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 معرفي قسمت هاي مختلف دستگاه
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  برای اولين بارتنظيم موقعيت فعلي تقريبي
 ثانيه وقفه ۱۰ را قبل از گذشتن ENTER دکمه . نمائيدPWRدستگاه را روشن با فشار دکمه 

 .)وگرنه دستگاه خاموش مي شود. (اريدبفش

 
و  MENUدر دفعات بعدي می بايست با فشردن دکمه . اين منو در اولين تنظيم ظاهر مي شود

 .وارد این مرحله شد SETUP انتخاب 
 . ظاهر مي شودInitializeمنو 
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 .تخاب نمائيد را انIran و آنگاه Asia Westابتدا   با استفاده از کليد هاي جهت داراز اين منو

 
 . را بفشاريدENTERدکمه 

 . را تنظيم نمائيد و تاريخ زمان نيزطول و عرض جغرافيائي تقريبي خود و

                
 . تنظيمات را نهائي نمائيدENTERبا فشردن دکمه 

 .صفحه وضعيت ماهواره ها نمايش داده مي شود

 
 از حداقل سه ماهواره براي محاسبات       2Dحالت  در  . ارتـباط بـا مـاهواره هـا دو حالـت متفاوت دارد            

 . حداقل چهار ماهواره براي اين کار الزم است3Dاستفاده مي شود ولي در حالت 
 

 روشن کردن المپ پس زمينه
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براي سوئيچ کردن بين .  پائين نگه داريدPWRبراي روشن کردن المپ پس زمينه دو ثانيه دکمه 
 .يدحاالت مختلف همين عمل را تکرار نمائ

 
 تنظيم کنتراست

 . را بفشاريدMENUدکمه 
 . را انتخاب نموده و با کليد جهت نما تنظيمات را انجام دهيدCONTRASTاز بين گزينه ها 

 
 NAVانتخاب صفحات بوسيله کليد 

در ادامه به اين . اين دستگاه داراي نه صفحه است که کارهاي اساسي از طريق آنها انجام مي شود
 . براي خاموش و روشن کردن اين صفحات بصورت زير عمل مي شود.مي شودصفحات پرداخته 

 
Map Screen 
 درحالت .و ديگری حالت کرسور) Position( يکي حالت موقعيت .اي دو حالت است ايـن صفحه دار   

ـ ، نقشـه در حو    موقعيـت   در حالت   . مي شود  با يک فلش و نقاطي از نقشه متمرکز         موقعيت فعلي   ي  اِل
 دصورتيکه دستگاه امکان محاسبه موقعيت     . ون موقعيت فعلي کاربر را نشان ميدهد      موقعيـت يک آيک   

 .آيکوني به شکل يک ساعت شني نمايش داده خواهد شدفعلي را نداشته باشد 
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Track History      حافظـه اي اسـت کـه مسـيرهاي پـيموده شده اخير را نسبت به وضعيت فعلي 
 مقياس نقشه در . نقشه را کنترل مي کنند بزرگنمائـي OUT و IN دکمـه هـاي   .نشـان مـي دهـد   

  .قسمت پائيني ارائه شده است
 

+ 
 .سطح جزئيات نشان داده شده در روي نقشه به طريق زير قابل کنترل مي باشد

 
براي دستيابي به اين صفحه کافي است روي        . در وضـعيت کرسـور امکـان لغـزاندن نقشه وجود دارد           

 ESC  مي توان از کليد موقعيت براي بازگشت به حالت . شوديکي از کليدهاي جهت نما فشار داده
نام نقطه، هدينگ و (ي از موقعيـت کرسور ارائه شده است          در پائيـن صـفحه اطالعاتـ       .اسـتفاده کـرد   

 .)فاصله کرسور از موقعيت فعلي 
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 .ارائه شده است" راهنماي صفحه نقشه ذيال

 

 
 

 
 

 .اط را نشان مي دهدليست زير آيکونهاي مورد استفاده براي نق
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 صفحه کمپاس

 )شکل زير(.نمايان ميکند  را يک کمپاس واقعي اي شبيه به صفحه NAVفشار متوالي روي دکمه 
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 توجه شود که اين     .مشخصـاتي بـراي نقطـه اي کـه بـه عنوان مقصد تعيين شده ارائه گرديده است                 
. يافته قابل خصوص ساز هستند اطالعات نمايش .در حـال حرکـت معتبر مي باشد  " اطالعـات صـرفا   

