و اطالعاتي  گردندباربه دورزمين مي 2 هاي اين سيستم، درمداراتي دقيق هرروز ماهواره

كرده و باانجام دريافت  اين اطالعات را GPSهاي گيرنده.كنندرا به زمين مخابره مي

در واقع گيرنده . كنندمحاسبات هندسي، محل دقيق گيرنده رانسبت به زمين محاسبه مي
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از اختالف اين . كندزمان ارسال سيگنال توسط ماهواره را با زمان دريافت آن مقايسه مي

هاي دريافت از حال اين عمل را با داده. گردددوزمان فاصله گيرنده از ماهواره تعيين مي

كندوبدين ترتيب محل دقيق گيرنده را بااختالفي ناچيز، معين چندماهواره ديگر تكرارمي

  . كندمي

بعدي ويافتن طول 2ماهواره براي محاسبه 3گيرنده به دريافت اطالعات همزمان از حداقل 

ماهواره براي يافتن مختصات  4وعرض جغرافيايي، وهمچنين دريافت اطالعات حداقل 

ها باادامه دريافت اطالعات از ماهواره). بعد سوم همان زمان است ( است سه بعدي نيازمند

گيرنده اقدام به محاسبه سرعت، جهت، مسير پيموده شده، فاصله باقي مانده تا مقصد، زمان 

  .نمايدطلوع وغروب خورشيد و بسياري اطالعات مفيد ديگرمي

-از سطح دريا گردش مي هزار مايل 24000در مدارهايي بفاصله GPS عددماهواره  30

سرعت هريك . گرددساعت يك دور كامل بدورزمين مي12هرماهواره دقيقاَ طي .كنند

  .مايل برساعت است 7000

براي  هايي نيزهمچنين باطري. كنندازخورشيد تأمين مي ها نيروي خودرااين ماهواره

. بهمراه دارند كننديا مواقعي كه در سايه زمين حركت مي زمانهاي خورشيد گرفتگي و

ها به اين ماهواره. داردها رادرمسير صحيح نگاه ميراكتهاي كوچكي نيزماهواره

NAVSTAR در صورتيكه هر كدام از اين ماهواره ها از مدار خود . شودنيزگفته مي
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خارج شوند ، از سوخت اتمي موجود در آنها استفاده مي شود تا آنها را به مدار اصلي 

  . بازگردانند 

  :كنيمهاي جالب اين سيستم اشاره ميينجابرخي مشخصهدرا

ــين مــاهواره   ســال پــيش در مــدارزمين  35يعنــي حــدود  1978درســال GPSاول

 .قرارگرفت

 .تكميل گرديدNAVSTAR عددي 24شبكه  1994درسال  

 .گرددسال است كه پس ازآن جايگزين مي 10عمرهرماهواره حدود  

 5/5هـاي خورشـيدي آن   طـول بـاطري  وزن دارد و  پونـد  2000هرماهواره حدود 

 .متراست

 .وات است50انرژي مصرفي هرماهواره، كمتراز 

  GPSهاي مشخصات ماهواره  1.2.1.7
Rockwell International: سازنده NAVSTAR :نام

  )درمدار(پوند1900: وزن  مايل دريائي  10900:ارتفاع

  عتسا12:دوره گردش بدور زمين  پا 17بابالهاي گسترده : ابعاد

درجه نسبت به  55با زاويه : صفحه چرخش

  استوا

  سال 5/7:طول عمر

  ماهواره  21:مجموعه آينده  ماهواره  24: مجموعه حاضر
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هـا سـيگنالهايي بـا    باشـداين مـاهواره  هاي موجوددر فضا مـي اين بخش همان بخش ماهواره

  :ندازكند دو نوع اطالعات مربوط به محاسبه نقاط عبارتمشخصات ذيل ارسال مي

باشـدبا دريافـت ايـن    هـا مـي  اطالعات تقويم نجومي مربوط به موقعيت تقويمي ماهواره-1

كننــد هــايي كــه بهتــرين اطالعــات راارســال مــيمــاهوارهGPSاطالعــات سيســتم گيرنــده 

  )از نظرموقعيت هندسي (كنددهدوانتخاب ميميتشخيص 

ود وبسياردقيق است اين شاطالعات جدول نجومي براي عمليات ناوبري استفاده مي -2

  . باشدها ميوزمان ساعت ماهواره GPSهاي جداول نيز حاوي مكاني دقيق ماهواره

هاي خورشيدي طول مترباپنل5وزن و  kg900در حدود GPSهاي ماهواره

سال طراحي شده است امااغلب مدت زمان بيشتري  5/7هابراي عمرمفيد اين ماهواره.دارند

نمايند و مي هاي خورشيدي نيروي اوليه راتهيهپنل.گيرندرار ميدرمدارمورد استفاده ق

در هرماهواره . شودتأمين مي Nicdهاي ثانويه توسط باطري) تغذيه(نيروي

تعداد  2001در سپتامبر. العاده دقيق نصب گرديده استاتمي فوق (clock)چهارساعت

  .عددبوده است 27هاي مورد استفاده در مدارماهواره

  هادر فضاهماهوار

ماهواره تشكيل شده است كه هريك  24از GPSسيستم فضايي همانطوركه گفته شد

-طي مي) يك مدار(ساعت 12مايل دريايي درباالي زمين رادرمدت 11000ازآنها، هر

درصد ازمواقع،  100توانيم تقريباَ گيرند كه ميبه صورتي قرار مي ها در فضاماهواره. كند
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آنها در هرنقطه روي زمين دريافت كنيم، زيرا جهت بدست راازشش عدد  هاسيگنال

همچنين . هاي زيادي نياز استآوردن بهترين اطالعات مربوط به هرموقعيت، سيگنال

اين دقت در حد سه . هايي جهت نگهداري زمان دقيق و مجهزهستندها به ساعتماهواره

باشد، زيرا گيرنده بايد م ميبوده و بسيارمه)000000003/0سه ميليارديوم ثانيه(نانوثانيه

رسد، ازچه ارتفاعي گرفته ميGPSهايي كه ازهرماهواره به درستي تعيين كند كه سيگنال

  )گيرداين اطالعات براي محاسبه موقعيت گيرنده مورد استفاده قرارمي(شده است

  (Satellite orbits)هامدارات ماهواره

- ماهواره وجودداردواين امكان را فراهم مي 4درجه و در هرمدار60مداربا فاصله  6شامل 

-ماهواره در هرمدارسيستم كارنرمال خودراانجام مي 2سازد كه با وجود اشكال و خرابي 

ارتفاع . درجه با سطح مدار استوايي دارد 5هرسطح مداري شيبي برابربا . دهد

ن ارتفاع همچني. شودها در مدارشان ميباعث ثابت ماندن ماهواره (20000Km)زيادمدار

هرنقطه  GPSهايماهواره. شودزياد ماهواره باعث پوشش منطقه وسيعي درروي زمين مي

- از هرنقطه درروي زمين دوباردرروز مي( دهندباردرروز پوشش مي 2 درروي زمين را

  ).گذرند

1.2.1.8  Almanac   وEphemeris  چيست ؟  
و داده   Almanacداده هاي  .، دو نوع مختلف ديتا را منتشر مي نمايد  GPSماهواره 

شما چگونه كار مي كند بايد بدانيم اين  GPSاما براي اينكه بدانيم .   Ephemerisهاي 
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  Almanacشما مشخص مي كنند ؟  GPSدو داده چه چيزهايي را براي دستگاه 

يعني هر . شما ارسال مي كند  GPSپارامترهاي مدار تمامي ماهواره ها را براي دستگاه 

شما ارسال مي  GPSاز ماهواره ها ، پارامتر مدار تمامي ماهواره ها را براي دستگاه كدام 

.  اين داده ها بسيار دقيق و معتبر نيستند و شايد فقط براي چند ماه اعتبار داشته باشند . كند 

بسيار دقيق مي باشند و شامل اطالعات دقيق مداري و   Ephemerisدر مقابل داده هاي 

 Ephemerisهر ماهواره فقط و فقط داده هاي . ماهواره مي باشند تصحيح ساعت 

دقيقه اعتبار  30فقط براي   Ephemerisداده هاي . را منتشر مي كند  خودمربوط به 

  . ثانيه يكبار توسط ماهواره منتشر مي شوند  30اين داده ها هر . دارند 

خاموش بوده باشد بعد از دقيقه  30شما براي مدت زماني بيشتر از  GPSوقتي دستگاه 

اين داده ها . از ماهواره ها مي ماند  Almanacروشن كردن آن ، دستگاه منتظر داده هاي 

شما مي گويد كه كدام يك از ماهواره ها از لحاظ موقعيت به دستگاه شما  GPSبه 

ار دقيق همانطور كه قبالٌ گفتيم اين داده بسي. ( نزديكتر و ارتباط با آنها راحتتر مي باشد 

اما در مرحله بعد و بعد از مشخص ) . نيست چون در اين مرحله دقت زيادي نياز نداريم 

قسمتي را تحت عنوان  GPSشدن ماهواره هايي كه نزديكترند مي توانيد در دستگاه 

Signal Strength   ) در اين مرحله دستگاه . مشاهده كنيد ) قدرت سيگنالGPS  شما

به محض اينكه تمامي داده هاي . مي نمايد  Ephemerisهاي  شروع به جمع آوري داده

Ephemeris  از ماهواره جمع آوري شد شكل سيگنال آن ماهواره به صورت سياه و
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در اين مرحله مي توانيد از اطالعات فرستاده شده توسط ماهواره . ثابت در خواهد آمد 

خود را خاموش  GPS اگر شما دستگاه. براي تشخيص موقعيت خود استفاده نماييد 

دقيقه مجدداً آن را روشن نماييد عمليات گرفتن اطالعات از  30نماييد و در كمتر از 

Ephemeris  اين فرآيند را . بسيار سريعتر از قبل خواهد بودWarm Start   مي گويند

شما خاموش است و به يك منطقه جديد مي رسيد  GPSبه عنوان مثال وقتي دستگاه . 

اما . يادي طول مي كشد تا دستگاه ارتباط اوليه را با ماهواره ها برقرار كند مدت زمان ز

بعد از اين مرحله با هر بار روشن و خاموش كردن دستگاه ، بالفاصله دستگاه شما با 

اگر . ماهواره ها ارتباط برقرار مي كند و مي توانيد موقعيت خود را به سرعت پيدا كنيد 

قه باشد ، زمان بيشتري براي جمع آوري داده هاي دقي 30اين زمان بيشتر از 

Ephemeris  نياز است و به اين روشCold Start  مي گويند .  
******** Week 555 almanac for PRN-01 ******** 

ID:                         01 

Health:                     063 

Eccentricity:               0.4523754120E-002 

Time of Applicability(s):  147456.0000 

Orbital Inclination(rad):   0.9638996124 

Rate of Right Ascen(r/s):  -0.8138158591E-008 

SQRT(A)  (m 1/2):           5154.716309 

Right Ascen at Week(rad):  -0.1977897882E+001 

Argument of Perigee(rad):   0.861364245 

Mean Anom(rad):            -0.2647295475E+001 

Af0(s):                    -0.1077651978E-003 

Af1(s/s):                  -0.3637978807E-011 

week:                        555 

 

  Almanacيا  GPSيك نمونه از تقويم نجومي ارسال شده توسط ماهواره 



  فدراسيون كوهنوردي و صعودهاي ورزشي فدراسيون كوهنوردي و صعودهاي ورزشي                                                               GGPPSS  كار با كار با ره مقدماتي ره مقدماتي دودو

  

2121  

  

  (Satellite Signals)هاي ماهوارهسيگنال  1.2.1.9
، (Clock)يك سيگنال مسيريابي كه شامل عناصر مداري، وضعيت ساعت هرماهواره

 (Almanac)به عالوه يك تقويم نجومي. نمايدها راارسال ميزمان سيستم ووضعيت پيام

هاي سيگنال. رابراي هرماهواره فعال ارسال نمايد) تقريبي(شودكه اطالعاتهيه ميت

ثانيه  06/0سيصد هزاركيلومتر درثانيه، مدت زمان . شوندراديويي با سرعت نور منتشرمي

ها با قدرت اين سيگنال. به زمين برسد GPSكشدكه سيگنال ارسالي ازماهواره طول مي

  .گردندارسال مي) ايكروويووات طيف م350تا300حدود(كم

  : انواع كدهاي ارسال شده توسط ماهواره 

GPS  شما امكان ارائه دو نوع سرويس را به استفاده كننده مي دهد .  

SPS  ياStandard Positioning Service    امكان اسـتفاده از دسـتگاهGPS    را بـراي تمـامي

امـا  .  مساله ديگـري فـراهم مـي كنـد      استفاده كنندگان در جهان بدون پرداخت حق شارژ و يا هر

PPS  ياPrecise Positioning Service  يك سرويس ويژه براي استفاده كننده هاي خاص مي

حال براي اينكه اين . كه امكان تعيين موقعيت را با دقت باالتر فراهم مي آورد ) ارتش امريكا ( باشد 

   .مساله را متوجه شويم  بايد با دو نوع كد آشنا شويم 

كــد . شــما بــه صــورت از پــيش تعريــف شــده دو نــوع كــد را اســتفاده مــي كنــد   GPSدســتگاه 

Coarse/Acquisition code  ياC/A         كه به صـورت رايگـان در دسـترس عمـوم مـي باشـد و كـد

Precision code   ياP code  كه يك كد اختصاصي است كه بيشتر شامل كاربردهاي نظامي مي

  . باشد 

كه هنگامي كه با ) PRN(باشد  بيت مي 1023تصادفي و طوالني برابر با  ، عددي شبهC/Aكد 
اعداد شبه تصادفي شامل . شود مگابايت در ثانيه منتقل شد در هر يك هزارم ثانيه تكرار مي 1/023



  فدراسيون كوهنوردي و صعودهاي ورزشي فدراسيون كوهنوردي و صعودهاي ورزشي                                                               GGPPSS  كار با كار با ره مقدماتي ره مقدماتي دودو

  

2222  

  

در يك خط، هم تراز، (ويژگي بارزي هستند؛ اين اعداد تنها هنگامي كه دقيقاً در يك رديف هستند 
هر ماهواره تنها يك كد .  ندرشوند و يا اين كه به شدت با هم همبستگي دا جفت مي، با هم )هم سو
PRN به عبارت ديگر، هر كد   .دهد  منحصر به فرد را انتقال ميPRN  تا حد بسيار زيادي نسبت به

اين نوعي از دسترسي چندگانه طبقه . است هاي مستقل ساخته شده از پارامترها يا بخش ،  كد ديگر
هاي چندگانه بر روي  دهد تا ماهواره است كه به دستگاه گيرنده امكان مي) CDMA(كد بندي 

  .فركانس مشابه را تشخيص دهد

مرتبط با هر  Pكد  PRNباشد، هرچندكه كد  مي)  PRN(كد دقت، همچنين عددي شبه تصادفي 
شود  فته تكرار ميباشد و تنها يك بار در ه بايت مي (12^10)*6.187ماهواره داراي طولي برابر با 

، موجب افزايش همبستگي و حذف Pطول نهايي كد ). مگابايت در ثانيه 23/10با سرعت انتقال (
است كه اعتقاد  اما، اين كد آنقدر طوالني و پيچيده. شود اي درون منظومه شمسي مي هرگونه ابهام دامنه

تنهايي دريافت كند و از نظر زماني با  تواند به طور مستقيم اين سيگنال را به بر اين بود كه گيرنده نمي
نسبتاً ساده شود و سپس،  C/Aانتظار بر اين بود كه گيرنده در ابتدا بايد مانع كد .  آن انطباق داشته باشد

 C/Aبا در نظر گرفتن اين كه . هماهنگ شود Pبعد از دستيابي به زمان جاري و موقعيت تقريبي، با كد 

PRNبه فرد هستند، عدد شبه تصادفي كد  ها براي هر ماهواره منحصرP  در واقع بخش كوچكي از
) بيت 235،000،000،000،000معادل (بيت (14^10)*2.35 اصلي به طول تقريبي  Pيك كد 

به منظور جلوگيري . كند باشد و هر ماهواره بخش اختصاص يافته كد اصلي اش را مكرراً ارسال مي مي
هاي نظامي از طريق مراحلي كه حقه  طور بالقوه مانع شدن از سيگنال از استفاده كاربران غيرمجاز و يا به

براي رسيدن به اين . به صورت رمز درآورده شود pكد شود، تصميم گرفته شد كه  بازي ناميده مي
. پديد آمدYكد ، يك ترتيب ويژه رمزنگاري، تعديل شد و در نتيجه آن، Wبا كد  Pكد هدف، 

تنظيم  "وصل"ها پس از آن كه واحد ضد حقه بازي در وضعيت  ارههمان چيزي است كه ماهو Yكد 
فاش  Wجزييات كد . شود نمايش داده مي P(Y(سيگنال رمزنگاري شده با كد . شود شد، ارسال مي

به كار  Pكيلو هرتز با كد  20) به طور تقريبي(است كه اين كد در  اند، اما اين فرضيه بوجود آمده نشده
 .شود برده مي

  هانحوه تشخيص موقعيت ازطريق ماهواره  1.2.1.10
GPS هاي اطراف باشدكه اطالعات بدست آمده ازماهوارهيك دستگاه صرفاَ گيرنده مي

. دكنمربوط به ما را محاسبه مي PTV زمين را مورد تجزيه و تحليل قرارداده و
P=Position تاي ازكره خاكي وفضاي اطراف آن اسمنظور موقعيت شما در هرنقطه  .
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T=Time   ، اي كه شما العاده باال در همان منطقهمنظورزمان محلي دقيق و با دقت فوق
العاده باال اي شماست كه آن رابا دقت فوقمنظور سرعت لحظه   V=Veloctiyو هستيد

خواهيم بدانيم يك دستگاه گيرنده با يك آنتن كوچك حال ما مي. كندمحاسبه مي
  .كندي مامحاسبه ميچگونه اين اطالعات را برا

به نظر شما آيا دستگاه شما يك فرستنده است ؟ همانطور كه تا به حال احتماالً مشاهده 
اين باطريها هيچ وقت . شما با دو يا سه باطري قلمي كار مي كند  GPSنموده ايد دستگاه 

پس . باالي جو را نخواهند داشت  كيلومتري 20200توان ارسال يك سيگنال به فاصله 
شما صرفاٌ با تحليل اطالعات دريافت شده از  GPSر نظر داشته باشيد كه دستگاه د

  . ماهواره ها موقعيت شما را تشخيص مي دهد 
شما كه از آن در طبيعت استفاده مي  GPSپس به اين نكته توجه داشته باشيد كه دستگاه 

  . مي باشد  دستگاه گيرندهكنيد صرفاً يك 
شما چگونه با اطالعات دريافتي از  GPSم كه دستگاه حال مي خواهيم مشخص نمايي

براي انجام اين محاسبه يك داستان را مطرح . ماهواره ها موقعيت خود را مشخص مي كند 
  . مي كنيم 

  : شخصيتهاي داستان ما عبارتند از 

   در نقش گروگان ويكي  – 1

  يك گانگستر آدم ربا  – 2

  شرلوك هلمزروف بازرس معپسر بزرگ  – 3شرلوك هلمز  – 3

  )ساعت بزرگ انگليسي و يا گيرنده راديويي ( بيگ بن  – 4

  انگلستان : محل 

  

بهتر است بدانيد بيگ بن سر هـر سـاعت   . در شهر لندن يك ساعت معروف بر فراز يك برج قرار دارد 

لـي مـا   ثانيـه اسـت ، و   4بار دنگ مي خورد و فاصله بين دنگها  12،  12مثالً در ساعت . دنگ مي زند 
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راه حل ايـن مشـكل بسـيار    . مي دانيم كه صداي زنگها در فاصله محدودي از برج به گوش ما مي رسد 

را در همان زمـان كـه بيـگ بـن شـروع بـه        دنگهايك ايستگاه راديويي نيز در لندن صداي . ساده است 

نند صـداي بيـگ   اين به اين معني است كه همه مردم انگلستان مي توا. نواختن مي كند پخش مي نمايد 

  .بن را با استفاده از گيرنده هاي راديويي بشنوند 

در هـوا  ) متـر بـر ثانيـه     320( فوت بر ثانيـه   1000صدا با سرعت .يك مساله ديگر نيز مطرح مي باشد 

. در حاليكه امواج راديويي با سرعت فوق العاده بيشتري در فضا حركـت مـي نماينـد    . حركت مي كند 

يكـي از داليلـي   . مي باشـد  ) كيلومتر بر ثانيه  300000( بر ثانيه  لماي 186000اين سرعت در حدود 

امواج راديـويي و نـور   . كه شما ابتدا صاعقه را مي بينيد و سپس صداي آن را مي شنويد نيز همين است 

با توجه به اينكه سرعت نور خيلي بيشتر از سرعت صوت مـي  . مرئي با سرعت يكسان حركت مي كنند 

شما مي توانيد از زماني كه طول مي كشد تا امواج راديـويي بـه يـك نقطـه معـين برسـند در برابـر        باشد 

  . زماني كه امواج صوتي مي توانند به همان نقطه برسند صرفنظر كنيد 

  

  :حال داستان ما اينگونه شروع مي شود 

خانواده مشـهوري   يكي از شبها ، گانگسترهاي خطرناك ، ويكي كه يكي از خانمهاي معروف و داراي

بعد از اينكه چشم او را بستند براي مدت طوالني او را از اين سمت به آن سمت بردند . بود را  دزديدند 

ويكـي  . و در نهايت او را در يك ساختمان قديمي پنهان كردند ) تا مكان اختفاي آنها را متوجه نشود ( 

وبهاي كف و پله هـايي كـه بـا حركـت     مي توانست تشخيص دهد كه ساختمان قديمي است به خاطر چ

طبقه است و او را در طبقـه دهـم    10او توانست تشخيص دهد كه ساختمان . روي آنها صدا مي كردند 

گروگان جـوان  . ويكي صداي بسته شدن در و قفل شدن آن را شنيد . داخل يك اتاق تاريك انداختند 
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اليكه سخت ترسيده بود و احساس خطر مي كرد خود را به گوشه اتاق رسانيد و به ديوار تكيه داد در ح

تبهكاران فكر مي كردند كاري كه ويكي مي تواند انجام دهد اين است كه آرام باشـد و بـه راديـويي    . 

نصف شب فرا رسيد و برنامه هاي روزانه راديو تمام شـد و  . كه براي او روشن كرده بودند گوش بدهد 

ويكي پيش خود گفت مگـر  ! ؟ 13 …و  12. …و  3و  2 و 1. شروع به نواختن صداي بيگ بن كرد 

و او احساس كرد بايد خيلي ترسيده باشد كه چنين اشـتباهي كـرده   . بار بنوازد  13مي شود يك ساعت 

او فكر مي كرد چه خوب بود اگر . او سعي كرد خود را آرام كند ولي خيلي خسته و گرسنه بود . باشد 

او مطمئن بـود كـه خـانواده اش تمـام خواسـته      . رختخوابش مي رفت  در خانه بود و غذا مي خورد و به

دزدان او مي دانستند كـه  . هاي دزدان را برآورده مي كنند و به زودي در كنار خانواده خود خواهد بود 

بعد از خوردن غذا ، ويكي احساس خـواب  .او از يك خانواده مرفه است ، بنابراين براي او غذا آوردند 

  . به خواب رفت  سنگيني كرد و

تبهكـاران از او خواسـتند تـا    . نمي دانست چه مدت است كه خوابيده است . ناگهان از خواب بيدار شد 

نواري را پر كند و در آن نوار به خانواده اش بگويد حالش خـوب اسـت ولـي ترسـيده اسـت و از آنهـا       

آنها رفتار كرد و با صـداي لـرزان    او طبق خواسته. بخواهد كه خواسته هاي آدم ربايان را برآورده كنند 

ليون پونـد  يم نجآدم رباها من را ربوده اند و پ. پدر و مادر عزيز ، اين ويكي است : در ميكروفون گفت 

 10آنهـا مـن را در يـك سـاختمان قـديمي      . آنها تا به حال با من به خوبي رفتار كرده انـد  . مي خواهند 

آنها به من . پدر ، من ترسيده ام . مان بسيار پر سروصدا مي باشد طبقه نگه داشته اند و پله هاي اين ساخت

. غذا داده اند ولي من را تهديد كرده اند كه اگر خواسته هاي آنها بـرآورده نشـود مـرا خواهنـد كشـت      

شب قبل من . به پليس خبر ندهيد و پول را در محلي كه آنها مي خواهند بياوريد . آنها پول مي خواهند 
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لطفـاً بـه آنچـه مـي     . بار شـنيدم   13ده بودم و صداي بيگ بن را در نيمه شب از شدت ترس خيلي ترسي

  . من مي خواهم در خانه در كنار شما باشم . خواهند عمل كنيد 

به نظـر آنهـا دختـرك بايـد خيلـي      . آدم ربايان نوار را چك كردند و همه چيز به نظرشان مناسب رسيد 

احتمـاالً او احسـاس كـرده كـه ايـن      . بـار شـنيده باشـد     13بن را  ترسيده باشد كه صداي زنگهاي بيگ

نوار ضبط شده به دست پدر و مادر ويكـي رسـيد بـه همـراه دسـتورالعملي بـراي       . صداي مرگش است 

آدم ربايان هيچ تماس تلفني نگرفتند بنابراين هيچ راهي براي پيگيري آنهـا وجـود   . آوردن پول سر قرار 

  . نداشت 

پسر بزرگ بازرس معروف شرلوك هلمز ، به طور . وارد عمل مي شود  3رلوك هلمز در اين قسمت ش

اتفاقي دوست خانوادگي ويكي بود و والدين ويكي تنها مي توانستند به او اعتمـاد كننـد و از او كمـك    

بعد از مطرح كردن ماجرا هلمز جوان از والدين ويكي خواست تا پول را طبق خواسـته دزدان  . بخواهند 

او مي دانسـت  . او در اين فرصت با دقت به نوار گوش مي داد تا شايد نكته اي در آن بيابد . ده كنند آما

طبقه قديمي زنداني است ولي شايد دههـا هـزار از ايـن سـاختمان در      10كه دخترك در يك ساختمان 

  .  انگلستان وجود داشته باشد و كل نيروهاي بريتانيا نيز از عهده اين كار بر نمي آيند

  .اين بار او فهميد كه بايد چه كار بكند . او يك بار ديگر نوار را مرور كرد 

. وقتي پول درخواستي در شب مورد نظر تحويل داده شد ، گروه آدم ربايان بـه دو دسـته تقسـيم شـدند     

در همين حال ، . يك گروه براي گرفتن پول رفتند در حاليكه گروه ديگر مراقب گروگان جوان بودند 

. لمز و پليس وارد اتاقي شدند كه آدم ربايان و دخترك در آن بودند و دختـر جـوان را نجـات دادنـد     ه

همه كنجكاو بودند كه هلمز چگونه به اين مساله پي برده است ، پدر و مادر ويكي ، پليسها ، خبرنگاران 

و سـاعت بيـگ بـن از    نيمه شب فـرا رسـيد   . هلمز از همه خواست تا در ساختمان بمانند . و حتي دزدها 
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را شـمردند چگونـه ممكـن     13همه تا زنگ  !؟ 13و  12 …و  3و 2و  1. راديو شروع به نواختن كرد 

حـال مـي خـواهيم كمـي     .  همه آنها متعجب به هلمـز نگـاه مـي كردنـد و منتظـر پاسـخ بودنـد        !  است ؟

  . استراحت كنيم و ببينيم كه واقعاً چه اتفاقي افتاده است 

طبق آن كار مي كند بسيار جالب است مانند اين ماجراي پليسي و آنقدر ساده اسـت    GPSاصولي كه 

  . كه هركسي مي تواند از آن سر در بياورد 

تخمين فاصله دستگاه گيرنده شما از يك ماهواره است با مجموعـه اي   GPSاصولي ترين راه كاركرد 

با اختراع شرلوك  GPSاصول اساسي كاري كه ما مي خواهيم انجام دهيم توضيح .از كدهاي مختلف 

  . هلمز است 

بـه  . پايي از ساعت بيگ بن قرار گرفتـه اسـت    4000ساختمان مخفي در فاصله : هلمز توضيح مي دهد 

ساختمان بلنـد و قـديمي در دايـره اي بـه      3تنها . اندازه اي نزديك كه صداي زنگ آن شنيده مي شود 

  . كه پليس مي توانست تمام اين ساختمانها را چك كند پا قرار دارد  4000مركز بيگ بن و شعاع 

  . حال اجازه دهيد كمي در مورد اين مطلب فني تر صحبت كنيم 

كدهاي مختلفي را كه توسط ماهواره و دستگاه گيرنده دريافت مي شود  GPSدر بخش قبل گفتيم كه 

ز ، ايستگاه راديـويي كـار مقايسـه    در سيستم موقعيت ياب هلم. را بايد از لحاظ زماني با هم مقايسه كند 

بين بيگ بن و گيرنده راديويي را انجام مي دهد ولي چنين مكانيزمي براي ماهواره ها و دستگاه گيرنـده  

  . شما وجود ندارد 

اگر سيستم ما يك ميلي ثانيه هم خطا داشته باشد ، اين مقدار خطاي زماني باعث ايجاد خطاي فاصله اي 

( مايـل بـر ثانيـه     186000زيرا امـواج راديـويي بـا سـرعت     . مي شود ) ومتري كيل 300( مايلي   186
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حركت مي كنند و كوچكترين خطا در زمان باعث ايجاد خطاي زيادي در ) كيلومتر بر ثانيه  300000

  . اين مقدار خطا غير قابل چشم پوشي است . فاصله مي گردد 

ولـي  . اين ساعتها بسـيار دقيـق و گرانقيمـت هسـتند      .بايد بدانيم كه هر ماهواره چهار ساعت اتمي دارد 

جواب منفـي  . آيا دستگاه شما هم مي تواند يك ساعت اتمي داشته باشد ! شما چطور ؟  GPSدستگاه 

. شما يك ساعت از جنس كوآرتز مانند هماني كه شما به مچ خود بسته ايد دارد  GPSدستگاه . است 

خوشـبختانه مـا مـي تـوانيم از يـك دسـتگاه       . اهيم دقيق نيستند و ساعتهاي كوآرتز آنچنان كه ما مي خو

در فضـاي سـه بعـدي  سـه     . اندازه گيري ديگري براي اصالح اين نقص دستگاه گيرنده استفاده نمـائيم  

جبر به ما مي گويند كه بايـد سـه    يكتابها.  X , Y , Zبراي مثال . مشخصه هستند كه بايد تعيين شوند 

ما مي توانيم سه اندازه گيـري از سـه   . اشيم تا بتوانيم اين سه مجهول را تعيين كنيم معادله مستقل داشته ب

خطـاي سـاعت   . ولي ما يـك مشـكل ديگـر هـم داريـم      . ماهواره داشته باشيم تا مشكل ما را حل نمايد 

ه به دليل داشـتن چهـار معادلـه مـا نيـاز بـ      . نمايش مي دهيم  Terrorدستگاه كيرنده شما كه ما آن را با 

 , X , Y , Zبنابراين مـا چهـار معادلـه بـراي تعيـين پارامترهـاي       . اندازه گيري از چهار ماهواره داريم 

Terror  ــاز داريــم ــراي انســان كــار ســاده اي نيســت    . ني ــه هــر حــال  . حــل كــردن ايــن معــادالت ب ب

  .جام مي دهند ميكروكامپيوترها و نرم افزارهايي كه بر روي آنها نصب مي شوند اين كار را براي ما ان

بدست آوردن زمان دقيق يكي از . و زمان دقيق را بدست مي آوريم  X , Y , Zو اينگونه است كه ما 

مي باشد و ايـن موضـوع كاربردهـاي زيـادي در مخـابرات و سـاير زمينـه هـايي كـه بـه            GPSمزيتهاي 

اسـتفاده در زمانهـاي   هم براي  GPSحتي تعدادي . زمانهاي دقيق جهت محاسبات خود نياز دارند دارد 

  .دقيق ساخته شده اند 
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شباهت سيستم موقعيت ياب هلمز ممكن است شما را به اين فكر بيندازد كه ماهواره هـا موقعيـت ثـابتي    

نسبت به كره زمين دارند و مدار حركت آنها نسبت به زمين حركتي ندارد و اين به اين خاطر اسـت كـه   

    را در مدارهاي ثابت نسبت به حركت زمين در نظر بگيريم  اگر ماهواره ها. محل بيگ بن ثابت بود 

     ( Geostationary )    بـار دور زمـين خواهنـد چرخيـد و در      1سـاعت   24آنگاه ماهواره هـا هـر

بنابراين از ديد يك نفر بر روي كره زمـين  .همان جهتي كه زمين حركت مي كند حركت خواهند كرد 

  .ت آنها هميشه جاي ثابت خواهند داش

در حقيقت ، سيگنال منبع فرستنده نياز به جاي ثابتي نسبت به زمين ندارد و ما مـي تـوانيم بـا مراجعـه بـه      

خوشـبختانه مـاهواره هـا طـوري     . جدول موقعيت هر ماهواره را در هر ساعت نسبت به كره زمين بدانيم 

مـاهواره هـا در فضـا    حل تئوري محـل  . طراحي شده اند كه در مدار مشخصي به دور زمين مي چرخند 

او قـوانين و  . انجـام گرفـت   )  1639 – 1571( مدتها پيش توسط رياضـيدان و مـنجم جوهـانز كـوپلر     

روابط مورد نياز براي حركت اجسام بزرگ در فضا ، ماننـد مـاه دور زمـين و سـيارات دور خورشـيد  و      

شك كارهاي شـگفت انگيـز   بي . بشر ماهواره را براساس قوانين كپلر طراحي كرد .را بدست آورد  …

مـا در مـورد   . و طراحي آن كمـك زيـادي كـرده انـد      GPS ايساك نيوتن و آلبرت اينشتين به داستان 

در حقيقت مشكالت رياضي زيادي براي حل مساله . نحوه اين تاثيرات در بخش آخر صحبت مي كنيم 

رهايي كه در دستگاه كيرنده تعيين موقعيت شما توسط ماهواره ها وجود دارد ولي قدرت ميكروكامپيوت

 . شما هستند قادر به انجام ميلونها عمل در ثانيه مي باشند 

 MIPS( Million Inputs per seconds )    
. مساله اي كه حل آن براي يك انسان بسيار مشكل اسـت بـراي يـك كـامپيوتر بسـيار سـاده مـي باشـد         

چـون  . شكالت محاسـبات را حـل مـي كنـد     كامپيوتر و نرم افزارهاي مهندسي نصب شده بر روي آن م
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كامپيوتر اطالعات را با باالترين سرعت در جهان منتقل مي كند كه همان سرعت نور است هيچ اهميتي 

  . ندارد كه مساله ما چقدر پيچيده باشد و كامپيوتر ما مي تواند آن را در كسري از ثانيه محاسبه كند 

باشند و آنها مجموعه اي از اطالعات مدار خود را كه بـه  شناخته شده مي  GPSمدارهاي ماهواره هاي 

صورت تقويم نجومي مي توان از آن تعبير كرد در فضا منتشر مـي كننـد كـه بـه شـما كمـك مـي كنـد         

دستگاه گيرنده شما اين اطالعات را دريافت مي كنـد و  . چگونه هر ماهواره خاص را در فضا پيدا كنيد 

بنابراين وقتي شما دستگاه را خاموش . ه ها در حافظه خود ثبت مي كند آنها را در تقويم نجومي ماهوار

فقط بـراي مـا    GPS       بنابراين ما مي بينيم كه ماهواره . مي كنيد اطالعات ماهواره ها از بين نمي رود 

  . كد نمي فرستد بلكه پيغامهايي درباره مدار حركت و چيزهاي ديگري نيز براي ما مي فرستد 

  يد ماهواره ها نسبت به زمين ثابت باشند ؟نبا چرا 

. ممكن است شما از خود بپرسيد چرا ماهواره ها نبايد يك موقعيت ثابت نسـبت بـه زمـين داشـته باشـند      

اولين دليل آن اين است كه ماهواره هايي كه  نسـبت بـه زمـين    . داليل زيادي براي اين كار وجود دارد 

ر گيرند و اين مساله باعث مي شود افرادي كه در دو قطب شـمال و  ثابت باشند بايد باالي خط استوا قرا

جنوب كره زمين زندگي مي كنند از اين مساله محروم شوند يا سيگنالهاي ضعيف و خطاهاي باال داشته 

  . باشند 

كيلومتر بـاالي خـط اسـتوا حركـت مـي       36000 در فاصله  ماهواره ها در موقعيت ثابت نسبت به زمين

كه به آنهـا كمـك مـي كنـد     ) همانند زمين . ( ساعت طول مي كشد  24خش كامل آنها كنند و هر چر

بعضـي از  .  تا با چرخش زمين هماهنگ باشند و همـواره موقعيـت ثابـت نسـبت بـه زمـين داشـته باشـند         

مناسـب   GPS    ماهواره هاي ارتباطي از اين مدار استفاده مي كنند ولي اين مدار ، بـراي مـاهواره هـاي    

  ! باشد براي اينكه آنها بايد تمام كره زمين را پوشش دهند نه خط استوا را نمي 
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تاي آنها به عنوان يدكي و  3ماهواره تشكيل شده است كه  24از  GPS    صورت فلكي ماهواره هاي 

كيلومتري از سطح زمـين در شـش مـدار     200/20آنها در فاصله . كمكي در مواقع ضروري مي باشند 

بنابراين آنها در هر زمان مي توانند همه نقاط كره زمـين را پوشـش   . ل حركت مي باشند جداگانه در حا

شـما در هـر نقطـه روي كـره     . ساعت مـي باشـد    12دوره يك چرخش كامل آنها به دور زمين . دهند 

  . ماهواره يابيشتر ارتباط برقرار كنيد  4زمين باشيد همواره مي توانيد با 

يك مدار بودند دقت كم و نتايج ضعيفي داشـتيم و شـايد ديگـر توانـايي تعيـين      اگر تمام ماهواره ها در 

تمام كره زمين را پوشش داده اند GPS      مدارهاي شش گانه ماهواره هاي . موقعيت دقيق را نداشتيم 

.  سـاعته  12بار زمين را دور مي زنند با يك دوره تناوب تقريباً  2اين ماهواره ها در مدار خود هر روز . 

اين ماهواره ها نياز به تنظيم شدن و اصالح خطا بوسيله بعضي از پايگاههاي كنترل بر روي زمين كه زير 

براي پايگاههاي كنترل بر روي كره زمين مشاهده مـاهواره هـا   . نظر وزارت دفاع امريكا مي باشد دارند 

ن خطاهـا مـي باشـد و    بار در هر روز روش مناسبي جهت تشخيص خطاهاي ماهواره هـا و اصـالح ايـ    2

همچنين مي توانند پيغامهاي جديدي را كه بايد به استفاده كننده اي مثل ما داده شـود را بـه مـاهواره هـا     

  . مي دهند 

. به اندازه گيري دقيق و تعيين موقعيت دقيق ماهواره هـا و سـرعت آنهـا را دارنـد      زپايگاههاي كنترل نيا

مجموعـه  . ين و ماه ممكن است در قوانين كپلر تاثير گـذار باشـند   براي اينكه عواملي مانند جاذبه بين زم

. اي كامل از توصيف حركات ماهواره و سـاعت آن را يـك تقـويم نجـومي بـراي مـاهواره مـي نـاميم         

ماهواره اين تقويم را به دستگاه گيرنده شما مي فرستد كه با پردازش اين تقويم و استفاده از نتـايج آن ،  

اگر يكي از پايگاهها متوجه ايـن مسـاله شـود كـه يكـي از      . يق شما را اعالم مي كند گيرنده موقعيت دق

ماهواره ها از مدار مشخص شده براي آن خارج شده است براي آن ماهواره مشخص طبـق حركـت آن   
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يك تقويم نجومي جديد طراحي مي كند و براي آن فرستاده مي شود تا استفاده كنندگان از اين تقويم 

اصالح ماهواره هميشه با برگرداندن آن به مسير اصـلي انجـام نمـي شـود بـراي اينكـه       . ببرند  جديد بهره

براي ايستگاه مشكل است كه هميشه مسير ماهواره ها را اصالح نمايد به خصـوص كـه سـوخت انـدك     

  .ماهواره ها براي موارد ضروري استفاده مي شود 

را متوجـه شـويم بايـد كمـي بـه       GPSدسـتگاه  در اين قسمت براي آنكه نحوه تشخيص موقعيت توسط 

مـي خــواهيم در ايـن قسـمت راجــع بـه فصــل     . دوران راهنمـايي و دبيرسـتان و درس مثلثــات برگـرديم    

. در ابتدا راجع به فصل مشترك دو خط صحبت مي كنيم . مشترك بين شكلهاي مختلف صحبت كنيم 

) ي كه بين ايـن دو خـط مشـترك اسـت     يا قسمت( اگر دو خط همديگر را قطع كنند فصل مشترك آنها 

  .يك نقطه خواهد بود 

  
  

  حال مي خواهيم ببينيم كه فصل مشترك دو دايره چه چيزي خواهد شد ؟ 
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  .همانطور كه در شكل باال مشاهده مي شود فصل مشترك دو دايره مي شود دو نقطه 

بـه شـكل پـايين    . حال اگر دو كره را با هم تقاطع بدهيم فصل مشترك آنها چه شـكلي خواهـد داشـت    

  : نيد توجه ك
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  . همانطور كه در شكل باال مشاهده مي كنيد فصل مشترك دو كره يك دايره است 

ه از ماهواره ها شما چگونه با استفاد GPSحال با توجه به موارد گفته شده در باال مي خواهيم ببينيم كه 

  . موقعيت خود را پيدا مي كند 

شما با استفاده از ماهواره مـي توانـد متوجـه شـود كـه در چـه        GPSهمانطور كه قبالٌ گفته شد دستگاه 

  . فاصله اي از ماهواره مربوطه قرار دارد 

شـما   GPSدر ايـن مرحلـه دسـتگاه    . قـرار داريـم    1از ماهواره  xپس متوجه مي شويم كه ما در فاصله 

اين كار در چيپ هاي داخلي دستگاه انجام ( شروع به ترسيم محل هندسي مكان خود در فضا مي نمايد 

  ) .مي شود 

حـال ايـن شـي    . متري از شما قرار گرفته است  10فرض كنيد كه به شما مي گويند يك شي در فاصله 

مكان هندسي نقاطي . متر باشد  10مي تواند در هر قسمتي قرار داشته باشد به شرطيكه فاصله آن از شما 

  . متر  10متر باشد يك كره مي باشد به مركز شما و شعاع  10كه فاصله آنها از شما 

پس اگر ماهواره را به جاي خودتان در نظر بگيريد فرض كنيد اينچنين باشد كه دستگاه شـما تشـخيص   

يت دستگاه شما بر روي يك كره پس موقع. متري از ماهواره قرار گرفته است  20000بدهد در فاصله 

( با اين اطالعـات و داشـتن موقعيـت مـاهواره     . متر و مركزيت ماهواره  20000اي خواهد بود به شعاع 

دستگاه شما مي داند كـه بـر روي يـك كـره فرضـي در جهـان       )   Ephemerisبا استفاده از اطالعات 

ل بـه محـض ارتبـاط بـا مـاهواره دوم ،      حـا . متـر قـرار دارد    20000هستي با مركزيت ماهواره و شـعاع  

كه فاصـله  ( دستگاه شما متوجه خواهد شد كه بر روي يك كره ديگر به مركزيت ماهواره دوم و شعاع 

. حال اين دو كره يـك فصـل مشـتركي خواهنـد داشـت      . قرار دارد ) ماهواره دوم از دستگاه شما است 

  :مطابق شكل زير . يك دايره مي باشد همانطور كه قبالً توضيح داده شد فصل مشترك دو كره 
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. تا اينجا دستگاه شما متوجه شده اسـت كـه بـر روي يـك دايـره مشـخص در جهـان هسـتي قـرار دارد          

ماهواره سوم نقش تكميلي را بر عهده گرفته و با ايجاد كره سوم به دسـتگاه شـما كمـك مـي كنـد كـه       

ق شـكل  مطـاب . ( فصل مشترك يك كره و يك دايره دو نقطه مـي باشـد   . موقعيت خود را متوجه شود 

  ) زير 

  
شما مي تواند محاسبه كند كه بر روي يكي از اين دو نقطه قـرار دارد   GPSدر اين قسمت دستگاه  پس

امـا بـراي آنكـه مـا بتـوانيم      . معموالٌ يكي از اين نقاط بر روي كره زمـين و ديگـري در فضـا مـي افتـد      . 

صـل مشـترك كـره    ف. موقعيت دقيق خود را شناسايي كنيم نيازمند استفاده از ماهواره چهارم مي باشـيم  

يا هر محل ديگر ( چهارم با اين دونقطه ، يك نقطه خواهد بود كه محل دقيق شما را بر روي كره زمين 

  . مشخص خواهد كرد ) 

  . پس در واقع شما در يك نقطه خاص در محدوده كره زمين و يا بر روي آن قرار داريد 
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  بخش كنترل  1.2.2
در ) خودكار(محلي اطالع دهنده اتوماتيك  يا بخش زميني، ازايستگاههايGPSكنترل 

هاوايي وماژالين دراقيانوس آرام، ديگوگارسيا دراقيانوس (نواحي مختلف اطراف زمين 
هند، جزيره اسنشن در اقيانوس آرام وكولورادو اسپيرينگ وچهارايستگاه آنتن بزرگ كه 

ها، مچنين اين ايستگاهه. اندكنند، تشكيل شدهها ارسال ميها را به سمت ماهوارهسيگنال
  .كنندرساني ميرارديابي واطالع GPSهاي ماهواره

ها راكنترل نموده و هم ها همزمان هم موقعيت دقيق مكاني ماهوارهاين ايستگاه
ايستگاه زميني مادر باارسال تصحيحات مداردقيق . نمايدبركاركردسالم آنها نظارت مي

ها موقعيت آنها رادائماَ ي ساعت به ماهوارهها و ضريب تصحيح براقرارگيري ماهواره
-ها اين تصحيحات را بر سيگنالهاي ارسالي خود اعمال ميوماهواره. نمايدتصحيح مي

. باشدها ميه كننده تمامي ماهوارهاراين بخش اد. استGPS مغز، بخش كنترل . نمايند
اطراف زمين  پنج عددازآنها، در(هاي زميني تشكيل شده استاين بخش از ايستگاه

  .سازندها راازكاركرد درست مطمئن ميكه ماهواره)قراردارند
ارتش آمريكا، بخش اصلي سايت كنترل درنيروي هوايي فالكون، واقع در كلورادو 

 (The Falcon Air Force Base in Colorado Springs)اسپرينگ 
  . كنددرآمريكااداره مي

 GPSهاي هريك ازماهواره. باشدمدار مييك بارگردش به دور زمين در فضا برابريك 
هرماهواره به يك ساعت . دوازده ساعت زمان نياز دارندتا يك بارمدارزمين را طي كنند

هاي زوج را با يك پيام زماني بسيار سيگنال دهددقيق مجهزشده است كه به آن اجازه مي
دستگاه  ) (With a  precise time message. كنداست مخابره دقيق مجهز شده

رادريافت )كندنورحركت ميكه باسرعت (قسمت زميني سيگنال مخابره شده از ماهواره 
. باشدگيري ميسيگنال به گيرنده قابل اندازهحتي دراين سرعت، زمان رسيدن . كندمي

باشد كه آن، مضربي ازسرعت نور ميوزمان دريافت شدهتفاوت زماني ميان فرستاده
گيري دقيق طول براي اندازه. سازد تافاصله ازماهواره را محاسبه كندگيرنده راقادر مي
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هاازچهار ماهواره شود تا سيگنالوعرض جغرافيايي وارتفاع، گيرنده زماني راكه صرف مي
  .كندجداگانه به آن برسندرامحاسبه مي

  يبخش كاربر  1.2.3

داشت يا روي اتومبيل  نگه توان آن رادردستهايي تشكيل شده كه مياين بخش ازگيرنده
  .سوار نمود

براي ارتش طراحي شده است ولي شماركاربران شهري ازكاربران نظامي GPSبااين 
  :عبارتند ازGPSبعضي ازكاربران اصلي . بيشتر است

  .مانند آتش نشاني،آمبوالنس درتعيين موقعيت افرادآسيب ديده-هاي اورژانسسرويس -

  .ها، قطارها،اتوبوسها وغيرهكاميون گيرياري وپيمانند نگهد-گيري وسايل نقليهپي -

  .كنندخلبانان ازآن براي راهبردي هواپيماهااستفاده مي –هوانوردي  -

  . كنندبراي كنترل بهتر محصوالتشان استفاده مي GPS كشاورزان از –كشاورزي  -

- ولههايشان مانند خطوط نيروولشهرهابراي موقعيت سرويسGPSهاي آوري دادهجمع -

  .كنندكشي آبها در خيابانها ازآن استفاده مي

  :هاگيرنده

دستي يا برروي هواپيما،  GPS شوندتوانندتوسط دست حمل مي GPSهاي گيرنده
هاي ها سينگالاين گيرنده. كشتي، تانك، زيردريايي، اتومبيل وكاميون نصب شوند

امروزه . كنندزش ميدارادريافت، رمزگشايي ودرنهايت آنهاراپر GPSهاي ماهواره
به اندازه (هاي مختلف در حال استفاده هستندمدل گيرنده متفاوت بااندازه 100بيشتراز

هاي جديدديده تر ازآن در مدلهاي دستي و حتي كوچكسيم درگيرندهيك تفلن بي
  ).شوندمي
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ه فارس دادهاي دستي كه به نيروهاي ارتش آمريكا درجنگ خليجبه عنوان نمونه دستگاه
  . اونس وزن د اشتند 28شد تنها 

GPSآب ( هاي صحرايي، اكتشافات نفت و گازوشركتهاي خدمات رفاهيدرپي جويي
با استفاده  GPSهاي برخي از گيرنده. شوديابي دقيق استفاده ميجهت موقعيت...) وبرق و

هاي شه راهتوانندمفيدتر واقع شوندبراي مثال با افزودن نقاز امكانات و اطالعات جانبي مي
تواندبه راحتي در يافتن موقعيت اين دستگاه مي GPSشناسي به حافظه يك منطقه زمين

استفاده ازاين . در روي زمين به ياري زمين شناسان بيايند... هاوويافتن مسيرهاو سازنده
امكان . تواند در برداشته باشددالرمي100اي كمترازدستگاه فقط با خريدآن كه هزينه

- اي پرداخت نمييابي توسط آن هيچ هزينهو براي گرفتن اطالعات و موقعيت پذيراست

  . شوندبسته به امكانات جانبي گرانترمي ها  GPS.شود

اند تا اقتصادي بوده و هركسي كترونيكي ساده شدهتا حد چند مدار ال GPSهاي گيرنده
آن رادر ساعت  اند كه بتوانهمچنين آنقدر كوچك شده. توان خريدآن راداشته باشد

  .قرارداد Laptopهاي مچي، درخودرو، قايق، ادوات كشاورزي و حتي رايانه

  . همانند تلفن همراه يكي ازوسائل مورد نياز هرفرد خواهدشد  GPSهاي بزودي گيرنده
  

   GPSمحاسبه سرعت توسط دستگاه   1.2.4
مـاهواره بـراي شـما     4ا اسـتفاده از  شما موقعيت و زمان دقيق را بـ  GPSهمانطور كه قبالً ذكر كرديم ، 

شما آن را محاسـبه مـي كنـد سـرعت لحظـه اي       GPSاما پارامتر ديگري كه دستگاه . محاسبه مي كند 

  . شما مي باشد 

چون ماهواره ها در يك موقعيت ثابت نسبت به زمين قرار ندارنـد يـك سـرعت نسـبي نسـبت بـه       : دپلر 

  . ي شود اين باعث اثر دپلر م. زمين خواهند داشت 
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از شما دور مي شـود  يا به شما مي رسد و وقتي يك ماشين پليس  يا صداي آژير يك آمبوالنس  شما با 

هنگامي كه منبع به سمت شما مي آيد صدا شروع مي شود و وقتي نزديك مي شـود صـدا   . آشنا هستيد 

تي كه شما متوجه آن تغييرا. زياد مي شود و هنگامي كه از شما فاصله مي گيرد صداي آن كم مي شود 

شديد به اثر شيفت دپلر معروف است و اين به خاطر سرعت نسبي بين ماشين پليس يا آمبوالنس و شـما  

ولـي مـي خـواهيم فـرض     .  يكي از كاربردهاي اثر دپلر براي سربازان در هنگام جنگ اسـت  . مي باشد 

مـي تواننـد بفهمنـد كـه آيـا فشـنگ       سربازان در هنگـام جنـگ   . كنيم كه اين مساله را تجربه نكرده ايم 

بنابراين سريع مي توانند كمين بگيرند ولي هنگامي كه گلوله ها بـه   !مستقيماً به سمت آنها مي آيد يا نه ؟

. سمت محل ديگري مي روند صداي ضعيفتري ايجاد مي كنند و اين به خاطر مساله اثر دپلـر مـي باشـد    

ن كدهاي ماهواره اسـت كـه مـا قـبالً در مـورد آنهـا بحـث        اين تغيير در فركانس مستقل از زمان فرستاد

توسط دسـتگاه شـما شناسـايي شـده و در تخمـين سـرعت شـما و         آنها مي توانند خيلي راحت . يم كرد

ابتـدائي تـرين اعمـال يـك گيرنـده      . مقصدي كه به سمت آن حركت مي كنيـد بسـيار سـودمند باشـند     

دو مورد موقعيت و زمان را قـبالً توضـيح   .  ) ت ، زمان موقعيت ، سرع( شما مي باشد  PTV    محاسبه 

سرعت آنها را بـا تفاضـل    گيرنده  تصور مي كنند دستگاه GPS  بعضي از استفاده كنندگان از . داديم 

ولـي ايـن روش خـوبي بـراي وسـيله       (t2-t1)/(x2-x1 )  .فاصله بر زمان طي شده بدسـت مـي آورد   
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الالت مـي باشـد و غيـر    همراه بـا اخـت   سرعت با اين روشتخمين . نمي باشد  GPS    دقيقي مانند يك 

. و اختالف دو موقعيت بدست آمده مالك خوبي براي تشخيص سرعت شـما نمـي باشـد    مطمئن است 

در عوض ، سرعت شما مي تواند با محاسبه سرعت نسبي بين ماهواره و گيرنده شـما بـه خـوبي تخمـين     

دقيقاً باالي سر استفاده كننده باشد حركت ماهواره عمود بر خـط   توجه كنيد كه اگر ماهواره. زده شود 

اگـر  . فرضي بين ماهواره و گيرنده خواهد بود و اثر شيفت دپلر بين ايـن دو در آن لحظـه وجـود نـدارد     

بخواهيم سرعت را با دقت سانتيمتر بر ثانيه تخمين بزنيم سيگنالهايي با طول موج در حد سـانتيمتر مـورد   

و امـواج ميكروويـو امـواجي هسـتند كـه      . طول موج يك ميكروويو در حد سـانتيمتر اسـت    .نياز است 

يك مدل اوليه ماهواره موقعيت ياب كه توسـط نيـروي   . از آنها استفاده مي كنند  GPS    دستگاههاي 

ايـن  . هوايي امريكا طراحي شده بود تنها از پديده شيفت دپلر بـراي تعيـين موقعيـت اسـتفاده مـي كـرد       

يستم هنوز كار مي كند ولي هنگامي كه گيرنده حركت كند شيفت دپلر و در نتيجـه اطالعـات اشـتباه    س

اين سيستم نسبت به حركت گيرنده بسيار حساس مي باشد و نمـي توانـد در سيسـتم هـاي     . خواهند شد 

، كـه   همه ما مـي دانـيم كـه تلسـكوپ فضـايي هابـل      . موقعيت ياب هواپيمايي مورد استفاده قرار بگيرد 

ايـن  . بوسيله شاتل فضايي طراحـي شـده جديـداً كشـفهاي جديـدي در مـورد جهـان انجـام داده اسـت          

تلسكوپ بعد از اينكه منجم امريكايي ادوين پول هابل اثر دپلر را مشاهده كرد و نتايج آن را به صورت 

اثـر دپلـر   . يح مـي دهـد   قانون هابل روابط بين فاصله و اثر دپلر را توضـ . قانون در آورد هابل نام گرفت 

  . يكي از وسايل اندازه گيري مفيد در بسياري از كاربردها مي باشد 

آنهـا بـراي مـدت     .رادار و سـونار  . صحبت كنـيم   سيگنال حال اجازه بدهيد كه در مورد دو نوع: رادار 

شـود ايـن   گفتـه مـي   . طوالني در كنار ما بوده اند و در زندگي روزمره ما نقـش مهمـي ايفـا كـرده انـد      

در هنگــام جنــگ جهــاني دوم ) . و همچنــين ســاعت بيــگ بــن را ( تكنولــوژي انگلســتان را نجــات داد 



  فدراسيون كوهنوردي و صعودهاي ورزشي فدراسيون كوهنوردي و صعودهاي ورزشي                                                               GGPPSS  كار با كار با ره مقدماتي ره مقدماتي دودو

  

4141  

  

موقعيـت زيردريـايي هـاي آلمـاني را بدسـت مـي        Sonar  نيروهاي انگليسي با استفاده از امواج سونار 

ممكن نبود و همين  آوردند و همچنين حمله به آسمان انگلستان به خاطر استفاده انگليس از امواج رادار

  .مساله بود كه باعث شد نيروهاي آلماني در جنگ جهاني دوم نتوانند به انگليس دست يابند 

كنترل ترافيك هوايي و امنيت آن و تحقيقات . رادار و سونار هنوز هم احتياجات بشر را تامين مي كنند 

 . وژي مي باشند در مورد منابع موجود در اقيانوسها مثالهايي از كاربرد اين تكنول

Radar = Radio Detection and Ranging 

Sonar = Sound Navigation and Ranging  

رادار و سونار هم به صورت گسترده از اثر دپلر براي پيداكردن اهداف مورد نظر و تخمين سرعت آنهـا  

ج صـوتي مـي فرسـتند و    آنها پالس هاي مرتبط با هم از امواج الكترومغناطيسي يا اموا. استفاده مي كنند 

اهداف ثابت هميشه همان طول مـوجي  . امواج بازگشتي از هدف را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهند 

گاه شما فرستاده شده است را بر مي گردانند و امواج بازگشتي بين يك پالس تا پالس بعـدي  تكه از دس

اري نويز به آن اضافه شده است كه بـا  فقط مقد. تغييري نسبت به امواج فرستاده شده مشاهده نمي شود 

امواج بازگشتي از اهداف متحرك ، اختالف فازي بين دو . يك فيلتر مي شود اين نويز را نيز جدا نمود 

  . پالس پياپي خواهند داشت چون مقادير تغيير مي كند 

GPS  گيرنده :  

ايي كـه پيغامهـاي ديتـا را    بوسيله مـاهواره هـ  ( ، يك نوع ارتباط يكطرفه وجود دارد  GPSدر كددهي 

ايـن  . اين يك سيستم با توان پـايين اسـت   . ) منتشر كرده و كدها را فقط به صورت يكطرفه مي فرستند 

. در حقيقت ، اين سيگنال در ميان سيگنالهاي راديويي و نويزها گم مي شـود  . توان خيلي كم مي باشد 

ه را با اسـتفاده از تكنولـوژي مخـابراتي توسـعه     دستگاه گيرنده اين سيگنال ضعيف گرفته شده از ماهوار

يك مساله بسيار جالب در علم مخابرات كه با استفاده از شـبه كـدهاي تصـادفي    . طيف بازيابي مي كند 
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از سطح زمين به حـدي زيـاد مـي باشـد      GPS   ولي ما مي دانيم كه فاصله ماهواره هاي . كار مي كند 

از نقطـه نظـر رياضـي ، قـدرت يـا تـوان يـك        . ضعيف مي شوند  كه كدها تا به سطح زمين برسند بسيار

ايـن سـيگنالها نـوعي از    .  سيگنال به طور معكوس با مربع فاصله اي كه طي كرده اسـت متناسـب اسـت    

و بايد راهي براي تقويت اين سيگنالها وجود داشـته  ) مانند نيروي جاذبه ( امواج الكترومغناطيسي هستند 

ه طيفهاي با كدهاي شبه رمز تصادفي را تقويت مي كند در دستگاه گيرنده شما اين تكنولوژي ك. باشد 

  . وجود دارد 

بنـابراين ، شـما   . سب انرژي زياد ، خود را تقويـت مـي كنـد    كارتباط طيف گسترده ، خود بدون نياز به 

اهواره نياز به يك آنتن بشقابي خاصي كه به سمت ماهواره خاصي تنظيم شده باشد نداريد و كـدهاي مـ  

از آن  GPS ي كـه گيرنـده هـاي    نـ آنت. مانند ماهواره هـاي تلويزيـوني ديجيتـال نمـي باشـد       GPSهاي

استفاده مي كند به كارآمدي آنتن هاي گيرنده هاي تلويزيوني نمي باشد ولي در عوض بسيار كوچـك  

        وع آنتنهـا  به ايـن نـ  . همچنين نيازي به تنظيم به سمت ماهواره خاصي ندارد . مي باشد  مو كم حج

Omni-Directional  تصور كنيد كه چه كابوس وحشتناكي بود اگر شما مـي خواسـتيد   . مي گويند

  . خود را به سمت ماهواره اي كه نمي بينيد تنظيم گنيد  GPSآنتن 

  !يك غذاي مجاني ؟

كارآمـد  براي شما ممكن است اين سوال پيش بيايد اگر اين تكنولوژي توسـعه طيـف اينقـدر جالـب و     

خـوب  . تلويزيوني از اين تكنولوژي استفاده نمـي كننـد    DIGITALاست پس براي چه گيرنده هاي 

اساس كار كدهاي شبه رمز تصـادفي مقايسـه بـين    ) چنين غذاي مفتي وجود ندارد ( همانطور كه گفتيم 

دي بـراي  زمـان زيـا  . سيگنالها در يك دوره تناوب مي باشد كه در اصل يك پردازش آهسته مي باشـد  

ايـن بـه آن   . مرتب كردن و جـدا كـردن نويزهـاي موجـود در آن توسـط دسـتگاه گيرنـده وجـود دارد         
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. بسـيار كنـد انجـام مـي شـود       GPS معناست كه ترجمه كردن و تحليل اطالعات ديتا از مـاهواره هـاي  

طـول   GPS      دقيقه براي يك مـاهواره     12.5بنابراين در حدود . بيت در ثانيه  50چيزي در حدود 

اين نوع ارتباط براي يـك سـيگنال تلويزيـوني بسـيار     . مي كشد تا كل اطالعات را براي گيرنده بفرستد 

كه با اطالعات تصويري لود مي شود و نيازمند سرعت ترجمه باال يا عرض باند باال براي . كند مي باشد 

اي تصـادفي بـراي كـار بـا تـوان      از تكنولوژي شبه رمز كـده   GPSبه عبارت ديگر. اين سيگنالها است 

  . پايين و هدايت مستقيم آنتن استفاده مي كند 

كشف شد در واقع به اثبات تاثير فركانس دو شـي و   1842اثر دوپلر كه توسط كريستين دوپلر در سال 

در واقع اگر ماهواره ها نسبت به زمين ثابت بودند محاسـبه سـرعت   . رابطه آن با سرعت آنها مي پردازد 

شي بر روي زمين بسيار ساده تر مي بود ولي به دليل اينكه ماهواره ها در حال حركت هستند يـك  يك 

را در دسـت   GPSفردي كه بر روي زمين اسـت گيرنـده   حال اگر . سرعت نسبي نسبت به زمين دارند 

 به اين صورت كه سرعت و فركانس موج ارسـالي . خود داشته باشد مي توان سرعت او را محاسبه كرد 

از ماهواره را داريم و دستگاه گيرنده مي تواند با استفاده از تحليل اطالعات فركانس موج دريافت شده 

  . به همين صورت مي توان سرعت فرد دريافت كننده سيگنال را نيز محاسبه كرد . را محاسبه كند 

ارسـال شـده و   در صورتيكه سرعت فرد را نسبت به سرعت نور نـاچيز در نظـر بگيـريم رابطـه فركـانس      

  : د »فركانس دريافتي و سرعت شما به صورت زير در خواهد آ

  
  : كه در اينجا 

 f0  فركانس ارسال شده از ماهواره مي باشد.  

V   سرعت امواج در فضا است .  
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Vr        سرعت گيرنده نسبت به سرعت نور مي باشد كه در صورتيكه بـه سـمت منبـع حركـت كنـد مثبـت

  فياست و در غير اينصورت من

Vs  است و در صورتيكه فرستنده از گيرنده دور شود مثبت است و در غير اينصـورت   هسرعت فرستند

  منفي 

  
پس به اين نتيجه رسيديم كه دستگاه شما سرعت شما را به صورت كامالٌ دقيق محاسبه مـي كنـد و ايـن    

  . سرعت محاسبه شده سرعت لحظه اي شما مي باشد 

   GPSسفر بر روي اتم خطاهاي ناشي از   1.2.5
در آغاز اين مبحث ما ذكر كرديم كه چگونه امواج راديويي ، امواج ميكروويو و نورهاي مرئي ، اشـعه  

انواع مختلف امواج  با وجود آنكه آنها و ساير امواج راديويي با سرعت نور حركت مي كنند ،  Xهاي 

      جيمـز كلـزك ماكسـول    .  در فركانسهاي مختلـف كـار مـي كننـد    ولي الكترومغناطيسي مي باشند 
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تـا  . يك فيزيكدان اسكاتلندي ، اين مطلب را به صورت قوانين تئوري بيان نمـود  )  ( 1879 – 1831

    . به حال ما گفتيم امواج راديويي كه از ماهواره ها فرستاده مي شوند با سرعت نور حركت مي كنند 

 V= 2.99792488 * 10^8  :  

تعريف شده است و دقيق ترين مقدار موجود مي باشد  GPSدر دستگاه  اين سرعت ، سرعتي است كه

همانطور كه مي دانيم نور خورشيد بـه امـواج رنگـي بـا     . ولي اين سرعت در خال امكان پذير مي باشد . 

يـك سـيگنال   . اين تجزيه با يك منشور قابل رويت اسـت  . طول موجهاي مختلف قابل تجزيه مي باشد 

  . امي كه وارد قسمتهاي مختلف اتمسفر زمين مي شود تحت تاثير واقع مي شود ماهواره اي نيز هنگ

توجه كنيد كـه رنـگ قرمـز پـائين تـرين اشـعه       . نيوتن پراكندگي رنگها را در نور خورشيد كشف كرد 

است چون رنگ قرمز پائين ترين فركانس را دارد و رنگ بنفش بـاالترين فركـانس را در طيـف امـواج     

  . واج فركانس پائين كمتر از امواج فركانس باال قابل شكست هستند مرئي دارد و ام

نيز سرعتشان تغييـر مـي كنـد و دچـار شكسـت مـي شـوند         GPSبه طور مشابه ، سيگنالهاي ماهواره اي 

ريك يينوسـف آ: اين پديده را مي توان به دو بخش تقسيم كرد . هنگامي كه وارد اتمسفر زمين مي شوند 

مايلي  80يك اليه ، اشعه هايي كه بين . ي ابتدايي در اينوسفريك اتفاق مي افتد خطا. ريك يو تروپسف

چگالي اشـعه هـاي شارژشـده در اينوسـفريك در     .مايلي كره زمين مي باشند را شارژ مي نمايد  200تا 

همچنـين  . رسيده به اتمسفر فرق مـي كنـد    ل با توجه به ميزان انرژي خورشيدشب و روز  و فصل به فص

. ر امواج راديويي به چگالي اشعه هاي شارژ شـده بسـتگي دارد و البتـه قابـل پـيش بينـي مـي باشـد         تاخي

يـك روش بهتـر بـراي    .از يك مدل تاخير انداز رياضي استفاده مي كنند GPS   بعضي از گيرنده هاي

اله ايـن همـان مسـ   . محاسبه تاخير در امواج راديويي مقايسه دو سيگنال با فركانس هـاي مختلـف اسـت    

جائي كه فركـانس هـاي   . پراكندگي و تجزيه امواج نور خورشيد است كه در مورد آن صحبت كرديم 
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يـك فرمـول بـراي    . پائين رنگ قرمز دچار زاويه شكست كمتر نسبت به فركانس هاي باالتر مي شـوند  

 ميزان كاهش سرعت يك سيگنال به طور معكـوس بـا فركـانس رابطـه    . توصيف اين پديده وجود دارد 

اين روشي است براي تشخيص خطاي اينوسـفريك كـه معمـوالً در تجهيـزات نظـامي و در مـدل       . دارد 

  . هاي پيشرفته در گيرنده هاي دو فركانسه استفاده مي شود 

 MHz 1227.6و      MHz 1575.42يا     L1. دو فركانس منتشر مي كنند  GPS  ماهواره هاي 

ي اين فركانسها را دريافت مي كنند و مـي تواننـد بـا اسـتفاده از     گيرنده هاي دو فركانسه هر دو ; L2يا 

اين دو فركانس و مقايسه آنها و با توابع نرم افزاري موجـود در ايـن دسـتگاهها عمـل تصـحيح را انجـام       

 به هر حال بيشتر گيرنده هاي . اين محاسبات قسمت اعظم خطاي اينوسفريك را اصالح مي كند .دهند 

    GPS از فركانس    L1  به خاطر اينكه قيمت گيرنده هاي دوفركانسه بسـيار بـاال   . استفاده مي كنند

  . مي باشد و بيشتر براي مقاصد نظامي آمريكا استفاده مي شود 

بخـار آب مـي   . ) كل محدوده اي كه هوا در آن مي باشد . ( ر محدوده باالي سطح زمين است يتروپسف

گذارد و اين تاخير را مي توان بـا تقريـب خـوبي توسـط يـك مـدل       تواند بر روي امواج راديويي تاثير ب

الگوريتم اين مدل رياضي در دستگاه گيرنده شـما تعبيـه شـده كـه از ايـن مـدل       . رياضي توصيف نمود 

  جهت تصحيح خطا استفاده مي شود 

  :مدل رياضي 

ي قبل ما مدلهاي در قسمتها. اين بخش ، قسمت خوبي براي آشنايي شما با يك عمل مهندسي مي باشد 

بيشـتر  . رياضي را كه جهت تصحيح خطاي اتمسفر بر روي اطالعات استفاده مي شود را معرفي نموديم 

  . اوقات ، مهندسين از مدلهاي مختلف طراحي شده جهت حل مسائل استفاده مي كنند 
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اشـين ،  مهندسـين سـاخت و طراحـي م   . يك مورد از ايـن مـدلها ، اسـتفاده از نتـايج تجربـي مـي باشـد        

ايـن فرمولهـا و   . فرمولهايي براي توصيف رفتارها و مشخصات يك موتور براي كنترل دقيـق آن دارنـد   

در عوض آنها بـا توجـه بـه آزمايشـات و مشـاهدات مـي       . معادالت بر اساس پايه هاي تئوري نمي باشد 

كـه فاكتورهـاي   توانند جدولهايي را بوجود بياورند كه فرمول تئوري آن بسيار مشكل اسـت بـه طـوري    

يـك نمونـه از فرمولهـاي     GPSدر كـاربرد در  . زيادي بر روي كاركرد يك موتور تـاثير مـي گـذارد    

اين مساله بسيار اساسي است  به گونه اي كه در اين جـدول ،  . تجربي استفاده از تقويم نجومي مي باشد 

رفته شده است كه توصيف آنها نيروي جاذبه زمين ، نيروي جاذبه ماه و ساير فاكتورهاي ديگر در نظر گ

ايـن جـدولها ماننـد قـوانين     . بر اساس فرمولهاي تئوري بسيار مشكل و كاري تقريباً غير ممكن مي باشد 

بنابراين تنها راه عملـي بـراي حـل ايـن مشـكالت      . كپلر يا تئوري نيوتن در مورد جاذبه زمين نمي باشند 

 .ديگر نيز جهت استفاده از مدلهاي رياضي دارد  شما از روش GPS   گيرنده . مدل رياضي مي باشد 

   GPS    از يك مدل كروي به عنوان شكل زمين جهت محاسبه طول جغرافيايي ، عـرض جغرافيـايي و

   كيلـومتر و شـعاع قطبـي آن     6378173   شـعاع اسـتوايي كـره زمـين     . ارتفـاع اسـتفاده مـي نمايـد     

در مـورد ايـن مـدل در فصـول بعـد بيشـتر توضـيح         . )زمين كره نيست ( كيلومتر مي باشد  6350762

  . خواهيم داد 

    Selective Availibilityخطاي   1.2.6
    ما قبالً گفتيم كه ساعت فوق العاده دقيق ماهواره ها و اندازه گيري زماني راهي براي محاسبات دقيق

     GPS  زمان . مي باشدGPS ست به خاطر اينكه سيسـتم  بر اساس زمان استاندارد با ساعتهاي اتمي ا

  . موقعيت ياب جهاني از اختالفات زماني براي محاسبه موقعيت دقيق استفاده مي نمايد 

  :  داستان دوبرادر 
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بـراي آلبـرت و هـانري ، دو    . اآلن بدترين روزهـاي زنـدگي اسـت    . اآلن بهترين روزهاي زندگي است 

  . ساله  20برادر دوقلوي 

اينكه آلبرت يك سفر فضايي طوالني مدت بين ستارگان را براي اولين بـار   بهترين زمانها است به خاطر

تحقيقات نشان مي دهد كـه يكـي   . اطراف هر ستاره سياره هايي هستند . در تاريخ بشري انجام مي دهد 

از سياره هاي اطراف ستاره ها براي زندگي بسـيار مناسـب مـي باشـد و ممكـن اسـت آلبـرت تمـدنهاي         

  . وي آن سياره ها بيابد پيشرفته اي بر ر

به هر حال فاصله ستاره از منظومه شمسي ما بسيار زياد مي باشد كه اين مقـدار بـراي نزديكتـرين سـتاره     

سال نوري زماني است كه نور در يك سال طي مـي كنـد كـه برابـر مـي      . سال نوري مي باشد  30برابر 

  : شود با 

300000*86400(Second/day)*365(day/year) = 9460800000000 Km .  
حال اگر سفينه آلبرت بتواند با نهايت سرعت ، يعني سرعت نور حركت بنمايد چنـدين دهـه طـول مـي     

هيچ جسمي سـريعتر از سـرعت   : يك تئوري معروف مي گويد . كشد تا او سفر خود را به پايان برساند 

  . نور حركت نمي كند 

هنگامي كه . چون او كارهاي مهمي در كره زمين دارد متاسفانه هنري نمي تواند با برادر خود سفر كند 

آلبرت به كره زمين برگردد ساعت آلبرت اينگونه نشان ميدهد كه چند سـال گذشـته اسـت ولـي بـراي      

بدترين روزها براي هنري به اين معنا است كه آنها ممكن است هرگـز  . هنري چندين دهه گذشته است 

سالگي يا  كمي بيشـتر زنـده بمانـد     80زه كافي عمر كند و بتواند تا اگر هنري به اندا. همديگر را نبينند 

اين در حالي است كه آلبرت جوان كه از اديسه برگشته است هنوز در . ممكن است برادر خود را ببيند 

  .اين مساله براي اين دو نفر از لحاظ احساسي بسيار ناراحت كننده است . سالگي مي باشد  20اوايل 

  :بدون شوخي 
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بـه يـاد داشـته    . اين مساله را باور داشته باشيد يا نه ، اين يك داستان جالب يا يك فيلم سـينمايي نيسـت   

  . باشيد كه همه اين مسائل حقيقت است 

تنها كاري كه مي شود انجـام داد پاسـخ بـه ايـن     . مسلماً در برابر پيشرفت بشر هيچ كاري نمي شود كرد 

نه فضايي كه با سرعت وحشت آوري حركت مي كند با زمـان  سوال است كه چگونه زمان در يك سفي

  ! روي كره زمين متفاوت است ؟

فرضيه مخصوص نسبي بودن اينشتين بيان مي دارد كه زمان مانند مكان به حركت نسبي و سرعت نسـبي  

ساعت نصب شده بر روي سفينه فضايي بسيار كندتر از سـاعت روي كـره زمـين حركـت     . بستگي دارد 

ايـن كوتـاه شـدن    . و فاصله بين منظومه شمسي و منظومه مجاور بسـيار كوتـاهتر خواهـد شـد      .مي كند 

از نظر آلبرت در سفينه فضايي ساعت او مانند زمين عادي كـار مـي   . فاصله به علت حركت نسبي است 

مـي  به هر حال فاصله بين زمين و منظومه بعدي بسيار كوتاهتر از همان فاصله بـر روي كـره زمـين    . كند 

همينطـور چنـد سـال نيـاز اسـت تـا       . بنابراين فقط چند سال نياز است تا به منظومـه بعـدي برسـيم    . باشد 

سال آلبرت برادرش هنري را مالقـات مـي كنـد ولـي بـراي هنـري كـه         10بازگرديم و در طي كمتر از 

بنابر ايـن از   .سال نوري مي باشد  30هميشه بر روي زمين است فاصله بين زمين و منظومه بعدي هميشه 

  . نظر هنري چندين دهه طول مي كشد تا برادرش آلبرت را ببيند 

اين نظريه نسبيت زمان و فاصله در فيزيـك مـدرن بسـيار غيـر منطقـي و حتـي وحشـت آور در فيزيـك         

نتيجـه  . مي دانيم كه در فيزيك كالسيك هميشـه زمـان و مكـان ثابـت مـي باشـند       . كالسيك مي باشد 

ت استخراج مي شود كه شما هم ممكن است با آن آشـنايي داشـته باشـيد رابطـه بـين      ديگري كه از نسبي

مقدار ثابت سرعت نور مي باشـد وقتـي    Cكه  ; E=mC^2براي مثال در فرمول .  انرژي و جرم است 

اين مساله بيانگر ايـن  . مي رسد و در جرم ضرب مي شود مقدار فوق العاده زيادي خواهد شد  2به توان 
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ايـن مسـاله نحـوه توليـد انـرژي اتمـي و       . قدار كمي جرم مي تواند انرژي زيادي آزاد نمايـد  است كه م

  . انرژي فراوان سطح خورشيد را توجيه مي كند 

  GPSفرضيه نسبي بودن   1.2.7

GPS  به غيـر از مسـاله شـتاب ذره هـا و انـرژي      . يكي از اولين سيستمهاي عملي بود كه بشر توليد كرد

يـك  . آنها ، اثرات نسبي كه آنها نسبت به يكديگر دارند نيز بايد در نظر گرفتـه شـود    توليد شده توسط

ممكن است سرعت نسبي زيادي نسبت به زمين داشته  GPSدليل براي اين حرف اين است كه ماهواره 

قبالً گفتيم كه وقتي ماهواره ها نسبت به زمين ثابت نيستند ، يك سـرعت نسـبي نسـبت بـه زمـين      . باشد 

با سرعت سفينه فضايي آلبرت قابل مقايسـه نيسـت     GPSبا اينكه سرعت ماهواره هاي . واهند داشت خ

ولي با اينحال مقدار كمي خطا ايجاد مي كند كه اين خطا بايد توسط عملكرد سيستم و دستگاه گيرنـده  

ار مـي  ساعتهاي روي ماهواره در حال حركت كمي آهسته تر از ساعتهاي روي زمين كـ . تصحيح شود 

اين اثرات ممكن است قابل مشاهده نباشند چـون  ) به دليل سرعت نسبي ماهواره نسبت به زمين . ( كنند 

ولي بايد توجه داشته باشيد كه اين سيستم بـا سـاعت اتمـي كـار مـي كنـد بـراي        . بسيار كوچك هستند 

. ر حدود نانوثانيه مي باشند زمانها د( اينكه كوچكترين زمانها هم براي تعيين فاصله بسيار مهم مي باشند 

ابتدا سـرعت نسـبي بـين     GPS       . اين خطاهاي كوچك بايد توسط دستگاه گيرنده اصالح شوند ) 

خود و ماهواره موردنظر را با توجه به نـرم افـزار تقـويم نجـومي خـود محاسـبه مـي كنـد و بعـد از ايـن           

  . اطالعات جهت تصحيح خطاي موجود استفاده مي نمايد 

يك خطـايي ايجـاد    GPS   اين اختالف زمان در نظر گرفته نشود ، اين  GPSدر طراحي سيستم اگر 

يـا در اختصـار    Selective Availibility    مي كند كه قابليت برداشتن يا اصالح نكردن اين خطا 

SA  ايـن   !؟ ردنـد  خطـا را اصـالح نك   سازندگان تـا مـدتها ايـن     حال بايد بدانيم كه چرا. گفته مي شود
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از تروريسـت هـا و دولـت هـاي مهـاجم بـه خـاطر اسـتفاده از دقـت            U.Sمساله به دليل نگراني دولت 

باعث مي شود كه در يك ناحيه محدود موقعيـت شـما بـا     S.A اثر . دستگاه در جهت هاي منفي است 

  . كمي خطا مشخص شود 

  . گيرنده كاربران حذف نمود ، اياالت متحده اين خطا را براي افزايش دقت دستگاه  2000مي  2در 

1.2.8  GPS  تفاضليهاي     Differential    
هاي استاندارد توانستند  به يك  GPSميالدي ،  2000در مي سال  S.A بعد از غير فعال كردن حالت 

درصـد اوقـات    95ها در  GPS  غير فعال شود  S.Aولي قبل از اينكه . متري برسند  30دقت عرضي 

هاي تشخيص  GPS همچنين دقت باالتر با .متري داشتند  156تري و دقت طولي م 100دقت عرضي 

هاي تشخيص دهنده استفاده از يـك گيرنـده مرجـع كـه در يـك مكـان        GPSفن . دهنده بدست آمد 

، موقعيـت   GPS   گيرنـده مرجـع ماننـد بقيـه گيرنـده هـاي       . مشخص و از پيش تعيين شده قـرار دارد  

زمين مي داند  و همچنين موقعيت دقيق خود را روي زمين مي داند و اين ايستگاه ماهواره ها را نسبت به 

مي تواند فاصله دقيق خود را تا ماهواره ها تشخيص دهد و با بدست آوردن اين فاصـله بـر سـرعت نـور     

اين زمان ، زماني است كه طول مي كشد تا سيگنال از ماهواره . براي بدست آوردن زمان استفاده نمايد 

گيرنده اين زمان محاسبه شده را با زمان واقعي براي رسيدن سيگنال مقايسه مـي  . ه پايگاه گيرنده برسد ب

 GPSاين پايگاه ، خطا را در فضا منتشر مي كند و . كند و اختالف بين اين زمانها ، زمان خطا مي باشد 

ات جهت محاسـبه موقعيـت دقيـق    هايي كه در برد اين انتشار قرار داشته باشند  مي توانند از اين تصحيح

  . استفاده نمايند 

بيشتر خطاهايي كه ما قبالً آنها را برشمرديم كه بر روي دستگاههاي كيرنده تـاثير گـذار بودنـد عبـارت     

بيشتر خطاها مي توانند بـه روش  .  S.Aبودند از تاخير اتمسفريك ، خطاي ساعت ماهواره و فعال بودن 
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هاي نقشه برداري ايـن   GPS    متر بدست مي آيد كه براي   1با خطاي درنتيجه دقتي . باال كم شوند 

   !خطا در حد سانمتيمتر مي رسد 

1.2.9  WAAS   
بايـد دقـت و هوشـياري     GPS براي بسياري از كاربردهاي عمومي ، مثالً براي يـك عمليـات نجـات ،    

 Wide Area Augmentation    سيستم افزايش محدوده   . بااليي از نظر نرم افزاري داشته باشد 

System    در اين سيسـتم ، درسـتي   . توسط دولت فدرال امريكا مورد بررسي قرار گرفت   GPS  و

در مراحل اوليـه فقـط    WAAS   سيستم . تصحيحات خطا توسط پايگاههاي زميني محاسبه مي شوند 

مـي باشـد    DGPSسيستم در واقع چيزي شبيه به همان  WAAS. در امريكا مورد استفاده قرار گرفت 

مـاهواره  . با اين تفاوت كه به جاي ايستگاههاي زميني  ، از تعدادي مـاهواره جديـد اسـتفاده مـي نمايـد      

ايـن  . مي باشند و نسـبت بـه زمـين موقعيـت ثـابتي دارنـد         GEOStationaryاز نوع  WAASهاي 

درسـت و اصـالح شـده را     را از ايستگاههاي زميني گرفته و كدهاي GPSماهواره ها اطالعات خطاي 

متـر افـزايش    3متر و عرضي  2با انجام اين كار ، دقت شما به مثبت منفي . براي گيرنده شما مي فرستند 

در دسـترس   US، اين گزينـه فقـط در    WAASبا توجه به ثابت بودن موقعيت ماهواره هاي . مي يابد 

در . براي شما قـابليتي نخواهـد داشـت     بوده و در صورتي كه شما در كشور ديگري از آن استفاده كنيد

حال حاضر ، برخي كشورها در حال توسعه سيستمهاي تصحيح خطا و ماهواره هـاي مربـوط بـه كشـور     

در كشورشان مـي   WAASبراي توسعه سيستم  USبرخي هم در حال اخذ قرارداد با . خود مي باشند 

  . باشند 
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  فصل دوم
و  UTM، سيستم   WGS84آشنايي با 

  ول و عرض جغرافياييط
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2.1  World Geodetic System     
  )WGS(ژئودتيك جهانيسيستم  

  
در اين .سيستم ژئودتيك جهاني ، سيستمي استانداردي است كه در ناوبري از آن استفاده ميشود