 ارتفاع،  ، فاصله، )زاويه با شمال   (Bearing،  )زاويه چرخش  (Headingايـن گزيـنه هـا عبارتـند از          
زمان برآورد   (CTS2  ،ETA3،  )مؤلفه مفيد سرعت  (VMG1 سرعت،   ، پيچ،  فعلي ، تاريخ محليزمان  

خطاي عبور    (XTE5و  )زمان برآورد شده براي رسيدن به مسير بعدي        (ETE4 ،)شـده براي رسيدن   
 ).مقصد

 
 

 صفحه اطالعات طوالني
کمـپاس اسـت، اما در اين حالت کمپاس حذف شده است تا             ايـن صـفحه بسـيار شـبيه بـه صـفحه             

 .اطالعات بيشتري بتوان نشان داد

 
زاويه  (Heading :  گزينه هاي موجود عبارتند از     .اطالعـات بـاال نـيز قـابل خصوصي سازي هستند          

، فاصـله، ارتفـاع، زمـان محلـي، تاريخ فعلي، پيچ، سرعت،             )زاويـه بـا شـمال      (Bearing،  )چـرخش 
VMG6)     مؤلفـه مفـيد سـرعت(  ،CTS7  ،ETA8)      زمـان برآورد شده براي رسيدن(  ،ETE9)  زمان

 ).خطاي عبور  مقصد (XTE10و )برآورد شده براي رسيدن به مسير بعدي
                                           

1 Velocity Made Good 
2 Course to Street 
3 Estimated time to Arrival 
4 Estimated time to Enroute 
5 Cross Track Error 
6 Velocity Made Good 
7 Course to Street 
8 Estimated time to Arrival 
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  موقعيتصفحه
ي که براي دستگاه تعريف شده است موقعيت فعلي         بـا اسـتفاده از سيسـتم مختصـاتي و زمين مبنائ           

براي سوئيچ کردن بين اين دو صفحه از کليدهاي   .  نشان داده مي شود    ۲و۱ محاسبه و در اين صفحه    
  . تغيير اين صفحات براي نمايش سيستم مختصات دوم الزم است.چپ و راست استفاده مي شود

 

 
پائين صفحه نشان داده مي شود به طريق زير که در  ١٢کيلومتر شماري کردن ١١)ريست(صفر براي 

 .اقدام مي شود

 
 .در اين صفحه ساير داده هاي ديگر نيز به طريق زير قابل تغيير هستند

 
 GPSپيغامهاي وضعيت 

                                                                                                                         
9 Estimated time to Enroute 

10 Cross Track Error 
11 Reset 
12 Odometer 
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 .توصيف پيغامهائي که در محل وضعيت ماهواره ها داده مي شود در زير آمده است
 پيغام توصيف

Searching-1st Sat ن ماهوارهجستجوي اولي
Searching-2nd Sat .با اولين ماهواره تماس برقرار شده و در حال جستجوی دومي است

با دومين ماهواره نيز تماس برقرار شده و در حال جستجوی سومين 
 .ماهواره است

Searching-3rd Sat

Searching-4th Sat .سه ماهواره پيدا شده است و در حال جستجوي چهارمي است
Collecting Data در حال گردآوري داده ها از ماهواره ها 

Averaging در حال ميانگين گيري
EPE xxft ١٣خطاي برآورد موقعيت به فيت

DGPS  تصتيح تفاضلي 
 

 صفحه نمايش جاده
 

وقتي که زاويه دستگاه تغيير     . ايـن صـفحه اي برای نمايش گرافيکي اطالعات دستگاه است          
  نام نقطه مقصد و اطالعاتي ديگر در رابطه با           .يچ جاده نشان داده مي شود     مـي کند بطور گرافيکي پ     

در باالي جاده يک    . اين اطالعات قابل خصوصي سازي هستند     . آن نـيز در ايـن صـفحه موجود است         
 در قسمت پائين يک شاخص      .کمـپاس وجود دارد که بيرينگ حرکت را بطرف مقصد نشان مي دهد            