يك مدار شبيه : يك مركز جرم براي زمين و  پ:يك مرجع براي مختصات يابي  ، ب:سيستم از الف
  .ركت زمين در فضا استفاده ميشودبه مسير ح

همانطور كه اشاره شد يك مرجع براي  تعيين مختصات ) الف( توضيح  بيشتر اينكه در بخش
در نظر گرفته ) صفر(در واقع يك طول ويك عرض جغرافيايي به عنوان مبنا يا . استفاده ميشود

طول و عرض جغرافياي  مكان اين. ميشود و بقيه نقاط نسبت به آن طول و عرض سنجيده ميشوند
براي مرجع، كامال قراردادي است ، يعني در هر نقطه اي از زمين ميتوانست در نظر گرفته شود ، و 

  .نقطه اي براي آن در نظر گرفته شد كه بعدا مختصات آنرا شرح خواهيم داد
  

رفته توضيح بيشتر اينكه درمركز كره زمين  ، يك  مركز جرم براي زمين در نظر گ)ب(در بخش 
بديهي است كه چون اين نقطه را در مركز كره زمين در نظر گرفته ايم ، پس ميتوانيم .  ميشود

و )است  يعني مبدا آن در مركززمين(است » مركز –زمين «سيستمي بگوييم كه اين سيستم 
اما آيا به نظر شما فاصله مركز زمين تا سطح زمين در . محاسبات نيز بر اين اساس انجام ميشوند

 همه نقاط يكسان است؟ ؟؟
  
  
  

اوال زمين به دور محور . نيز توضيح بيشتر اينكه كره زمين در حال حركت است) پ( در مورد بخش
در خالف جهت عقربه هاي ساعت ميچرخد  كه هر دوران كامل آن يك روز ) حركت وضعي(خودش

زمين به دور  نكه آ  دوم. ثانيه است 4دقيقه و  56ساعت و  23نجومي طول ميكشد كه مدت آن 
سال طول  1اين حركت همانطور كه ميدانيد )حركت انتقالي(خورشيد از غرب به شرق ميگردد 

يعني زمين . نتيجه اين دو حركت زمين ، يك مدار بيضي شكل به دور خورشيد خواهد بود. ميكشد
  . در مسيري بيضي شكل ، سالي يكبار به دور خورشيد ميگردد 

  
را كره اي سبز رنگ ميبينيد و بيضي اي كه مببينيد مسير فرضي حركت  در شكل زير كره زمين

  ؟اما آيا واقعا زمين حركت بيضي وار يكنواختي را به دور خورشيد طي ميكند؟؟. زمين در فضا است 
  

طي سالها مرتبا تغييراتي براي پاسخ به اين سئوال ها يكي از داليلي است كه بفهميم چرا  در 
  .ژئودتيك جهاني به وجود آمده استسيستم دقيقتر شدن 
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  )WGS(ژئودتيك جهانيسيستم نگاهي دقيقتر به 
  

همانطور كه اشاره شد سيستم ژئودتيك جهاني ، يعني همان سيستم استاندارد جهاني  كه از آن 
  .بخش داشت  3استفاده ميكنيم   "ناوبري"براي 

كه يك طول و عرض جغرافيايي  است كه ميتواند در بخش نخست كه مختصات مبنا بود و گفتيم  
  .هر نقطه اي روي زمين در نظر گرفته شود

بود ، اما آيا  "مركزي  - زمين"بخش دوم در نظر گرفتن مركز زمين و انجام محاسبات بر اساس   
كره زمين يك كره كامل است ؟ اگر كره زمين كره كاملي بود آنوقت از نظر هندسي ميگفتيم كه هر 

اما .كره كامل فقط يك مركز دارد و فاصله هر نقطه از سطح كره  تا مركز كره ، فاصله يكساني است 
نيازي به پيچيده كردن مسئاله نيست ، .زمين يك شبه كره است كه در نواحي قطبي كمي پخ است 

مثال    قله  به نظر شما ، آيا فاصله مركز زمين تا مثال خليج هميشه فارس  ، با فاصله مركز  زمين تا
پس ما روي يك كره كامل زندگي نميكنيم و نميتوانيم بگوييم ! اورست يكسان است؟  البته كه نه

ژئودتيك سيستم پس در .كه روي هر نقطه اي كه بايستيم فاصله مان از مركز زمين ثابت است
ه ديگر جهاني كه سيستمي زمين مركز است ، اين فاصله از مركز جرم زمين در هر نقطه با نقط

  :خط قرمز را در شكل نگاه كنيد.متفاوت است
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يك مدار شبيه به مسير حركت زمين در فضا موضوع چالش آوري اما بخش سوم و در نظر گرفتن 
  . است 

اما آيا زمين كوچك ما در فضا فقط . در مورد حركت وضعي و حركت انتقالي زمين صحبت كرديم 
  همين دو حركت را دارد؟ 

، حركتي است كه زمين، منظومه شمسي ، و البته همه ستاره هاي ديگر در  سومين حركت
اين . ( كهكشان راه شيري دارند و حول سياهچاله اي واقع در مركز  كهكشان راه شيري ميچرخند

) چرخش در مسيري موج دار كه خورشيد را به باال و پايين صفحه كهكشان ميبرد ، رخ ميدهد
  .كيلومتر در ساعت است  800000نگين سرعت اين چرخش به طور ميا

عضو گروه محلي كهكشان ها  50كه يكي از حدود (چهارمين حركت ، حركت كهكشان ما است 
. كه با گروه محلي كهكشانها  در حال رفتن به سمت مجموعه اي ديگر از كهكشان ها است ) است 

  .ستميليون كيلومتر در ساعت  ا 1.6سرعت اين حركت، عدد باور نكردني 
  

زمين در . حال كه با اين حركت ها آشنا شديم ميتوانيم بهتر متوجه حركت زمين در فضا بشويم 
پس مسير حركت زمين كامال بيضي نيست و . مسيري تقريبا شبيه بيضي به دور خورشيد ميگردد

به اصطالح به دليل حركت هاي ديگري كه زمين دارد ، مسير حركتش صاف و يكدست نيست و 
  .دارد "رقص محوري  "نجومي 

بخشي از اين رقص محوري به دليل گرانش ماه ، بخشي به دليل حركت هاي زمين ، و بخشي به 
  .به هر حال اين حركت بيضي كامل نيست . دليل حركت تقديمي زمين است

  
حال اين موضوع چه كمكي  به ما در درك بهتر سيستم هايي كه براي ناوبري مورد استفاده قرار  

  د   خواهد كرد ؟ميگيرن
  

درك اينكه فاصله مركز جرم زمين از سطح زمين و نقاط مختلف در سطح زمين متفاوت است ، به 
ژئودتيك جهاني و درك چگونگي حركت زمين در فضا ، سيستم ما در درك چگونگي محاسبات در 

مك ژئودتيك جهاني كسيستم به ما در تحليل چرايي و چگونگي تغييرات در مدل هاي مختلف 
  .خواهد كرد

  
ميپردازيم و نهايتا  ) ژئودتيك جهانيسيستم (  WGSاكنون با اين پيشفرض ها به سراغ تاريخچه 

  .كه مبناي ناوبري در جهان كنوني است خواهيم پرداخت  WGS84به 
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  "تاريخچه"
 19تالش براي يافتن مدلي كه از آن براي جهت يابي و موقعيت شناسي استفاهده شود از قرن 

در اين راستا ، مدار هايي بيضوي شكل تعريف شدند تا مبناي محاسبات و موقعيت .يالدي آغاز شدم
گفتيم كه  كره زمين در مداري تقريبا بيضوي شكل به دور .(سنجي بر اساس آنها صورت گيرد 

خورشيد ميگردد  ، يعني مسير تقريبا بيضي شكلي را در فضا طي ميكند ، به همين دليل مدار 
كه براي محاسبات موقعيت و جهت يابي بر روي زمين  طراحي ميشوند ، ميبايست بيضي هايي 

  .)شكل و تا حد ممكن مشابه مدار زمين باشند تا نتيجه محاسبات تا حد ممكن دقيق باشد
  

و مدار  1906در سال  "هلمرت "براي اين منظور در نظر گرفته شدند، مانند مدار   مدار هايي
، براي موقعيت يابي در نظر گرفته شدند  1924در سال  "2هايفورد "و  1910در سال  "هايفورد"
.  

ميالدي ،نيروي هوايي و نيروي دريايي امريكا كار بر روي مبناي اندازه گيري  50اما در اوخر دهه 
هدف از اين پروژه كه در ابتدا براي اهداف نظامي در نظر گرفته شده بود ، . جديدي را آغاز كردند

براي طراحي اين مبناي اندازه گيري جديد ،علوم . روشي جديد براي ناوبري دقيقتر بوديافتن 
به كار رفتند و در نهايت در سال ... مختلفي مانند نجوم، نقشه برداري ، جهت يابي، رياضيات و

  . ارائه گرديد  WGS 60مدل   1960
  

كشور ،مدل جديدي از سيستم   ميالدي ، ارتش امريكا و نيروي هوايي و زميني اين 1966در سال 
بود  60اين مدل در واقع تصحيح شده مدل  سال . ارائه كرد  WGS66را با نام  WGSمختصاتي 

داده هاي نجومي جديد تر ، .(مورد اصالح قرار گرفته بود "داده هاي نجومي جديد  "كه نسبت به
اتي جديد ، دقت بيشتري را موقعيت زمين را دقيقتر در فضا نشان ميداد و در نتيجه سيستم مختص

  )دارا بود
  

اين . ارائه كرد WGS72ميالدي ، وزارت دفاع امريكا  مدل جديد تري را با عنوان  1972در سال 
  °10 × °10منطقه مساوي   410مدل از دقت به مراتب بيشتري برخوردار بود و كره زمين را به 

ستم مختصاتي از مدت هاي قبلي بيشتر دقت در محاسبات بر مبناي اين سي. تقسيم بندي ميكرد 
  .بود
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  "WGS72سيستم به كار رفته در مدل "
  

 
 

ميالدي ، وزارت دفاع امريكا سيستم ژئودتيك جهاني را تحت عنوان  1984در اوايل سال 
WGS84  اين سيستم در واقع جايگزين سيستم هاي قديمي تر نظير . ارائه كردWGS72 

،WGS66، WGS60   گرديد .  
  
  

باالتر بودن دقت در اندازه گيري ها و افزايش :  از مهم ترين داليل  اين جايگزيني ميتوان به  
  . پوشش جغرافيايي در سيستم جديد  اشاره كرد
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ميالدي مورد اصالحات قرار گرفت تا خطاهاي  2004در سال  WGS84سيستم ژئودتيك جهاني  
اين اصالحات  در حال حاضر ، دقت در اندازه گيري با  با انجام. هر چند ناچيز سيستم كاهش يابد 

  .سانتي متر ميباشد 2استفاده از اين سيستم كمتر از 
  

همانطور كه اشاره شد ( بر اساس مركزيت زمين است WGS84مبناي تمامي مختصات ها در 
متري شرق نصف  100و  طول جغرافيايي مبناي اين سيستم در ) است» مركز –زمين «سيستم 

  نهار گرينويچ  كه خط ال
 .عرضي رصد خانه سلطنتي  را قطع ميكند واقع شده است
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 GRS80در واقع ازهمان  مدار بيضوي به دور زمين استفاده ميشود كه در سيستم  WGS84 در
البته اصالحات كوچكي در آن صورت گرفته است تا محاسبات مداري براي ماهواره . استفاده ميشد

بوسيله ماهواره ها تعيين شده و  WGS 84 ابعاد بيضي بين المللي (.نجام گيرد ها در آن دقيق تر ا
  )باشدبه شكل زمين بسيار نزديك مي  در سطح جهاني

كه   است، ژئوسنتريك،يعني مبدا آن در مركززمين(است » مركز –زمين «سيستمي  سيستم ،  اين
آن  " X"ميگذرد و محور ) يقطب مغناطيس(زمين  از قطب قراردادي ) "Z"محور( محورسوم آن

هم طوري اختيار مي  "Y"محور.فصل مشترك صفحه نصف النهار گرينويچ و صفحه استوايي است
اين سيستم در نقشه برداري و ناوبري مورد  .باشد) رو به راست(شود كه سيستم، دست راستي 

 .استفاده قرار ميگيرد
  
   :داده شده است  بعدي اين سيستم در شكل زير نشان مختصات دكارتي سه 
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  در ترازيابي به روش كالسيك يا سنتي ارتفاع نقاط نسبت به يك سطح مرجع قائم به نام ژئوييد 
ژئوييد يك شكل فيزيكي از زمين است و طبق تعريف عبارت است از يك سطح هم ، بدست مي آيد

در روش سنتي  .طبق باشدپتانسيل صفر يا سطحي كه به بهترين وجهي به سطح متوسط درياها من
نمايش داده شده، بنام ارتفاع ارتومتريك نقاط  Hارتفاع نقاط نسبت به ژئوييد بدست مي آيد و با 

 خوانده مي شود

 

ثقل زمين به نام ارتفاع  ركزپارامتر مهمي از م ، برا ي تبديل ارتفاع از بيضوي به ارتفاع از ژئوييد
رابطه . مايش داده، تموج يا موجگاني نيز خوانده مي شودن Nژئوييد مورد نياز است كه آن را با 

h=H+N در اين رابطه . بين سه پارامتر فوق برقرار استh  ،ارتفاع از بيضويH  ارتفاع از ژئوييد از
  بيضوي مي باشد
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  :نشان ميدهد )  GRS80و  WGS84در ( جدول زير تبديل پارامتر هاي اصلي در اين سيستم را 
  b محور  aورمح  مدار مبنا

GRS 80  6,378,137.0 m ≈ 6,356,752.314 140 m 
WGS 84  6,378,137.0 m ≈ 6,356,752.314 245 m 

 تبديالت

كه ابعاد آن بوسيله ماهواره ها تعيين شده و در سطح  WGS 84از آنجائيكه بيضوي بين المللي 
كه   1924لمللي هايفورد جهاني به شكل زمين بسيار نزديك مي باشد عمال جايگزين بيضوي بين ا

كليه نقاط ژئودزي كشور ايران روي آن محاسبه شده است و از طرفي مختصات بدست آمده از 
كه  الزم استعمل مي كنند، بدين لحاظ  WGS84در سيستم  GPSگيرنده هاي ماهواره هاي 

مجموعه  و با استفاده از اين دو ه شده شبكه ژئودزي ماهواره اي را روي دو بيضوي فوق محاسب
از يك بيضوي به بيضوي ديگر را محاسبه  تبديل مختصات كه درسطح كشور پراكنده است ضرايب 

و در اختياراستفاده كنندگان قرار دهد و استفاده كننده بنا بر نياز خود سيستم مختصات را انتخاب 
  .نمايد و در صورت نياز براحتي بتواند تغيير سيستم مختصات دهد

كه مي تواند دو سيستم مختصات ژئودزي با بيضوي هاي  ه استافزاري نوشته شد براي اين كار نرم
پارامتر ترانسفرماسيون در  7مختلف را كه حداقل داراي سه نقطه مشترك باشند را با روش تعيين 

  فضاي سه بعدي به يكديگر تبديل و سپس آنرا به سيستم تصوير مورد دلخواه ببرد
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  اتلذا با داشتن دو مجموعه مختص

  WGS84نقطه ژئودزي داراي مختصات جغرافيايي روي بيضوي بين المللي  242مجموعه -1

  1924نقطه ژئودزي داراي مختصات جغرافيايي روي بيضوي بين المللي هايفورد  242مجموعه -2

   

  :ميگيردمراحل تبديل دو سيستم مختصات به يكديگر به ترتيب زير انجام 

   

  ) X,Y,Z( دو سيستم به مختصات ژئوسنتريك  تبديل مختصات جغرافيايي هر-1

  )سه مولفه انتقال ، سه مولفه دوران و ضريب مقياس ( تعيين هفت پارامتر ترانسفورماسيون -2

  محاسبه مختصات ژئوسنتريك سيستم جديد با توجه به هفت پارامتر بدست آمده-3

  ورماسيونمحاسبه باقيمانده ها در سيستم ژئوسنتريك و بررسي وضعيت ترانسف-4

  تبديل مختصات ژئوسنتريك سيستم جديد به سيستم جغرافيايي مربوط به خود-5

  محاسبه باقيمانده در سيستم مختصات جغرافيايي-6

7- U.T.M  تبديل سيستم مختصات جغرافيايي به مختصات سيستمWGS 84 

  
  ايرانWGS84    به  UTMتبديالت سيستم  

  
European 1950
    UTM Zone 38N
European 1950 ED77
    UTM Zone 38N
    UTM Zone 39N
    UTM Zone 40N
    UTM Zone 41N
Final Datum 1958
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WGS72 
    UTM Zone 38N
    UTM Zone 39N
    UTM Zone 40N
    UTM Zone 41N

WGS84 
    UTM Zone 38N
    UTM Zone 39N
    UTM Zone 40N

    UTM Zone 41N  
  
  

  :استاندارد ها و به روز رساني ها
  

به كار گرفته شد كه   1996در سال   EGM96تحت عنوان  WGS84اولين نسخه اصالح شده 
  .ارائه شده است 2004آخرين نسخه اصالح شده توسط آن در سال 

البته بسياري از استفاده كننگان از اين سيستم امروزه ازآخرين نسخه به روز شده آن به نام 
EGM2008 استفاده ميكنند.  
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   UTMسيستم مختصاتي    2.2
  . را مشاهده كنيد  UTMدر شكل زير مي توانيد شبكه جهاني 

  

  
  

 . قسمت تقسيم شده است  60كره زمين به 

 . را بر روي نقشه مشاهده كنيد  60تا  1در نقشه زير ، شما مي توانيد ناحيه 

  

  

1 2 43 5 6 7 8 9 10 11 12 1413 15 16 17 18 19 20 21 22 2423 25 26 27 28 29 30 31 32 3433 35 36 37 38 39 40 41 42 4443 45 46 47 48 49 50 51 52 5453 55 56 57 58 59 60

EQUATOR 
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 )  19تا  10ناحيه (   UTMنماي نزديك ناحيه هاي 

  
  
  

مربوط بـه نقشـه    UTMدر گوشه پايين سمت چپ نقشه ، شما مي توانيد اطالعاتي در مورد مختصات  
 . اي كه در اختيار داريد را مشاهده كنيد 

قشـه  كـه در ن  UTMاين اطالعات شامل مسـاحت پوشـش داده شـده توسـط ايـن نقشـه و ناحيـه اي از        
 . نمايش داده شده است مي باشد 

  
 

 .                        به مثال زير توجه كنيد . شماره يك ناحيه در مقابل آن ناحيه نمايش داده مي شود 
 

 مثال
 

Z12 559000m 4281000m 
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UTM      از دو مشخصه جهـت نمـايش مختصـات اسـتفاده
 موقعيتهـايي كـه در يـك   .  -شـمالي و شـرقي    –مي كنـد  

ناحيه قرار دارند بر حسب فاصله شرقي يا غربي كه از خط 
دارند و همچنين فاصله شمالي يا جنوبي كه  UTMاصلي 

 . از خط استوا دارند اندازه گيري مي شوند 

 UTMمولفه شرقي مختصات 

  
 محوطه اي كه با رنگ قرمز نمايش داده شده است يكي از ناحيه هاي ما. شكل مقابل را در نظر بگيريد 

 )Zone   ( خط فرضي كه در مركز هر ناحيه كشيده مي شود نصف النهار مركزي ناميده مي . مي باشد
متر را در جهت شرقي و مثبـت نمـايش     500,000اين خط يك محدوده شرقي فرضي به طول . شود 

  ) مطابق شكل . ( مي دهد 
حركـت بـه سـمت غـرب      و در  500,000مقدار اين مولفه شرقي در حركت به سمت شـرق بيشـتر از   

 . خواهد بود   500,000كمتر از 
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 UTMمولفه شمالي مختصات 

  .مولفه شمالي فاصله اي است از نصف النهار استوا برحسب متر  
مختصات همواره از پايين به ) نسبت به خط استوا ( در صورتيكه نقطه مورد نظر در نيمكره شمالي باشد 

در اين قسمت بايد توجه داشـته باشـيد   )  . از سمت جنوب به شمال  ( . باالي نقشه افزايش پيدا مي كند 
  . متر مي باشد  0) بر روي خط استوا ( كه مختصات پايه در نيمكره شمالي 

 
متر  را در نيمكره  10,000,000براي نقاطي كه در نيمكره جنوبي قرار دارند ، خط استوا مقدار مرجع 

در نيمكـره  . ( شـمال بـه جنـوب در نقشـه كـاهش خواهـد يافـت         و اين مقدار از. جنوبي خواهد داشت 
 ) جنوبي 

  
   Z19  0297480E  4834360NUTM     نقشه نيمكره شمالي 

  
نمايشگر يك مقدار شرقي غربي در  0297480E مختصات .  1

 ايـن نقطـه در فاصـله    .  مي باشـد   UTMمولفه شرقي مختصات 

. ( رار گرفته اسـت  متري غربي  نصف النهار مركزي ق 202,520
  ) در ناحيه ذكر شده 

 
 . متر به صورت زير محاسبه شده است   202,520مقدار .  2

كمتر اسـت در   500,000mEاز   297,480Eبا توجه به آنكه 
نتيجه مي توانيم بگوييم كه مختصات فوق در غرب نصـف النهـار   

 بنابراين طبق روش زير عمل مـي . مركزي ناحيه مربوطه قرار دارد 
  .  كنيم

500,000mE – 0297480E = 202,520  
متري غـرب نصـف النهـار مركـزي      520هزار و  202و اين به اين معنا است كه مختصات مورد نظر ما 

  .مي باشد 

 ! توجه  

)  574620Eبـه عنـوان مثـال    ( باشـد   500,000mEدر صورتيكه عـدد نمايشـگر شـرقي بزرگتـر از     
 . شرق نصف النهار مركزي قرار گرفته است  متري  74,620مختصات شما در فاصله 

  . اين مقدار از روش زير محاسبه شده است 
574620 E– 500000mE = 74,620  
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 . متري شرق نصف النهار مركزي مي باشد  74,620و مي توان نتيجه گرفت مختصات شما در 

  
حالت مختصات در اين . نمايشگر مولفه شمالي مختصات شما مي باشد   4834360Nمختصات .  3

متري يا مرجع  0خط استوا به عنوان . ( متري شمال نصف النهار استوا مي باشد   4,834,360شما 
  . ) حساب مي شود 

 
 

    Z19  0297480E  4834360N    در يك نقشه نيمكره جنوبي 
 
 . دقيقاٌ مثل باال محاسبه مي شود  0297480Eمختصات .  1

محل اين مختصات در . ده يك مختصات شمالي جنوبي مي باشد نمايش دهن  4834360Nمولفه .  2
اين عدد حاصل تفريق .  متري جنوب نصف النهار استوا مي باشد  5,165,640فاصله 

10,000,000mN  مي باشد   4,834,360و .  
 
  

و )  Easting Coordinate( ، مختصات شرقي )   Zone( شامل ناحيه  UTMمختصات  .1
اين مولفه ها نمايشگر يك . مي باشد )   Northing coordinate( مختصات شمالي 

روشهاي مختلفي در . مختصات هستند كه آن مختصات را برحسب متر نمايش مي دهند 
 : وجود دارد ، به عنوان مثال  UTMنوشتن مختصات 

  
 
 

Z19   0297480E        4834360N  
19     0297480E        4834360N  

         0297480mE     4834360mN    
  

در اين حالت از شماره ناحيه استفاده نشده زيرا كل گروه كوهنورد در يك منطقه مشـغول كوهنـوردي   
   مي باشند و شماره ناحيه

 . مربوطه را مي دانند
         297480mE          4834360mN                          

                                                            



  فدراسيون كوهنوردي و صعودهاي ورزشي فدراسيون كوهنوردي و صعودهاي ورزشي                                                               GGPPSS  كار با كار با ره مقدماتي ره مقدماتي دودو

  

7171  

  

به عنوان . گاهاٌ نوع نوشتن مختصات ، مي تواند دقت نوشتن آنها را نيز براي ما مشخص كند  .2
 :  مثال

UTM  Z19 0297480E 4834360N  
 )متر  1000متر به  1000دقت (            4834          297   19

 )متر  100متر به  100دقت (          48343        2974   19

 )متر  10متر به  10دقت (        483436      29748   19

  )متر  1متر به  1دقت (      4834360    297480   19
  
  

  
 . هر چقدر رقمهاي شما بيشتر باشد دقت شما در نقشه اي كه داريد بيشتر خواهد شد 

  
 UTM  قسمت تقسـيم مـي كنـد و هـر      60سيستم مختصاتي عالي است كه كره زمين را به يك

 . درجه مي باشد  6قسمت 

بر اساس سيسـتم متريـك كـار مـي كنـد و هـر يـك كيلـومتر بـا يـك            UTMسيستم مختصاتي  
كه اين كار باعث ساده تر خواندن ارقـام مـي   ) متر  1,000( ويرگول جدا شده است 

  . شود 
ارقـامي كـه در   . غربي را مشخص مي كنند  -جنوبي و شرقي  -ات شمالي مختص UTMمقادير  

ناميده مي شـوند و ارقـامي كـه    “ شمالي “ راست نقشه وجود دارند / حاشيه هاي چپ 
زياد شدن ايـن ارقـام   . ناميده مي شوند “ شرقي “پايين نقشه قرار دارند / در سمت باال 
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مسافرت مـي كنيـد و كـم شـدن ايـن      به اين معنا است كه شما به سمت شمال و شرق 
  . ارقام به معناي آن است كه شما به سمت جنوب و غرب مسافرت مي كنيد 

ــات   ــت         UTMمختص ــد داش ــل را خواه ــوم مقاب ــود مفه ــته ش ــخيم نوش ــروف ض ــا ح ــه ب : ك
4281000mN  4282000وmN ;   قانون به اين صورت است كه حروف ضخيم

و فاصـله بـين ايـن دو    ) كيلـومتر   1( د نمايشـگر هـزار متـر هسـتن     82و  81) بزرگ ( 
   .( 1 = 81 – 82 ) .كيلومتر مي باشد  1مختصات 

 
در صـورتيكه مـا دو مقـدار    . نمايشـگر صـد متـر مـي باشـند         000mامـا سـه حـرف كوچـك      

4281000mN , 4281500mN     را داشته باشيم در واقع نمايشگر آن اسـت كـه
 . صله دارند كيلومتر از هم فا ½متر يا  500دو عدد ما 

  
 

مـي   UTMشمال شبكه منطبق بر خطـوط   
 . باشد 

 
هر چقـدر تعـداد ارقـام شـما بيشـتر باشـد ،        

 . دقت در تشخيص موقعيت شما باالتر خواهد رفت 
 

559000m 4281000m (4 digit) 1000m x 1000m area. 
559700m 4281100m (6 digit) 100m x 100m area. 

559750m 4281170m (8 digit) 10m x 10m area. 
559753m 4281175m (10 digit) 1m x 1m area. 
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در صورتيكه چند راهنما با اسـتفاده از يـك نقشـه در    . حال مي خواهيم از يك زاويه سنج استفاده كنيم 
يك منطقه در حال فعاليت هستند و مي توانند با استفاده از واكي تاكي با هم ارتباط برقـرار كننـد و مـي    

 . روش زير استفاده كرد توان از 

ايـن  ( متري قرار گرفته است  1000مشخص كنيد كه موقعيت شما در كدامين مربع شبكه اي  .1
 . ) مقدار را از گوشه پايين سمت چپ بخوانيد 

  . قرار گرفته است  and 4082000 559000به عنوان مثال موقعيت شما در 
( را بخوانيد و سـپس مولفـه شـمالي    ) كه اي عمود خط شب( دقت كنيد كه همواره ابتدا مولفه شرقي .  2

و بقيه ارقام كوچك ) رقمهاي اصلي ( همچنين توجه داشته باشيد كه دورقم بزرگ ) . شبكه هاي افقي 
  . اين نوع نوشتن ارقام خواندن آنها را ساده تر مي كند . مي باشند 

حـال مـي توانيـد مربـع     . رار دهيـد  متـري كـه در آن قـرار داريـد قـ      1000زاويه سنج را درون مربع .  3
  . كوچكتري كه موقعيت شما در آن قرار دارد را مشخص كنيد 

حال مي توانيد تركيبي از شبكه هاي عمودي و افقي مربع كوچـك را بـراي مشـخص كـردن دقيـق      .  4
  and 4082100 559700در واقع در اين مثال موقعيت شما به صـورت  . موقعيت خود بكار ببنديد 

  . ي آيد در م
در واقع شما مي توانيد موقعيت خود را بـا        

  . متر بخوانيد  100متر در  100دقت 
 
 
 
 

زاويه سنج نمايش داده شده در شكل مقابل 
 . دقت فوق العاده باالتري دارد 

 
مشخص كنيد كه موقعيت شما در كدامين 

( متري قرار گرفته است  1000مربع شبكه اي 
پايين سمت چپ  اين مقدار را از گوشه

 . ) بخوانيد 

  . قرار گرفته است  and 4082000 559000به عنوان مثال موقعيت شما در 
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را بخوانيـد و سـپس مولفـه    ) خـط شـبكه اي عمـود    ( دقت كنيد كه همواره ابتدا مولفه شـرقي    .1
قيـه  و ب) رقمهـاي اصـلي   ( همچنين توجه داشته باشيد كه دورقم بـزرگ  ) . شبكه هاي افقي ( شمالي 

 . اين نوع نوشتن ارقام خواندن آنها را ساده تر مي كند . ارقام كوچك مي باشند 

در يك راستا قـرار دهيـد و آن را بـه     82نمايشگر افقي زاويه سنج خود را مطابق شكل با خط افقي .  2
  . سمت راست يا چپ حركت دهيد تا زمانيكه درجه بندي عمودي بر موقعيت شما منطبق گردد 

اين حالت تركيبي از موقعيت عرضي و عمودي موجود بـر روي زاويـه سـنج را بـه مقـادير روي       در.  3
 and 559750. به اين صـورت خـواهيم داشـت    . نقشه اضافه كرده تا موقعيت دقيق را بدست آوريد 

4082170   
به كنيـد  متر محاس 10متر در  10در اين حالت در واقع شما مي توانيد موقعيت خود را بادقت يك مربع 

 .  
  

  طول و عرض جغرافيايي    2.3
  

  تاريخچه طول و عرض جغرافيايي   2.3.1
همه مي دانند كه سيستم موقعيت ياب جهاني با هدف هدايت و راهنمايي جغرافيايي ساخته شـده اسـت   

  . ولي هيچ كس نمي داند كه ساعت هم براي همين منظور ساخته شده است 

كه محاسبه عرض جغرافيايي بوسيله اندازه گيري زاويه بين ستاره قطبي  با مرور تاريخ ، متوجه مي شويم

با خط افقي نسبت به همان نقطه بدست مي آيد كه اين كار بوسيله يك دستگاه ساده اندازه گيري انجام 

  . مي شود 

به افـق  فينيقيها و يونانيهاي باستان روش محاسبه عرض جغرافيايي را با محاسبه ارتفاع ستاره قطبي نسبت 

اروپاييها به اين نتيجه رسيدند كه زمين گرد اسـت و   15در قرن .و محاسبه زاويه آن بدست مي آوردند 

كريستف كلمب با مشاهده ستاره شمالي ، سعي كرد تا مسير حركتش بـه صـورت يكنواخـت بـه غـرب      

كه از مسـير خـارج   هر شب او زاويه ستاره شمالي و ارتفاع آن را محاسبه مي كرد تا مطمئن شود . باشد 
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بنـابراين كلمـب نمـي    . ولي اين روش هيچ كمكي در محاسبه طول جغرافيايي به وي نكرد . نشده است 

. وقتي او به قاره جديد رسيد فكر كـرد بـه هنـد رسـيده اسـت      . دانست چقدر به سمت غرب رفته است 

تا زمان مرگ . اخته شده است نامي كه امروزه هم به اين اسم شن. براي همين او آن قسمت را هند ناميد 

ولي كاپيتان معروف ايتاليايي آمريگـو  . ، كلمب نمي دانست كه سرزمين جديدي را كشف كرده است 

وسايرين متوجه شدند كه آنچه كلمـب بـه   ) دليل نامگذاري آمريكا به همين علت بوده است ( وسپوكو 

  . آن رسيده است سرزمين جديدي بوده است 

  غرافيايي مشكل طول ج  2.3.2
ولـي آنهـا مـي دانسـتند كـه      . پيدا كردن طول جغرافيايي در درياها براي زمان زيادي مشكل بزرگي بود 

ساعت محلي را مي توانند  با اندازه گيري ارتفاع خورشيد هنگام ظهـر ، و يـا بـا اسـتفاده از سـتارگان و      

ن دريافتند كه طـول جغرافيـايي   در قرن هفدهم منجما.جدول نجومي كه در اختيار داشتند محاسبه كنند 

مي تواند با مقايسه زمان محلي با زماني كه ساعت معمولي بـر روي نصـف النهـار مبـدا نشـان مـي دهـد        

براي مثال ايـن مبـدا مـي توانـد     . مبدا نصف النهار به صورت دلبخواه انتخاب شده است . بدست آورند 

و . از پاريس عبور مي كرد استفاده مـي كردنـد    فرانسويها از نصف النهاري كه. گرينويچ در لندن باشد 

  . خيلي از كاپيتان هاي قديمي كشتيها ، محل زندگي خود را به عنوان مبدا در نظر مي گرفتند 

درجه به ازاي هر سـاعت   15درجه به دور خود مي چرخد يا به عبارتي  360زمين در طول شبانه روز ، 

تفاده از مكان ستاره ها و خورشيد بدست آوريد ، همانطور كـه  شما مي توانيد زمان محلي خود را با اس. 

اگر شما متوجه شويد كه زمان شما يك ساعت از زمان بر روي نصـف النهـار   . در بخش قبلي گفته شد 

درجـه   15مبدا شما جلوتر است و اگر بدانيم كه زمين از غرب به شرق حركت مي كند شما مـي دانيـد   
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بنابراين اگر شما موقعيت زمان محلي را نسبت به نصف النهار مبدا . ه ايد نسبت به محل اول به شرق آمد

  . بدانيد هميشه مي توانيد طول جغرافيايي خود را محاسبه كنيد 

 17و  16،  15بنــابراين در قرنهــاي . در اوايــل زمــان نــاوبري در درياهــا ، وســيله دقيقــي موجــود نبــود 

پيدا كردن محل خود استفاده مي كردند و در بعضي مواقـع   كاپيتانهاي كشتيها از روشهاي مختلف براي

در دوران اكتشافها بوسيله كشتيها ، تعداد زيادي از آنها به . اين روش ممكن بود باعث مرگ آنها بشود 

سفرهاي دريايي به طور غيـر قابـل پـيش    . دليل عدم آگاهي از موقعيت جغرافيايي خود از بين مي رفتند 

. ذخيره غذايي آنها محدود بود و ملوانان از بيماريهـاي كشـنده دريـا در امـان نبودنـد      . بيني طوالني بود 

براي كشـتيهايي كـه بـا عـرض جغرافيـايي مسـافرت مـي        . وعده هاي غذايي آنها ماهي و سبزيجات بود 

جزيره هاي بين درياها به نقـاطي بـراي تصـحيح    . كردند تنها تعداد محدودي مسير مطمئن وجود داشت 

اگر يك كشتي به دليل هواي بد يا ناوبري اشتباه از مسـير خـود   . تبديل شدند  Waypoint    يا مسير 

ولي مشكل جامعه بشري در آن زمان بيشـتر از ايـن حرفهـا بـود     . خارج مي شد براي هميشه گم مي شد 

آلمـان و سـاير   تمام كشتيها اسكله ، بازرگاني ، جنگي و شخصي متعلق به انگلستان ، اسـپانيا ، فرانسـه ،   .

كشورهايي كه در عرض جغرافيايي نزديكي نسبت به هم قرار دارند بود و اين كشورها همواره در حـال  

هنگامي كه اين كشتيها در دريا با هم برخورد مي كردنـد كـار بـه درگيـري و     . جنگ با يكديگر بودند 

  . مرگ و خونريزي كشيده مي شد 

، حاضر بودند جايزه خوبي به كسي كه اين مشكل را حـل كنـد   بسياري از نيروهاي دريايي در آن زمان 

دوباره ستاره شناسان مانند گاليله ، ورنر ، نيوتن ، هالي و بردلي همگي براي حـل ايـن مسـاله بـه     . بدهند 

  . آسمان روي آوردند 
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  روش گاليله  2.3.3
ار را با تلسكوپ جديدي او مي خواست اين ك. گاليله سعي كرد تا مشكل طول جغرافيايي را حل نمايد 

 1000كسوف اين قمرهـا ،  . كه اختراع كرده بود و با مشاهده دوره تناوب قمرهاي مشتري حل نمايد  

ولي اين روش رد شـد بـه ايـن    . بار در سال اتفاق مي افتاد و آنها مي توانستند از اين مساله استفاده كنند 

نهايتاُ روش گاليله پس از مرگ او . مشاهده كرد  خاطر كه فقط با تلسكوپهاي قوي مي شد اين قمرها را

جغرافيـدانان از ايـن روش بـراي دوبـاره     . پذيرفته شد ولي فقط براي استفاده در خشكي  1642در سال 

و به اين نتيجه رسيدند كه در نقشه هاي اوليه بسياري از فواصـل  . كشيدن نقشه كره زمين استفاده كردند 

رده بودند و حدود بين كشورها و فاصله هاي طـوالني را اشـتباه مشـخص    بين جزاير را اشتباه مشخص ك

وقتي پادشاه فرانسه نقشه جديد حوزه قلمرو خود را ديد اعالم كرد كه بيشتر مملكت را به . كرده بودند 

  . ستاره شناسان باخته است تا به دولتهاي مهاجم 

ي خـود را در مـورد كسـوف ماههـاي     موفقيت اين روش باعث شد كه جامعه علمي آن زمـان يافتـه هـا   

سـرعت نـور كـه گاليلـه بـه      . مشتري دوباره بررسي نمايد تا به يك معماي بزرگ ديگر نيز پاسخ بدهـد  

مشـخص كـردن تغييـرات مشـخص در     .شخصه تالش كرد ولي موفق نبود كه آن را اندازه گيري نمايد 

و نزديكترين فاصـله نسـبت بـه زمـين     دوره هاي تناوب قمرهاي مشتري وقتي كه اين سياره در دورترين 

. قرار داشت ، كمك كرد تا دانشمندان مدت زماني را كه الزم است تا قمرهـاي مختلـف روشـن شـود     

  .كيلومتر بر ثانيه تخمين زدند  300000دانشمندان اين زمان را محاسبه كردند و سرعت نور را حدود 

همه فكـر مـي كردنـد كـه نـور بـا سـرعت نامحـدود         تا وقتي كه آنها اين تحقيقات را انجام نداده بودند 

  . حركت مي كند و اين مقدار قابل اندازه گيري نيست 



  فدراسيون كوهنوردي و صعودهاي ورزشي فدراسيون كوهنوردي و صعودهاي ورزشي                                                               GGPPSS  كار با كار با ره مقدماتي ره مقدماتي دودو

  

7878  

  

. با توجه به اين پيشرفتها در ستاره شناسي و علم ، پيدا كردن طول جغرافيايي به صورت يك معمـا مانـد   

دن راز جـواني يـا   براي مدت زمان زيادي ادعاي پيدا كردن طول جغرافيـايي در درياهـا ماننـد پيـدا كـر     

  . ساختن يك ماشين فوق العاده پيشرفته و ساير چيزهاي دست نيافتني بود 

    كرنومتر  2.3.4
پوندي براي كسي در نظر گرفت كه بتوانـد يـك    20000پارلمان انگلستان يك چايزه  1714در سال 

اين مبلـغ بسـيار كـالن    در آن روزها .روش عملي براي پيدا كردن طول جغرافيايي در درياها ارائه بدهد 

بود كه يك ساعت ساز انگليسي به نام جان هريسون با ساختن يـك كرنـومتر ايـن     1762در سال . بود 

چيزي كه او ساخت يك وسيله مكانيكي بود كه به عنوان زمان استاندارد بـه كـار گرفتـه    . جايزه را برد 

سـاعته   24محـدوده  .سترس قـرار گيرنـد   شد قبل از اينكه ساعتهاي كوآرتز و الكترونيكي در بازار در د

   درجــه را شــامل مــي شــود و مبــدا آن  15كــه مــا امــروزه در كــره زمــين داريــم كــه هــر ســاعت 

Greenwich Mean Time  ( GMT )     از همان ساعت ناوبر قديمي و تكنولـوژي موقعيـت يـاب

بين المللي به رسميت  در يك توافق 1884استاندارد زمان براي كشورها در سال . ساده اخذ شده است 

درجه را شامل  15نصف النهار مي شد و هر كدام  24سيستم استاندارد زماني جهان شامل . شناخته شد 

زمـاني كـه وسـايل دقيـق زمـاني      . كه از محل مرجع كه همان گرينويچ است آغاز مي شـود  . مي شدند 

و محصوالت و خدماتي كه ايـن  . ند اختراع شدند ، هيچ كس نمي توانست تاثير آنها را بر جهان باور ك

بـه سـرعت    GPS     تكنولوژي آنها را ممكن مي ساخت و ما امروزه اين مسير را با توجه به پيشـرفت  

    تكنولوژيهاي زيادي مي تواند در ذهن شـما پـرورش يابـد وقتـي شـما اصـول كـار        . ادامه مي دهيم 

GPS  را متوجه مي شويد .  
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بعضي از . ، مشكالت زيادي براي تجارت ، صنعت و ارتش ها ايجاد كرد  2000مشكل ميلنيوم يا سال 

به خاطر اينكه نرم افزارهاي داخلي آنها نتوانست بـا ايـن   .  در آن روز متوقف شدند  GPSگيرنده هاي 

  . مشكل مقابله كند 

 . جنوبي ما را بين دو قطب مشخص مي كند  –عرض جغرافيايي ،  خطي است كه موقعيت شمالي 

درجه شمالي و قطـب جنـوب    90قطب شمال ، . شناخته شده است  0صف النهار استوا به عنوان درجه ن
  . درجه جنوبي مي باشد  90

    

  
  
    

  . كيلومتر مي باشد  1.85كيلومتر  و هر دقيقه آن  111هر درجه عرض جغرافيايي 
    

  : طول جغرافيايي 
غربي  –قطب جنوب قرار گرفته اند و موقعيت شرقي  –خطوط طول جغرافيايي در راستاي قطب شمال 

  . هند را نمايش مي د
درجه به سمت غرب مي توانـد گسـترده    180درجه به سمت شرق و  180درجه است و تا  0گرينويچ 

  . شود 
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  . سمبل نمايش طول و عرض بر حسب درجه ، دقيقه و ثانيه به صورت زير مي باشد 
°  Degrees  
'  Minutes  
"  Seconds  

  . و سه فرمت معمول نمايش به صورت زير مي باشد 
DDD° MM' SS.S"  Degrees, Minutes and Seconds 
DDD° MM.MMM'  Degrees and Decimal Minutes 
DDD.DDDDD°  Decimal Degrees  

  . دقيقه مي باشد  60ثانيه و هر درجه  60هر دقيقه 
  : فرمت اول بسيار ساده و به صورت دقيقه ، درجه و ثانيه مي باشد مثل مقدار زير 

"DDD°MM'SS.S  
32° 18' 23.1" N 122° 36' 52.5" W   

براي اينكه به نحـوه كـار ايـن فرمـت پـي      . فرمت بعدي ، بيشتر در دستگاههاي ناوبري استفاده مي شود 
  . ببريد ابتدا به نكته زير توجه كنيد 

  . دقيقه مي باشد  0.25ثانيه يك چهارم دقيقه يا  15
  . دقيقه مي باشد  0.5ثانيه يك دوم دقيقه يا  30
  . دقيقه مي باشد  0.75 ثانيه ، سه چهارم دقيقه يا 45

  
  : به مثال زير توجه كنيد . حال درك اين سيستم بسيار ساده تر است 

DDD°MM.MMM  

32°18.385' N 122°36.875'W 
 

در حقيقـت   0.385ايـن  . دقيقـه مـي باشـد     385اين مثال نمايش دهنده سي و دو درجه و هجده مميـز  
  . اين مقدار ثانيه را بر حسب دقيقه نمايش مي دهد  با اين تفاوت كه. همان نمايشگر ثانيه مي باشد 

نحوه نمايش سوم نيز بيشتر در كامپيوترهايي كه از سيستم هاي ناوبري استفاده مي كنند نمايش داده مي 
  . به مثال زير توجه كنيد . شود 

DDD.DDDDD° 
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32°30642 N 122°61458W 
 
or +32.30642, -122.61458  

دقيقاٌ مثل قبـل بـا ايـن تفـاوت كـه مقـدار       . ش به صورت درجه دسيمال مي باشد اين مقدار در واقع نماي
  . دقيقه بر حسب درجه نوشته مي شود 

  
    

  : رافيايي بر روي يك نقشه خاص نحوه اندازه گيري طول و عرض جغ
  : مشخص كردن عرض جغرافيايي 

فرض كنيد نقشه اي در اختيار داريد كه دو عرض جغرافيايي در آن مشـخص شـده اسـت و شـما قصـد      
از خط . است  1:100000فرض مي كنيم اشل نقشه شما . داريد كه بقيه نقاط آن را نيز مشخص كنيد 

  . دي آن نيز مطابق با همين اشل طراحي شده است كشي استفاده مي كنيم كه درجه بن
نكته قابل توجه در مورد عرض جغرافيايي ، اين است كه خطوط عرض جغرافيايي ، به صـورت مـوازي   
با همديگر به سمت قطب شمال و جنوب كشيده شده اند و فاصله بين دو نقطـه در واقـع عمـودي اسـت     

تفاده از خط كش ، شما خط كش را كـامالٌ در راسـتاي نقشـه    بنابراين در هنگام اس. وارد بر هر دو نقطه 
  . به شكل زير توجه كنيد . خود قرار دهيد 
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الي داده شـده  دقيقـه شـم   30درجـه و   37همانطور كه مي بينيد مختصات نقطه پاييني نقشه بـه صـورت   
مشـخص شـده اسـت را بدسـت      >فرض مي خواهيم مختصات شمالي نقطـه اي كـه بـا عالمـت     . است 

خـط كـش    0اگر در نيمكره شمالي باشيم . خط كش را مطابق شكل بر روي نقشه مي گذاريم . آوريم 
ل شـروع  حـا . خط كش در باالترين نقطه قرار خواهد گرفت  0در پايين و اگر در نيمكره جنوبي باشيم 

 0افتاده است كه اين درجه را با درجه اي كه در نقطـه   4روي خط كش ما درجه . به خواندن مي كنيم 
بـه صـورت   . خط كش بود جمع مي كنيم  و حاصل مختصات عرض جغرافيايي نقطه مزبور خواهد بود 

  : زير 
37° 34' N   

    
  : مشخص كردن طول جغرافيايي 

ن فاصله بين هر دو نقطه در دو عـرض جغرافيـايي مختلـف يكسـان     بر خالف عرض جغرافيايي كه در آ
در حقيقــت اگــر شــما فاصــله دو نقطــه را بــر روي دو طــول . بــود  ، در طــول جغرافيــايي چنــين نيســت 

جغرافيايي مختلف اندازه بگيريد و سپس فاصله دو نقطـه ديگـر را بـر روي همـان طـول انـدازه بگيريـد        
  . ر اين مورد اندازه گيري مطابق با شكلهاي زير مي باشد د. متوجه اين تفاوت خواهيد شد 
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هاي باال مشاهده مي كنيد خط كش را بايد طـوي بـين بيشـترين عـرض و كمتـرين      همانطور كه در شكل

در صـورتيكه امتـداد   . عرض قرار بدهيم كه تمام تقسيم بندي خط كش بين اين دو عرض قـرار بگيـرد   
 0اگر در طـول شـرقي باشـيم    . خط كش از نقشه بيرون زد بايد انتهاي آن را در راستاي نقشه قرار دهيم 

آن را در راست ترين نقطه قرار  0چپ ترين نقطه قرار مي دهيم  و اگر در طول غربي باشيم نقشه را در 
  . حال اعداد مربوطه را مي خوانيم . مي دهيم 

  . نقطه اي كه با ضربدر مشخص شده است مختصات زير را خواهد داشت 
122° 3.5' W  

  

  هاي مورد استفاده  GPSانواع   2.4
GPS اوبري هوايي هاي استفاده شده در ن In The Air   

  . ها در ناوبري هوايي و هواپيمايي مي باشد   GPSكاربرد اين نوع 

  
  



  فدراسيون كوهنوردي و صعودهاي ورزشي فدراسيون كوهنوردي و صعودهاي ورزشي                                                               GGPPSS  كار با كار با ره مقدماتي ره مقدماتي دودو

  

8585  

  

بزرگ جهـت ديـدن و پيغامهـاي هشـداردهنده      LCDها ، داشتن   GPSاز جمله خصوصيات اين نوع 

ها نيز شـامل ارتفـاع ، سـرعت     GPSمشخصات اصلي نمايش دهنده توسط اين .  براي خلبان مي باشد 

شـما مـي توانيـد مشخصـات      LCDمي باشد در حاليكه در قسمت ديگـر  ... هوايي ، سرعت عمودي و 

ها با گرافيك قوي و قدرت پردازش باال ، بهتـرين راه    GPSاين . برفراز آن پرواز مي كنيد زميني كه 

  . حل براي ناوبري هوايي به حساب مي آيند 

  
GPS  هاي استفاده شده در خودروهاOn the Road    

استفاده از نقشه هاي دقيق شهرها مي تواند شـما  . مي باشد ها بيشتر شامل ناوبري زميني   GPSاين نوع 

در ليست اين نقشـه هـا مـي توانيـد پمـپ بنـزين هـا ،        . را در رسيدن به هدف و مقصدتان راهنمايي كند 

را مشاهده نموده و از كوتاهترين و مناسب ترين مسـير خـود را بـه    ... رستوران ها ، چراغهاي ترافيكي و 

  . مقصد برسانيد 
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بزرگ براي راحتي ديد راننـده و همچنـين تمركـز بـر      LCDها نيز داشتن  GPSقابليت عمده اين نوع 

  . شهري مي باشد  خصوصيات اصلي شهرها و راه ها و داشتن امكانات راهنما جهت عبور از خيابانهاي

  

   Mobile GPSدار   GPSتلفن هاي 

تمـامي   1996اگر چه از سال . ها امكانات يك گوشي تلفن همراه را نيز دارا مي باشند  GPSاين نوع 

شركتهاي تلفن همراه ملزم به ايجاد امكاناتي جهت استفاده از سيستم ناوبري در گوشـيهاي خـود شـدند    

دار مـي   GPSنيز به صورت تخصصي اقـدام بـه سـاخت گوشـيهاي      GPSولي شركتهاي توليد كننده 

  . نمايند 

  
جهت نـاوبري و پيـدا كـردن     Google، امكان استفاده از اينترنت و امكانات  قابليت عمده اين گوشيها

همچنين در صورتيكه شما در مكاني دورافتاده راه خود را گم كرده . موقعيت مورد عالقه شما مي باشد 

باشيد امكان تماس تلفني به همراه ناوبري را براي شما فراهم مي نمايد تا بـه راحتـي مسـير خـود را پيـدا      

  . ماييد ن

GPS  هاي ورزشي ياInto Sports    
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ها همانطور كه از نام آنها پيداست براي انجام فعاليتهاي ورزشي فشـرده و سـنگين مـورد     GPSاين نوع 

ها بسيار كوچك و  GPSاين نوع  LCDمعموالٌ برخالف مدلهاي قبلي حجم . استفاده قرار مي گيرند 

هـا معمـوالٌ داراي امكانـات ورزشـي از قبيـل        GPSنـوع  همچنـين ايـن   . وزن آنها نيز سبك مي باشـد  

  . محاسبه ضربان قلب و برنامه هاي تمريني ورزشي مي باشند 

  

  
ها نيز مي توان براي بازي گلف و بازيهاي مشابه به صورتي جذابي اسـتفاده    GPSهمچنين از اين نوع 

  . نمود 
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GPS  هاي دريايي ياOn the Water   

اين . راي استفاده در ناوها و كشتي ها و زيردرياييها مورد استفاده قرار مي گيرند ها ب GPSاين نوع 

ها معموالٌ مجهز به سيگنالهاي رادار و سونار جهت استفاده در تشخيص اشيا اطراف خود و  GPSنوع 

همچنين سيستمهاي مجهز ناوبري جهت استفاده در كليه وسايلي مي باشند كه در آب حركت مي 

   .نمايند 
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GPS  براي فعاليت در طبيعتOutdoor GPS   
فته شده اند ها كه براي فعاليت هاي راهپيمايي و كوهنوردي در طبيعت در نظر گر GPSاين نوع 

ها كه بحث اصلي ما در اين كتاب مي  GPSاين نوع . انتخاب مناسبي براي طبيعت گردان مي باشند 
  . باشند خود به دسته هاي زير تقسيم مي شوند 

GPS  هاي ساده دستي  
ايـن نـوع   . اين نوع گيرنده ها ، معموالً فوق العاده ساده ، كم حجم و بدون امكانـات جـانبي مـي باشـند     

GPS   امكـان دانلـود نقشـه در    . ها جهت انجام فعاليتهاي ساده جهت يابي مورد استفاده قرار مي گيرنـد
  . ها وجود نداشته و فقط امكانات اوليه جهت يابي را در اختيار شما قرار مي دهند  GPSاين 

  
  

GPS  هاي نقشه دار  
مهمتـرين ايـن   . هاي ساده امكانـات مناسـب تـري را دارا مـي باشـند       GPSها نسبت به   GPSاين نوع 

هاي ساده شما فقط طول و عرض جغرافيايي مكان خود  GPSيعني در . امكانات داشتن نقشه مي باشد 
همچنـين  . وقعيت خود را بر روي نقشه داريد ها ، شما امكان ديدن م GPSرا مي ديديد اما در اين نوع 

ها داراي امكانات جانبي از قبيل فشار سنج ، قطب نماي مغناطيسـي و كانالهـاي    GPSبرخي از اين نوع 
ايـن نـوع   . مي باشند كه اين امكانات بسـتگي بـه نـوع اسـتفاده شـما در طبيعـت دارد       ... پيش بيني هوا و 

GPS ع ها در واقع جزو مناسبترين انواGPS  براي فعاليتهاي كوهنوردي و طبيعتگردي مي باشند .  
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GPS  هاي با قابليت ارتباط دو طرفه  
ساده و نقشه پذير به همراه قابليت ارتباط بي سـيم  هاي  GPSها در واقع مجموعه اي از  GPSاين نوع 

ها عالوه بر سيگنالهاي ماهواره اي ، قابليت اسـتفاده از سـيگنالهاي    GPSاين نوع . و دوطرفه مي باشند 
به اين صورت كه در صـورتيكه گزينـه هـاي    . راديويي براي ارتباط با مدل مشابه خود را دارا مي باشند 

ما فعال باشد شما هم مي توانيد با دوستان خود به صورت بي سـيم صـحبت   ش GPSمربوطه در دستگاه 
ايـن  . آنهـا بفرسـتيد    GPSكرده و همچنين مي توانيد موقعيت و مسير پيموده شده خـود را بـه دسـتگاه    

به عنوان مثال اگـر  . قابليت ، كاربرد زيادي در عمليات امداد و نجات و فعاليتهاي اسكي كوهستان دارد 
سكي كردن به همراه دوستانتان در يك شيب تند و بهمن گير مي باشيد به محـض آنكـه بـراي    در حال ا

كردن دوستان خود موقعيت و نقطه اي كه دچـار حادثـه    Pageهر كدام از نفرات تيم اتفاقي بيفتد او با 
ال مـي  شده است را براي آنها مي فرستد و امكان پيدا كردن موقعيت و نجات فرد حادثه ديـده بسـيار بـا   

  . رود 
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كيلومتر متغيـر   23كيلومتر تا  3ها متفاوت مي باشد و بسته به نوع دستگاه از  GPSبرد بي سيم اين نوع 
  . است 

  . غير قانوني و نيازمند اخذ مجوز مي باشد  كيلومتر 5استفاده از دستگاههاي بي سيم با برد بيشتر از 
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  فصل سوم
  

آشنايي با قسمتهاي مختلف سخت افزاري 
  و نرم افزاري دستگاه
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    GPSآشنايي با قسمتهاي مختلف سخت افزاري دستگاه   3.1
  . ابتدا با قسمتهاي اصلي دستگاه خود آشنا مي شويم 

بـراي فعاليـت    GPSكليه دستگاههاي . ط به باطري ، بخش مهمي از دستگاه شما مي باشد قسمت مربو
اين محفظه بايد با قابليـت ضـد آب سـاخته شـده و شـما      . در طبيعت بايد خاصيت ضد آب داشته باشند 

  . بايد در حفظ و نگهداري آن كوشا باشيد 
  : ت زير ضروري مي باشد براي افزايش عمر باطري و دستگاه گيرنده خود ، رعايت نكا

 . خود استفاده نمي نماييد ، باطريها را از داخل آن خارج نماييد  GPSهنگاميكه از  دستگاه  •

براي فعاليت در زمستان ، از باطريهايي با آمپر مناسـب و بـا قابليـت نگهداشـتن شـارژ در زمـان        •
 . طوالني استفاده نماييد 

. ي ، هرگز دسـتگاه خـود را روشـن نكنيـد     در صورت خيس شدن قسمت داخلي محفظه باطر •
جهـت   GPSباطريها را خـارج كـرده و دسـتگاه خـود را بـه يكـي از نماينـدگيهاي تعميـرات         

در غير اينصورت دستگاه شما بـه مـرور در مـدار داخلـي سـولفات زده      . سرويس تحويل دهيد 
 . شده و ممكن است اتصاالت داخلي آن قطع گردد 

  . مناسب و با عمر باال استفاده كنيد  حتي االمكان از باطريهاي •
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بـه عنـوان مثـال ايـن قسـمت در      . تقريبـاً يكسـان اسـت     GPSقسمت مربوط به باطري در دسـتگاههاي  

  : به شكل زير مي باشد   Coloradoدستگاه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  فدراسيون كوهنوردي و صعودهاي ورزشي فدراسيون كوهنوردي و صعودهاي ورزشي                                                               GGPPSS  كار با كار با ره مقدماتي ره مقدماتي دودو

  

9595  

  

ها به صورت باطري قلمـي   GPSاما نوع باطري در برخي 
نكتـه  . اي ليتيمي مي باشـد  و در برخي ديگر از نوع باطريه

قابل توجـه آن اسـت كـه باطريهـاي ليتيمـي عمـري بسـيار        
بــاالتر از باطريهــاي قلمــي دارنــد و شــارژ آنهــا در شــرايط 
زمستاني و هواي سرد ديرتر خالي مي شود اما نقطه ضعف 
اين نوع باطريها آن است كـه هنگاميكـه شـارژ آنهـا تمـام      

، دسترسـي بـه بـرق     شود شما حتماً بايد براي شارژ مجـدد 
داشته باشيد و يا از ايـن نـوع باطريهـاي ليتيمـي كـه بسـيار       

نكتـه ديگـر آنكـه    . گران قيمت هستند يدكي داشته باشيد 
باطريهاي ليتيمي وزن دستگاههاي گيرنـده شـما را تـا حـد     

به عنوان نمونـه شـما مـي توانيـد     . زيادي افزايش مي دهند 
  Rino 530ايـن نـوع بـاطري را در دسـتگاههاي سـري      

  . مشاهده نماييد 
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  : به شكل زير مي باشد   Coloradoاين قسمتها در دستگاههاي ديگر ، مانند 

  
  : و يا در دستگاه غول پيكري مانند رينو ، به شكل زير مي باشد 
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  دستگاه نرم افزاري آشنايي با قسمتهاي مختلف   3.2
شـايان ذكـر اسـت كـه     . ونه توضيح داده مـي شـود   به عنوان نم  Etrex Vistaدر اين بخش ، دستگاه 

در پايان توضيحات مربوط به اين دستگاه . تقريباً مشابه همديگر هستند  GPSمنوهاي كليه دستگاههاي 
  . ، قسمتهاي مختلف و اضافه دستگاههاي ديگر نيز توضيح داده خواهد شد 

  :  GPSمنوهاي اصلي دستگاه 
  : صلي زير مي باشد ، شامل قسمتهاي ا  GPSيك دستگاه 

• Main Menu  يا منوي اصلي 

• Find & Go  اين قسـمت از صـفحه   ( پيدا كردن يك نقطه و رسيدن به آنMain Menu  
 ) نيز در دسترس مي باشد 

• Trip Computer  اين قسمت از صفحه ( يا محاسبات كامپيوتري سفرMain Menu    نيـز
 ) در دسترس مي باشد 

• Map  يا نقشه 

هايي با قابليت هاي اضافه مانند قطب نماي مغناطيسي و فشار سـنج و ارتبـاط دو طرفـه نيـز      GPSاما در 
  : اين صفحات عبارتند از . صفحات ديگري به مجموعه فوق اضافه مي شوند 

• Radio Page  صفحه ارتباط راديويي براي ،GPS  هاي با قابليت ارتباط دو طرفه 

• Compass Page كه بدون ارتباط با ماهواره قادر به اسـتفاده   ، صفحه قطب نماي مغناطيسي
 . از آن خواهيد بود 

• Altimeter Page  صفحه مربوط به اطالعات سنسور فشار سنج دستگاه ،GPS  

صفحات فرعي ديگري نيز وجود دارند كه در قسمتهاي بعدي در مورد كـارآيي آنهـا توضـيحات الزم    
  . داده خواهد شد 

   Main Menuآشنايي با قسمت   3.2.1
Main Menu   يا منوي اصلي دستگاهGPS   شما ، يكي از قسمتهاي اصلي دستگاه مي باشد كه شـما

در اين قسمت مي توانيد كارهاي مختلفي از جمله مشاهده نحوه ارتباط با ماهواره ها ، تنظيمات مربـوط  
را مطـابق  ... تصـات و  به سيستمهاي اندازه گيري ، كاليبراسيون ها ، تنظيمات دستگاه و نحوه نمـايش مخ 

  . خواست خود تنظيم نماييد 
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Main Menu   شامل قسمتهاي اصلي زير مي باشد :  

  
  

  يا تنظيمات دستگاه  Setupمنوي   3.2.1.1
تنظيمـات اوليـه دسـتگاه       Setupدر ابتدا ، بهتر است با مراجعه به گزينـه  

قابليتهاي دستگاه ، بـه  خود را انجام دهيد تا بتوانيد در هنگام استفاده از بقيه 
  . راحتي از آنها بهره بگيريد 

قبل از استفاده از دستگاه خود ، بهتر است تنظيمات آن را بـه صـورت زيـر    
  : انجام دهيد 

كــه در ســمت Powerرا توســط كليــد  Etrex vistaدســتگاه  -1
اين كليد در قسمت پايين سمت راست (راست دستگاه قرار دارد 

  . )دستگاه قرار دارد
   بـه صـفحه   ) اولين كليد از باال(كه در سمت راست دستگاه قرار دارد  PAGEط كليد توس -2

MENU مرتبه كليد 5براي اين كار شما بايستي . وارد شويدPAGE را فشار دهيد. 

 SETUPكه روي دستگاه قرار دارد روي عبارت  DOWN  ،UPهاي موس يا  توسط كليد -3
بـه ايـن ترتيـب    . را انتخـاب نماييـد   SET UPحالت ENTER رفته، سپس توسط فشار روي كليد

در بـاالي   SETUPتوجه داشته باشيد كلمه. شويد مي SETUPشما وارد صفحه جديدي به نام صفحه
 .صفحه نمايش نوشته شده است



  فدراسيون كوهنوردي و صعودهاي ورزشي فدراسيون كوهنوردي و صعودهاي ورزشي                                                               GGPPSS  كار با كار با ره مقدماتي ره مقدماتي دودو

  

9999  

  

  . . م م كنيكني  توان تنظيم ميتوان تنظيم مي  چه مواردي را ميچه مواردي را مي  SSEETTUUPPدر قسمت در قسمت 
  

3.2.1.1.1   System Setup Page   م يا صفحه تنظيمات سيست  
  . را انتخاب نماييد   System، گزينه   Setupاز صفحه 

  : تنظيمات مختلف آن ، شامل موارد زير مي باشد 
• GPS  : در حالتNormal   براي حفظ باطري دستگاه مي . عملكرد عادي دستگاه مي باشد

 GPS، دستگاه شما بدون   GPS OFFدر حالت . توانيد حالتهاي ديگر را انتخاب كنيد 
اين . ( نيز همه قابليتهاي دستگاه را نخواهيد داشت   Demoدر حالت . واهد كرد كار خ

 . ) قرار دهيد   Normalگزينه را در حالت 

• WAAS/EGNOS  : با فعال كردن اين سيستمها ، مي توانيد از امكان دقت باال در تشخيص
ق  در ايران فعال نمي تذكر آنكه سيستمهاي فو. بهره مند شويد ) در حدود سانتيمتر ( موقعيت 

 . باشند و فعال كردن آنها در عملكرد باطري دستگاه شما تاثير گذار خواهد بود 

• Battery Type  : در اين قسمت مي توانيد نوع باطري كه در دستگاه استفاده مي كنيد را
 . انتخاب نماييد  

• External Power Lost  :بين برود  در اين حالت در صورتيكه منبع تامين خارجي از
 . دستگاه به صورت اتوماتيك خاموش خواهد شد 

• Proximity Alarm   : با اين گزينه مي توانيدProximity Alarm   را فعال و يا غير
  ) اين گزينه در ادامه مبحث به صورت كامل توضيح داده خواهد شد . ( فعال نماييد 

  
  يا زمان  Timeصفحه   3.2.1.1.2

  . مربوط به ساعت دستگاه شما انجام مي شود در اين صفحه تنظيمات  
فشار داده تا وارد صـفحه جديـدي بـه     TIMEرا روي عبارت  ENTERكليد  set upدر صفحه 
 .شود گرديم كه نام اين صفحه در باالي صفحه نمايش نشان داده ميTIMEنام صفحه 

  :تنظيم گرددانتخاب به شرح زير داريم كه هريك بايد به ترتيب ذيل  3در اين قسمت  
FORMAT) :تـوانيم دسـتگاه را در دوحالـت     در اين قسـمت مـي  ) به معناي چگونگي نمايش ساعت
  :تنظيم نماييم

  )رانشان دهد 13بعداز ظهر عدد 1به طور مثال براي ساعت ( ساعتي  24نمايش زمان با فرمت  -1
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 حالـت اول  24HOUR  ،HOUR12از دو انتخـاب  ENTER براي اين كـار توسـط كليـد   
روي براي انتخاب اين حالت كافيسـت توسـط كليـد    .كنيم  را انتخاب مي 24HOURيعني 

بـدين ترتيـب فرمـت سـاعت را بـه      . را فشار دهـيم   ENTER رفته وكليد 24HOURعبارت 
  .ساعته تنظيم نموده ايم 24حالت نمايش 

) . رانشان دهد PM:01بعداز ظهر 1به طور مثال براي ساعت ( . ساعتي  12فرمت زمان به صورت  -2
  .كنيم را انتخاب مي HOUR12 ، 24از دو انتخاب ENTER براي اين كار توسط كليد

از تاييـد دسـتگاه بطـور     پـس . ساعته تنظـيم نمـوده ايـم   12بدين ترتيب فرمت ساعت را به حالت نمايش 
  .گردد بر ميTIMEاتوماتيك به صفحه 
TIME ZONE) :در صفحه) ساعت محلي TIME توسط كليدDOWN   روي انتخـابTIME 

ZONE  رفته وتوسط فشار كليد ENTER     بـراي  . گـرديم  وارد منـوي انتخـاب سـاعت كشـورها مـي
آن ENTER انتخاب كرده وتوسط فشار كليدرا توسط كليدهاي  TEHRANايران كلمه 
اعت واختالف سـ . گردد بر ميTIMEاز تاييد دستگاه بطور اتوماتيك به صفحه  پس. . كنيم را تاييد مي

  .گردد ساعت تنظيم مي 5/3ايران و گرينويچ
  

OOFFFFSSEETT  يا اختالف ساعت با گرينويچيا اختالف ساعت با گرينويچ  
در . هاي بكار ميرود كه در فهرست قبلي وجود نداشته باشد اين قسمت براي تنظيم اختالف ساعت شهر

. براي دستگاه تعريف نماييم) ساعت مبداء(اين قسمت بايد اختالف ساعت محلي را با ساعت گرينويچ
زيـرا در شـش مـاه اول    (ساعت 5/4تالف ساعت محلي تهران با گرينويچ در شش ماه اول سال برابر اخ

سال جهت استفاده بهينه از نور خورشيد و صرفه جويي در مصرف برق ساعت ها يك سـاعت بـه جلـو    
ه رود كـ  اين تنظيم براي اين به كـار مـي  . باشد ساعت مي 5/3ماه دوم سال برابر 6ودر  )كشيده مي شود

از دريافت ساعت از ماهواره اختالف ساعت را محاسبه نموده ساعت دقيق محلـي را تعيـين    دستگاه پس
  . نمايد
اين تنظـيم در حـالتي ممكـن مـي باشـد كـه شـما نـام شـهر را از منـوي           : نكته 

TIME ZONE  بر رويOTHER  قرار دهيد .  
  : نماييم براي تنظيم به روش زير عمل مي

 ليـدهاي جهـت نمـا يـا كليـدهاي     توسـط ك  TIMEدر صفحه  -
را بـراي  ENTER قـرار گرفتـه وكليـد    OFFSET UTCروي عبارت 

گردد  دهيم صفحه كوچكي باز مي وارد نمودن ميزان اختالف ساعت فشار مي
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قـرار گرفتـه   4:30+روي عـدد توسـط فشـار مكـرر كليـد     . كه در آن مقادير مختلقي وجود دارد
  .دهيم را فشار مي ENTER وكليد

از تاييـد دسـتگاه    پس. گردد ماه اول سال براي دستگاه تعريف مي6ساعت براي  5/4ينوسيله اختالف بد
بـراي  . پـذيرد  انجام گرفته وعمليات تنظـيم سـاعت پايـان مـي    ) ساعت(TIMEبطور اتوماتيك به صفحه
  .منتقل گرديم SET UPرا يكبار فشار داده تا به صفحه  PAGEتنظيم بقيه پارامترها كليد

Daylight Saving Time  :   در صـورتيكه  . اين مساله همان جلو يا عقب كشيدن ساعت مـي باشـد
ON  باشد ساعت شما مطابق با ساعت رسمي كشور خواهد بود و در صورتيكهOFF  باشد ساعت شما

  . مطابق با ساعت گرينويچ خواهد بود 

  DISPLAYتنظيمات مربوط به صفحه نمايش يا   3.2.1.1.3
توان به وضوح صـفحه نمـايش را از لحـاظ كمرنـگ وپررنـگ       مي در اين قسمت

الزم به توضيح است كـه ايـن تنظـيم بيشـتر در شـرايط آفتـاب       . كردن تنظيم نمود
يا در موارد سـايه وكـم نـور بـودن      كند و نده را با اشكال مواجه مينشديد كه خوا

  :نماييم براي تنظيم فوق به روش زير عمل مي. گردد محيط استفاده مي
 DISPLAYعبـارت هاي جهت نما توسط كليده SET UPدر صفحه -1

ــي  ــاب م ــاييم  را انتخ ــارت(نم ــايش    DISPLAYعب ــفحه نم ــارت دوم از ص عب
. گرديم DISPLAYدهيم تا وارد صفحه  را فشار مي ENTERكليد ) باشد مي

  :باشد دو پارامتر قابل تنظيم مي DISPLAYدر صفحه

LIGHT TIME OUT:  

از  بـه ايـن معنـي كـه پـس     . قابل تنظيم براي خاموش شدن نور پشت صفحه نمايش به معناي مدت زمان
از المپ . ( فشار دادن هر كليد چه مدت زماني المپ پشت صفحه نمايش روشن وسپس خاموش گردد

براي تنظيم مدت زمان بـه روش  ). گردد هاي نمايش در شب استفاده مي پشت صفحه براي ديدن صفحه
  :كنيم زير عمل مي

گردد كـه مقـادير مختلـف     دهيم، با فشار اين كليد صفحه كوچكي باز مي را فشار مي ENTER  دكلي
  . مي باشد  به معناي هميشه روشن: STAY ONاولين انتخاب . زماني در آن وجود دارد

انتخـاب مـورد نظـر را پـر رنـگ كـرده وبـراي تاييـد         ثانيه وتوسـط كليـدهاي    15مين انتخاب ود
. شـود  وارد مي DISPLAY از تاييد دستگاه به صفحه اصلي دهيم پس ار ميرا فش ENTER كليد

  .توان تنظيمات بعدي را انجام داد در اين قسمت مي
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و يا   Daytime Color schemeهمچنين شما مي توانيد رنگ پس زمينه دستگاه خود را براي روز 
نيـز بـا     Display modeدر قسـمت  . تنظـيم نماييـد     Nighttime Color Scheme براي شـب  

بـا  . براي روز از تم روز و براي زمانهاي شب از تم شب استفاده مي كنـد  ) اتوماتيك (   Autoانتخاب 
  . همواره از تم شب استفاده مي نمايد   Nighttimeهمواره از تم روز و با انتخاب  Daytimeانتخاب 

دستگاه خود را تنظيم كرده تـا در   نيز مي توانيد ميزان نور پس زمينه  BackLight Levelدر قسمت 
  . مصرف باطري نيز صرفه جويي گردد 

  

 CONTRAST:  
براي تنظيم به  . ي باشد م به معناي وضوح صفحه نمايش از نظر شفافيت وكم نور وپر نور بودن حروف

  .كنيم روش زير عمل مي
حـال  . دهـيم  را فشار مـي ENTERانتخاب مورد نظر را پررنگ كرده وكليد توسط كليدهاي 

. توان به طور دلخـواه وضـوح تصـوير را تنظـيم كـرد      ونگه داشتن آن ميبه وسيله فشار كليدهاي 
كليـد   SET UPوبـراي صـفحه    اده را فشار د ENTERتوان كليد  براي ثبت وذخيره تغييرات مي

PAGE دهيم را فشار مي.  

  UNITSگيري يا  تنظيمات مربوط به واحدهاي اندازه  3.2.1.1.4
ــي د ــن قســمت م ــا    ر اي ــوان واحــدهاي مختلــف را شــامل سيســتم تصــوير ي ت

POSITIONING FRMT    بيضـوي محاسـباتي ،MAP DATUM ،
، واحد نمايش ارتفاع DISTANCE/SPDواحد فاصله وسرعت

ELEVATION/USP   واحد نمايش فشـار ،PRESSURE ،
  .را تنظيم نمود ANGLEواحد زاويه 

  :  POSITIONING FRMTسيستم تصوير يا  -1
بـه  . رود اين قسمت براي تنظيم چگونگي نمايش مختصـات بـه كـار مـي     

توانيد سيستم تصوير دستگاه را طوري تنظيم نماييد كـه   طور مثال شما مي
يا بـه صـورت سيسـتم تصـوير      HDDD MM SS.Sمختصات را به صورت، درجه، دقيقه، ثانيه 

براي تنظـيم فـوق    .وساير سيستم تصوير دلخواه تنظيم نماييد) UTM(محلي يا 
ســومين انتخــاب در صــفحه  (UNITS روي انتخــاب  SETUPدر صــفحه 
SETUP (ENTER حال شـما بـه صـفحه جديـد     . نماييدUNITS  وارد
انتخـاب  ( POSITIONING FRMT در اين صفحه زيـر عبـارت  . شده ايد
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 مشـخص گرديـده    HDDD MM SS.Sكـه بـا نـوار مشـكي رنــگ     )UNITSاول صـفحه  

ENTER توسـط  . ي وجـود دارد فـ گردد كه در آن انتخابهاي مختل حه كوچكي باز ميصف. نماييد
الزم . دهـيم  را فشار ميENTER  روي انتخاب مورد نظر رفته وبراي تاييد كليدكليدهاي

اسـتفاده   HDDD MM SS.S ويـا  UTMبه توضـيح اسـت در ايـران بيشـتر از سيسـتم تصـوير       
  .گرديدUNITSار دهيد تا وارد را فش PAGEبراي تنظيمات بعدي كليد. گردد مي

  ::MMAAPP  DDAATTUUMMبيضوي مبنا بيضوي مبنا 

بايست بيضوي محاسباتي صـحيح منطقـه را    براي دريافت حد اكثر دقت عملياتي مي
  . براي دستگاه تعريف كرد

 WGS 84به ياد داشته باشيد بهتـرين انتخـاب در حـال حـاظر بيضـوي محاسـباتي        
  )WORLD GEODETIC SYSTEM 1984مخفف عبارت . (باشد مي

در ايـن صـفحه زيـر عبـارت     براي تنظيم حالت كافيسـت بـه وسـيله كليـدهاي    
MAP DATUM  ) انتخــاب دوم صــفحهUNITS  ( 84كــه بــا نــوار منــو مشــكي رنــگ WGS 

به اين ترتيب بيضوي محاسـباتي دلخـواه انتخـاب گرديـده     . انتخاب نماييد ENTERمشخص گرديده 
  .گرديد منتقل مي UNITSوبطور اتوماتيك به صفحه 

  
  
  
  

  DDIISSTTAANNCCEE//SSPPDDواحد فاصله وسرعتواحد فاصله وسرعت
هـا را   توان واحـد  به اين معنا كه مي. گردد ازاين قسمت براي تنظيم واحدهاي سرعت وفاصله استفاده مي

بـراي  . هاي متريك و كيلومتر ويا واحد انگليسي فوت ومايل انتخاب نمـود  به صورت واحد
  :كنيم تنظيمات فوق به روش ذيل عمل مي

كـه بـا نـوار    ) UNITSانتخاب سوم صفحه ( DISTANCE/SPDزير عبارتUNITS حهدر صف 
گـردد كـه در    پنجره كوچكي باز مي. نماييدENTER مشخص گرديده STATUSمشكي رنگ،

بوسـيله  . گيـرد  آن سه انتخاب فوق وجـود دارد كـه در ايـران انتخـاب متريـك مـورد اسـتفاده قـرار مـي         
بدينوسـيله تنظـيم   . را فشار دهيد ENTER روي عبارت متريك رفته وبراي تاييد كليدكليدهاي 

  .گرديد بر مي UNITSفوق انجام گرفته است بصورت اتوماتيك به صفحه 

 

ونيازي به . به طور پيش فرض براي دستگاه شما تعريف گرديده است WGS 84بيضوي مبنا : ياد آوري
 .تنظيم مجدد ندارد مگر اينكه خواهان انتخاب ديگري باشيد
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EELLEEVVAATTIIOONN//UUSSPP::  
در ايـران از سيسـتم متـر بـراي     . گـردد  از اين قسمت براي تنظيم واحدهاي مربوط به ارتفاع اسـتفاده مـي  

كافيسـت بـراي   .  FEETشود ودر ساير كشورها مثـل آمريكـا از واحـد     تفاع استفاده ميگيري ار اندازه
  .تنظيمات فوق به روش ذيل عمل كنيم 

  
كه بـا  )  UNITSانتخاب چهارم صفحه (  ELEVATION/USPزير عبارت  UNITSدر صفحه 

ه گردد كـ  پنجره كوچكي باز مي. نماييد ENTER مشخص گرديده FEETنوار منو مشكي رنگ 
بوسـيله  . گيرد مورد استفاده قرار مي METERدر آن دو انتخاب فوق وجود دارد كه در ايران انتخاب 

بدينوسـيله  . را فشـار دهيـد   ENTER رفته وبراي تاييد كليـد METERروي عبارت  كليدها
  .گرديد برمي UNITSتنظيم فوق انجام گرفته است وبصورت اتوماتيك به صفحه 

PPRREESSSSUURREE::  

ــن قســم ــيم واحــد از اي ــراي تنظ ــي   ت ب ــتفاده م ــار اس ــه فش ــوط ب ــاي مرب ــردد ه ــتم . گ ــران از سيس در اي
MILLIBARS شـود ودر سـاير كشـورها مثـل آمريكـا از واحـد        گيري فشار استفاده مـي  براي اندازه

)HG (INCHES  . كنيم كافيست براي تنظيمات فوق به روش ذيل عمل.  
كـه بـا نـوار منـو     ) UNITSجم صـفحه  انتخاب پـن ( PRESSURE زير عبارت UNITSدر صفحه 

گـردد   پنجره كـوچكي بـاز مـي   . نماييد ENTERمشخص گرديده   HG (INCHES(مشكي رنگ 
مـورد اسـتفاده قـرار     MILLIBARS  كه در آن دو انتخاب فـوق وجـود دارد كـه در ايـران انتخـاب     

  ENTERرفته وبراي تاييـد كليـد  MILLIBARS روي عبارتبوسيله كليدهاي . گيرد مي
بـر   UNITSبدينوسيله تنظيم فوق انجـام گرفتـه اسـت وبصـورت اتوماتيـك بـه صـفحه        . را فشار دهيد

  .گرديد مي

  AANNGGLLEE::  

ــي      ــتفاده م ــه اس ــه زاوي ــوط ب ــدهاي مرب ــيم واح ــراي تنظ ــن قســمت ب ــردد از اي ــتم  . گ ــران از سيس در اي
DEGREES شود ودر ارتـش از واحـد    گيري زاويه استفاده مي براي اندازهMILS  .يسـت بـراي   كاف

  .تنظيمات فوق به روش ذيل عمل كنيم
كه بـا نـوار منومشـكي    )  UNITS انتخاب ششم صفحه(  ANGLEزير عبارت  UNITSدر صفحه 

گردد كه در آن دو  پنجره كوچكي باز مي. نماييد ENTERمشخص گرديده DEGREESرنگ 
بوسـيله  . گيـرد  مـي  مـورد اسـتفاده قـرار    DEGREESانتخاب فوق وجود دارد كـه در ايـران انتخـاب    
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بدينوسـيله  . را فشار دهيدENTER رفته وبراي تاييد كليد DEGREES روي عبارتكليدهاي
  .گرديد بر مي UNITSتنظيم فوق انجام گرفته است وبه صورت اتوماتيك به صفحه 

  
  
  
  
  

  دستگاه گيرنده INTERFACEروش تنظيم   3.2.1.1.5
بـراي اتصـال دسـتگاه    . گـردد  استفاده مـي ... و زار مانند كامپيوتراين تنظيم براي اتصال دستگاه با ساير اب 

  : خود با كامپيوتر بايد به ترتيب ذيل عمل نماييد
را فشـار   ENTER رفتـه وبـراي تاييـد كليـد     INTERFACEروي عبارت  SETUPدر صفحه 

  .گردد باز مي INTERFACEصفحه جديدي به نام صفحه . دهيد
هاي مختلف ذكـر گرديـده بـاز     صفحه جديدي كه در آن نام فرمترا فشار دهيد تا ENTERكليد 
شـما بايـد اولـين    MAP SOURCEبراي اتصال دستگاه به كامپيوتر واستفاده از نـرم افزارهـاي   . شود

بـه  . رابراي تاييـد فشـار دهيـد    ENTERاز انتخاب كليد  وپس. را انتخاب نماييد GARMINانتخاب 
  .اه به ساير ابزارها عمل نماييدهمين ترتيب براي انتخاب اتصال دستگ

  .بصورت پيش فرض تنظيم گرديده است GARMINدستگاه روي فرمت : ياد آوري
3.2.1.1.6   HEADING  

بـا انتخـاب ايـن گزينـه ،      .باشـد  مـي  HEADINGانتخاب  SET UPيكي ديگر از انتخابهاي صفحه 
  : منوهاي زير نمايش داده خواهد شد 

Display   :ما سه گزينه را مي توانيد انتخاب نماييد در اين قسمت ش :  
1  .Cardinal Letters  : اين گزينه به مفهوم استفاده از حروف مخفف

 NEبـه عنـوان مثـال اسـتفاده از     . براي نمايش جهت جغرافيايي مي باشـد  
  ... براي نمايش جنوب غربي و  SWجهت نمايش شمال شرقي و يا 

2  .Degrees    : مي توانيد زوايا را به صورت درجـه  در اين قسمت شما
. در اين حالت مقدار دقيق زوايا را مشاهده خواهيـد كـرد   . مشاهده نماييد 

در آن اسـت كـه در ايـن منـو       Cardianl lettersفرق اين منو با منوي 
  . فقط به جهت اشاره نمي شود و مقدار دقيق زاويه نيز قيد مي شود 

 

بصورت پيش فرض براي دستگاه انتخاب گرديده ونيازي به تنظيم مجدد DEGREES انتخاب: ياد آوري
  .يست مگراينكه بخواهيم انتخاب ديگري را انجام دهيم ن
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3  .Mils  :وايا به صورت واحد با انتخاب اين گزينه زMILS  نمايش داده خواهد شد .  
North Reference   : در اين قسمت مي توانيد شمال حقيقيTRUE North   شمال مغناطيسـي ، 

( Magnetic North )   و يا شمال شبكه ( Grid North )      استفاده كرده و يا خـود شـمال مـورد
ش فرض را در اين قسمت بر روي شمال حقيقي قـرار  تنظيم پي.   ( User ) . نظر خود را انتخاب كنيد 

      .  دهيد 
از اين قسمت براي تعريف اينكه چه زماني دستگاه از قطب نماي مجزاي داخلي خود ودر چه زماني از  

) قطـب نمـاي  ( بـراي اينكـه دسـتگاه در چـه سـرعتي از كمپـاس       . گـردد  قطب نماي ماهواره استفاده مي
  . نماييم ترتيب زير عمل مي ماهواره استفاده نمايد به

قـرار گرفتـه وبـراي تاييـد      HEADINGروي عبـارت  توسط كليـدهاي   SET UPدر صفحه  
در ايـن  . گـردد  مـي  HEADINGبدينوسيله دسـتگاه وارد صـفحه   . دهيم  را فشار مي ENTERكليد 

عال گردد صفحه نوار مشكي رنگ باالي صفحه نمايانگر فاصله اي است كه در آن قطب نماي داخلي ف
  .تنظيم گرديده است KH 16بطور مثال اين عدد به طور پيش فرض روي ... ويا قطب نماي ماهواره

كيلومتر در ساعت باشد دستگاه از قطـب   16يعني اگر سرعت ما بيش از 
  .نمايد نماي ماهواره اي استفاده مي

در غيــر ايــن صــورت بــدليل كــاهش دقــت كمپــاس مــاهواره از كمپــاس 
 16زماني كه سـرعت حركـت زيـر    . گردد يم زير استفاده ميداخلي باتنظ

ثانيـه وبيشـتر طـول     90كيلومتر در ساعت باشد و اين سـرعت بـه انـدازه    
توان طوري تنظيم نمود كه در زمان دلخواه از طريـق   بكشد دستگاه را مي

  كمپاس داخلي عمل نمايد
  
  
  
  

3.2.1.1.7  Page Sequence يا ترتيب نمايش صفحات   
در . يا ترتيب صـفحات مـي باشـد      Page Sequence، صفحه  Setupفيد بعدي در صفحه قسمت م

اين قسمت مي توانيد يك صفحه اي را كه كاربرد زيادي برايتان داريد به ليست صفحات اصـلي اضـافه   
را  Hunt and Fishبه عنوان مثال ما مي خواهيم صفحه . كرده و يا صفحه اي خاص را حذف نماييد 

را انتخاب كـرده و از ميـان كليـه      Add Pageبراي اينكار گزينه . ه اصلي خود اضافه كنيم صفح 5به 
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 Pageبا اينكار و با زدن دكمه . كليك مي كنيم  Hunt And Fishصفحات دستگاه بر روي صفحه 

اين صفحه نيز به عنوان يكي از صفحات اصلي نمايش داده خواهد شد و ديگر نيازي به دسترسي به آن  
  . نمي باشد  main menuز طريق گزينه ا

3.2.1.1.8  Page Map Setup ) صفحه تنظيمات مربوط به نقشه (  
همـانطور  . از اين قسمت شما مي توانيد نحوه نمايش اطالعات بر روي صفحه نقشه خود را تنظيم نماييد 
ه شـما مـي   كه در قسمتهاي بعدي توضيح داده خواهد شد صفحه نقشه يكي از صـفحات اصـلي دسـتگا   

  . باشد 
  : براي شخصي سازي نحوه نمايش صفحه نقشه ، مطابق زير عمل كنيد 

1. Menu   را فشرده و گزينهSetup Map  در اين حالت ، چنـدين آيكـون   . را انتخاب نماييد
 . مختلف براي تنظيمات مختلف صفحه نمايش شما به نمايش در خواهد آمد 

 . مورد نظر خود برويد حال با استفاده از ماوس بر روي گزينه  .2

 . با كليك ماوس گزينه مورد نظر را انتخاب نماييد  .3

  
  ( Map Setup – General)تنظيمات عمومي صفحه نقشه 

در اين قسمت مي توانيـد بـه   . آيكون اول مربوط به تنظيمات عمومي صفحه نقشه دستگاه شما مي باشد 
  . گزينه هاي زير دسترسي داشته باشيد 

  
Orientation  :  اين گزينه مي تواند در دو حالت زير فعال باشـد .Track UP  وNorth Up –  در

شـما در راسـتاي مسـير شـما خواهـد بـود و در حالـت         GPSباالي صفحه نمـايش   Track UPحالت 
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North UP  حالت . ( باالي صفحه نمايش ، شمال شما خواهد بودTrack Up   به عنوان پيش فـرض
  ) توصيه مي گردد 

Below  : تنظيم مقياس نقشه كه در آنTrack Up  در مقياسـهاي بزرگتـر   . به نمايش در خواهد آمد
  . نمايش داده خواهد شد  North UPاز اين مقدار ، به صورت 

Auto Zoom  :       مقياس نقشه را به صورتي تغيير خواهـد داد كـه در آن نقطـه ابتـدا و انتهـاي مسـير در
  . شند شما قابل رويت با GPSصفحه نمايش 

Detail   : درجه نمايش جزييات نقشه را نمايش مي دهد .  
Lock On Road  : قفل كردن نقشه بر روي نزديكترين جاده  

  
  Track  ( Map Setup – Tracks )تنظيمات مربوط به 

بـا انتخـاب ايـن آيكـون بـه مـوارد زيـر        . مي باشـد    Trackآيكون بعدي مربوط به تنظيمات مربوط به 
  . هيد داشت دسترسي خوا

  
Saved Tracks   : تنظيم مقدار ماكزيممZOOM    در صفحه نقشه كه در ايـن حالـتTrack   هـاي

  ) تنظيم نماييد   Autoبر روي حالت . ( ذخيره شده در صفحه به نمايش در بيايد  
Track LOG  : تنظيم مقدار ماكزيممZOOM    در صفحه نقشـه كـه در آنTrack LOG   نمـايش

  . ) تنظيم نماييد  Autoبر روي حالت (  .داده مي شود 
Track Points  : بيشترين تعداد نقطه براي ضبط يكTrack   را مشخص و تنظيم مي نمايد .  