 . ها بزرگنمائي تغيير مي کندقياس وجود دارد که با دکمهم

 
 

 صفحه نمايش اطالعات

                                           
13 Estimated Position Error in feet 
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در اين صفحه   . ايـن صفحه همانطور که از نام آن پيداست براي نمايش تعداد بيشتری اطالعات است              
در باالي  . کمپاس هدينگ حرکت را نشان مي دهد       . قـابل خصوصـي سازي وجود دارد       شـش گزيـنه   

 .صفحه نام نقطه مقصد ذکر گرديده است

 
 .مراحل خصوصي سازي داده هاي صفحه اطالعات بصورت ذيل است

 
 صفحه نمايش سرعت

در پائين صفحه يک کيلومتر . ايـن صـفحه بطـور گرافيکـي سرعت را در هنگام حرکت ارائه مي کند              
 .شمار وجود دارد که مسافت پيموده شده تا کنون را نشان مي دهد و از منو قابل صفر شدن است

 
 فوق الذکر چهار داده ديگر هم در صفحه سرعت موجود است که به طريق زير قابل                 عـالوه بـر موارد    

 .خصوصي سازي هستند
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 صفحه وضعيت ماهواره ها

ايـن صـفحه اطالعاتي از ماهواره هائي که براي انجام محاسبات از آنها استفاده مي شود را در اختيار                    
 ماهواره هائي که در     . نشان داده مي شود    قدرت سيگنال دريافتي نيز در گراف دسترسي      . قرار ميدهد 

 دو دايره معرف وضعيت ماهواره  .انجـام محاسبات استفاده مي شوند با گراف توپر مشخص  مي شوند            
 درجه  ۴۵دايره بيروني مبين وضعيت افقي و دايره بيروني معرف          . ها نسبت به موقعيت فعلي هستند     

جه نسبت به وضعيت افقي مي باشد که به  در۹۰حالت مرکز دايره . نسـبت بـه وضـعيت افقـي است     
 .معناي قرار گرفتن ماهواره باالي سر کاربر است

در حالت سه بعدي از ارتفاع هم       . حالـت انتخابـي بـرای موقعيـت به دو صورت دو و سه بعدي است               
 در حالت جاخالي امکان استفاده از       .اسـتفاده مـي شود و نياز به ارتباط با حداقل چهار ماهواره است             

 .اهواره ها براي محاسبه موقعيت فراهم نيستم

 
 
 
 
 

 ١٤پايگاه داده ها و نقاط مسير
تمام نقاط  . نمايش و ذخيره نقاط را دارد     همـانطور که در بخشهاي قبل اشاره شد اين سيستم امکان            

ذخـيره شده اهم از اينکه توسط کاربر ذخيره شده باشند و يا اينکه از قبل بار گذاري شده باشند در                     

                                           
14 Waypoints 
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نقاط در  براي دسترسي به .موجود هستند) Waypoint Database(ل پايگـاه داده اي نقـاط   محـ 
و ايجاد مسيرهاي چندگانه مراحل زير طي مي        ) GoTo(مـراحل مختلف ويرايش، رفتن به مسيري        

 .شود

 
 انتخاب 
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  بطور دستي مسيرازايجاد يک نقطه جديد 

 
 اده از کرسور مسير با استفازايجاد يک نقطه جديد 

 
 حذف  يک نقطه از مسير ايجاد شده توسط کاربر
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 ويرايش  يک نقطه از مسير ايجاد شده توسط کاربر
 

 
 

  روي نقشهموضوعنمايش  يک 

 
 نمايش يک نقطه ايجاد شده توسط کاربر روي نقشه

 
 ذخيره يک موضوع بعنوان نقطه تعريف شده توسط کاربر

 جستجوی آدرس خيابانها
 Mapsend  توسط نرم افزار  CDهنگامي در اختيار خواهند بود که از " اين اطالعات صرفا :توجه

 .همراه بارگذاري شوند
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 ١٥مسيرها

 
 ايجاد مسير برگشت

 

 
 

                                           
15 Routs 
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 ايجاد مسيرهاي چندگانه
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 فعال کردن و غيرفعال کردن يک مسير