Go to Line  :     اين حالت نيـز مـي توانـد بـر رويBearing   و يـاCourse  
  . تنظيم شود 

Course pointer   وBearing Pointer   چيست ؟  
Bearing Pointer    وCourse pointer     در صـورتيكه  . دو مقدار مستقل از يكديگر مـي باشـند

ا مسـتقيماً بـه   اشاره مي كند اين بـه معنـاي آن اسـت كـه شـم      هدف كامالً به سمت   Bearingنشانگر 
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نمايشگر ميزان انحراف شـما از خطـي اسـت كـه بـه سـمت         Courseسمت هدف مي رويد و نشانگر 
  . هدف مي رود 

  
به عنوان مثال دقيقاً به سمت باال باشد ، اين به آن مفهوم است كه شـما    Bearingنشانگر  در صورتيكه

در صورتيكه اين نشانگر به هـر راسـتاي ديگـري اشـاره مـي كنـد بـه        . مستقيماً به سمت هدف مي رويد 
ن در ايـ . سمت آن راستا چرخيده و حركت كنيد تا زمانيكه نشانگر به سمت بـاالي صـفحه اشـاره كنـد     

  . حالت مسير شما تصحيح شده است 

  
  Bearing Pointerشكل مربوط به 

  
استفاده مي كنيد مساله به اين صورت خواهد بود كه اين نشـانگر    Courseدر صورتيكه شما از نشاگر 

ايـن  . ميزان انحراف شما را از خط راستاي اصلي بين نقطه مبداً و هدف را براي شما نمايش خواهـد داد  
ه سمت راست يا چپ با يك خـط چـين نمـايش داده خواهـد شـد كـه بـا كمـك آن متوجـه          انحراف ب

در اين حالـت مـي توانيـد بـا توجـه بـه       . خواهيد شد كه به سمت راست انحراف داريد يا به سمت چپ 
  . راهنمايي دستگاه ، به سمت راست يا چپ حركت كرده تا مجدداً در مسير اصلي قرار بگيريد 
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 Course Pointerشكل مربوط  به 

 
 

Map setup – Points   :  
مي باشد با اين تفاوت كه در اين قسمت هدف نقـاط گرفتـه     Trackاين حالت نيز مشابه حالت 

  . ها مي باشد  Pointشده يا 

  
... ها ، خيابانهـا و   Waypointرا كه در آن نقاط ،  ZOOMدر اين حالت نيز مي توانيد مقدار 

  ) قرار دهيد  Autoاين گزينه را به حالت . ( شخص كنيد به نمايش در مي آيند م
  

Map Setup – Text Page  :  
به . در اين قسمت مي توانيد نحوه نمايش متنها را از نظر اندازه در صفحه نقشه خود تنظيم نماييد 

هـا ، بزرگتـر از سـاير متـون در      Waypointعنوان مثال ممكن است شما تمايل داشته باشيد كه 
قرار  Largeآن را بر روي رفته و  Waypointبراي اينكار بر روي . نمايش ديده شوند صفحه 

  . دهيد 
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Map Setup – Information   
  . در اين قسمت اطالعات مربوط به نقشه به نمايش در مي آيد 

  
ساير شما با استفاده از اين قسمت مي توانيد ليستي از نقشه هاي توپوگرافي ، نقشه هاي دريايي و 

نقشه ها را كه در دستگاهتان هست مشاهده نموده و نقشه مورد نظر خود را تيك زده تـا دسـتگاه   
  . شما آن صفحه را نمايش دهد 

  
Map Setup – Marine   

  . در اين قسمت نيز شما مي توانيد تنظيمات مربوط به جهت يابي بر روي دريا را مشخص نماييد 

  
 Setup Page - Calibration Page  
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   GPSكاليبراسيون هاي دستگاه   3.2.1.1.9
  ) COMPASS(كاليبره كردن قطب نماي ديجيتال .  1
  )ALTIMETER( ارتفاع سنج كاليبره .  2
  
  : كاليبره قطب نماي ديجيتال .  1

ضـروري اسـت   . بايست قطب نما وارتفاع سـنج دسـتگاه را كـاليبره نمـود      پيش از استفاده از دستگاه مي
در غير اين صـورت  . از هر بار تعويض باطري مجددا به روش زير انجام داد ليبره شدن را پسعمليات كا

  .از دقت كافي برخوردار نخواهند بود سنج قطب نما و ارتفاع

  
  : روش كاليبره كردن قطب نما

 Whichرا انتخـاب كـرده و سـپس در پاسـخ بـه سـوال         Calibration، گزينـه    Setupاز منـوي  

sensor would you like to Calibrate    ) گزينه ) چه سنسوري را مي خواهيد كاليبره كنيد  ؟
Compass   اين گزينه همچنين از صفحه قطب نماي شما در دسترس مي باشـد  . را انتخاب مي نماييد

روي عالمت دوم باالي صفحه تصويررفته توسط كليدهاي جهت نما COMPASSدر صفحه . 
ــد ــي  كلي ــار م ــف  فش ــيم ص ــي  ده ــاز م ــوچكي ب ــد ك ــارت   حه جدي ــفحه عب ــن ص ــود در اي ــي  4ش يعن

CALIBRATE COMPASS  )نمائيم ، صفحه جديـدي   را انتخاب مي) به معناي عمليات كاليبره
را فشـار   كليـد  STARTروي عبارت . گردد باز مي CALIBRATIONبا نام 
  .دهيد

 
 
 

روي سطحي صاف بطـور   براي كاليبره كردن دستگاه را در حالتي كه تقريباً تراز باشد
  .هاي ساعت بچر خانيد بسيار ماليم دوبار در جهت عقربه
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ــام       ــيد پيغـ ــام داده باشـ ــتي انجـ ــه درسـ ــردن را بـ ــاليبره كـ ــر روش كـ  CALIBRATIONاگـ

COMPLETED SUCCESSFULLY    به معناي عمليات كاليبره شدن با موفقيت انجـام گرفتـه
كـه در پـايين صـفحه     OKبايسـت روي كليـد    ما مـي براي اتمام عمليـات شـ  . شود است نمايش داده مي

از اين كار دستگاه بطور اتوماتيك به  پس. نماييد كليك شود بصورت نوار مشكي رنگ نمايش داده مي
  .گردد باز مي COMPASSصفحه 

  : يا ارتفاع سنج) ALTIMETER(روش كاليبره كردن 
روي عالمـت  توسـط كليـدهاي جهـت نمـا      Altimeterدر صفحه 

را براي تاييـد وانتخـاب فشـار     ENTERباالي صفحه رفته وكليد  دوم
 Altimeter شـود از فهرسـت فـوق عبـارت     صفحه جديدي باز مي. دهيد

Calibrate  )را انتخاب نمائيد صفحه جديـدي  ) به معناي عمليات كاليبره
در وسـط صـفحه از شـما ايـن سـوال      . گـردد  بـاز مـي   Calibrationبا نام 

دانيـد؟ در پـايين همـين     ا ارتفاع واقعي ايـن نقطـه را مـي   آي. شود پرسيده مي
را فشار دهيد حال كليد yesصفحه دو انتخاب وجود دارد روي عبارت 

درصـورت نداشـتن ارتفـاع دقيـق     .از جدول مقـدار صـحيح را وارد نمائيـد   
دستگاه ارتفاعي را كه بر اساس ميزان فشار هوا سنجيده است را درنظر مي 

  .گيرد
از ايـن قسـمت خـارج شـده وبـه صـفحه        ENTERكليـد   سپس بـا فشـار  

MENUگرديم باز مي.  
  

و تنظيمــات اوليــه بــه معرفــي ســاير   Setupحــال پــس از معرفــي صــفحه 
  : مي پردازيم   Main Menuقسمتهاي 
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3.2.1.1.10 Satellite  يا صفحه ماهواره ها  
. ستند مشاهده نماييد در اين صفحه ، شما مي توانيد ارتباط خود را با ماهواره هايي كه در اطرافتان ه 

شما نمايش داده  GPSهمچنين در اين صفحه ، قدرت سيگنال دريافتي از هر ماهواره توسط دستگاه 
  . مي شود 

  
  
  

در صورتيكه ميله هاي نمايش دهنده قدرت سيگنال دريافتي به صورت توپر بودند يعني دستگاه شما بـر  
ا در حالتيكه ايـن ميلـه هـا بـه صـورت تـو خـالي        ام. شده است  LOCKروي ماهواره قفل يا اصطالحاً 

  . ماهواره مي باشد  Ephemerisبودند يعني دستگاه شما همچنان در حال دريافت اطالعات مربوط به 
در صـورتيكه  . ماهواره نياز داريد  3به ياد داشته باشيد كه براي پيدا كردن موقعيت ، حداقل به ارتباط با 

رسد ، خطاي نمايش داده شده در قسمت باالي صفحه نيـز كـاهش خواهـد    عدد ب 4تعداد ماهواره ها به 
  . يافت 
  . تا زمانيكه خطاي شما كاهش نيافته است نمي توانيد به اطالعات دستگاه خود اعتماد كنيد : نكته 

اما همانطور كه توضيح داديم با فشردن كليد سمت چپ و پايين در دستگاه مي توانيد بـه تنظيمـات هـر    
  : به صورت زير مي باشند  Satelliteتنظيمات مربوط به صفحه . ترسي پيدا كنيد صفحه دس

• Use with GPS On/Off   : از طريق اين گزينه مي توانيدGPS  خود را فعال يا غير فعال
خـود   GPSدر پناهگاه هستيد يـا نيـاز بـه اسـتفاده از     به ياد داشته باشيد كه در زمانيكه . نماييد 

اين كـار باعـث صـرفه جـويي     . قرار دهيد  OFFاين گزينه را بر روي حالت  نداريد بهتر است
 . فوق العاده زيادي در مصرف باطري دستگاه مي گردد 
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• Track Up / North Up  :   حالـت  . موقعيت شما را در صفحه مشخص مـي كنـدNorth 

Up     مشخص كننده آن است كه هميشه شمال به سمت باالي صفحه باشـد و حالـتTrack 

Up   مشخص كننده آن است كهTrack   در مورد اين دو . ( فعلي شما در باالي صفحه باشد
 ) قسمت در صفحه نقشه توضيحات بيشتري داده خواهد شد 

• Multicolor / single color  :    ماهواره ها را به صورت تك رنگ يا چنـد رنـگ نمـايش
 . مي دهد 

• New Location   :بسيار مهـم در دسـتگاه    اين گزينه ، يكي از گزينه هايGPS    شـما مـي
بـر روي زمـين جابـه جـا شـده ايـد       ) مايل  600( كيلومتر  1000در صورتيكه بيشتر از . باشد 

مـدت زمـان    GPSبارها ديده شده است كه كاربران . حتماً بايد يكبار اين گزينه را فعال كنيد 
نهايت هم نتيجه اي نمي گيرنـد  زيادي را جهت ارتباط اوليه با ماهواره ها سپري مي كنند و در 

را فعـال كـرد تـا دسـتگاه بـه دنبـال         New Locationدر اينگونه مواقع بايد يكبـار گزينـه   . 
 . ماهواره هاي جديد در محل جديد بگردد 

• GPS Elevation  : ارتفاع فعلي شما را فقط با استفاده از مختصات يابGPS    نمـايش مـي
در صورتيكه فشار سنج شـما دچـار ايـراد    ) به فشار سنج  بدون توجه به اطالعات مربوط( دهد 

 . گرديد مي توانيد از اين قسمت ارتفاع دقيق محلي كه ايستاده ايد را بدست آوريد 

  

3.2.1.1.11  Mark Waypoint يا صفحه ثبت نقاط شاخص    
 Markخالصـه گزينـه     Mark. شـما مـي باشـد     GPSاين قسـمت يكـي از بخشـهاي مهـم دسـتگاه      

Waypoint      مي باشد كه شما مي توانيد از طريق اين گزينه و يا با نگاه داشتن كليد مـاوس بـه سـمت
 Shortcutبه دليل اهميت اين گزينه و نياز به در دسترس بودن آن اين .  ( داخل آن را فراخواني كنيد 

 ( .كنـيم  جديد ايجاد   Waypointحال فرض كنيد مي خواهيد يك ) . براي آن گنجانده شده است  
 ) ايجـاد نماييـد     Waypointبه ياد داشته باشيم كه تا موقعيت شما مشـخص نباشـد نمـي توانيـد يـك      

 Mark، گزينه   Main Menuبراي اينكار كليد ماوس را چند ثانيه به داخل فشار دهيد و يا از گزينه 

  : صفحه زير ظاهر مي شود . را انتخاب نماييد  
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مـي توانيـد سـمبل    . العات باال مي توانيد آنهـا را مشـاهده و يـا تغييـر دهيـد      با حركت ماوس بر روي اط
را عوض كنيد و مثالً از سمبل يك رستوران براي مشخص كردن رستوران و يا  Waypointمربوط به 

 Waypointهمچنين شما مي توانيد نام . از سمبل يك كمپ براي نمايش دادن پناهگاه استفاده نماييد 

در صورتيكه شما نام را تغيير ندهيد به  اين نقـاط بـه ترتيـب و بـه صـورت اتوماتيـك       . دهيد  را نيز تغيير
شماره اختصاص خواهد يافت اما چنين عملي توصيه نمي شود و شما بعد از برنامـه و در هنگـام تحليـل    

ه اسـمي  بنابراين توصيه مي شود ك. اطالعات خود نمي دانيد كه هر شماره مربوط به چه محلي مي باشد 
مطابق با مشخصه اي كه در آن قرار داريد انتخاب كنيد به عنوان مثال مي توانيـد بـراي پناهگـاه از اسـم     

Camp  در قسمت . استفاده نماييدNote      به صورت اتوماتيـك تـاريخ و زمـان گـرفتنWaypoint  
زينه رفته و اطالعاتي در صورتيكه تمايل داشته باشيد مي توانيد با ماوس بر روي اين گ. ثبت خواهد شد 

، مختصـات و     Locationو   Elevationقسـمت  . كه الزم مي دانيد را در اين قسمت تايپ نماييـد  
در صورتيكه آنهـا را تغييـر دهيـد مختصـات نقطـه ديگـري ثبـت        . ارتفاع فعلي شما را نمايش مي دهند 

فاصـله شـما     From Current Locationدر قسمت ) . به اين مساله كامالً توجه كنيد ( خواهد شد 
نكنيد و به حركت خـود   OKبه اين صورت كه اگر . مربوطه نمايش داده خواهد شد  Waypointاز 

در اين قسمت براي شما به نمايش در مي آيد  Waypointادامه دهيد فاصله و گراي شما نسبت به آن 
آن ، توانايي پـذيرش تعـداد خاصـي    به ياد داشته باشيد كه دستگاه شما با توجه به حافظه و مشخصات  .

Waypoint  وTrack   با توجه به ظرفيـت دسـتگاه خـود جهـت ايـن مسـاله برنامـه        . را دارا مي باشد
  . ريزي نماييد 
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  ::پاك كردن نقاط بصورت تك به تكپاك كردن نقاط بصورت تك به تك
را انتخاب نمائيد، سـپس در  FINDعبارت  MAIN MENUبراي پاك نمودن يك نقطه در صفحه 

. نمائيم به معناي نقاط ذخيره شده توسط كاربر را انتخاب مي WAY POINTعبارت  FINDصفحه 
 BYبـه معنـاي نقـاط نزديـك بـه ايـن نقطـه كنـوني ويـا           NEARESTشـود   حال از شما سـوال مـي  

NAME  به معناي با نام به خصوص؟ عبارتBY NAME   را انتخاب نموده تا فهرست نقاط ذخيـره
حاال نقطه مورد نظر را انتخاب نمـوده كـه بـراي ايـن     . ده شودشده به شما به ترتيب حروف الفبا نشان دا

نمايـد حـال كـاقي    ENTER كار بايستي توسط موس روي نقطه مورد نظر رفته وروي نقطه مورد نظـر 
است عالمت دوم در باالي صفحه نمايشكه به معناي صفحه فرعي است را انتخاب نموده ودراين صفحه 

نمايد آيـا مطمـئن    در اين حالت دستگاه براي اطمينان سول مينمائيم  را انتخاب ميDELETEعبارت 
به معناي آري را انتخاب نمـوده بـدين ترتيـب اطالعـات      YESهستيد سپس براي تائيد عمليات عبارت 

  .نمائيم به معناي خير را انتخاب مي NOگردد ودر صورت انصراف عبارت  نقطه مورد نظر پاك مي

3.2.1.1.12  Tracks  ريا ثبت مسي 

اين گزينه شامل تنظيمات مربـوط بـه گـرفتن    . مي باشد   Tracksگزينه بعدي در صفحه منوي اصلي ، 
Track   گزينـه  . مي باشد ... ، نحوه ذخيره آن وTrack         همـانطور كـه قـبالً توصـيف شـد يـك خـط

 از حركت شـما  LOGاين حالت يك . الكترونيكي از مسير حركت شما بر روي نقشه ايجاد مي نمايد 
ثبـت شـود و ايـن     Waypointثانيـه يكبـار يـك     3بر روي كره زمين است و شبيه به آن است كه هر 

Waypoint  ها به يكديگر متصل شده و تشكيل يكLOG  اما ايـن  . يا مسير را بدهندWaypoint 
عادي مي باشـند و فقـط طـول و عـرض جغرافيـايي       Waypointها فاقد مشخصات ثبت شده در يك 

در صـورتيكه مـي   ) . اين مساله جهت امكان استفاده از ظرفيـت دسـتگاه مـي باشـد     ( شود آنها ثبت مي 
. كنيـد   ONرا   Track Logبرويد و  Tracksرا فعال كنيد به گزينه   Track Logخواهيد گزينه 

در اين حالت اگر به صفحه نقشه برويد مشاهده مي كنيد كه در ادامه مثلثي كه موقعيت شـما را نمـايش   
است كه موقعيت مسير شما را  Track Logهد يك خط نيز كشيده مي شود كه اين خط ، همان مي د

. را دارا مـي باشـند    Track 20توانـايي ثبـت بـيش از     GPSاكثر دستگاههاي گيرنده . ثبت مي نمايد 
. مـي باشـد     Trackقسمتي كه درصد را نمايش مي دهد درصد استفاده از حافظه دستگاه جهت ثبـت  

  Saveدرصـد برسـد بايـد آن را     99شما بـه    Trackايد به اين نكته توجه كنيد كه قبل از آنكه شما ب
در غير اينصـورت ، اطالعـات جديـد ذخيـره شـده بـر روي دسـتگاه شـما بـه دليـل نبـود حافظـه             . كنيد 

ايـن مسـاله   .  ( Data in , Data Out ) . مي شـوند    Trackجايگزين اطالعات اوليه ثبت شده در 
در شـرايط ديـد    GPSارها براي طبيعت گردان باعث ايجاد حادثه شده است چون بـا اتكـا بـه داشـتن     ب
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ه درصد حافظه پرشده نداشته اند و در هنگام بازگشـت از روي  محدود به مسير ادامه داده ولي توجهي ب
Track  متوجه شده اند كه قسمتهاي اوليه مسير پاك شده است ، .  

  . درصد رسيد آن را ذخيره نماييد  90شما به   Track Logبهتر است هنگاميكه 
را بـر اسـاس تـاريخ و      Trackرا انتخاب كرده و در اين حالت مـي توانيـد     Saveبراي اينكار گزينه 

  . زمان ذخيره كرده و يا براي آن اسم انتخاب نماييد 

  
  Trackا بـراي گـرفتن   ، بايد حافظه دستگاه خود را پـاك نماييـد تـ    Trackپس از ذخيره كردن يك 

يك پيغام هشداردهنده بـراي شـما   . را انتخاب نماييد   Clearبراي اين كار ، گزينه . بعدي آماده باشد 
نمايش داده مي شود مبني بر آنكه اطمينان داريد كه مي خواهيد اين كار را انجام دهيد ؟ در صـورتيكه  

Track  خود را ذخيره كرده ايد گزينهOK در اين حالت حافظه مجدداً خالي شده و . يد را انتخاب كن
  . مي توانيد مسير ديگري را ثبت نماييد 

مزبـور و همچنـين    Trackاما در صورتيكه قصد بازگشـت از مسـيري را داريـد مـي توانيـد بـا انتخـاب        
در اين حالت از شما سوال مي شود كه مـي خواهيـد بـه    . مسير را بازگرديد  Tracbackانتخاب گزينه 

برويد يا انتهاي آن ؟ اگر قصد بازگشت از مسير را داريد گزينه ابتـدا را انتخـاب     Trackابتداي سمت 
بايد توجه داشـته  . و دستگاه شما را در مسير بازگشت راهنمايي مي كند   ( To beginning ) كرده 

نصـورت دو  در غيـر اي . نماييـد    Offخـود را    Track Logباشيد كه هنگام بازگشت از مسـير ، بايـد   
شما مي  Track Logكردن  Offبا . مسير بر روي هم ثبت مي شود كه ممكن است شما را گيج كند 

  . توانيد به راحتي بر روي مسيري كه ثبت كرده ايد بازگرديد 
  

  : برويد   Setupبه گزينه   Trackبراي انجام تنظيمات مربوط به 
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Wrap when Full  :يعنـي در صـورتيكه   . ست كه بـه آن اشـاره كـرديم    اين گزينه همان مساله اي ا

حافظه شما پر شود و شما آن را خالي نكنيد اطالعات جديد بر روي اطالعات اوليـه نوشـته مـي شـود و     
در صورتيكه اين گزينه عالمـت نخـورده باشـد اطالعـات جديـد      . ابتداي مسير شما از بين خواهد رفت 

  . بين نمي رود  ذخيره نخواهد شد و اطالعات اوليه شما از
  

Record Method    : اين گزينه شامل سه قسمت است.  
 1را براي مسـافتهاي زيـر     Trackمثالً شما مي توانيد انتخاب كنيد كه (   Distanceبر اساس فاصله  

  ! را ذخيره نخواهد كرد   Trackاين حالت براي فواصل باالي يك كيلومتر ، . ) كيلومتر گرفته شود 
گرفته شـود    Trackدر اين حالت شما مي توانيد تعيين كنيد كه تا چند دقيقه :   Timeمان بر اساس ز

  . تهيه نخواهد شد   Trackبعد از آن زمان ، ديگر . 
Auto   : حالت پيشنهادي ، حالتAuto  در اين حالـت دسـتگاه تـا زمانيكـه شـما      . مي باشدTrack 

Log   راOFF   نكرده ايدTrack   ين حالت از امنيت باالتري برخوردار است ا. مي گيرد .  
  

Interval   : زمانهاي گرفتنTrack    بهتـر اسـت ايـن حالـت بـر روي      . را تعيين مي كنـدNormal  
  . باشد 

Color  : رنگTrack   كه بر روي نقشه فعال است را مي توانيد از طريق اين گزينه انتخاب كنيد .  
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Log Track On data Card   :نه فقط مخصوص دستگاههاي اين گزيHCX  )   و دسـتگاههاي بـا
 Microرا عالوه بر حافظه داخلي دستگاه ، بر روي حافظه   Trackاين گزينه ) . مي باشد  SDحافظه 

SD  نيز ذخيره مي كند .  
  

  :   Trackذخيره كردن 
  : كليك كنيد   Saveبراي ذخيره كردن بر روي گزينه 

  
  : نقشه  ذخيره شده بر روي Trackديدن 

مزبـور كـه آن را ذخيـره نموديـد بـر       Track. كليك كنيد  Mapدر صفحه شكل باال ، بر روي گزينه 
  . روي نقشه نمايش داده خواهد شد 
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  : Trackمحاسبه مساحت يك 
 Menuقرار دارد ، Onبر روي حالت   Track Logباز مي باشد و  Track Logهنگاميكه صفحه 

  . را انتخاب نماييد   
  . را فشار دهيد  Enterرا انتخاب كرده و   Area Calculationينه گز

حال با حركت و جابه جايي بر روي مسير و مشخص كردن مرز محدوده اي كه مـي خواهيـد مسـاحت    
  . را انتخاب كنيد   Stopآن را محاسبه كنيد را مشخص كرده و در انتها گزينه 

را   Saveرا فشار دهيد و   Enterنمايش داده شد ،   Stopبعد از تعريف محدوده و هنگاميكه گزينه 
  . انتخاب كنيد 

  
  :  Trackپروفايل ارتفاعي 

 Track Logبا استفاده از اين گزينه ، مي توانيد يك پروفايـل از ارتفـاع هـاي پيمـوده شـده در طـول       
كه   Digital Elevation Model ( DEM )اين كار ، با استفاده از نقشه هاي . خود ايجاد نماييد 

  . بر روي سايت گارمين مي باشد امكان پذير است 
  

  : خود ، مطابق مراحل زير عمل نماييد  Trackجهت ديدن پروفايل ارتفاعي از 
  . را انتخاب نماييد   Menuرا باز كرده و گزينه    Saved Track صفحه.  1
مطـابق شـكل پـايين بـا يـك پـرچم       شـما   Trackنقطه ابتـدايي  . را انتخاب نماييد   Profileگزينه .  2

بـه  . حال مي توانيد با استفاده از مـاوس ، بـر روي پروفايـل ارتفـاعي حركـت كنيـد       . مشخص مي شود 
بـر روي نقطـه مزبـور    . عنوان مثال مي خواهيد ببينيد بلندترين نقطه شما در كجاي نقشه واقع شده اسـت  

بـا  . طه مزبور بر روي نقشه نمايش داده خواهد شـد  با انتخاب اين گزينه نق. را فشار دهيد  Enterرفته و 
  . ، مي توانيد نحوه زوم و ساير تنظيمات را بر روي نمودار انجام دهيد   Menuانتخاب 
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  : ذخيره شده   Trackناوبري با استفاده از يك 
  : براي بازگشت از مسير ذخيره شده ، مطابق با مراحل زير عمل كنيد 

مـورد نظـر خـود را انتخـاب كـرده و سـپس بـر روي          Trackاي ذخيره شده ، ه Trackاز صفحه .  1
  . كليك كنيد   Tracbackگزينه 

  . را انتخاب نماييد  Tracbackحال با استفاده از ماوس خود گزينه .  2
را انتخـاب    Follow Roadدر صورتيكه مي خواهيد از جاده اي كه آن را پيموده ايد بازگرديـد  .  3

را انتخاب نماييد   Follow Trackمي خواهيد از مسيري كه پيموده ايد بازگرديد گزينه  كرده و اگر
  . نقشه راهنمايي الزم جهت بازگشت از مسير را به شما ارائه مي دهد . 
حال با رسيدن به هر پيچ ، دستگاه به شما هشدار مي دهد و مي توانيد عمـل بازگشـت بـه نقشـه اول     .  4

Track   انجام دهيد را به راحتي .  
  . را انتخاب نماييد   Stop Navigation، گزينه   Menuبراي خروج از اين حالت از .  5
  

  : ذخيره شده   Trackبر روي  Waypointنحوه ايجاد يك 
بگيريد  Waypointكه مي خواهيد در آن نقطه  Trackبا استفاده از ماوس دستگاه به نقطه خاصي از 

اطالعات مربط به ثبـت نقطـه نمـايش    . اخل فشار داده و چند ثانيه نگاه داريد رفته و ماوس را به سمت د
  . داده مي شود و مطابق با آنچه قبالً ذكر شد مي توانيد نقطه جديد را ايجاد نماييد 
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  يا مسير   Routeنحوه ايجاد يك   3.2.1.1.13
Route   اتصالي از مجموعه ،Waypoint  فـرق  . نهـايي مـي رسـاند     ها مي باشد كه شما را به مقصـد
Route   باTrack  در آن است كه درRoute     پيچ و خمهاي مسير ثبت نمي شود و فقـط مجموعـه ،

  . هايي كه شما انتخاب كرده ايد ترسيم مي گردد  Waypointاي از خطوط مستقيم مي باشد كه بين 
نقطـه   250ي توانـد شـامل   مسير را ثبت مي كند كه هر مسير م HCX  ،50به عنوان مثال يك دستگاه 

  . باشد 

  
  :   Routeمراحل ساختن يك 

را انتخـاب    Routesسـپس گزينـه   . خود را دوبار فشـار دهيـد    GPSدستگاه   Menuكليد  .1
 . كنيد 

 . را انتخاب كنيد  Select Next Pointرا انتخاب كرده و سپس گزينه   New گزينه .2

 . فه كنيد اضا  Routeمورد نظر خود را به  Waypointحال  .3

 . ايجاد شده اضافه كنيد   Routeآن را به   Useبا انتخاب گزينه  .4

 . مي توانيد مسير خود را دنبال كنيد  Navigateحال با استفاده از گزينه  .5

  
  : خود را به مقصد برسانيد عبارتند از  Routeروشهايي كه مي توانيد با استفاده از گزينه 

، يك خط مستقيم به سمت ) در هر صفحه اي كه باشيد ( يد را انتخاب نماي  Gotoاگر گزينه  •
 . نقطه مورد نظر كشيده شده و شما را از طريق اين خط به سمت هدف هدايت خواهد كرد 

انتخاب كنيد ، دسـتگاه شـما بـه صـورت       Routeرا در صفحه    Navigateاگر شما گزينه  •
 . شما را به مقصد مي رساند نقطه به نقطه و با خطوط مستقيم واصل بين اين نقاط ، 

انتخاب كنيد هـر دو حالـت بـاال تغييـر       Routesرا در صفحه   Follow Roadsاگر گزينه  •
خواهد كرد به اين صورت كه دستگاه شـما تـالش خواهـد كـرد تـا بـا اسـتفاده از جـاده هـاي          
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مقصد برسـاند  موجود در نقشه ، مسيري را براي شما پيدا كند و شما را از طريق اين جاده ها به 
اين مساله در كشور ما به دليل كامل نبودن نقشه ها ، به صورت كامل امكان پذير نمي باشـد  . ( 

 ( 

  
  : يا مسيريابي اتوماتيك   AutoRoutingاستفاده از 

ايـن گزينـه   . در دسترس مي باشـد    Garminاين خصوصيت ، تنها در مدلهاي خاصي از دستگاههاي 
  . استفاده نماييد  City Navigatorبود كه شما از نقشه ديتاي فقط هنگامي فعال خواهد 

را انتخاب مي نماييـد بايـد يكـي از گزينـه       GO toوقتي شما يك مقصد را انتخاب مي كنيد و گزينه 
  : هاي زير را انتخاب كنيد 

Follow Roads   :عـال را  انتخاب اين گزينه تعداد چرخشها را در خيابانها افزايش داده و يك مسير ف
  . بر روي نقشه شما به نمايش مي گذارد 

OFF Road  : اين گزينه را انتخاب كنيد تا ليستي از نقاط روي نقشه را مشاهده كنيد .  

  
  : براي ديدن چرخشها براي يك مسير فعال به صورت زير عمل كنيد 

 . ، يك مسير را انتخاب كنيد   Routesاز صفحه  .1

 . اييد تا مسيريابي شروع شود را انتخاب نم Navigateگزينه  .2

 . را انتخاب كنيد   QUITبراي ديدن ليست چرخشها در مسير ،  .3

  . با استفاده از ماوس مي توانيد بين چرخشهاي مختلف حركت كنيد و آنها را مشاهده نماييد  .4
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3.2.1.1.14  Highway   يا صفحه بزرگراهها  
  . ت خواهد كرد تا به مقصد نهايي خود برسيد صفحه بزرگراهها ، شما را نقطه به نقطه هداي

 Highwayبراي ناوبري با استفاده از صفحه بزرگراهها ، هنگاميكه در حال ناوبري هسـتيد گزينـه   
در اين حالت مي توانيد مسير حركت خود را در يك حالـت گرافيكـي بـر روي    . را انتخاب نماييد 

  ) ي كوهنوردي كاربردي ندارد اين حالت در مسيرها. ( بزرگراهها مشاهده كنيد 

  
 

3.2.1.15Proximity Waypoint  يا نقاط مجاورت  
حـال ايـن   . همانطور كه مي دانيدمحل زندگي  ببرهـا و شـيرها ، معمـوالً در بيشـه زارهـا مـي باشـد        

. كيلومتر را قلمرو شخصي خود مي داننـد   1حيوانات وحش به مركز آن بيشه زار و شعاعي حدود 
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. تيكه فردي يا حيواني وارد آن قلمرو شود دشمن قلمداد شده و به آن حمله مي كنند يعني در صور
به حسـاب مـي     Proximityدر اين مثال ، آن بيشه زاري كه محل زندگي حيوان است يك نقطه 

كيلومتر بـه آن نقطـه ، از ورود    1در واقع شما مي توانيد با تعريف آن نقطه و اختصاص شعاع . آيد 
در اين حالت در صورت ورود به اين نقـاط  . حيوانات وحشي جلوگيري به عمل آوريد  به محدوده

حتـي در هنگـام خـروج از    . ، دستگاه به شما پيغامي خواهد داد كه به نقطه مورد نظر وارد شده ايد 
اين مساله در . آن نيز مي توانيد پيغام مشابهي دريافت كنيد كه از محدوده مورد نظر خارج شده ايد 

بـه ايـن صـورت كـه ايـن      . هاي با ارتباط دو طرفه نيز مي تواند بسـيار پركـاربرد باشـد     GPSورد م
GPS  كيلومتري از يكديگر مي توانند ارتبـاط داشـته باشـند و در صـورتيكه      3ها در فاصله حدود

پس شما مي توانيد در اين . كيلومتر گردد ارتباط آنها قطع مي شود  3بيش از  GPSفاصله بين دو 
براي كوهنوردان . كيلومتر در نظر بگيريد  3دوم و شعاع آن را  GPSرا  Proximityحالت نقطه 

نيز مي توان اين مثال را زد كه شيبهاي بهمن گير و خطرناك را در فصول عادي شناسـايي كـرده و   
تعريف كرده تا در زمستان و در شرايط ديد محدود ، به محـض وارد   Proximityبراي آنها نقاط 

  . دن به اين نقاط با پيغام دستگاه خود متوجه خطر شوند ش
  :   Proximityمراحل تعريف يك نقطه 

 . را دوبار فشار دهيد  Menuدكمه  .1

 . را انتخاب نماييد  Proximityدر اين حالت گزينه  .2

 . را فشار دهيد   Enterيك خط خالي را انتخاب نماييد و دكمه  .3

و يا هر چيز ديگر مانند يك  Waypointهر ، يك حال يك نقطه را كه مي تواند يك ش .4
GPS  ديگر باشد را به عنوان نقطهProximity  انتخاب كنيد . 

 . انتخاب نماييد  Proximity، نقطه مورد نظر را به عنوان نقطه  USEبا استفاده از  .5

مربوطـه   Proximityرفته و شـعاع   Radiusبا استفاده از ماوس دستگاه ، بر روي گزينه  .6
 . انتخاب نماييد  را
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  صفحه خورشيد و ماه   3.2.1.16
، شـما مـي توانيـد زمـان محلـي طلـوع و غـروب         ( Sun and Moon ) در صـفحه خورشـيد و مـاه    

. خورشيد و ماه را براي روزي خاص يا زماني خاص و يا در محلي كـه حضـور داريـد مشـاهده نماييـد      
زمـان باقيمانـده تـا غـروب     گـردي از نظـر محاسـبه     دانستن اين زمانها ، در اجـراي يـك برنامـه طبيعـت    

  . مي تواند بسيار مفيد باشد ... خورشيد و 

  
  

    ( Hunt and Fish )صفحه شكار و ماهيگيري   3.2.1.17
هاي خاصي جهت شكار و ماهيگيري موجود مـي باشـد كـه     GPSتوجه به اين نكته ضروري است كه 

سونار مي توانند شكار يا ماهي هاي يـك درياچـه را شناسـايي     ها با استفاده از امواج رادار و GPSاين 
اما گيرنده هاي دستي معمولي نيز يك جدول تقويمي دارند كه با استفاه از آن مي توانند بهتـرين  . كنند 

ساعتهاي روز را براي شكار و ماهيگيري حساب كرده و حتي به شما بگويند كه آيـا منطقـه مـورد نظـر     
البته با توجه به اينكه اين اطالعـات بـا اسـتفاده از تقـويم هـاي      ( ب مي باشد يا نه ؟ براي ماهيگيري مناس

  ) محاسبه مي شود چندان قابل اعتماد نمي باشد  GPSثبت شده بر روي دستگاه 
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    Calendarصفحه تقويم يا   3.2.1.18
  . با استفاده از اين صفحه مي توانيد به تقويم دستگاه دسترسي داشته باشيد 

    Calculatorصفحه ماشين حساب يا   3.2.1.19
  . با استفاده از اين صفحه مي توانيد از يك ماشين حساب ساده جهت انجام محاسبات استفاده كنيد 

   StopWatchصفحه كرنومتر يا       3.2.1.20
اسـتفاده  مي توانيد با استفاده از اين صفحه ، از يك كرنومتر دقيق جهت انجـام محاسـبات زمـاني دقيـق     

  . نماييد 
همانطور كه اشاره شد . شما مي پردازيم  GPSحال با مرور موارد باال به توضيح ساير صفحات دستگاه 

در ايـن قسـمت بـه توضـيح     . بودنـد    Main Menuكليه صفحات باال ، زيرمجموعه هـايي از صـفحه   
ه محاسـبات  ، صـفحه نـاوبري و صـفح     Map، صـفحه    Altimeterصفحات ديگر از جملـه صـفحه   

  . مي پردازيم   ( Trip Computer)كامپيوتري 
Find 3.2.1.21    

  : مطابق با شكل زير است  Findصفحه 

  
ايـن نقـاط مـي    . مطابق شكل باال و از طريق اين گزينه ، شما مي توانيد نقاط مختلفـي را جسـتجو كنيـد    

عنوان مثال شـما مـي توانيـد بـر روي      به. باشند ... ها ، شهرها ، رستوران ها و  Waypointتوانند شامل 
Waypoint   كليك نماييد و از رويWaypoint    در . هاي نمايش داده شده يكي را انتخاب كنيـد

مرحله بعد مي توانيد از دستگاه خود بخواهيد كه شما را به آن نقطـه برسـاند و يـا اينكـه آن نقطـه را بـر       
  . روي نقشه براي شما نمايش دهد 
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 Findهـا بـا عنـوان     GPSدر برخـي   Findعملكرد 

and Go  ) بـه  . نمايش داده مي شود ) پيدا كن و برو
  : شكل مقابل توجه كنيد 

در اختيـار   GPSدر اين حالت مي توانيد از نقاطي كه 
شما مـي گـذارد يكـي را انتخـاب كـرده و از دسـتگاه       

  . خود بخواهيد كه شما را به آن نقطه برساند 
  
  
  
  
  
  

، شما را با يك خط مستقيم به هدفتان وصل مي كند به عنوان مثال در صورتيكه محـل   دستگاه! : توجه 
كنيد دستگاه شما يك خط مستقيم از محل شما به محل كمپ خواهد كشـيد    Find & Goكمپ را 

در اين حالت ممكن است اين خط مستقيم از يك . و در راستاي اين خط شما را راهنمايي خواهد كرد 
پس بايد توجه داشته باشيم كه از گزينه . بگذرد كه عبور از آن براي شما غير ممكن باشد  دره عميق نيز

Find & Go     فقط مي توانيم در مواردي استفاده كنيم كه بدانيم بين ما و مقصد مانع صـعب العبـوري
  . وجود نداشته باشد 

 

  )صفحه ارتفاع سنج( Altimeterصفحه آشنايي با  3.2.2     
  

فحه شما مي توانيد نموداري از تغييرات ارتفاع برحسب مكـان يـا زمـان و يـا پروفـايلي از      در اين ص
  . تغييرات فشار بر حسب زمان را مشاهده نماييد 
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  . ديتا فيلدهاي باالي صفحه توسط فرد استفاده كننده از دستگاه قابل تغيير مي باشند 

    Altimeterانتخابهاي موجود در صفحه   3.2.2.1
 View Elevation Plot  ) اين گزينه را مي توانيـد در دو حالـت   ) : مشاهده نمودار تغييرات ارتفاع

حالت اول رسم نمودار تغييرات ارتفاع بـر حسـب تغييـرات مكـاني اسـت و حالـت دوم       . انتخاب نماييد 
  . رسم نمودار تغييرات ارتفاع برحسب تغييرات زماني مي باشد 

View Pressure Plot   )در اين حالت نيز مي توانيـد فشـار   ) :ه نمودار تغييرات فشار هوا مشاهد
  . را مشاهده نماييد  Ambientيا فشار هواي امبينت  Barometer هواي بارومتريك 

Zoom Ranges   ) در اين حالت شما مي توانيد نـرخ زوم را بـراي تغييـرات ارتفـاع ،     ) : نرخ زوم
  . انيد گستره بزرگتر يا كوچكتري را مشاهده نماييد زمان ، مكان و فشار تغيير دهيد تا بتو

Change Data Field  ) در اين قسمت مي توانيد ) : تغيير اطالعات نمايش داده شده در جدولها
  . مقادير نمايش داده شده در ديتا فيلدها را تغيير دهيد 

Reset   : توانيد صفر كنيد  را مي... در اين حالت كليه مقادير ارتفاع و ارتفاع ماكزيمم و . 
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Calibrate Altimeter  : در اين قسمت مي توانيد سنسور فشار سنج خود را كاليبره نماييد .  
Restore Defaults  :      در اين قسمت مي توانيد تنظيمات پيش فـرض كارخانـه را بـراي ايـن قسـمت

  . بازگردانيد 
  PPLLOOTT  OOVVEERR  DDIISSTT  رسم گراف ارتفاع بر مبناي فاصلهرسم گراف ارتفاع بر مبناي فاصله    3.2.2.23.2.2.2

براي تغيير از مبناي . توان نمودار ارتفاع را بر مبناي فاصله ويا بر مبناي زمان رسم نمود در اين قسمت مي
  :فاصله به مبناي زمان وبالعكس كافيست

را فشار دهيد تا به صفحه جديدي به نـام   ENTERكليد ) ارتفاع سنج(  ELEVATIONدر صفحه 
OPTION ه عبارت اولين انتخاب اين صفح. وارد شويدPLOT OVER DIST باشـد، كـه بـا     مي

 .تبديل نمود  PLOT OVER TIME توان آن را به مي ENTERفشار 

 
  

  ::رسم گراف بر مبناي زمانرسم گراف بر مبناي زمان    3.2.2.33.2.2.3
  .باشد مي PLOT OVER DISTاين قسمت كامالً در ارتباط با مرحله قبل با 

ويد وتوسـط  شـ  OPTIONوارد صـفحه   ELEVATIONدر صفحه  ENTERه فشار كليد طسابو
از  پـس . را فشـار دهيـد   ENTER رفته و ZOOM DISTروي عبارت دوم به معناي كليدهاي

  .گرديد باز مي ELEVATIONاين مرحله به 
توانيـد فواصـل زمـاني مشـخص ويـا فواصـل طـولي         براي رسم نمودار بر مبناي فاصله يا زمان شـما مـي   

 PLOTم باال توسط كليدهاي از تنظي را پس) ZOOM/ OUT(مشخص با مقياسهاي مختلف 

OVER DIST      يعني رسم نمودار برمبناي فاصله را انتخاب نموده باشـيد مقياسـهايي كـه بـراي فاصـله
كيلـومتر،  15كيلومتر، 10كيلومتر، 5كيلومتر، 1متر، 500متر،،  200توانيد انتخاب نماييد عبارتند از  مي
  .باشد كيلومتر مي 25
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يعنـي رسـم نمـودار بـر      PLOT OVER TIMEمـورد اول يعنـي   در اين قسمت اگر شما در تنظـيم  
دقيقـه،  2توانيد انتخاب نماييد عبارتند از  مبناي زمان را انتخاب نموده باشيد مقياسهايي كه براي زمان مي

  .ساعت2ساعت، 1دقيقه، 30دقيقه، 20دقيقه، 10دقيقه، 5

  رسم گراف بر مبناي ارتفاعرسم گراف بر مبناي ارتفاع      3.2.2.43.2.2.4
تباط با انتخاب اول يعنـي رسـم نمـودار بـر مبنـاي فاصـله ويـا بـر مبنـاي زمـان           اين قسمت نيز كامالًدر ار

 : Xتوانيد رسم گراف ارتفاع را بر مبناي تغييرات ارتفاع در واحد زمان  در اين قسمت شما مي. باشد مي

TIME  ويا در واحد فاصله)Kilometers:X (اين بدين معني اسـت كـه اگـر شـما در     . مشاهده كنيد
نمـودار در واقـع همـان واحـد      Xه رسم نمودار بر مبناي فاصله را انتخاب نموده باشـيد محـور  تنظيم اولي

باشد و اگر در انتخاب اول رسم نمودار بر مبناي زمان را انتخـاب نمـوده    كيلومتر مي 25قاصله بصورت 
خـاب زمـان   در واقع بـا انتخـاب اول يعنـي انت   . باشد مي) MIN2(دقيقه  2نمودار برابر با  Xباشيد محور 

هاي مختلـف تغييـر    بر مبناي ارتفاع Yدهيد ومحور را در رسم نمودار تغييد مي Xومكان شما فقط متغير 
  .يابد مي

در صــفحه  ENTERبــا فشــار كليــد    ZOOM ELEVATIONبــراي انتخــاب فــوق يعنــي    
ELEVATION  ــفحه ــي     OPTIONوارد ص ــوم يعن ــارت س ــدهاي ، روي عب ــط كلي ــويد وتوس ش

ZOOM ELEVATION يــد كلENTER حــاال در صــفحه . را فشــار دهيــدELEVATION 
توانيد نمودار را بر مبناي ارتفاع در واحد زمان وفاصله به شرح مقياس قابل مشـاهده ذيـل توسـط     شمامي

  .مشاهده فرماييدكليدهاي
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ــر، 200: مقياســهاي قابــل تغييــر ومشــاهده در واحــد قاصــله وزمــان   ــر، 600متــر، 400مت ــر، 800مت مت
  .متر5000متر، 2500متر، 1000

3.2.2.53.2.2.5    VVIIEEWW  PPOOIINNTTSS  مرور ارتفاعات برداشت شدهمرور ارتفاعات برداشت شده  
اين قسمت نيز كامالَ در ارتباط با انتخاب اول يعني رسـم نمـودار بـر مبنـاي فاصـله ويـا بـر مبنـاي زمـان          

برمبنـاي تغييـرات    يا برحسب تاريخ وزمانتوانيد ارتفاع برداشت شده را  در اين قسمت شما مي. باشد مي
ايـن بـدين   . مشاهده كنيـد ) X:Kilometers(ويا در واحد فاصله ) X:TIME(ر واحد زمان ارتفاع د

 Xمحـور  معني است كه اگر شما در تنظيم اوليه رسم نمودار بـر مبنـاي فاصـله را انتخـاب نمـوده باشـيد      
باشـد واگـر در انتخـاب اول رسـم نمـودار       كيلـومتر مـي   25نمودار در واقع همان واحد فاصله بصـورت  

  .باشد دقيقه مي2  نمودار برابر  Xاي زمان را انتخاب نموده باشيد محوربرمبن
توانيد تغييرات ارتفاع را بطور كامل همراه با تاريخ وساعت وميـزان دقيـق ارتفـاع     در اين قسمت شما مي

ودر تـاريخ   PM 01:33خواهيـد بدانيـد در سـاعت     بطور مثـال شـما مـي   . برداشت شده مشاهده نماييد
AUG31 ارتفاعي بوده ايد در چه. 

  
 OPTIONرا فشـار دهيـد تـا وارد صـفحه      ENTERكليد ELEVATION براي تنظيم در صفحه

انتخـاب   ENTERوفشـار   را توسـط كليـدهاي    VIEW POINTSعبارت چهـارم يـا   . شويد
  .نماييد
  

 
 
 
  



  فدراسيون كوهنوردي و صعودهاي ورزشي فدراسيون كوهنوردي و صعودهاي ورزشي                                                               GGPPSS  كار با كار با ره مقدماتي ره مقدماتي دودو

  

134134  

  

   كامپيوتر برنامهيا  Trip Computerصفحه   3.2.3
شـما مـي باشـد كـه از      GPSه اين صفحه يكـي از صـفحات اصـلي دسـتگا    
در اين صفحه شما مـي توانيـد   . قسمت منوي اصلي نيز در دسترس مي باشد 

در اين قسـمت ،  . تنظيمات مختلف را براي كامپيوتر برنامه خود انجام دهيد 
در . نــوع اطالعــات نــاوبري را در اختيــار داشــته باشــيد   8شــما مــي توانيــد 

نــوع  3كنيــد مــي توانيــد  را انتخــاب  Big Numberصــورتيكه حالــت 
اطالعات ناوبري را با فونتهـاي درشـت و قابـل مشـاهده در هـر شـرايطي در       

 30شـما مـي توانيـد ايـن اطالعـات را از بـين بـيش از        . صفحه داشته باشـيد  
اطالعات مختلف انتخاب نموده و بسته به كاربرد خود آن را در اين قسـمت  

  . نمايش دهيد 
حه ، شما مي توانيد به قسـمتهاي زيـر   با فشردن دكمه تنظيمات صف

  : دسترسي داشته باشيد 
• Reset  : شما قبل از هر برنامه جديد بايد اطالعات برنامه

به عنوان مثال شما در برنامه . نماييد  Resetقبلي خود را 
حـال در برنامـه   . كيلومتر پياده روي داشـته ايـد    10قبلي 

ار اوليه پياده نكنيد مقد Resetجديد اگر مقادير قبلي را 
كيلومتر خواهد بود  و قطعاً شما نمي  10روي شما همان 

در هنگـام  . توانيد اطالعات برنامه خود را استخراج كنيد 
Reset   كردن به ياد داشته باشيد كه در صورت انتخاب
Track   ، هاRout  ها وWaypoint  اين مساله در صـورتي  . ها ، آنها نيز پاك خواهند شد
را در طول برنامـه خـود داشـته      Trackخطرناك باشد كه شما قصد استفاده از يك  مي تواند

  . باشيد 
• Change data Field   : همچنين شما مي توانيد با انتخاب گزينهChange Data Field 

 . ، اطالعاتي كه نمايش داده مي شود را تغيير دهيد 

• Big or small Number  :كنيد كه اطالعات به صـورت   در اين قسمت مي توانيد انتخاب
در صـورتي كـه از حـروف بـزرگ     . حروف بزرگ نمـايش داده شـوند يـا حـروف كوچـك      

 . نوع اطالعات را مي توانيد در صفحه نمايش دهيد  3استفاده كنيد 
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• Restore Defaults  :          انتخاب اين گزينـه باعـث مـي شـود كـه كليـه تغييراتـي كـه شـما در
د از بين رفته و تنظيمات مطابق با آنچه از ابتـدا در كارخانـه بـر    اطالعات نمايشي ايجاد كرده اي

 . روي دستگاه تنظيم گرديده ست شود 

  
  ( Map Page ) صفحه نقشه دستگاه     3.2.4

يك نقشه ديجيتالي داخل دستگاه شما وجود دارد كه شامل نقاط ، شهرها ، رودخانه ها  ، جاده هـا  
هاي ديجيتالي آن است كـه پسـتي هـا و بلنـدي هـاي زمـين را       خصوصيت اين نقشه . مي باشد ... و 

براي شما نمايش نمي دهد و فقط عالئمي مانند جاده ها را با استفاده از خطـوط پـيش فـرض خـود     
  . نمايش مي دهد 

را انتخاب نماييد صفحه زيـر نمـايش داده خواهـد      Menu، دكمه  Mapدر صورتيكه در صفحه 
  : شد 

  
نيد انتخاب نماييد كه در اين صفحه فقط نقشـه خـالي نمـايش داده شـود و يـا      در اين قسمت مي توا

تعداد اطالعات در اين نوع خاص از دستگاه دوتـا  . اينكه نقشه به همراه اطالعات نمايش داده شود 
به عنوان مثال شما مي توانيد در هنگام كار با نقشه ، اين اطالعـات را بـه گونـه اي تنظـيم     . مي باشد 
را براي شـما نمـايش    Time Of Dayبه همراه زمان  Odometerكيلومتر شمار برنامه  كنيد كه

شما مي توانيد هر كدام ديگر از گزينه هاي مورد نظر خود را نيز براي نمايش انتخاب نماييـد  . دهد 
 .  

  : صفحه نقشه ، دو مد نمايش دارد 
Position Mode    وPan Mode    :  
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. صفحه نقشه به همراه موقعيت فعلي شـما نمـايش داده مـي شـود      ،  Position Modeدر حالت 
  . موقعيت فعلي شما با استفاده از سمبل زير نمايش داده مي شود 

  
در اين حالـت  . مي شود   Panهنگاميكه شما ماوس دستگاه را تكان مي دهيد ، نقشه شما وارد مد 
  .  سمبل زير با حركت ماوس شما بر روي نقشه حركت خواهد كرد

  
بر روي نقشه شما مي توانيد فاصله و جهت اين نقطـه را از محلـي كـه در      Pointerبا حركت اين 

داده اطالعاتي را در صفحه  4شما مي توانيد نهايتاً تا . حال حاضر در آن قرار داريد مشخص نماييد 
بق زيـر عمـل   براي نمايش داده هاي اطالعاتي بر روي صفحه نقشـه ، مطـا  . نقشه خود نمايش دهيد 

  : نماييد 
• Menu   را فشار داده وData Field   را انتخاب نماييد . 

 . نماييد  Enterتعداد داده هاي اطالعاتي را كه مي خواهيد نمايش دهيد مشخص كرده و  •

  : براي تغيير يك داده اطالعاتي مطابق روش زير عمل نماييد 
• Menu  رافشار داده وChange Data Field  نماييد  را انتخاب . 

• Enter   را فشار دهيد . 

 . گزينه اي را كه مي خواهيد نمايش داده شود انتخاب كنيد  •

 . گزينه هاي بعدي را نيز به همين صورت انتخاب نماييد  •

 . از صفحه مورد نظر خارج كنيد  •

  
Guidance Text  :  

بـا اسـتفاده از ايـن    . هد شـد  در حاليكه شما در حال ناوبري هستيد ، اين گزينه در صفحه نقشه فعال خوا
  . راهنما مي توانيد مسير خود را به سمت هدف پيدا كنيد 

  
  

  : مطابق زير عمل كنيد  Guidance Textجهت نمايش 
1. Menu  را فشرده و سپسGuidance Text  را انتخاب كنيد . 

2. Always Show  )   هميشـه فعـال ( ،Never show   )    و يـا  ) هرگـز نمـايش داده نشـود
Show When Navigating  ) هنگام ناوبري فعال نمايش داده شود ( 
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Measuring Distance  ) اندازه گيري فاصله بين دو نقطه (  

  : براي اندازه گيري فاصله بين دو نقطه به صورت زير عمل نماييد 
1. Menu   را فشرده و گزينهMeasure Distance    در ايـن حالـت يـك    . را انتخاب نماييـد

مرجـع انـدازه   (  Refروي صفحه نمايش شما پديدار خواهد شـد كـه زيـر آن    شكل ماوس بر 
 . نوشته شده است ) گيري فاصله 

حال ماوس خود را به نقطه اولي كه مي خواهيد فاصله آن را تا نقطه بعـد انـدازه گيـري نماييـد      .2
 . اين نقطه به عنوان نقطه مرجع شما شناسايي مي شود  . برده و كليك كنيد 

ورتيكه ماوس خود را به هر سمتي ببريد فاصله آن را از نقطه مرجع براي شما انـدازه  حال در ص .3
 . گيري خواهد نمود 

  

  يا قطب نماي دستگاه Compassصفحه آشنايي با   3.2.5
صفحه قطب نما ، راهنماي شما به سمت هدف انتخابي مي باشد كه با استفاده از نشانگرهاي 

در اين صفحه شما مي توانيد با استفاده از انتخابهاي . اند گرافيكي ، شما را به هدف مي رس
Course Pointer    ياBearing Pinter  خود را به هدف برسانيد .  

  
. صفحه چرخان مشكي رنگ ، نمايش دهنده جهتي است كه شما به سمت آن حركت مي كنيد 

  . استفاده نماييد  Courseو يا  Bearingبراي رسيدن به هدف مي توانيد از يكي از دو حالت 
را فشار داده و نگهداريد قطب نماي ) دكمه باال سمت راست دستگاه (   Quitهنگاميكه شما دكمه 

در صورتيكه اين دكمه را مجدداً نگاه داريد ، قطب . الكترونيكي دستگاه شما خاموش خواهد شد 
  . نماي الكترونيكي روشن خواهد شد 
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به ياد داشته باشيد كه . يك قطب نماي مغناطيسي مي ماند قطب نماي الكترونيكي به مانند 
استفاده از اين قطب نما در سرعتهاي پايين و مكانهاي مسقف و زمانهايي كه شما در حال سكون 

هنگاميكه سرعت حركت شما باال رود و شما به سرعت تعريف . هستيد مي تواند بسيار مفيد باشد 
ما به صورت اتوماتيك قطب نماي الكترونيكي را خاموش برسيد دستگاه ش  Setupشده در منوي 

  . كرده و از ماهواره ها براي تشخيص جهت استفاده مي كند 
  : تنظيمات موجود در صفحه قطب نما 

Sight’N Go  : با استفاده از اين گزينه مي توانيد قطب نماي خود را جهت رسيدن به هدفي
  . خاص قفل نماييد 

Stop / Resume Navigation  : با انتخاب گزينهStop Navigation  قطب نما از حالت
قطب نما مجدداً به حالت  Resume Navigationمسيريابي خارج شده و با انتخاب گزينه 

  . مسيريابي باز مي گردد 
Recalculate  : مسير شما را به سمت هدف مورد نظر مجدداً محاسبه و بررسي مي نمايد.  

Course Or Bearing Pointer  : در اين حالت مي توانيد از نشانگرCourse   و يا
Bearing  جهت رسيدن به هدف استفاده نماييد .  

Data Fields   : تعداد ديتافيلدي كه در صفحه به نمايش در مي آيد را انتخاب نماييد .  
Change Data Fields   :عناوين  ديتا فيلدهايي كه در صفحه نمايش داده مي شود را تغيير 

  . دهيد 
Calibrate Compass   : از طريق اين گزينه مي توانيد به منوي كاليبره كردن قطب نما در

  . مراجعه كنيد   Setupمنوي 
Restore Defaults   : تغييرات اعمال شده در دستگاه را به حالت پيش فرض كارخانه باز

  .گردانيد 
  

  :   Sight’N GOآشنايي با نحوه عملكرد 
 Sight’Nرا فشرده و گزينه  Menuاز اين خصوصيت در صفحه قطب نما ، دكمه  براي استفاده

Go  را انتخاب كنيد .  
   GPSآشنايي با برخي گزينه هاي اضافي دستگاههاي    3.2.6

   RINOصفحه ارتباط راديويي در دستگاههاي سري     3.2.6.1
قابليـت   RINO ( Radio Integrated and navigation in outdoor )دسـتگاههاي سـري   

به عبارتي ، مي توانيد با استفاده از دو دسـتگاه  . ارتباط راديويي با مدلهاي همانند خود را دارا مي باشند 
RINO  در مورد . با همديگر ارتباط راديويي برقرار كنيدGPS    اين مساله يك تحول در امـر جهـت ،

موقعيت خود را روي كـره زمـين شناسـايي    يابي است كه شما بالفاصله و در عرض چند ثانيه مي توانيد 
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اما مساله مهم تر اين بود كه شما مـي توانسـتيد ايـن موقعيـت را بـه اطـالع دوسـتانتان برسـانيد و         . نماييد 
اين قابليت را بـراي شـما فـراهم سـاخته      RINOسري . مسيري را كه طي نموده ايد به آنها اطالع دهيد 

به عنـوان  . طرناكي مانند اسكي كوهستان بسيار مناسب مي باشند اين دستگاهها براي فعاليتهاي خ. است 
كـردن   Pageمثال در صورتيكه شـما يكـي از نفـرات تـيم باشـيد و بـراي شـما مشـكلي پـيش بيايـد بـا            

اين مساله يك تحول در بحث امداد و نجـات  . دوستانتان مي توانيد موقعيت خود را به آنها اطالع دهيد 
  . مي باشد 

    RINOصفحه راديوي دستگاه  نحوه كار با

  
  

وارد  BOBبه عنوان مثـال ، در اينجـا نـام    . ، شما مي توانيد نام خود را وارد نماييد   Nameدر قسمت 
در يـك منطقـه در     Rinoاين مساله در جايي اهميت دارد كه تعدادي نفر بـا دسـتگاههاي   . شده است 

كنيد اولين چيزي كه براي آنها به نمايش  Pageرا  در صورتيكه شما دوستانتان. حال فعاليت مي باشند 
با اين گزينه دوستانتان متوجه خواهند شد كـه چـه كسـي    . در مي آيد نام و سمبل انتخابي شما مي باشد 

  . همچنين مي توانيد يك سمبل را به عنوان نماد خود انتخاب نماييد . كرده است   Pageآنها را 
كـه    FRS ( Family Radio Service )مد . دو مد كار كنند  ، مي توانند در Rinoدستگاههاي 

يك فركانس راديويي عادي است و در صورت استفاده از اين فركانس ، ممكن اسـت صـداي شـما بـر     
 GMRS ( General Mobile Radioمـد  . روي دسـتگاههاي بيسـيم ديگـر نيـز شـنيده شـود       

Service )  مل ايستگاههايي مي باشد كـه سـيگنال را تقويـت    كه اين مد در ايران فعال نمي باشد و شا
  . مي كنند و برد بااليي را براي آن فراهم مي نمايند 

همچنين شما براي اينكه بتوانيد با دوستانتان ارتباط برقرار كنيد بايد در يك فركانس كاري مشـابه بـاهم   
جهـت برقـراري   . م دهيـد  انجـا   Codeو   Channelاين كار را از طريـق تنظـيم   . ارتباط برقرار كنيد 

  . ارتباط اين دو عدد بايد مشابه باشند 
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Scan   : با انتخاب اين گزينه مي توانيد شروع به پيدا كردن فركانسهاي موجود در منطقه نماييد .  

Monitor  : در اين قسمت مي توانيد شروع به مانيتور كردن صداي موجود در فركانس انتخابي نماييد
  :   Rinoدر دستگاههاي سري   Setupتنظيمات صفحه . 

  . در اين قسمت ، تنظيمات اصلي صفحه راديو توضيح داده خواهد شد 

  
Send Location   ) اين گزينه مي تواند فعال : ) فرستادن موقعيت ( Enable )      و يـا غيـر فعـال( 

Disable )  در صورت فعال بودن اين گزينه ، بـا  . باشدPage     بـر روي   كـردن موقعيـت شـماGPS 
  . هاي ديگر فرستاده مي شود و در صورت غيرفعال بودن ، موقعيت شما فرستاده نخواهد شد 

Allow Polling  :      در صورتيكه فردي موقعيت خود را براي شما بفرسـتد ، شـما مـي توانيـد انتخـاب
اينكار را از طريـق  . كنيد كه موقعيت فرد را دريافت نماييد و يا اينكه دستگاه شما اين موقعيت را نگيرد 

  . غير فعال كردن اين گزينه امكان پذير مي باشد / فعال 
GMRS POWER  : در اين قسمت ، شما مي توانيد توانGMRS  دستگاه خود را براي فرستادن /

  . دريافت كردن سيگنالها تنظيم نماييد 
Scramble   : شدن بـه صـورت كـد در    در صورت فعال بودن اين گزينه ، صداي شما قبل از فرستاده

  . مي آيد تا امنيت ارتباط راديويي شما برقرار شود 
Weather Alert  :       اين گزينه مي تواند با گـوش دادن بـه ايسـتگاههاي هواشناسـي ، وضـعيت هـوا را

  ) اين گزينه در ايران فعال نمي باشد ( براي شما بازگو كند 
Headset Type  : در اين قسمت مي توانيد نوعHeadset  خود را انتخاب نماييد .  
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  :  Rinoخاصيت منحصر بفرد سري 
در ايـن حالـت   . بسيار محبوب شـده انـد    Peet To Peer، به دليل خاصيت  Rinoدستگاههاي سري 

كردن دوستانتان ، مسير و جهت حركت و موقعيت فعلي خود را بـراي آنهـا    Pageشما مي تواند تنها با 
  . حث امداد و نجات يك تحول به حساب مي آيد اين مساله در ب. ارسال نماييد 

  
اين مساله در مصرف باطري دستگاه . هنگاميكه نياز به راديوي خود نداريد آن را خاموش نماييد : نكته 

GPS  شما تاثير بسيار زيادي خواهد داشت .  
  

   Coloradoو   Oregonسري   3.2.6.2
جديـد بـه كـار     GPSكـه در دسـتگاههاي   يكـي از خصوصـياتي   : كردن اطالعات    Shareخاصيت 

به اين صورت كه دستگاهها . كردن اطالعات در دستگاهها مي باشد  Shareگرفته شده است خاصيت 
  . در فاصله كم نسبت به هم قادر به فرستادن و دريافت اطالعات همديگر مي باشند 

هنگاميكـه شـما بـر    . آيـد  به شمار مي  GPSاين يك تحول در دستگاههاي : دريافت نقشه توپوگرافي 
ايـن  . روي يك نقشه ديجيتال قرار داريد از پستي ها و بلندي ها و شكل توپوگرافي منطقه خبـر نداريـد   
 GPSگزينه كه در اين سري عرضه شده است امكان نصب نقشه هاي توپـوگرافي را بـر روي دسـتگاه    

حال حاضر براي مناطق خاصي از امريكا  البته قابل ذكر است كه اين نقشه ها ، در( . شما ميسر مي سازد 
  . در دسترس مي باشد و نقشه هايي است كه به صورت پايه بر روي دستگاه نصب شده است 
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  Mapsourceآشنايي با نرم افزار 
  GOOGLE Earthو ارتباط آن با 
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 Map Source آشنايي و نحوه كار با نرم افزار    4.1

 Map Sourceنرم افزار 

امكـان مـي دهـد شـما داده هـا را بصـورت گرافيكـي بـر روي دسـتگاه            Map Sourceنرم افـزار  
كامپيوتر خود مشاهده كنيـد و همچنـين آنهـا را بـه نقشـه سـازگار بـا دسـتگاه مكـان يـاب خـود منتقـل             

  :شما مي توانيد  Map Sourceبوسيله .نماييد

خـود را، بـه كـامپيوتر منتقـل كـرده و       GPS  نقاط ،مسير و ردپاي ثبت شده بر روي دسـتگاه  •
 .ذخيره نماييد

 .نقاط ،مسير و ردپا را ايجاد كنيد،ببينيد و ويرايش نماييد •

 .خود منتقل نماييد GPSرا به دستگاه   مسيرو نقشه، نقاط  •

 

:چند نكته  

سازگاري دارد   Garminشركت  GPS با تمامي سيستم هاي  Map Sourceنرم افزار  -1
 GPS 100AVD, GPS 100MRN, GPS( شامل GPS 100الت خانواده بجز محصو

100MIL, and SRVY II  (و محصوالت هوانوردي.  

را   Map Sourceقابليت نقـل و انتقـال داده هـا ي نـرم افـزار       SDو   CFمانند يي حافظه ها -2
جـايگزين داده هـاي   مراقب باشيد در هنگام انتقال داده هاي نرم افـزار ؛داده هـاي جديـد    .دارا مي باشند

  .قديمي بر روي حافظه نگردد
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 Mapsourceآشنايي با خصوصيات كلي نرم افزار 4.2 

  :شامل موارد زير است  Map Sourceصغحه نرم افزار 

  
1. Menus 

 
اين منوهاي به شما اجازه انجام دادن كار هاي مختلفـي  .منوهاي متعددي در باالي صفحه ديده مي شوند

وه نمايش نقشه گرافيكي،مكان يابي شامل انتقال داده ها،تغيير در نخاين كارها . ار مي دهندرا در نرم افز
 .مي باشد  و غيره

2. Toolbars 

 
 

در  Show Toolbars بـا اتنخـاب    .قـرار دارد    Menuدقيقاً در زيـر قسـمت     Toolbarمحل  
را مي توانيد بـا كليـك راسـت     اين كار.را فعال يا غير فعال نماييد Toolbarsمي توانيد  Viewمنوي 

 انجام دهيد Hideيا  Showو انتخاب  Toolbarsنشانگر ماوس بر روي 
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3. Data Tabs 

 
 

Data Tabs  به موازات سمت چپ صفحه نمايش ديده مي شـود.Data Tabs    شـامل نقاط،مسـير
كـردن   براي مرتب. شامل چندين ستون اطالعات مي باشد Data Tabsهر .ها،ردپا ها و نقشه هاست

تغيير در ترتيب ستونها هم بـا كليـك بـر    .وي سر ستون آن كليك نماييدرهاي يك ستون خاص بره داد
 Dataبا انتخاب داده هاي موجود در .روي سر ستون و حابجايي آن در مكان جديد امكان پذير است

Tabs يتم  ليستي وي آن آر، آنها در نقشه گرافيكي نمايش داده مي شوند،يا با كليك راست ماوس بر
  . داده مي شود از كارهايي كه شما مجاز به انجام آن هستيد نمايش

و يا انتخاب  Data Tabsدر باالي   1مي توان از دكمه  Data Tabsجهت نمايش يا عدم نمايش 
Show/Hide User Data Tabs  از منويView اقدام نماييد.  
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4. Graphic Map 

  

  
 

قشه هايي با جزئيات بيشتر ي را كه بر روي كامپوتر خود نصب مرده ايد نقشه پايه و ن اين قسمت،
همچنين نقاط،مسير ها،ردپاهايي را كه خودتان ايجاد نموده ايد و يا بر روي آن منتقل .نمايش مي دهد

  .كرده ايد نمايش مي دهد
  

5. MiniMap 

 
 

Mini Map رافيكي را به ما نمايش يك نماي كامال باز و احاطه كننده بر بخش قابل رويت نقشه گ
 .مي توان بر روي نقشه حركت كرد Mini Mapبا كيلك برو روي آن و حركت دادن .مي دهد

6. Splitter Bar 
  

Splitter Bar  بين نقشه گرافيكي وData Tabs برو روي آن و كشيدن  با كليك.قرار دارد
كشيدن آن به سمت ديده مي شود و يا به  Data Tabsآن به سمت راست ستون هاي بيشتري از 

  .چپ محدوده بيشتر از نقشه در ديد شما خواهد بود
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7. Status Bar 

  
در قسمت پايين پنجره صغحه نمايش نرم افزار قرار دارد و اطالعاتي متعددي از فعاليت هايي را كه شما 

جهت نمايش يا عدم نمايش آن مي توانيد برروي آن كليك راست .انجام مي دهيد نمايش مي دهد
  :اطالعات زير را نشان مي دهد Status Bar.دنمايي

 Data Tabsتعداد آيتم ها ي انتخاب شده در  •

 فرمت موقعيت جاري و بيضوي مبناي انتخاب شده •

طول و عرض جغرافيايي مكان اشاره گر ماوس،صرفنظر ازاينكه آيتمي انتخاب شده  •
ي نيز اگر شما از نقشه اي استفاده مي كنيد كه داراي موقعيت ارتفاع.باشد

 .هست؛ارتفاع نيز بعد از طول و عرض جغرافيايي نشان داده مي شود

در صورت استفاده از ابزار نقشه ،نام و اندازه تقريبي داده هاي نقشه گرافيكي نمايش   •
 .داده مي شود

در صورت استفاده از ابزار مسافت و گرا،مسافت و گراي نقطه ابتدايي تانقطه انتخابي  •
 .اده مي شودبر روي نقشه نمايش د

  

How Do I... 

  .Map Sourceياد آوري هايي براي انجام كارهاي معمول در نرم افزار 

…Transfer waypoints, routes, and tracks from my Garmin GPS 
device? 

خود،دستگاه توسط كابل رابط به كامپيوتر متصل  GPSجهت انتقال داده هاي موجود در دستگاه 
  .انتخاب نماييد Transferرا از منوي  Receive From Deviceكرده و سپس گزينه 

…Transfer maps to my Garmin GPS device? 

خود را  GPSو سپس دستگاه  ،نقشه مورد نياز از منطقه مورد نظر را با انتخاب ابزار نقشه ايجاد كرده 
 بهتقال داده جهت ان  Transferرا از منوي   Send To Device با كامپيوتر متصل نموده و

  .دستگاه انتخاب نماييد

 …Move the map?  
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چپ و پايين  هايي كه در سمت  Scroll Barsمي توان از ابزار و يا براي حركت بر روي نقشه 
 .صفحه قرا دارند استفاده نماييد،با زوم بروي نقشه جزئيات بخش هاي آن به نمايش در مي آيند

 …Change the amount of detail on the map? 

   .استفاده نماييد جهت نمايش جزئيات بيشتر و يا كمتر بروي نقشه مي توان از اين منو

  
 Mapجهت تغيير در بخش جزئيات نقشه مي توانيد .جزئيات بيشتري را براي شما  نمايش مي دهد 

Detail  را از منويView انتخاب نماييد.  

 …Switch maps? 
را بر روي سيستم خود نصب داشته باشيد ،جهت  Map Sourceاگر چندين نسخه از محصوالت 

درصورتيكه نقشه مورد نظر خود را نصب .انتخاب نقشه مورد نظر از ليست محصوالت استفاده نماييد
  .نكرده ايد مي بايست قبل از استفاده از آن اين كار را انجام دهيد

  .وي سيستم خود نصب كرده باشيداينليست زماني نمايش داده مي شود كه چندين محصول را بر ر:نكته
   

…Find addresses, intersections, or items on the map? 

 دكمه  دن يك مكان ،آدرس و غيره برو روي نقشه ابتدا بر وريوپيدا نمو جستجو براي 
مورد نظر را وارد آيتم  اطالعات  سپسانتخاب نماييد ورا    Find Placesگزينه كليك نموده،

  .مه جستجو را بزنيدوده و دكنم

…Save waypoints, routes, or tracks as a file on my PC? 

را از   Save As  يا  Saveجهت ذخيره نمودن نقاط،ردپاها و مسير ها بر روي كامپيوتر گزينه هاي
 .منوي انتخاب نماييد،نام فايل مورد نظر را وارد نماييد و پس از انتخاب محل ذخيره فايل را بزنيد

…Get directions for a route? 
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 Route انتخاب نماييد،گزينه Routeبرگه نام مسير مورد نظر را  در براي دانستن جهت يك مسير ،

Properties  را از منوي Edit   انتخاب كرده و سپس بر روي برگهDirection كليك نماييد.  

…Delete waypoints, routes, or tracks? 

مورد نظر انتخاب نماييد و سپس  Data Tabي خواهيد حذف گردد در در ابتدا آيتمي را كه م

  .را بزنيد دكمه حذف

Uninstalling MapSource 

شما مي توانيد نرم افزار را از روي كامپيوتر خود  Map Sourceنصب نرم افزار  CDبدون نياز به 
  .غير فعال نماييد

To uninstall MapSource: 

1. Click Start > Settings > Control Panel. 
2. Select Add/Remove Programs. 
3. Select MapSource and click Change/Remove. 
4. Follow the instructions on the screen. 

به منظور حذف كامل نرم افزار از روي كامپيوتر خود مراحل باال را گام به گام انجام دهيدو سپس :نكته
  .يستم حذف نماييدرا از روي س C:\Garminدايركتوري مربوطه 

 

Transferring and Saving Map Source Data 

 Map Sourceانتقال و ذخيره اطالعات نرم افزار  

و بالعكس رد و   GPSبه دستگاه   MapSourceنقشه ها،نقاط،مسير ها و ردپا ها مي توانند از 
  .بدل شوند

با  Garminهاي شركت خود و ديگر دستگاه  GPSجهت اطالع از نحوه ارتباط دستگاه :نكته
با مراجعه به كتابچه راهنما مي توانيد دريابيد به چه .كامپيوتر به كتابچه راهنماي آن مراجعه نماييد

  .روشهايي داده را مي توانيد انتقال دهيد
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  :داده ها به روشهاي متعددي كه در ليست زير مي آيند قابليت انتقال دارند

پدذيرش نقاط ،مسير ها،ردپا ها و نقشها را از طريق قالبيت  GPSحافظه هاي داخلي دستگاه  •
Serial Port  و ياUSB در صورت امكان دارا مي باشند. 

كارتهاي .در صورت امكان USBو يا  Serial Portاز طريق  SDانتنقال به حافظه هاي نوع  •
قابليت  Garminشركت  GPSذخيره تمامي داده ها را مي پذيرند،اما بعضي از دستگاه هاي 

 .خواندن انواع داده ها را دارند

در آن ذخيره  Garmin USB data cardكه داده بوسيله  Garminكارتهاي حافظه  •
بعضي از دستگاه هاقابليت ذخيره انواع داده ها را دارند ولي بعضي ديگر فقط ، در مي گردند

 . نقشه ها را در خود ذخيره مي كنند

به كامپيوتر متصل  Card Readerتوسط  كه Garminكارتهاي ذخيره غير از كارتهاي  •
شما چه نوع كارت حافظه اي را پشتيباني مي كند،اين كارتها  GPSبسته به اينكه .مي گردد
 .كه در اين صورت فقط نقشه ها قابليت انتقال دارند.باشند  SDيا  CFمي تواند 

قشه ها فقط ن.يا حافظه هاي داخلي دستگاه Garmin iQueدر  SDكارتهاي ذخيره نوع  •
نقشه ها توسط فايل اجرايي .رادارند iQueقابليت انتقال به Map Sourceتوسط 

HotSync كاربران اين نوع كارتها مي توانند ردپا ها موجد در .به اين حافظه منتقل مي شود
انتقا  Map Sourceبه نرم افزار  HotSyncاين كارتهاي حافظه را توسط فايل اجرايي 

 .دهند

نقشه .يا حافظه هاي داخلي دستگاه Garmin cf Queدر  SDنوع  كارتهاي ذخيره  •
ها،نقاط و ردپا ها قابليت انتقال دارند ولي مسيير ها در حال حاضر توسط اين نوع كارتها 

 .پشتيباني نمي شوند

Working with Garmin Data Cards 

تمامي .داداي حافظه انتقال به كارت ه مي توان Map Source انواع داده را با استفاده از نرم افزار 
مي  Garminكارتهاي حافظه قابليت پذيريش اين داده ها را دارند ولي فقط تعدادي از دستگاه هاي 

  .قابليت خواندن  نقشه ها را دارند Garminهرچند تمام دستگاه هاي .توانند انواع اين داده را بخوانند

  .بدان نياز است،آمده است Map Sourceافزار در ادامه دستوراتي در هنگام انتقال داده هاي نرم 
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شما از اين ويژگي  GPSشما را ندارند، مگر اينكه  GPSانواع داده قابليت انتقال به دستگاه :نكته
  .برخوردار باشد

از اضافه شدن نقشه جديد مي بايست كارت حافظه قبل :به كارت حافظهانتقال فقط نقشه ها  •
 .بطوركامل پاك شده باشد

كارت حافظه قبل از از اضافه شدن ): نقاط،مسيرها و ردپاها(نقشه هامانند ديگر انواع دادهانتقال  •
 .نقشه ها،نقاط،مسير ها و ردپا هاي جديد مي بايست بطوركامل پاك شده باشد

اگر كارت حافظه )1از دو روش مي توان انجام داد ):بجز نقشه ها(انتقال نقاط،مسير ها و ردپاها •
باشد،نقشه را بر روي آن نگه مي داريم و ساير داده ها مانند نقاط و مسير موجود داراي نقشه 

اگر كارت حافظه )2.ها و ردپا ها را پاك كرده و داده هاي جديد را جايگزين آن مي كنيم
 .داراي نقشه نباشد،آن را بطور كامل پاك كرده و داده هاي جديد را جايگزين مي كنيم

Transferring Data from MapSource to a device:  

  GPSبه دستگاه  MapSourceانتقال اطالعات از نرم افزار4.3

و يا كارتخوانها  Garminنقشه ها،نقاط،مسير ها و ردپا قابليت انتقال بر روي دستگاه هاي همخوان با 
 Transferring andجهت اطالعات بيشتر به .دارند MapSourceرا توسط نرم افزار 

Saving MapSource Data مراجعه نمايد.  