 
 نمايش يک مسير

 
  مسيرويرايش يک

 درج يک مسير
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 حذف يک مسير

 
 جايگزيني يک مسير

 
 درج يک مسير در انتها

 
 درج يک نقطه ايجاد شده جديد در يک مسير
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 معکوس کردن يک مسير

 
 

 
 يک مسيرحذف 

 
 افزودن يک مسير به صفحه نمايش نقشه
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 Track Historyايجاد يک مسير با استفاده از 

 
 تنظيم سيستم مختصات

 سيستم  . تم مختصاتي که براي نمايش موقعيت اوليه و ثانويه به کار مي روند قابل تغيير است               سيسـ 
  :هاي پشتيباني شده عبارتند از

UTM,OSGB, Irish, Swiss, Swedish, Finish, German, French, USNG, 
MGRS ،Lat/Lonو شبکه بندي دستي . 

 
 تنظيم مبناي نقشه

. عريف مي شود در محاسبه مختصات و نمايش نقشه ها مهم است           زميـن مبنائـي که براي سيستم ت       
توصيه . ( است WGS-84زمين مبنا در اين دستگاه دو حالت اوليه و ثانويه دارد که پيش فرض آن                

 )مي شود اين وضعيت را بپذيريد
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 تنظيم حالت ارتفاع

 حالت پيش فرض    .دددوبعدي وسه بعدي مي شود که به تعداد ماهواره ها بر مي گر            حالت  شـامل دو    
 . براي تغيير اين حالت مراحل زير انجام مي شود.سه بعدي است

 
 تنظيم واحدها
 .فرصت تغيير واحدها را فراهم مي آورداين تنظيمات 

 
  نقشه درنظر گرفته شده برای شمالانتخاب

ظامي در ايـن سيستم امکان تغيير نوع شمال به سه حالت شمال واقعي، شمال مغناطيسي و شمال ن        
 . روند تغيير به شکل زير است.فراهم مي آورد

 
 مديريت حافظه



 ٢٢

 .براي پاک کردن حافظه راههاي زير وجود دارد که هر گزينه در جدول زير شرح داده شده است
 نوع پاک کردن حافظه توصيف

 TRACK HISTORY نقشه هاي ذخيره شده پاک مي شوند
 WPTS/ROUTES  ذخيره شدهپاک کردن تمام مسيرها و نقاط

 RESET DEFAULTS بازگشت به پيش فرضهاي تنظيمي کارخانه
 ALL . تمام محتوي حافظه پاک شده و دستگاه خاموش مي شود

 .روش پاک کردن حافظه در الگوريتم زير آمده است

 
 .براي پاک کردن تمام حافظه بروش زير عمل مي شود

 
 نمايشگر خورشيد و ماه
و دوره هاي قمري را براي هر نقطه از پايگاه داده ها ارائه             و غروب خورشيد    اين نمايشگر زمان طلوع     

  . تمام زمان هاي نمايش داده شده به وقت محلي موقعيت فعلي مي باشند.مي کند

 
براي تغيير تاريخ مورد استفاده در محاسبه زمان طلوع و غروب خورشيد و دوره هاي قمری به شيوه                  

 .زير اقدام مي شود
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 آن استخراج شوند مراحل زير      ماه و خورشيد    اطالعات  در نظر است   ي که  محل تغيـير موقعيـت    بـراي 

 .انجام مي شود

 
 استفاده از پروفيل قائم

 اگر نقشه توپوگرافي . در دسترس استTrack Historyبراي "  صرفا در حالت اوليه ايـن مشخصه 
 در زمان نمايش پروفيل کليدهاي . نـيز در دسـترس خواهند بود  وتر بـارگذاری شـده باشـد   از کامپـي  

 ارتفاع ميانگين با نقطه چين مشخص شده        .جهـت نمـا بـراي جابجائـي محـل نمايش کار مي کنند             
 .است
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اگر در صفحه  Path Check در حالت .بـراي دسترسـي بـه ترسـيم پروفيل روند زير طي مي شود    
 فشرده شود پروفيل    Enter دو نقطه مشخص شوند و دکمه        GoToنمـايش نقشـه بوسـيله دکمـه         

 . را بفشاريدESC براي خروج از اين حالت دکمه .قسمت هاي مشخص شده نشان داده خواهد شد

 
 