  
To transferring Data from MapSource to a device:  
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 نيز به كامپيوتر متصل باشد  و در ابتدا چك كنيد دستگاه روشن بوده ، .1

شما از كارت حافظه استفاده مي كند،چك شود كارت حافظه  GPSدرصورتيكه دستگاه  .2
 .نباشد Pre-programmedنصب شده باشد و از نوع كارتهاي حافظه 

 .انتخاب نماييد Transferرا از منوي  Send to Deviceگزينه  .3

درصورتيكه دستگاه در ليست نمايش داده نمي شود،نوع آن را انتخاب نماييد و يا جهت  .4
دستگاه  MapSourceهنگامي كه نرم افزار .كليك كنيد Find Deviceجستجو بر روي 

 .شود را شناسايي كرد، نوع دستگاه در ليست مشاهده مي

به صورت پيش فرض تمام پورت هاي سريال را جهت شناسايي  MapSourceنرم افزار  :نكته
نماييد كه  Tab Transfer Preference در صورت نياز مي توانيد در.دستگاه جستجو مي كند

 Setting Preferencesجهت اطالعات بيشتر به .كدام پورت سريال مورد جستجو قرار گيرد
  .مراجعه نماييد

 .ارسال كنيد بررسي كنيد GPSآيتمي هايي را كه مي خواهيد به دستگاه  .5

قابل استفاده نيستند و  د نظر خاكستري رنگ باشند،اين داده ها در دستگاه شمااگر گزينه هاي مور:نكته
  .نمي بايست انتخاب شوند

 .داده هاي مورد نظر شما به دستگاه ارسال مي شوند.اب نماييرا انتخ Sendگزينه   .6

اگر نقشه ارسالي به دستگاه از قبل رمزگشايي نشده باشد،با پيامي مواجه مي شويد كه از شما مي :نكته
 براي اطالعات بيشتر به .حذف نوده و مجددا سعي نماييد Map setخواهد اين نقشه را از 

Creating and Using Map Setsمراجعه نماييد.  

در .ظ  داده هاي قبلي آنها را از دستگاه خارج سازيدقبل از انتقال نقشه به دستگاه جهت حف :نكته
صورت بازنويس داده هاي اين كارتها با داده هاي جديد،آن داده ها قابل جايگزيني يا بازيابي مجدد 

 .نخواهند بود
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Transferring Data to MapSource from Device  

 MapSopurceبه نرم افزار  GPSانتقال اطالعات از دستگاه   4.4

  
از روي دستگاه هاي   MapSourceنقشه ها،نقاط،مسير ها و ردپاها قابليت انتقال به نرم افزار 

 Transferring and Savingجهت اطالعات بيشتر به .را دارند Garminهمخوان با 

MapSource Data مراجعه نمايد.  

جاري مي  MapSourceداده هاي منتقل شده از روي دستگاه به داده هاي قبلي كه بر روي :نكته
اگر نيازي به اضافه شدن داده هاي جديد نداريد،يك فايل جديد را قبل از انتقال .باشد اضافه مي شوند

انتخاب نماييد و سپس اطالعات جديد را از دستگاه  File > New اطالعات جديد از گزينه 
  .بخوانيد

To transfer Data to MapSource from Device: 

دستگاه روشن بوده ، نيز به كامپيوتر متصل باشد و دستگاه انتقال دهنده بر  در ابتدا چك كنيد .1
جهت دستورالعمل ها ).در صورت قابل اجرا بودن(تنظيم شده باشد  Garminروي وضعيت 

 .خود مراجعه كنيد GPSبيشتر به كتابچه راهنماي دستگاه 

 .دانتخاب نمايي Transferرا از منوي  Receive From Deviceگزينه  .2
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درصورتيكه دستگاه در ليست نمايش داده نمي شود،نوع آن را انتخاب نماييد و يا جهت  .3
دستگاه  MapSourceهنگامي كه نرم افزار .كليك كنيد Find Deviceجستجو بر روي 

 .را شناسايي كرد، نوع دستگاه در ليست مشاهده مي شود

ي سريال را جهت شناسايي به صورت پيش فرض تمام پورت ها MapSourceنرم افزار  :نكته
نماييد كه  Tab Transfer Preference در صورت نياز مي توانيد در.دستگاه جستجو مي كند

 Setting Preferencesجهت اطالعات بيشتر به .كدام پورت سريال مورد جستجو قرار گيرد
  .مراجعه نماييد

 .كنيدبررسي  را ارسال كنيد MapSourceآيتمي هايي را كه مي خواهيد به  .4

اگر گزينه هاي مرد نظر خاكستري رنگ باشند،اين داده ها قابل استفاده در دستگاه شما نيستند و :نكته
  .نمي بايست انتخاب شوند

 .منتقل مي شود  MapSourceاطالعات به.كليك نماييد Receiveبر روي گزينه  .7

Saving Your Data 

نقشه ها،نقاط،مسير .ي كامپيوتر ذخيره نمودمي توان داده ها را بر رو MapSourceتوسط نرم افزار 
ايجاد كرده ايد به مانند نقشه ها،نقاط،مسير ها و ردپا هاي  MapSourceهايي كه شما با نرم افزار 

فرمت اين فايل ها بصورت پيش فرض .شما قابليت ذخيره سازي دارند GPSثبت شده توسط 
Garmin GPS Database Version2(.gdb). خواهد بود.  

To save MapSource data on your PC:  

 .انتخاب نماييد File را از منوي Saveگزينه  .1

 .نام فايل و محل ذخيره آن را بر روي كامپيوتر وارد نماييد .2

 .ذخيره مي شود gdb.فايل مورد نظر با پسوند .كليك نماييد Saveبر روي  .3

و يا فايل با فرمت  Garmin GPS Database Version 1اطالعات ميتوانند با فايل به فرمت 
.mps )ذخيره گردندهمچنين با فرمت )كه توسط نگارش قديمي تر نرم افزار پشتيباني مي شوند.txt 

  .dxfيا   gpx.و نيز فزرمت هاي  Excelو   Wordجهت استفاده در پردازشگر 
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To save MapSource data as an .mps, .txt, .gpx, or dxf file:  

  با فرمت هاي مختلف ذخيره اطالعات  4.5 

  
 .انتخاب نماييد File را از منوي Saveگزينه  .1

 .نام فايل و محل ذخيره آن را بر روي كامپيوتر وارد نماييد .2

 .انتخاب نماييد Save As Typeفرمت مورد نظر فايل خروجي را از  .3

 .فايل مورد نظر ذخيره مي شود.كليك نماييد Saveبر روي  .4

Opening Saved Data  

  دن اطالعات ذخيره شدهخوان4.6

  
 gdb.ديدن نقشه ها،نقاط،مسير ها و ردپا هاي ذخيره شده ،مي بايست فايل ذخيره شده با فرمت جهت 

زماني كه شما اقدام به باز كردن فايل ذخيره شده مي نماييد .باز نماييد MapSourceرا با نرم افزار 
  .نمايش در مي آيد،پيامي مبني بر ذخيره كردن اطالعات جاري براي شما به 

To open a saved MapSource file: 

 .انتخاب نماييد Fileرا از منوي   Openگزينه  .1

 .انتخاب نماييد  Files of Typeرا از ليست   ALL Filesفرمت فايل مورد نظر يا  .2

 .فايل مورد نظر را در كامپيوتر هود جستجو نماييد .3

 .از مي شودب MapSourceفايل در .كليك نماييد Openبر روي  .4
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  :آنچه در باره نقشه گرافيكي بايد بدانيم 4.7 

 
در نقشه گرافيكي،نقشه اصلي و نقشه هاي جزئي ديگري را كه نصب نموده ايد،نمايش داده مي 

نقشه اصلي شامل شهر هاي بزرگ،جاده ها ،بزرگراه ها ست درصورتيكه نقشه هاي جزئي شامل .شود
 Points ofو چهار راه ها و نقاط مورد عالقه شماست  خيابانهاي كوچكتر،آدرس ها،تقاطع ها

Interest  . نقاط ،مسير ها و رد پاهايي مه از رويGPS  بهMapSource  منتثل شده و با استفاده از
MapSource مسير هاي به شگل يك .يه گرديده است بروي نقشه گرافيكي قابل نمايش استته

نقاط به هر يك با .اب نشده اند ارغواني رنگ هستندخط رنگي ديده مي شوند و مسيرهايي كه انتخ
نقاط مورد عالقه شما بايك نماد .مسير ها بصورت يك خط سفيد هستند.يك نشانه و نام ديده مي شوند

  .خاص  و نيز با برخي از آنها با فونتي ديگر نشان داده مي شوند

Graphic Map Tips 

ي ابزار  كليك كرده و سپس بر روي آيتم جهت انتخاب يك آيتم بر روي نقشه در ابتدا برو •
 .مورد نظر بروي نقشه كليك نماييد

اگر در يك نقطه از نقشه چندين آيتم ديده مي شود،بر روي آن مكان كليك راست كرده و  •
 .آيتم مورد نطر خود را از ليست بوجود آمده انتخاب نماييد

 .انيد انجام دهيدكارهاي گوناگوني را كليك راست بر روي نقشه گرافيكي مي تو •
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• Data Tabs  كه در سمت چپ صفحه نمايش ديده مي شود؛نقاط،مسير ها ،ردپا ها و
Map Sets جهت نمايش آنها بر روي نقشه بر روي آن كليك راست .را نشان مي دهد
 .را بزنيد Show Selected Item on Mapكرده و گزينه 

ايش داده شده بر روي نقشه ميزان جزئيات نم Map Detail Selectorبا استفاده از  •
بيشترين جزئيات نمايش داده مي  Higherبا انتخاب .گرافيكي توسط شما قابل تغيير است

 .شود

برخي از نقشه ها داراي محدوديتي هايي هستند كه اين محدوديت هاي شامل چاپ نقشه و  •
ده مي درصورتيكه شما از محصوالتي استفا.جزئيات نمايش داده شده يك منطقه مي باشند

 .كنيد كه داراي اين محدوديت است،با پيغامي مبني بر اين محدوديت مواجه مي شويد

Setting Display Preferences 

مي توانيد آنچه را كه در نقشه نشان داده مي شود،سفارشي كنيد؛مانند ميزان جزئيات نمايش داده شده 
  . ،نوع آيتم ها و فونت نقشه

To set display preferences: 

 .انتخاب كنيد Editرا از منوي   Preferencesگزينه  .1

 .كليك نماييد Displayبر روي برگه  .2

 :فيلد هاي زير را تغيير دهيد .3

• Services:  سرويس ها وPoint of Interest  هايي را كه از روي جزئيات نقشه لود
شه در اين آيتم ها در زماني كه نق Automaticبا انتخاب وضعيت .مي شوند را نشان ميدهد

صرفنظر از مقياس زوم  ONدر وضعيت .مقياس كوچك زوم شده است نمايش داده مي شوند
را انتخاب  Offاگر نياز به نمايش اين آيتم ها نمي شود وضعيت .نقشه نمايش داده مي شوند

 .كنيد

• Symbol Size :نماد .ميزان بزرگي يا كوچكي نماد هاي نقاط و آيتم هاي نقشه است
توصيه  256جهت صفحات نمايشي با ميزان رنگ  Pixels 16*16ازه هاي كوچك با اند

جهت صفحات نمايشي با ميزان رنگ  Pixels 24*24با اندازه مي شوند و نمادهاي بزرگ 
 .bit-32باال مانند 

• MiniMap Size:  اندازه كوچك يا بزرگ برايMiniMap. 
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• Terrain Shading :كه مقدار سايه روشن در عوارض زميني در صورتي
MapSource آن را پشتيباني كند. 

• Route Avoidances : نمايش يا عدم نمايشRoute Avoidances نقشه در. 

• Spot Soundings (BlueChart users) 
• Light Sectors (BlueChart users) 
• Change Map Font :، به شما اجازه تغيير در نوع فونتStyle  و اندازه متون و

 .برچسب هاي نقشه را مي دهد

 .براي ذخيره سازي تغييرات كليك نماييد OKبر روي دكمه  .4

Moving the Graphic Map 

جهت ) حركت افقى داده گرافيكى در عرض يك صفحه نمايش(چندين روش حركت بر روي نقشه 
.نمايش  مناطقي كه خارج از ديد محدود صفحه نمايش است وحود دارد  

  (Panning)لغزاندن تصوير  4.8
  

مپيوترى، روشى براى نمايش تصاوير بزرگ تر از محدوده نمايشى صفحه در گرافيك كا
نمايشگر است كه در آن تصوير به آرامى به يكى از چهار جهت اصلى لغزانده مى شود تا 

 .محدوده هاى خارج از پنجره نمايشى قابل رؤيت گردند

كردن و  با كليك.كليك نماييد،نشانگر ماوس را روي نقشه ببريد Handبر روي ابزار  •
نگهداشتن دكمه سمت چپ ماوس و حركت ماوس در جهتي كه مي خواهيد نقشه حركت 

 .در آن جهت حركت كند

  .هاي سمت راست و پايين صفحه نمايش    scroll barsاستفاده از  •

كليك بر روي يك نقطه نقشه و سپس استفاده از كليد هاي جهتي باال،پايين،چپ و راست  •
نگه داشته شود و كليد هاي   Ctrlماداميكه كليد .بر روي نقشهكيبورد براي حركت جزئي 

 .جهت دار زده شود ،مسافت بيشتر روي نقشه حركت مي كنيد

نگه داشته و روي يك نقطه از نقشه كليك   Ctrlكليد . كليك نماييد zoomبر روي ابزار  •
 .دنقطه انتخاب شده در مركز نقشه قرار گرفته و بر روي آن زوم مي شو.نماييد

Zooming In and Out on the Map 
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 Point ofبا زوم بيشتر بر روي نقشه گرافيكي جزوئيات بيشتري مانند خيابانها،ويژگي هاي نقشه و 

Interest (به نمايش در مي آيند.  

  مي توانيد ميزان جزئيات نقشه گرافيكي را تعيين كنيد Map Detail Selectorبا استفاده از :نكته

  .هت زوم بر روي نقشه مي توان استفاده كرداز چندين روش ج

 . Zoom Out و   Zoom Inبا استفاده از دكمه هاي  •

 .Map Scale Selectorانتخاب مقياس نقشه با استفاده از ابزار  •

با كليك كردن و . كليك نماييد،نشانگر ماوس را روي نقشه ببريد Handبر روي ابزار  •
شكل مربع در منطقه اي كه مي خواهيد روي  نگهداشتن دكمه سمت چپ ماوس و ايجاد يك

 .در قسمتي كه آن مربع كوچك قرار گرفته است ،نقشه زوم مي شود.آن زوم شود

و با كليك بر روي  Zoom inبا انتخاب ابزار زوم،با كليك بر روي دكمه سمت چپ ماوس  •
 .مي شود Zoom outدكمه سمت راست ماوس 

سپس مقياس مورد نظر را . Viewنوي از م  Change Map Scaleانتخاب گزينه  •
 .انتخاب نماييد

 و   Zoom Inصفحه كليد جهت   (-) Minus و  (+) Plusبا استفاده از كليد هاي  •
Zoom Out . 

Using the MiniMap 

Mini Map  يك نماي كامال باز و احاطه كننده بر بخش قابل رويت نقشه گرافيكي را به ما
مي توان بر روي نقشه حركت  Mini Mapآن و حركت دادن  با كيلك برو روي.نمايش مي دهد

  .كرد

را از منوي  Show/Hide MiniMapگزينه  MiniMapجهت نمايش يا عدم نمايش 
View و نيز براي تغيير سايز پنجره .انتخاب نماييدMiniMap به اين ترتيب عمل نماييد   :  

Edit > Preferences > Display.  
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روي پنجره باال كليك كرده و آن را نگه داريد و به  MiniMapگيري  براي تغيير در محل قرار
بصورت  MiniMapكنيد  Zoom Outاگر بر روي نقشه با مقياس باال .محل جديد انتقال دهيد

  . مجددا نمايش داده مي شود Zoom Inاتوماتيك حذف مي گردد و در صورت 

Understanding the Find Feature 

  :ا و امكانات جستجو بايد بدانيمآنچه درباره ويژگي ه

 

امكان جستجوي تمام موجديت هاي نقشه مانند آدرس ها ،نقاط مورد عالقه و غيره را  Findويژگي 
را شامل مي باشد كه detailed map و  base map  تمامي داده هاي Findآيتم .مي دهد

نوع جزئيات موجود در . .تآدرس ها،نقاط مورد عالقه ،ويژگي ها نقشه غيره جزء اين مجموعه اس
  .نقشه بستگي به محصولي دارد كه نصب گرديده است

Find Feature Tips 

:نكته ها  
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نقاط مورد عالقه،آدرس /جهت تعيين موقعيت شهرا ها،ويژگيهاي نقشه Find Placesدكمه  •
 جهت تعيين موقيت مي بايست نام آيتم و طبيقه بندي.ها ،چهار راه ها و نقاط بكار مي رود

اين ويژگي ليستي مرتب شده از شرايط و معيار هاي جستجو را فراهم .مورد جستجو وارد شود
 .مي سازد

به سيستم جهت تعيين  GPSدرصورت ايجاد يك نقطه بر روي نرم افزار و يا انتقال آن از  •
 .استفاده كنيد Find Placesموقعيت آن از 

رد جستجوي شما بكار مي جهت مشاهده آخرين موا Recently Found Placesدكمه  •
نرم افزار جهت جستجوي سريعتر موارد جستجو شده قبلي ،نتايج جستجو را ذخيره مي .رود
 .كند

جهت تعيين موقيت و جستجوي نقاط نزديك به محل  Find Nearest Placesدكمه  •
اين خوصيت ليستي از آيتم هاي مستقر در نزديكي محل قرار گيري .يك آيتم كاربرد دارد

در جستجو و پيدا كردن آيتم مورد نظر تاثير  categoryانتخاب .اصلي را نشان مي دهدآيتم 
  .و حتي بخشي از نام آيتم مورد جستجو   Containing fieldدارد و نيز استفاده از 

Finding Map Features/Points of Interest 

Map features  وPoints of Interest (POIs(  مي باشندجزئيات موجود در نقشه.  

To find map features:  

كليك  Featureكليك نماييد و سپس بر روي برگه  Find Placesابتدا بر روي دكمه  .1
 .نماييد

 .را بزنيد Resetدر صورت نياز به پاك كردن اطالعات قبلي وارد شده كيلد  .2

 .دمجموعه مورد نظر و يا در صورت نياز زير مجموعه مكان مورد نظر را انتخاب ننمايي .3

وارد  Nameمورد نظر ،آنرا در فيلد  Point of Interestدر صورت دانستن نام  .4
در هنگام وارد نمودن ليستي از نزديك ترين و هم نظير ترين مورد هاي يافت شده .نماييد

ممكن است نام دقيق مورد نظر را بدانيد و يا برعكس در اين صورت .نمايش داده مي شود
 .يد و نام دقيق را از ليست انتخاب نماييدفقط حروف اول آنرا وارد كن

 .استان وكشور را جهت تصحيح جستجو وارد نماييد/در صورت نياز نام شهر،ايالت .5

 Placesدر زير فيلد  Point of Interestليست از .كليك نماييد Findبر روي دكمه  .6
 .ظاهر مي شود
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 .يش داده مي شودبر روي آيتم مورد نظر خود كليك نماييد ،موقيت آن در نقشه نما .7

 :ال زير قابل اجراستممورد نظر ؛اع Point of Interestبعد از انتخاب  .8

 Point ofآدرس ،شماره تماس ،مجموعه و زير مجموعه  ، Propertiesبا انتخاب  •

Interest مورد نظر در دسترس شماست. 

را انتخاب  Make Waypointنقطه مورد نظر  Markجهت نشان دار كردن  •
جهت اطالعات بيشتر به . باز مي گردد Waypoint Properties رهپنج.نماييد

Editing Waypoint Properties مراجعه نماييد. 

و عدم نمايش آن بر روي نقشه بر روي  Point of Interestبه منظور بستن پنجره  •
OK كليك نماييد. 

 Cancelو بازگشت پنجره قبلي بر روي  Point of Interestبه منظور بستن پنجره  •
 .كليك نماييد

 

 

Finding Cities 

  سيستم هستند روينصب شده بر  base mapشهر هاي بزرگ بخشي از 

To find a city: 

 .كليك نماييد Cityكليك نماييد و سپس بر روي برگه  Find Placesابتدا بر روي دكمه  .1

 .را بزنيد Resetدر صورت نياز به پاك كردن اطالعات قبلي وارد شده كيلد  .2

در هنگام وارد نمودن .وارد نماييد Cityمورد نظر ،آنرا در فيلد  شهرصورت دانستن نام در  .3
ممكن است .ليستي از نزديك ترين و هم نظير ترين مورد هاي يافت شده نمايش داده مي شود

نام دقيق مورد نظر را بدانيد و يا برعكس در اين صورت فقط حروف اول آنرا وارد كنيد و نام 
 .ليست انتخاب نماييددقيق را از 

 .استان وكشور را جهت تصحيح جستجو وارد نماييد/در صورت نياز نام ايالت .4

 .ظاهر مي شود Placesدر زير فيلد  Cityليست از .كليك نماييد Findبر روي دكمه  .5

 .بر روي آيتم مورد نظر خود كليك نماييد ،موقيت آن در نقشه نمايش داده مي شود .6

 :ال زير قابل اجراستمرد نظر ؛اعمو Cityبعد از انتخاب  .7
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را انتخاب  Make Waypointنقطه مورد نظر  Markجهت نشان دار كردن  •
جهت اطالعات بيشتر به . باز مي گردد Waypoint Properties پنجره.نماييد

Editing Waypoint Properties مراجعه نماييد. 

كليك  OKنقشه بر روي و عدم نمايش آن بر روي  Find Placesبه منظور بستن پنجره  •
 .نماييد

كليك  Cancelو بازگشت پنجره قبلي بر روي  Find Placesبه منظور بستن پنجره  •
 .نماييد

Finding Addresses 

 .آدرس ها بخشي از جزئيات نقشه مي باشند

To find an address: 

 

 كليك Addressكليك نماييد و سپس بر روي برگه  Find Placesابتدا بر روي دكمه  .1
 .نماييد

 .را بزنيد Resetدر صورت نياز به پاك كردن اطالعات قبلي وارد شده كيلد  .2

استان ،كد پستي و يا كشور را وارد /نام شهر، ايالت اگر جستجوي در محدوده مشخصي است، .3
 .استان را وارد نماييد/به منظور جستجوي دقيق نام شهر، ايالت: نكته.نماييد

 .شماره آدرس را وارد نماييد .4

نام و يا شماره .قرار دارد كليك نماييد Streetكه دركنار فيلد  Selectر روي دكمه ب .5
را   ",N 140th Street"مثال براي جستجوي  .خيابان را بدون پيشوند و يا پسوند وارد نماييد

"140th." وارد نماييد. 

 .كليك نماييد Select Streetخيابان مورد نظر را انتخاب كرده و بر روي  روي  .6

 .ظاهر مي شود Placesدر زير فيلد   آدرسهاليست از .كليك نماييد Findبر روي دكمه  .7

 .بر روي آيتم مورد نظر خود كليك نماييد ،موقيت آن در نقشه نمايش داده مي شود .8

 :ال زير قابل اجراستممورد نظر ؛اع Addressبعد از انتخاب  .9
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را انتخاب  Make Waypointنقطه مورد نظر  Markجهت نشان دار كردن  •
جهت اطالعات بيشتر به . باز مي گردد Waypoint Properties پنجره.نماييد

Editing Waypoint Properties مراجعه نماييد. 

 OKو عدم نمايش آن بر روي نقشه بر روي   Find Placesبه منظور بستن پنجره  •
 .كليك نماييد

كليك  Cancelبر روي و بازگشت پنجره قبلي  Find Placesبه منظور بستن پنجره  •
 نماييد

Finding intersection 

  .چهارراه ها بخشي از جزئيات نقشه مي باشند

To find an intersection: 

 

 intersectionكليك نماييد و سپس بر روي برگه  Find Placesابتدا بر روي دكمه  .1
 .كليك نماييد

 .را بزنيد Resetدر صورت نياز به پاك كردن اطالعات قبلي وارد شده كيلد  .2

نام و يا .قرار دارد كليك نماييد First Streetكه دركنار فيلد  Selectبر روي دكمه  .3
 N 140th"مثال براي جستجوي  .شماره خيابان را بدون پيشوند و يا پسوند وارد نماييد

Street,"   140"راth." وارد نماييد. 

 .كليك نماييد next Streetخيابان مورد نظر را انتخاب كرده و بر روي  روي  .4

نام و يا .قرار دارد كليك نماييد Second  Streetكه دركنار فيلد  Selectبر روي دكمه  .5
 .شماره  خيابان را بودن پيشوند و يا پسوند وارد نماييد

 .استان را وارد نماييد/به منظور جستجوي دقيق نام شهر، ايالت .6

 .ظاهر مي شود Placesزير فيلد در   آدرسهاليست از .كليك نماييد Findبر روي دكمه  .7

 .بر روي آيتم مورد نظر خود كليك نماييد ،موقيت آن در نقشه نمايش داده مي شود .8

 :ال زير قابل اجراستممورد نظر ؛اع Addressبعد از انتخاب  .9
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را انتخاب  Make Waypointنقطه مورد نظر  Markجهت نشان دار كردن  •
جهت اطالعات بيشتر به . مي گرددباز  Waypoint Properties پنجره.نماييد

Editing Waypoint Properties مراجعه نماييد. 

كليك  OKو عدم نمايش آن بر روي نقشه بر روي  Find Placesبه منظور بستن پنجره  •
 .نماييد

كليك  Cancelو بازگشت پنجره قبلي بر روي  Find Placesبه منظور بستن پنجره  •
 نماييد

Finding Waypoints 

  ي نقاطجستجو

 
به سيستم جهت تعيين موقعيت  GPSدرصورت ايجاد يك نقطه بر روي نرم افزار و يا انتقال آن از 

  .استفاده كنيد Find Placesآن از 

To find a waypoint 

 Waypointكليك نماييد و سپس بر روي برگه  Find Placesابتدا بر روي دكمه  .1

 .كليك نماييد
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در هنگام .وارد نماييد Nameمورد نظر ،آنرا در فيلد  Waypointدر صورت دانستن نام  .2
وارد نمودن ليستي از نزديك ترين و هم نظير ترين مورد هاي يافت شده نمايش داده مي 

ممكن است نام دقيق مورد نظر را بدانيد و يا برعكس در اين صورت فقط حروف اول .شود
 .آنرا وارد كنيد و نام دقيق را از ليست انتخاب نماييد

ظاهر مي  Placesدر زير فيلد  Waypointليست از .كليك نماييد Findبر روي دكمه  .3
 .شود

 .بر روي آيتم مورد نظر خود كليك نماييد ،موقيت آن در نقشه نمايش داده مي شود .4

 :ال زير قابل اجراستممورد نظر ؛اع Waypointبعد از انتخاب  .5

را انتخاب  Make Waypointنقطه مورد نظر  Markجهت نشان دار كردن  •
 . باز مي گردد Waypoint Properties پنجره.نماييد

كليك  OKو عدم نمايش آن بر روي نقشه بر روي  Find Placesبه منظور بستن پنجره  •
 .نماييد

كليك  Cancelو بازگشت پنجره قبلي بر روي  Find Placesبه منظور بستن پنجره  •
 .نماييد

Finding nearest Places 
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  انهاي اطرافجستجوي مك4.9

 

به منظور جستجوي آيتم هايي نزديك به ساير آيتم ها در نشه  Find Nearest Placesاز ويژگي 
با داستن نام آنچه را  .با انتخاب مجموعه ويا زير مجموعه آيتمي را جستجو مي كنيد.استفاده مي گردد

فيلد مورد نظر سريعا آن را كه به دنبالش هستيد،با وارد نمودن تمام ويا بخشي از نام آن آيتم در 
  .جستجو و پيدا خواهيد كرد

  

To find items near a location: 

كليك نمايد و يا در كنار نقطه مرود نظر  Find Nearest Placesبر روي دكمه  .1
Right-click  و از منوي ايجاد شده گزينه  نمودهFind Nearest Places  را انتخاب

 .نماييد

 .در صورت نياز زير مجموعه مكان مورد نظر را انتخاب نماييد مجموعه مورد نظر و يا .2

 .حد اكث فاصله مورد جستجو را كه شعاع محدوده مورد جستجو است را وارد نماييد .3

 .وارد نماييد Containingرا در فيلد   Point of Interestنام و يا بخشي از نام  .4

 .ظاهر مي شود Placesفيلد در زير  Placesليست از .كليك نماييد Findبر روي دكمه  .5

 .بر روي آيتم مورد نظر خود كليك نماييد ،موقيت آن در نقشه نمايش داده مي شود .6
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 :ال زير قابل اجراستممورد نظر ؛اع Placesبعد از انتخاب  .7

 Point ofآدرس ،شماره تماس ،مجموعه و زير مجموعه  ، Propertiesبا انتخاب  •

Interest مورد نظر در دسترس شماست. 

را انتخاب  Make Waypointنقطه مورد نظر  Markجهت نشان دار كردن  •
 . باز مي گردد Waypoint Properties پنجره.نماييد

 OKو عدم نمايش آن بر روي نقشه بر روي  Find Placesبه منظور بستن پنجره  •
 .كليك نماييد

كليك  Cancelو بازگشت پنجره قبلي بر روي  Find Placesبه منظور بستن پنجره  •
 .نماييد

Finding Recently Found Places 

  .نرم افزار جهت جستجوي سريعتر موارد جستجو شده قبلي ،نتايج جستجو را ذخيره مي كند

To find recently found items: 

 .كليك نماييد Recently Found Placesبر روي دكمه  .1

 .آيتم مورد جستجو را انتخاب و بر روي آن كليك نماييد .2

 :ال زير قابل اجراستممورد نظر ؛اع Placesز انتخاب بعد ا .3

 Point ofآدرس ،شماره تماس ،مجموعه و زير مجموعه  ، Propertiesبا انتخاب  •

Interest مورد نظر در دسترس شماست. 

را انتخاب  Make Waypointنقطه مورد نظر  Markجهت نشان دار كردن  •
 ددباز مي گر Waypoint Properties پنجره.نماييد

و عدم نمايش آن بر روي نقشه   Recently Found Placesبه منظور بستن پنجره  •
 .كليك نماييد OKبر روي 

و بازگشت پنجره قبلي بر روي   Recently Found Placesبه منظور بستن پنجره  •
Cancel كليك نماييد. 

Finding a Latitude/Longitude Position 
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  .، موقعيت و مكاني را بر روي نقشه پيدا كنيد) ييطول و عرض جغرافيا(با استفاده از 

To find a latitude/longitude position: 

پنجره .را بزنيد ctrl+tانتخاب نماييد يا  Viewرا از منوي  Go To Positionگزينه  .1
Position window ظاهر مي شود. 

ه نمايش داده مي موقعيت مكاني آن در نقش.طول وعرض جغرافيايي مورد نظر را وارد نماييد .2
 .شود

Setting Find Preferences 

:تنظيمات  

و يا   Find Listتعداد آيتم هاي نمايش داده شده در  Find preferencesبا تغيير تنظيمات 
Recently Found Places list قابل تغيير است.  

To set find preferences: 

باز مي  Preferencesجره پن.انتخاب نماييد Editرا از منوي  Preferencesگزينه  .1
 .گردد

 .كليك نماييد Findبر روي برگه  .2

 :آيتمهاي زير را مي توانيد تغيير دهيد .3

1. Show this many found places : تعداد آيتمهايي راا كه مي خواهيد در نتيجه
 .جستجو ببينيد در اين قسمت وارد نماييد

2. Remember this many found places :ه در ليست تعداد آيتمهايي را ك
Recently Found Places مشاهده مي گردد در اين قسمت وارد نماييد. 

3. Show this many find Places Auto complete results : تعداد آيتم هايي
در هنگام ورود موارد جستجو  Auto Complete listرا كه مي خواهيد در ليست 

 .مشاهده گردد

 .را بزنيد OKجهت ذخيره تييرات دكمه  .4

Understanding Waypoints 
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  :آنچه درباره نقاط بايد بدانيم 4.10

Waypoint  يك موقعيت است بر رو نقشه كه عال مت گذاري مي گردد و مي تواند آدرس ،يكي
از نقاط ايجاد شده و مشخص بر روي نقشه،نقاط مورد عالقه ،يك نقطه خالي بر روي نقشه و يا هر 

وانيد براي عالمتگذاري هر نقطه اي مانند رستوران مورد مي ت waypointاز .نقطه ديگري باشد
   .عالقه،خانه دوستان و يا غيره استفاده نماييد

 Find featureنقاط را مي توانيد مستقيما بر روي نقشه عالمتگذاري كنيد و يا با استفاده از 
فزار به امكان نرم ا.انتقال دهيد  Map sourceخود به  GPSهمچنين ميتوان نقاط را از دستگاه .

   .اويت بندي نقاط به منظور تغيير در روش نمايش نقاط را ميدهد

همچنين مي توان چندين نقطه .آن وجود دارد  propertiesكردن نقاط امكان تغيير در  Markقبل از 
  .تغيير داد براي اين گروهخاصي را  propertiesرا با هم انتخاب نمود و 

قابل مشاهده هستند و با انتخاب هر يك از  Waypoints Tabت نقاط در نقشه و همچنين در قسم
   .نمايش داده مي شوند  highlightآنها بر روي نقشه بصورت 

Waypoint Tips 

 .بر روي آن انتقال داد GPSايجاد كرد و يا از  map sourceنقاط را مي توان در  •

نموده و گزينه  جهت نمايش نقطه بر روي نقشه ؛بر روي نقطه مورد نظر كليك راست •
Show Selected Waypoint on Map. را انتخاب نماييد. 

 .با كليك راست بر روي نقاط چندين كار را مي توان بر روي آن انجام داد •

 .نقاط مورد نظر را مي توان در فايلي بر روي كامپيوتر ذخيره نمود  •

Using the Waypoints Tab 
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Waypoints tab جاد شده و يا منتقل شده از روي ليستي از تمامي نقاط ايGPS  بر رويMap 

source با كليك راست بر روي نقاط چندين كار را مي توان بر روي آن انجام  .را نمايش مي دهد
اطالعات وارد شده و يا تغيير داده شده توسط پنجره  Waypoints Tabفيلد هاي موجود در .داد

Waypoint Properties را نمايش مي دهد.  

كليك  splitter barبر روي  Waypoints tab نمايش تمامي فيلد هاي موجد در پنجره جهت 
  .نموده و آنرا بگيريد و به سمت راست بكشيد

Name— نام   waypoint. 

Symbol—نشان،عالمتي كه برو روي نقشه ديده مي شود 

Comment—توضيحات 

Position— طول و عرض جغرافيايي   

Altitude—ارتفاع 

Depth—عمق 

Proximity— محدوده تقريب شعاع يا  
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Temperature—دما 

Display—Symbol, Symbol & Name, or Symbol & Description. نحوه
:نمايش بر روي نقشه  

Date Modified—   تاريخ ايجاد يا تاريخ اصالح

Show Waypoints in Category— بندي نمايش بر اساس دسته  اين ويژگي فقط مختص .
.نقاط مي باشد  

مرتب به عنوان مثال جهت .مرتب سازي مجدد نقاط مي توان بر روي فيلد موردنظر كليك كرد براي
  .كليك نماييد Nameسازي بر اساس نام بر وروي فيلد 

Creating Waypoint Categories 

 عنوان به .را ايجاد كنيد  categories   16  تا مي توان  كنيد waypoints جهت سازماندهي

هاي   waypoints   و ايجاد "Campsites" نام به  categories يك دتواني مي ، مثال
  .دهيد را به آن اختصاص  متناسب

 Waypointمي توان از   categories به waypointsبه منظور اختصاص دادن  

Properties  استفاده كرد.   
  

To create a waypoint category:  
 

   : waypoint رده يك ايجاد براي
1.   Preferences  را از منويEdit شود مي ظاهر تنظيمات پنجره .كنيد انتخاب.  

 .كليك نماييد Waypoint Categoriesبر روي برگه يازبانه  .2

3. Text  را فيلدCategories سپس نام . انتخاب نماييدWaypoint  مورد نظر را وارد
 .و غيره ",Rest Stops"يا  "Campsites"مثال .نماييد

  .نياز تكراركنيد مورد رابه تعداد 3 مرحله .4

5. OK كنيد. Waypoint Categorie مي شوند ذخيره شما هاي. 
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Marking Waypoints 

:ثبت نقاط  

ها را عالمتگذاري   waypointsمي توان ، روي نقشه گرافيكي با كليك بر روي هر نقطه اي بر
 Points of Interestآدرس ها ، تقاطع ها و يا  شهرستانها ، Find featureبا استفاده از. كرد

همچنين مي توانيد . عالمتگذاري كنيد  waypoints به عنوانرا پس آن س. را جستجو و پيدا كنيد
   .عالمتگذاري كنيد waypoint گرافيك به عنوان يك را در مركز نقشه اي نقطه

To mark a waypoint on the Graphic Map: 

 .كليك كنيد Waypoint بر روي ابزار .1

ظاهر مي   Waypoint Propertiesروي مكاني در نقشه گرافيك پنجره با كليك بر  .2
  .شود

 وبر روي نقشه  waypointرا وارد كنيد و دكمه تاييد را بزنيد  waypoint ويژگي هاي  .3
  .مي شود ظاهر Waypoints برگه

 

To mark a waypoint using the Find feature: 

 
Waypoint  جستجوبا استفاده از قابليت:   

 .پيدا كنيد Find featureآيتمي را با استقاده از  .1

 Waypointپنجره . در پنجره كليك كنيد Make Waypointبر روي دكمه    .2

Properties  ظاهر مي شود. 

 را وارد كنيد و دكمه تاييد را بزنيد   waypoint ويژگي هاي  .3

4. waypoint  برگه وبر روي نقشه Waypoints مي شود ظاهر.  
 
 

To mark the point in the center of the Graphic Map as a waypoint: 

 :ثبت نقاط بر روي نقشه
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 .كنيدانتخاب از منوي ويرايش  را New Waypointگزينه  .1

 را وارد كنيد و دكمه تاييد را بزنيد   waypoint ويژگي هاي  .2

3. waypoint  برگه وبر روي نقشه Waypoints مي شود ظاهر.  
 

Editing Waypoint Properties 

 

 همچنين و دهد رامي waypointsامكان ويرايش  شما به Waypoint Propertiesپنجره

 برگه در را متعدد هاي waypoints توانيد مي.  نقشه روي بر نحوه نمايش آن

Waypoints را انتخاب كرده وproperties عنوان به .آنها را بطور گروهي ببينيد و يا تغيير دهيد 

 هاي گروه در را آنها و همه كنيد انتخاب را waypoints گروه از يك توانيد مي شما ، مثال

  .را تخصيص دهيد يك نماد آنها به همه يا و مشابه
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When editing waypoint properties, remember the following: 

:نكاتي در مورد ويرايش ويژگي هاي نقاط  

ن تعداد محدودي حروف را هاي شركت گارمي GPSدر  waypointsدر نامگذاري  •
با نام بيشتر از حد مجاز را به دستگاه  waypointدرصورتيكه .مي توانيد بكار ببريد

 waypointاگر تعداد نام .نام آنرا در اندازه مجاز كوچك مي كند GPSانتقاد دهيد؛
 GPSبيشتر از يكي باشد؛فقط يكي از آنها در  truncateشبيه به هم قبل از  هاي

 .شودآپلود مي 

شركت گارمين تعداد محصوالت  از برخي waypointsدر توضيحات مربوط به  •
از حد  بيش MapSource توضيحاتمحدودي حروف را مي توانند بكار ببرند ،اگر 

 .مجاز باشد،توضيحات محدود مي شود

توسط  waypoint نماد ندارد، وجود دستگاه در كه كنيد انتخاب مي را نمادي اگر •
  .جايگزين مي شود منتقل شما  GPSدستگاه  به هنگام انتقال فرض پيش مربع نماد

 

To edit waypoint properties: 

 را فعال نماييد Waypoint Propertiesهاي زير پنجرههاز را  يكي توسط .1

  waypointروي  بر كليك سپس دوبار. Selectionابزار  روي بر كليك با •
 .بر روي نقشه

  .Waypoints قسمت در waypoint نام روي بر كليك دوبار •

 روي بر يا و Waypoints قسمت در waypoint روي بر كليك با •

Waypointسپس انتخاب پنجره . در نقشهWaypoint Properties   از منوي
Edit. 

 روي بر يا و Waypoints قسمت در waypoint روي بر راست كليك •

Waypointسپس انتخاب پنجره . در نقشهWaypoint Properties   از منوي
Edit. 

   .شود مي ظاهر Waypoint Properties پنجره
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 :را ويرايش كنيد  waypointزير  هاي ويژگي از استفاده با .2

 
Name :يك نام waypoint،يك عالوه  به ، است متوالي شماره يك فرض پيش نام را وارد
  .باشد شده وارد Waypoint preferences پنجره كه در پيشوند

Symbol :روي هر  را موس نشانگر موقعيت .كنيد انتخاب نقشه روي را جهت نمايش بر دينما
  .نمايش داده شود نماد نام نماد ببريد تا

Description :تشخيص و شناسايي  برايwaypoint درصورت ايجاد .توضيحات را وارد كنيد
 اگر .. گردد اضافه مي MapSourceيك نقطه در نقشه ، نام آن ويژگي در فيلد توضيحات توسط 

 صورت به ، waypointزمان ايجاد  و باز ايجاد كنيد، تاريخ مكان در waypoint يك شما

 .توضيحات اضافه مي گردد فيلد فرض در پيش

Position :و موقعيت  مختصاتwaypoint موقعيت تغيير براي. را نشان مي دهد waypoint 
   وارد كنيد را جديد مختصات توانيد مي

Altitude :را وارد كنيد و يا  تفاعارUnknown box checked را تيك بزنيد.  

Show on Map:  نمايشwaypoint نقشه را نشان مي دهد روي بر را شده انتخاب  

More/Fewer Details :اضافي را در پنجره  اطالعاتWaypoint Properties 

window نشان مي دهد.  

 
 فيلد.كنيد  كليك More Detailsدكمه  روي بر بيشتر، جزئيات دادن نشان براي .3

 :شود مي نمايش داده اضافي

  
Depth: را وارد كنيد و يا  قعمUnknown box checked را تيك بزنيد.  

  
Proximity :هشدار را وارد كنيد و يا  محدودهشعاع  ميزانUnknown box 

checked دستگاه  همه توسط ويژگي اين .را تيك بزنيد  GPS نميشود استفاده. 
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Temperature :را وارد كنيد و يا  حرارت درجهUnknown box checked  را
  .تيك بزنيد

  
 Comment: مورد در توضيحي دوار waypoint را وارد نماييد  
  

Display :نقشه، روي بر نمايش براي روشي انتخاب Symbol, Symbol & 

Name, or Symbol & Description  
  

Date Modified :يا اصالح زمان ايجاد  و تاريخwaypoint در صورت موجود بودن  
  

Show Waypoints in Category : دسته بندي مورد نظر را براي فيلتر كردن
waypoint  يك نقطه را به چنيدن .نماييددر ليست و يا بر روي نقشه انتخابCategory 

  مي توانيد اختصاص دهيد
  
  

به  مربوط العاتاط حاوي كه هايي آدرس يا و ها فايل چند يا يك به لينك
waypoint ديجيتال مربوط  عكس به توانيد مي شما ، مثال عنوان به .باشد را وارد كنيد

 مي .شده؛لينك دهيد داده اختصاص به نقطه و يا وب سايتي كه ازاطالعاتي در مورد منطقه

 يك Browse روي كليكبا  يا كنيد و وارد را اسامي فهرست آدرس / فايل نام توانيد

 drop downروي  بر اضافي ، لينك كردن اضافه براي . كنيد انتخاب را فايل

arrow   كليك كرده وAdd New Link حذف يا و ويرايش براي.را انتخاب نماييد 

انتخاب كرده و لينك جديد را وارد كنيد ويا  drop down arrowلينك ، لينك را از 
  .حذف نماييد لينك را

 Openكنيد و بر روي دكمه  انتخاب كشويي را ليست از را لينك براي فعال نمودن لينك،

Link كنيدك كلي.  
  

4. OK مي شود ذخيره شما تغييرات .كنيد. 
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Moving Waypoints 

:انتقال نقاط  

   .موجود را به محل جديد بر روي نقشه حركت دهيد waypoint مي توانيد

To move a waypoint: 

 .كليك كنيد  Selectionبر روي ابزار  .1

را انتخاب Move Waypoint بر روي نقشه كليك راست كنيد، waypointوي بر ر .2
 .خواهد شد آيكون هاي كوچك و مكان نماي منحني در نزديكي ماوس ظاهر. . كنيد

به مكان جديد نقل مكان مي  waypoint بر روي محل جديد را بر روي نقشه كليك كنيد، .3
 .دهد

 Waypoint Propertiesپنجره    Positionر د با تغيير مختصات در فيلد  مي توان:  نكته
  .را تغيير داد  waypointمكان  را در اين

  

Using Customized Waypoint Symbols 

نماد  MapSource  8خود اضافه كنيد، waypoints سفارشي را براي شما مي توانيد نمادها
 My Documents\My Garmin\Custom Waypoint"سفارشي پيش فرض را در مسير

Symbols." قرار داده است.  
 گرافيكي باز و از آنها به عنوان الگوهايي براي ايجاد نمادهاي مي توانيد اين عالئم را با يك ويرايشگر

  .خود استفاده نماييد

و بايد عددي بين    bmp با فرمت. اضافه نماييد waypointنماد  سفارشي براي  64مي توانيد تا  
"000.bmp" 063"  و.bmp." نماد سفارشي. را براي آن انتخاب نماييد waypoint  مي

   .رنگ بيتي باشند 32و تا ) بزرگ( x 24 pixels 24يا  و) كوچك( x 16 pixels 16تواند 
 با waypoint ، شما مي توانيد آنها را به يك ايجاد شد waypointسفارشي  بعد از اينكه عالئم

  اختصاص دهيد  Waypoint Propertiesاستفاده از پنجره    
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Setting Waypoint Preferences 

و همچنين تغيير تنظيمات پيش فرض براي  waypoint شما مي توانيد محدوديت كاراكتر براي نام
بر  waypoint پيشوند نام ، عالمت اختصاري ، و چگونگي نمايش ، از جمله waypoints ايجاد

  .روي نقشه راتغيير دهيد

  

To set waypoint preferences: 

1. Preferences منوي  را ازEditپنجره. انتخاب كنيد Preferences  ظاهر مي
 .شود

ظاهر  Waypoint preferences  پنجره. كليك كنيد Waypointبر روي برگه  .2
 .مي شود

 :در فيلد هاي زير مي توانيد تغييرات بدهيد .3

 
 

Limit application created names to XX characters كتر را كارا تعداد
گزينه به اين جهت  اين. شماره را انتخاب كنيد وارد كنيد و يا با كليك بر روي منوي كشويي

تنها نام كه   ديگري  GPS دستگاه بهخود را هاي  waypoints  كه بتوانيدسودمند است 
 .ارسال كنيد را مي پذيرد محدود شده

 
Name Prefix :م مقابل ناپيشوندي را كه مي خواهيد در  نامwaypoint داده شود  نشان

 .نام وارد شده با پيشوند وارد شده تغيير داده مي شود. را وارد نماييد

Symbol :پيش فرضي را كه مي خواهيد در هنگام عالمتگذاري  نمادwaypoints 
  .نماد را نمايش مي دهد موقعيت نشانگر موس نام. استفاده شود را انتخاب نماييد

Display :نقشه، روي بر نمايش رايب روشي انتخاب Symbol, Symbol & 

Name, or Symbol & Description 
  

 check در هنگام ايجاد ،waypoints در صورت تمايل به استفاده از اين تنظيمات براي .4

box را تيك بزنيد. 
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5. OK مي شود ذخيره شما تغييرات .كنيد. 
 
 

 

Understanding Routes 

  :ايد بدانيمآنچه كه در باره مسير ها ب4.11  

 

  يتوانند،اين مكانها مكندتوليد را  waypoints از يك مكان به يك يا چند يتواند مسير مينرم افزار
مسيرها را به صورت خطوط رنگي  نرم افزار.باشند Points of Interestآدرس ها ، تقاطع ها و يا 

تخاب كنيد و يا بر روي نقشه راكه در برگه مسير ها ان مسيرهاي. بر روي نقشه گرافيك نشان مي دهد
  .ديده مي شوند و داراي فلشي هستند كه جهت مسير را نشان مي دهد گرافيك،به رنگ زرد

 
ويرايش مسير يا  براي  Route Properties windowايجاد مسير ، مي توان از پنجره  پس از

  .مسير استفاده كرد اضافه كردن ، حذف ، يا تغيير ترتيب نقطه در طول
 

Route Tips: 
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 .منتقل كنيد GPSايجاد و يا آنها را از روي  MapSource ي دريمي توانيد مسيرها •
 
• Point  در داخل مسيرVias ناميده مي شود.  

به MapSource ،)مسيرهاي مثل خيابان ها و بزرگراه ها (عالوه بر مسيرهاي اتوماتيك   •
  .)"as the crow flies"مسير .(شما اجازه ايجاد  مسير هاي مستقيم را مي دهد

• MapSource براي مشاهده و يا .مسير ايجاد مي كند فهرستي از دستورالعمل ها را براي هر
 Route Propertiesدر پنجره  Directionsچاپ اين فهرست مي توانيد بر روي برگه 

 .كنيدكليك 

مي توانيد . شود در سمت چپ صفحه نمايش ظاهر مي Routes tabمسير ها در پنجره  •
  .سير را در يك فايل را بر روي كامپيوترتان ذخيره كنيدم

 

Using the Routes Tab 

 

خود GPSليست تمام مسيرهاي ذخيره شده كه توسط شما ايجاد و يا از دستگاه   Routesبرگه 
شما مي توانيد انواع كارها را با راست كليك كردن بر روي مسير .منتقل كرده ايد را نشان مي دهد

  .يدجام دهدرليست ان
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كليك و آنرا به سمت راست  splitter bar، بر روي  Routesبراي مشاهده همه فيلد ها در برگه 
  .بكشيد

 
  : شامل ويژگي هاي زير مي باشد  Routesبرگه 

 
Name :نام مسير.  

Length :كل مسير طول.  

Time :برآورد زمان مورد نياز براي حركت به مسير.  

Course :جهت مسير.  

Via Points :تعداد waypoints  و ياVia Points موجود در مسير.  

فهرست بر  مجدد ليست مسير ها بر روي نام فيلدي كه مي خواهيد مرتب سازي  براي مرتب سازي
بر اساس نام  به عنوان مثال ، اگر شما مي خواهيد مرتب سازي فهرست. (اساس آن باشد كليك كنيد
 ).كليك كنيدمسيرباشد ، بر روي نام فيلد 

 

Creating a Route on the Graphic Map 

 :ايجاد مسير بر روي نقشه 
  .نقشه ايجاد كنيد در نقطه چند يا يك به مسير يك توانيد مي مسير شما ابزار از استفاده با

  

To create a route using the Route Tool: 

 .كليك كنيد Routeابزار  روي بر .1

 اگر .كه مي خواهيد در مسير باشند در نقشه كليك كنيداي  نقطه چند يا يك روي بر .2

waypoint در آن نقطه مورد نظر موجود نباشد؛ waypoint ايجاد  مكان آن جديد در
 .مي گردد

 نمي ظاهر Waypoints قسمت در را شيوه اين به شده ايجاد Waypoints :توجه 

  .شود

د،جهت اضافه نشدن نقاط جديد باشن مسير در خواهيد نقاطي كه مي انتخاب تمام از پس .3
مسير ايجاد مي  .را انتخاب نماييد cancleرابزنيد و كليك راست كرده و گزينه  Escدكمه 

شناخته  waypointsآخرين  و اولين نام از استفاده با خودكار صورت گردد و نام آن به
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 .شود در سمت چپ صفحه نمايش ظاهر مي Routes tabمسير ها در پنجره . مي شود
 
 .به مسير ايجاد شده خود اضافه نماييد Viasتوانيد نقاط بيشتري را بنام  مي 

To insert Via points into a route on the Graphic Map: 

:اضافه كردن نقاط به مسير   

 .كليك كنيد Selectionابزار  روي بر .1

 .انتخاب نماييد  Routeرا در آن نقشه كليك كنيد و يا يا روي مسير روي بر .2

را اضافه كنيد كليك  Via pointخواهيد   مي آن در كه مسير قسمت روي بر كليك .3
ماوس و قسمت آخر  گر اشاره بين. دهد مي نشان را (+)ماوس عالمت  گر اشاره. كنيد

 .مسيري كه انتخاب كرده ايد خطي ظاهر مي شود

 Viaبراي  بر روي نقطه اي از نقشه كه مي خواهيد به مسير اضافه شود كليك كنيد،مسير .4

point  جديد دوبارهrecalculated مي شود. 

 .رابزنيد Escرا تكرار كنيد و در انتها  4-3ديگر مراحل  Via pointsاضافه كردن  ايبر .5

 
 

 Via pointsنقاط جديد   Route Properties پنجره طريق از توانيد مي همچنين : نكته
 ..را به مسير هاي ايجاد شده اضافه كنيد

Creating a Route Using the Route Properties Window 

 يا نقطه چند يا يك حاوي مسيرهايي ويرايش و به شما اجازه ايجاد Route Propertiesپنجره 

Viasهمچنين امكان جستجوي آدرس ها ، تقاطع ها، . دهد راميwaypoints  و ياPoints of 

Interest تنظيم و حذف ، اضافه امكان  همچنين .مسير به هر ترتيب دلخواه در آنان دادن قرار و 

 .مجدد اين آيتم ها در مسير وجود دارد
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To create a route using the Route Properties window: 

 
 .نمايش داده مي شود Route Propertiesپنجره .  .1

 : زير هاي روش از استفاده به مسير با Via pointsبراي اضافه كردن  .2

در نوار ابزار  Find Nearestويا  Find Places ، Find Nearestبر روي  •
 .جستجو كليك كنيد

هاي ايجاد شده اي داريد و مي خواهيد در مسير باشند بر روي  waypointsاگر   •
Insert Waypoint و .كليك نماييدwaypoint جهت. مورد نظر را انتخاب نماييد 

 waypoints رد نظر روي مو بر كليك هنگام در ، متعدد waypoints انتخاب
 همه وقتي .داده و نگه داريد فشار را خود كليد صفحه در  Ctrl or Shiftكليدهاي 

waypoints باشند شده انتخاب  ،OK كنيد كليك را.  
 لزوم ويرايش كنيد صورت در مسيررا .3

با كليك برروي .مراجعه نماييد Directionsبراي مشاهده جهت مسير به برگه  .4
Print Directions ليست جهت ها قابل چاپ خواهد بود.  
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5. OKاولين نام از استفاده با خودكار صورت مسير ايجاد مي گردد و نام آن به. كنيد 

در  Routes tabمسير ها در پنجره . شناخته مي شود waypointsآخرين  و
 .شود سمت چپ صفحه نمايش ظاهر مي

 
 

Creating a Route to Selected Waypoints 

:استفاده از نقاط انتخاب شده ايجاد مسير با  

 
 

 Routeپنجره و با استفاده از  waypointsهاي متعدد از برگه  waypoints با انتخاب 

Properties Waypoints مي توان يك مسير ايجاد نمود.  

To create a route to selected waypoints: 

 .كليك نماييد Waypointsبر روي برگه  .1
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 انتخاب جهت. د نظر خود كليك نماييدمور Waypointsبر روي   .2

waypoints روي مورد نظر  بر كليك هنگام در ، متعدد waypoints 
  .داده و نگه داريد فشار را خود كليد صفحه در  Ctrl or Shiftكليدهاي 

را از منوي Create Route Using Selected Waypoint(s)گزينه  .3
Edit  پنجره .انتخاب نماييدRoute Properties با waypoints  انتخاب

  .نمايش داده مي شود Via pointsشده به عنوان 
 . لزوم ويرايش كنيد صورت در مسيررا .4

 دهيد Moveدر مسير نقاطي را كه مي خواهيد  Via pointsبراي تغيير ترتيب :  توجه
 Viaترتيب   Move Down و   Move Upسپس با كليك بر روي . انتخاب كنيد 

points   تغيير دهيدرا ليست.   
  
5. OKو اولين نام از استفاده با خودكار صورت مسير ايجاد مي گردد و نام آن به. كنيد 

در سمت چپ  Routes tabمسير ها در پنجره . شناخته مي شود waypointsآخرين 
 .شود صفحه نمايش ظاهر مي

 

Editing a Route 

:ويرايش مسير  
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 .وجود دارد .مسير در Via points جددم تنظيم ، حذف ، اضافه همچنين تغيير امكان

  

To edit a route: 

 .كليك نماييد Routesبرگه  .1

 Routeويرايش  كنيد راست كليك نموده و  خواهيد مي بر روي مسيري كه .2

Properties  پنجره  .را انتخاب نماببدRoute Properties  نمايش داده مي
  .شود

 :ه نماييدمسير استفاد ويرايش براي را زير هاي ويژگي از .3

 
 Autoname  : مقصد و شروع نقطه در مسير نام اساس بر خودكار صورت 

 113" و در شود مي آغاز  "Home"كه از  مسير ، مثال عنوان به .است نهايي

Pine Street" نام اتوماتيكي كه براي آن انتخاب مي شود  و رسد مي به پايان
"Home to 113 Pine Street."  مسير امن تغيير براي .است 

،Autoname نام وارد نماييد فيلد در نام يك نكنيد و انتخاب را.  
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Directions :با كليك برروي . ليستي از جهات مسير را براي شما آماده مي كند
Print Directions ليست جهت ها قابل چاپ خواهد بود. 

  
Notes :يادداشت متن براي مسير 

 
Edit Toolbar :زه اجا شما به ابزار نوارcut, copy, paste, delete  نقاط را
  .آخرين كاري انجام شده undo/redoميسر مي سازد و يا 

Find Places, Find Nearest, Recently Found Places:  امكان اضافه كردن
 كنيد كليك ابزار نوار در ها روي اين دكمه.نقاط به مسير با استفاده از امكان جستجوي آنها

  .مسير اضافه نماييد به و ، دكني پيدا را آيتم ،

Move Up and Move Down : اين فلش ها امكان انتخاب و تغيير ترتيبvia point 
در مسير نقاطي  Via pointsبراي تغيير ترتيب . را در ليست نقاط يك مسير فراهم مي سازد

 و   Move Upسپس با كليك بر روي . انتخاب كنيد  دهيد Moveرا كه مي خواهيد 

Move Down   ترتيبVia points  را ليست تغيير دهيد.   
Properties :ويژگي هاي نقطه انتخاب شده را نمايش مي دهد.  

Insert Waypoint : امكان اضافه كردن يكwaypoint دكمه  روي بر. به مسير
  .كنيد Okو كنيد خواهيد اضافه شود انتخاب مي كه را waypoint ، كليك نماييد

Invert :مودن ترتيب همه نقاط موجود در مسيربر عكس ن 

Recalculate :تغييرات از انجام بعد محاسبه مجدد جهت مسير  

Show Profile :توجه.دهد  مي نشان نقاط را طريق ارتفاع پروفايل مسير عمودي از: 

ارتفاع هستند  هاي داده حاوي كه MapSource محصوالت روي بر قابليت تنها اين
  .است دسترس در

 Center Map on Selected Item : نقطه انتخاب شده را در مركز نقشه نمايش مي
 .دهد

Show on Map :نمايش كل مسير بر روي نقشه 

Link: به  مربوط اطالعات حاوي كه هايي آدرس يا و ها فايل چند يا يك به لينك
به مسير ديجيتال مربوط  عكس به توانيد مي شما ، مثال عنوان به .مسير باشد را وارد كنيد

 توانيد مي .شده؛لينك دهيد داده اختصاص و يا وب سايتي كه ازاطالعاتي در مورد منطقه

 فايل يك Browse يا با كليك روي كنيد و وارد را اسامي فهرست آدرس / فايل نام
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  drop down arrowروي  بر اضافي ، لينك كردن اضافه براي . كنيد انتخاب را
لينك ،  حذف يا و ويرايش براي.ا انتخاب نماييدر Add New Linkكليك كرده و 

انتخاب كرده و لينك جديد را وارد كنيد ويا لينك را  drop down arrowلينك را از 
  .حذف نماييد

 Openكنيد و بر روي دكمه  انتخاب كشويي را ليست از را لينك براي فعال نمودن لينك،

Link كليك كنيد.  
4. OK شودمي  ذخيره شما تغييرات .كنيد.  

 
Viewing a Vertical Profile 

 شامل كه هايي نقشه از درصورتيكه . ببينيد  را خود Trackعمودي  مشخصات توانيد مي شما

 مشخصات توانيد مي كنيد ،  استفاده) U.S. TOPO 24Kمانند (باشند   توپوگرافي هاي داده

را نشان  Trackيا  Routeطول  در ارتفاع در تغيير عمودي پروفايل. د را نيز ببيني مسيرها عمودي
   .مي دهد
  .نيست دسترس در در همه نقشه ها عمودي مسير مشخصات : توجه

  
 

To view a vertical route or track profile:  
  

 .كليك كنيد  Tracksيا   Routesبر روي برگه  .1

نظر راست كليك نموده و گزينه  مورد    Tracksيا   Routesبر روي  .2
Properties  پنجره .انتخاب كنيدراProperties نمايش داده ميشود. 

نمايش داده  Vertical Profileپنجره . را انتخاب نماييد Show Profileگزينه  .3
 .مي شود
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 پايان نقطه به شروع از  نقطه  Tracksيا   Routesارتفاع  فواصل و گراف اطالعات

 check box جعبه  ستيد،يك پروفايل ه مشاهده حال در كه هنگامي .دهد مي نشان را

همچنين .را بر روي پروفايل مي دهد track pointsاجازه نمايش يا عدم نمايش  شما به
يش مي نمامسيرهستند را  طول در  waypoints نشان دهنده  را كه نمادهايي ، گراف
  .دهد

 Zooming In and Out onجهت اطالعات بيشتر به .ابزار بزرگنمايي  از استفاده .4

the Map مراجعه نماييد. 

سپس بر روي يك نقطه در پروفايل كليك .كليك نماييد Red Markerبر روي ابزار  .5
يا   Routes شروع نقطه از فاصله آن شده و مشخص قرمز رنگ نماد با نقطه. نماييد

Tracks  و ارتفاع نقطه نمايش داده مي شود. 

ك نقطه در پروفايل كليك سپس بر روي ي. كليك نماييد Blue Markerبر روي ابزار  .6
و  .ارتفاع نقطه نمايش داده مي شودو  فاصله و شده مشخص آبي رنگ نماد با نقطه. نماييد

 .همچنين فاصله و تغييرات ارفاعي اين نقطه با نقطه قرمز رنگ نمايان مي شود
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  : كنيد استفاده Vertical Profileپنجره در  زير ميتوانيد از ميانبرهاي  : توجه

  
R:  ابزار انتخابRed Marker  
B:  ابزار انتخابBlue Marker  

DEL :است شده انتخاب نشانگر كه است ابزاري نوع به بسته آبي، يا قرمز نشانگر حذف.  
Z :بزرگنمايي ابزار انتخاب 

+ (plus symbol key): Zoom in 
 - (minus symbol key): Zoom out  
 "Elevetion" كلمه روي بر. داد تغيير را عارتفا مقياس دستي مي توان در صورت به .7

نمايش داده مي  Scale Settingsكليك كنيد پنجره  گراف راست در ارتفاع 
 ارتفاع سپس. را انتخاب نماييد Let me specify the endpointsگزينه .شود

 .كنيد OKحداقل را وارد نموده و  و حداكثر

 .كليك نماييد Closeبر روي  Vertical Profileجهت بستن پنجره  .8

  
 

 

Understanding Tracks 
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  نچه كه بايد در مورد ردپا بدانيمآ4.12

 
 

 Tracks.انتقال داد MapSourceرا مي توان به   GPSها ايجاد شده در دستگاه  Tracksردپا يا  
ش همچنين امكان ايجاد و ويراي.ها را مي توان در نقشه مشاهده كرد و يا در صورت لزوم ويرايش نمود

Track بروي نقشه وجود دارد.  
 

Tracks  هاي ايجاد شده و يا منتقل شده ازGPS  بهMap Source  در برگهTracks  در ،
 در يكهاي ايجاد شده را  Tracksشما مي توانيد .سمت چپ صفحه نمايش قابل مشاهده هستند

 .منتقل نماييد Gpsدستگاه فايل در كامپيوتر خود ذخيره كنيد و يا به 

  

Using the Tracks Tab 
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خود منتقل GPSليست تمام مسيرهاي ذخيره شده كه توسط شما ايجاد و يا از دستگاه   Tracksبرگه 

  .كرده ايد را نشان مي دهد
 . شما مي توانيد انواع كارها را با راست كليك كردن بر روي مسير درليست انجام دهيد

كليك و آنرا به سمت راست  splitter barوي ، بر ر Tracksبراي مشاهده همه فيلد ها در برگه 
  .بكشيد

 
  : شامل ويژگي هاي زير مي باشد Tracksبرگه 

 
Name : نامTracks 

Points : تعدادPoint  ها درTrack 

  start Time : تاريخ و زمان شروع ثبتTrack  

  Elapsed Time :جهت ذخيره  زمان سپري شدهTrack   
Length :كل مسير طول.  

Area : مساحت محدوده ثبتTrack  
Avg. Speed: سرعت متوسط در طول مسير  

Color:  رنگTrack بر روي نقشه 
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فهرست بر  ها بر روي نام فيلدي كه مي خواهيد مرتب سازي Trackليست  مجدد سازيبراي مرتب 
نام  بر اساس به عنوان مثال ، اگر شما مي خواهيد مرتب سازي فهرست. (اساس آن باشد كليك كنيد

 ).مسيرباشد ، بر روي نام فيلد كليك كنيد

 
  

Viewing a Track 

به عنوان خطوط رنگي كه چندين نقطه  Tracks. ببينيد ها را بر روي نقشه  tracksشما مي توانيد 
را انتخاب مي كنيد به رنگ زرد  Tracks وقتي. را به يكديگر متصل كرده اند به نظر مي رسد

  .هاياليت مي شود

  

 
To view a track: 

 .كليك نماييد Tracksبر روي برگه  .1

 Show Selected Trackمرود نظر راست كليك نماييد و گزينه  Tracksبر روي  .2

on Map را انتخاب نماييد .Track  انتخاب شده به رنگ زرد بر روي نقشه هاياليت مي
  .شود

 
 

  
  
  
  
 

Setting the Track Filter 

 .كنترل مي شود MapSourceر طول مسير توسط تعداد نقاط د Track Filterبا  
MapSource هر نقطه در طول مسير را ثبت مي كند سرعت در و زمان ، موقعيت. 

  

To set the track filter: 
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 :اعمال فيلتر بر روي ردپا 

پنجره . كليك نماييد Trackبر روي دكمه فيلتر در گوشه سمت راست و پايين دست برگه  .1
Track Filter داده مي شود  نمايش. 

  :ها را براي فيلتر كردن انتخاب نماييد  optionيكي از  .2
None :MapSource  در هر ثانيه يك نقطه جديد بهTrack اضافه مي كند. 

Time :MapSource كه شما وارد مي كنيد ، يك نقطه جديد به  بر اساس بازه زماني
Track ثانيه يك نقطه جديد به  30 ثانيه را وارد كنيد، در هر 30اگر  .اضافه مي كندTrack 

 .اضافه ميشود

Distance :MapSource كه شما وارد مي كنيد ، يك نقطه جديد به  بر اساس فاصله اي
Track يك نقطه جديد به 328 را وارد كنيد، در هر فوت328 اگر فوت .اضافه مي كند
Track اضافه ميشود. 

Automatic: MapSource ينه را انتخاب نموده و يك نقطه بر اساس مسير بهترين گز
براي اضافه و يا كم نمودن تعداد نقاطي كه در اين حالت اضافه .جديد را به مسير اضافه مي كند

  .مي شود ،تنظيماتي در اختيار كاربر قرار دارد
  

3. OK تغييرات ذخيره مي شود. كنيد. 

 

Creating a Track Using the Track Properties Window 

 Trackايجاد شده در پنجره  Trackجديد و يا با كپي كردن نقاط از يك  Track با كشيدن يك

Properties   مي توانيد يكTrack ايجاد كنيد.  

 truncated ها  دستگاه از بعضي در است نقطه ممكن 500 از بيش امتياز با  :Track توجه

  .مراجعه نماييد خود گاهدست كاربر راهنماي جهت اطالعات بيشتر در اين مورد به كتابچه. شود

To create a track:  

 + Ctrlانتخاب نماييد و يا كليد هاي تركيبي  Editرا از منوي  New Trackگزينه  .1

Shift + T پنجره  .را بزنيدTrack Properties نمايش داده مي شود. 

 .جديد را وارد نموده و يك رنگي را براي آن انتخاب نماييد Trackنام   .2



  فدراسيون كوهنوردي و صعودهاي ورزشي فدراسيون كوهنوردي و صعودهاي ورزشي                                                               GGPPSS  كار با كار با ره مقدماتي ره مقدماتي دودو

  

196196  

  

 راين آن انتخاب نماييدفيلتري را ب .3

4. OK كشيدن  ابزار. كنيدTrack فعال مي شود.  

 .را بكشيد Trackكليك نموده و قسمت هاي  .5

6. Esc  كار ترسيم جهت خاتمهTrack  و بزنيدTrack جديد را ذخيره نماييد. 

To create a track based on an existing track: 

 .كليك نماييد Tracksبر روي برگه  .1

 Trackكليك راست نماييد و گزينه كه مي خواهيد كپي شود   Tracksبر روي  .2

Properties پنجره . را انتخاب نماييدTrack Properties نمايش داده مي شود. 

3. Track point براي انتخاب گروهي .هايي را كه مي خواهيد كپي نماييد را انتخاب نماييد
track point ليست،بروي اولين  ها درtrack point  نموده و كليد كلكShift   را

 .مورد كليك نماييد track pointنگه داريد وسپس بر روي آخرين 

 را بزنيدCtrl + Cكليك كرده و يا   Copyبر روي دكمه  .4

5. Ok ،پنجره  كنيدTrack Properties بسته مي شود. 

 + Ctrlانتخاب نماييد و يا كليد هاي تركيبي  Editرا از منوي  New Trackگزينه  .6

Shift + T پنجره  .را بزنيدTrack Properties نمايش داده مي شود. 

را بزنيد و  Pasteسپس دكمه .كليك نماييد Track pointدر ليست  <end>بر روي  .7
 .مي شوند Track pasteنقاط مورد در . رابزنيد Ctrl+Vيا 

 .را ويرايش نماييد Trackدر صورت نياز  .8

9.  Ok  ،كنيدTrack ذخيره مي شود. 

 

Adding Points to a Track 

ايجاد شده كپي كرده  Trackمي توانيد نقاطي را ازيك  Track Propertiesپنجره با استفاده از 
  .نماييد Pasteديگري  Trackو در 

To add points to a track: 

 .كليك نماييد Tracksبر روي برگه  .1
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 Trackكليك راست نماييد و گزينه كه مي خواهيد كپي شود   Tracksبر روي  .2

Properties پنجره . را انتخاب نماييدTrack Properties نمايش داده مي شود. 

3. Track point براي انتخاب گروهي .هايي را كه مي خواهيد كپي نماييد را انتخاب نماييد
track point ليست،بروي اولين  ها درtrack point  كلك نموده و كليدShift  را

 .مورد كليك نماييد track pointنگه داريد وسپس بر روي آخرين 

 را بزنيدCtrl + Cكليك كرده و يا   Copyبر روي دكمه  .4

5. Ok ،پنجره  كنيدTrack Properties بسته مي شود. 

و  .كليك راست نماييد به آن اضافه شوندTrack point كه مي خواهيد  Tracksبر روي  .6
نمايش داده  Track Propertiesپنجره . را انتخاب نماييد Track Propertiesگزينه 

 .مي شود

سپس .نقطه اي كه مي خواهيد نقاط جديد در آن قسمت اضافه شوند كليك نماييدبر روي  .7
 .مي شوند Track pasteنقاط مورد نظر در . رابزنيد Ctrl+Vرا بزنيد و يا  Pasteدكمه 

 را ويرايش نماييد Trackدر صورت نياز  .8

9. Ok  ،كنيدTrack ذخيره مي شود. 

Creating and Editing Tracks on the Map 

در نقشه مي توانيد استفاده Track به منظور كشيدن و ويرايش Trackابزار ويرايش  نواراز 
هاي ايجاد  Trackناخواسته را حذف كنيد،  نقاط ، ترسيم كنيدجديد مي توانيد  Trackيك .نماييد

 .كنيد تقسيم هرا به دو قطع Trackشده را به يكديگر متصل كنيد ويا يك 

 truncated ها  دستگاه از بعضي در است نقطه ممكن 500 از بيش امتياز با  :Track توجه

  .مراجعه نماييد خود دستگاه كاربر راهنماي جهت اطالعات بيشتر در اين مورد به كتابچه. شود

اي ها مي توانند داراي نقاط ارفاعي باشند،در صورتيكه در طراحي آنها از نقشه ه  :Track توجه
  24K topographic .مانند نقشه .توپوگرافي استفاده شده باشد

 :مراحل زير را انجام دهيد Trackابزار ويرايش  جهت فعال شدن نوار

To activate the Track Edit toolbar, select View > Show 
Toolbars > Track Edit. 

To draw a track on the Graphic Map: 
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 .كليك نماييد Track Drawبر روي ابزار  .1

بر روي نقشه  Trackرا جهت كشيدن  Track Drawكليد ماوس را نگه داريد و ابزار  .2
زمان كليك ماوس را براي اضافه نمودن  يك در توانيد مي شما همچنين .حركت دهيد
جديد در  Trackد و شو مي ظاهرTrackزرد  خط .كنيد كنيد و رها كليك نقاط منفرد

 .ودقسمت مربوطه ديده مي ش

 .را بزنيد ويا يك ابزار متفاوتي را انتخاب نماييد Esc كليد جهت خاتمه ترسيم  .3

To edit a track on the Graphic Map: 

انتخاب شده به رنگ   Track.را انتخاب نماييد Trackكليك نموده و  ابزار نواربر روي  .1
 .زرد هاياليت مي شود

  .نيز مي توانيد كليك نماييد Tracksمورد نظر در برگه  Trackبر روي : توجه

  :بكارببريد  trackابزار هاي زير را جهت ويرايش  .2

Track Draw tool : نقاط اضافي جديدي را به قسمت پاياني و انتهاييtrack مي  اضافه
كليك راست .كه مي خواهيد ويرايش نماييد ،انتخاب كنيد را trackرا نگه داشته و  Shiftكليد .كند

بكشيد و يا براي  را trackقطعه آخر .را انتخاب نماييد Edit Current Trackنموده و گزينه 
  .رابزنيد Esc عمليات در پايان.نقاط مورد نظر خود در يك لحظه بر روي ماوس كليك نماييد

Track Erase tool: اين ابزار را بر روري .حذف نقاط رابزاtrack  كه مي خواهيد آن را پاك
براي پاك .به رنگ زرد هاياليت مي شودكه مي خواهد پاك شود  trackز قطعه اي ا.كنيد نگه داريد

 Trackجهت پاك شدن چندين نقطه،كليك ماوس را نگه داشته و ابزار .شدن نقاط كليك نماييد

Erase كليك ماوس را رها كنيد،نقاط حذف . را بروي نقاطي كه قرار است پاك شود حركت دهيد
 .مي شوند

Track Point Select tool: track  كنيد كپي ، برش ، كنيد حذف مي خواهيدرا كه 

 كليد نقطه، انتخاب چندين براي .را انتخاب نماييد مورد نظرTrack .بچسبانيد را انتخاب نماييد و

حال مي توانيد .حركت دهيد Trackرا روي  Track Point Selectابزار  و ماوس را نگه داريد
  .ر را انتخاب نماييدراست كليك نموده و عمليات مورد نظ
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Track Join tool :دو يا چند . ابزار پيوند نقاطtrack  را با هم پيوند داده و به شكل يك
track پايان  نقطه نقطه شروع و يا ازبر روي .تبديل مي كندtrack  اول كه مي خواهيد پيوند داده

 Join From يا   Join From Startمي توانيد راست كليك نموده و گزينه (شود كليك نماييد

Finishپايان مسير متوالي بعدي   نقطه نقطه شروع و يا ازبر روي  ).را انتخاب نماييدsubsequent 

track عمليات در پايان .كليك نماييد كه مي خواهيد پيوند داده شود Esc رابزنيد.  

Track Divide tool : تقسيمtrack  بهtrack دو مجزا. Track مورد نظر را انتخاب
 trackدر هر دو  نقطه تقسيمو .تقسيم مي شودTrack .بر روي نقطه تقسيم كليك كرده.نماييد

 .وجود دارد

Editing Track Properties 

 ، نام و امكان تغيير.را نشان مي دهدtrackدرون  نقاط تمام ليست Track Propertiesپنجره 
  .ه ما مي دهدرا ب  vertical profileنمايش  و مسير نقاط حذف يا و اضافه

To edit track properties: 

 
 .كليك نماييد Tracksبر روي برگه  .1



  فدراسيون كوهنوردي و صعودهاي ورزشي فدراسيون كوهنوردي و صعودهاي ورزشي                                                               GGPPSS  كار با كار با ره مقدماتي ره مقدماتي دودو

  

200200  

  

 Trackكليك راست نماييد و گزينه شود  ويرايشكه مي خواهيد   Tracksبر روي  .2

Properties پنجره . را انتخاب نماييدTrack Properties نمايش داده مي شود. 

  :يدبكارببر  trackويژگي هاي زير را جهت ويرايش  .3

Edit Toolbar : از اين ابزار جهتcut, copy, paste, delete نقاط track    و يا
undo/redo آخرين عمليات انجام شده استفاده مي شود.  

Name : نامtrack   را وارد كنيد  

Color : رنگ نمايشTrack در صفحه نمايش  

Center map on selected item : با تيك خوردن اينCheck box تمي كه هر آي
  .انتخاب شود در مركز نقشه تماشد داده مي شود

Invert :ترتيب چيده شدن نقاط را در مسير معكوس مي كند  

Filter: فيلتر كردن مسير تجه.  

 Show Profile :نمايش  جهتvertical profile ان مي دهدشارتفاع نقاط مسير را ن كه .
  .مراجعه نماييدViewing a Vertical Profileبراي اطالعات بيشتر به 

Show on Map:  جهت نمايشtrack  نقشهدر.  

Link :مسيربه  مربوط اطالعات حاوي كه هايي آدرس يا و ها فايل چند يا يك به لينك 
و يا وب  مسيرديجيتال مربوط به  عكس به توانيد مي شما ، مثال عنوان به .باشد را وارد كنيد

 / فايل نام توانيد مي .شده؛لينك دهيد داده صاختصا سايتي كه ازاطالعاتي در مورد منطقه

 كنيد انتخاب را فايل يك Browse روي كليكبا  يا كنيد و وارد را اسامي فهرست آدرس

 Addكليك كرده و   drop down arrowروي  بر اضافي ، لينك كردن اضافه براي .

New Link لينك ، لينك را از  حذف يا و ويرايش براي.را انتخاب نماييدdrop down 

arrow براي فعال نمودن .حذف نماييد انتخاب كرده و لينك جديد را وارد كنيد ويا لينك را
  .كنيدك كلي Open Linkكنيد و بر روي دكمه  انتخاب كشويي را ليست از را لينك لينك،
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A 
 Adaptor  آداپتور

 Access  دستيابي

 Arrival  رسيدن

 Adjust  ردنكتنظيم 

 Altitude  ارتفاع

 Average  ميانگين

 Accuracy  دقت

 Accessories  لوازم

 Appendix  ضميمه

 Area  ناحيه

 Alarm  زنگ خطر

 Address  آدرس

 Add  اضافه كردن

 Activate  فعال كردن

 Arrow  نشانه
تغيير مقياس 

 Auto zoom  اتوماتيك

B 

 Bearing  جهت

 Big  بزرگ

 Barometer  فشارسنج
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 Begin  شروع

 Battery  باتري

 Backlight  نور پس زمينه

 Beacon  عالمت

 Between  مابين

 Button  دكمه

C 

 Circle  دايره

 Cable  كابل

 Charger  شارژر

 Case  مورد ، حالت

 Contact  تماس

 City  شهر

 Copy  كپي كردن

 Continue  ادامه دادن

 Contrast  كنتراست تصوير

 Cancel  منصرف شدن

 Change  تغيير دادن

 Compass  قطب نما

  Course  راه 

  Current  فعلي
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  Chart  جدول

  Calculation  محاسبه

  Clock  ساعت

  Calendar  تقويم

  Create  ايجاد كردن

  Content  محتوا

  Channel  كانال

  Code  كد
صدا كردن ، تماس 

  Call  گرفتن

D 
 Day  روز

 Delete  پاك كردن
 Degree  درجه

 Data  اطالعات
 Detail  جزئيات

 Default  پيش فرض
 Diagram  دياگرام
 Disabled  غيرفعال
 Down  پائين

 Display  نمايش دادن
 Definition  تعريف كردن
 Datafield  محل اطالعات

 Distance  فاصله
 Differential  تفاضلي 

 Datum  سيستم مختصاتي
 Destination  مقصد

E 
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 End  يانپا
 Estimate  تخمين زدن

  Enroute 
 East  شرق
 Elevation  ارتفاع

زمان مانده تا نقطه 
  ETA  بعدي

زمان مانده تا مقصد 
  ETE  بعدي در يك مسير

 Enabled  فعال
 Exit  خروج
 Enter  ورود

 Edit  ويرايش كردن

F 

 Far  دور

 Find  پيدا كردن

 Feature  خصوصيات

 For  براي

 Final  نهايي
= واحد شمارش طول 

 Feet  سانتيمتر 33

 Frequency  فركانس

 Fish  ماهي

G 
امواج راديويي با برد 

  باال
GMRS( General 

mobile radio 
service )  
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 Go to  رفتن به موقعيت

 Game  بازي

 Global  جهاني

 Garmin  كمپاني گارمين

H 

 Headset  هدست
متمايز كردن ، 
 Highlight  مشخص كردن

 Heading  هت حركت ج

 Hide  پنهان كردن

 Hardware  سخت افزار

 Hunt  شكار

 High  باال

I 

 Indicator  اشاره كننده

 Item  بخش ، وسيله

 Insert  وارد كردن

 Input  ورودي

 Icon  شمايل

 Interest  مورد عالقه

 Index  فهرست

 Interface  رابط
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 Intersection  تقاطع

 Introduction  معرفي

 Information  العاتاط

 Invert  وارونه كردن

K 

 Keylock  صفحه قفل

L 

 Longitude  طول جغرافيايي

 Latitude  عرض جغرافيايي 
M 

 Month  ماه
 Map  نقشه

 Most  بيشترين
 Maximum  ماكزيمم
 Medium  متوسط

 Move  حركت كردن
 Microphone  ميكروفن
 My  مال من

 Mapsource  نقشه اصلي
 Moon  ماه

 Measure  اندازه گرفتن
 Mouse  ماوس

 Monitor  نمايش دادن
 Manual  دستي

 Mark  نشان ، عالمت
N 

 Night  شب
 North  شمال
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 Name  اسم
 Navigate  راهنمايي كردن
 Nearest  نزديك ترين

 Normal  عادي
O 

  Odometer  مسافت پيما
  On  روشن

  Ok  قبول كردن
  Overall  رويهم رفته

ي ، تعيين جهت ياب
  Orientation  موقعيت

مقدار خطا از مسير 
  Off course  اصلي

  Options  گزينه ها
  Offset  مقدار پيش فرض

P 

 position موقعيت

 Parking پاركينگ

كامل كردن عمل 
 Paste  كپي

 Pass  طي كردن

 Pointer  نشانگر

 Poll  جويا شدن

 Properties  خصوصيات

 Project  پروژه

 Point  ناشاره كرد

 Proximity  نزديكي ، جوار
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نقشه اي كه از ماوس 
 Pan mouse  استفاده مي كند

 Picture  عكس

 Position  موقعيت

 Page  صفحه
جويا شدن از موقعيت 

 Peer-to-Peer  لحظه اي

R 

 Receiver  گيرنده

 Refrence  مرجع

 Reverse  معكوس كردن

 Route  مسير
صفر كردن مقادير ، 

 Reset  هشرايط اولي

 Ring  زنگ

 Respond  پاسخ دادن

 Restore  ردنكبازيابي 

 Remove  پاك كردن

 Range  محدوده

 Road  جاده

 Radio  راديو

 Right  راست
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S 

 Send  فرستادن

 Service  سرويس

 Slow  آهسته

 Size  اندازه

 Summit  قله

 South  جنوب

 Small  كوچك

 Speed  سرعت
T 

 Table  جدول
 Track  ثبت مسير 

 Time  زمان
Troubleshooting  رفع مشكل

 Thumb  انگشت شست
 Text  متن

 Tracback  بازگشت از مسير
 Talk  صحبت كردن

 Trip  سفر
 Turn on  ردنكروشن 

 Turn off  ردنكخاموش 
 Tone  نوع صدا
 Two-way  دو طرفه

U , V , W , X , Y , Z 
 Update  به روز كردن

 Up  باال
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تم براي يك نوع سيس
  WWAAAASS  كم كردن خطا

 Unit  دستگاه

 Warning  اخطار
 User  استفاده كننده

 Voice  صدا
 Velocity  تندي ، سرعت
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  .دفاع
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  با تشكر
  بخش ناوبري كميته كوهنوردي

  فدراسيون كوهنوردي و صعودهاي ورزشي ايران


